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I lógica dos guo nâo sabem tar
»-^J^«*7»*Iílr^ll^

conclusões lógicas
Desbaratados peluii onlrovlstas

rio sr. Borges do Modelros, os

jornaes o oa políticos facciosos

cslfló, «Koru, ciitoiiiulo liymnoa no

tr. Antônio Carlos o uo ucu llho-

jalIsiliOi aponlnndo-o como aendo

b unlco homem capaz do manter

üe pô a "Alllança", com as esco-

ras dos sous princípios c das suas

convlcçOcs...
Com» pilhéria, havemos dc con-

vir, fi do fliiiua parisiense, O sr.

.Ai.tonio Carlos coni convicções o

1

princípios, quando todo o seu pas-
•..nlo e lodo o seu presento poli -

tico ültcstám cxiictnmciito o con-

tnirlo. Maa, do tanto inslsllroin

nisso, o sr. presidento do Mlnaa

acabou so convencendo do <|liu u

torto da Pátria catú, do íueto,

cm suaa mãos, dcllo depondondo
rebiiirur-so nesto iiniiionso Brasil
livre, um pouco do liberdade, des-
ml mesma liberdade que o seu

governo não sonho garantir, no
decorrer da campanha preslden-
ciai, inspirada pelo seu despeito,
aos nobres filhos das Àllorosas.
li, no intuito do demonstrar quo
:• ,'i empenho ú manter u agita-
,,;••>, finando inltmamento cogita
upenas do crear ambiento hostil
e:n tonio da figura do sr. Borges
do Medeiros, movimenta-se de
Jleilo Horizonte parn Juiz do Fora
o desta eiilado parn Petropolls,
acompanhado pela zumbaia das
folhas nue com os titulos gritan-
tes do seu noticiário estimulam a
vjidade o a iiiconscicncia dc to-
dos quantos se batem pela des-
urde m.

í,í íí*. ;.;

Esquecòm-sc, entretanto, os
trombeteadores daa virtudes an-
dradinns do que, multo antea das
fulminantes entrevistas do «r.
Borges do Medeiros, tol o sr. An-
i,iaio Carlos a decretar, num fu-

i;:i.z lampejo de bom senso, a mor-
leda "Alliança". Eífecllvamcnte,
loucos dias depois do pleito, os

jornaes do "consórcio", ligados

pelo cordão ümbclHcal da. sua

J-dcsinteressada sympathla ao pa-
lacio da Liberdade, iransmltttám
o pensamento do sr. Antônio Car-

los em relação ao agrupamento

quo levou ás urnas o nomo do sr.

Gotulio Vargas. Essa' nota, entre-

Unhada c cm columna aberta o

litulos vistosos, communlcaya to-

rom os compromissos do Minas

pura com o Rio Grande cessado a
1." do março. O glorioso Estado

buliiio era o dono da chapa libo-

ral, cabendo-lhe, pois, dizer a pa-
lavra definitiva. Si o Rio Grando

úo Sul so conformasse com os ré-

bul tados das umas e o sr. Gotulio
Vargas reconhecesse a victoria do

Br. Julio Prestes, Minas não po-
doria convcncel-os do contrario.
Não deixaria, entretanto, de con-

tinuar ao seu lado, desde, porfim,

quo solicitassem o seu apoio para

qualquer attitudo a ser tomada a

partir desse dia. Minas, porém,
lavaria as mãos como Pilatos, não

querendo assumir responsabilida-
dc, pois aua missão estava finda.

Presidente Julio Prestes
cm perfeita htiriuoiiin do Vistas
com o Anlonlo Curiós do ha
quliizii dias. A campanha morro.
ria, dentro da ordom e da orbita
constitucional, a l.o do março.

ata .1. .1.'I* ft* *l*

Acontcco, entretanto, quo on
gau'chos não contavam com as
"convicções" do sr. Antônio Cur-
lou... Verificando o presidento
do Minas quo a Imprensa mashor-
queira, recebeu com aggrossOos a
palavra patriótica do austero ro-

publleano riograndonso, tratou
do collocar-so á, parto o dar do-
monstraçOos de grando surpresa
pela "attltude Inesperada" do di-
rlgcnlo da política dos pampas.
Estranhava tamanha pressa e
declarava ao sr. Baptista Luzar-
do que Minas, fiel aos seus com-

promlssòs, continuaria com a
"Alliança" quo não morreria, não
poderia morrei-. Com Isao, o ma-
ohlavollco presidento visou apo-
nas liicoinpatiblllzar o sr. Bor-
ges do Medeiros com os seus
coinniaiidados o com os Liberta-
dores cujo programma fi a con-
qulsta tio govorno rlogrnndense
pela violência. Cumpro também
accentuar quo ao não estivesse
farto do saber que a palavra do
sr. Borges 6 oracular para os
seus partidários, não se atreveria
a affirmar que Minas continuava
firmo com a "Alliança" porque
do ha muito estava ansioso por
dar por terminada a lueta da

qual sahiu derrotado e humilha-
do. E tanto 6 isso exacto que re-
ceiando que o P. R. R., pela
bocea do seu chefe, não falasse a
tempo de evitar attitudes mai3
compromettedoras dos jovens
turcos do sltüaclonlsmo cau'cho,
so apressou elle, Antônio Carl03,
em precedel-o, mandando dlvul.

gar o pensamento do Minas.
rfi }l' ;i**

A lógica do certos jornalistas,
eni.rbta.ntp, não chega a tirar
conclusões lógicas. Dahl, os seus
ataques ao sr. Borges do Medel-
roa e os seus descompassados
elogios aos "princípios" o ís
"convicções" do ar. Antônio Car-

los quo decretou a morto da "Al-

Manca" antea do conhecidos os

resultados finaes do pleito. E o

presidento mineiro, emocionado
com os hymnos entoados pelas
suas trombe tas, faz excursões o

finge Kolennes conferências sal-

vadoras para alimentar ataques

desabridoa contra o solitário de

Irapuaslnho.

As demonstrações de apreço e admiração tributadas
ao presidente eleito da Republica

Mario Guastini

ií

cias", de Lisboa, s a
eleição do dr. Julio

Prestes

"Jnlinlleiilnil, -1 do março du
10.10.

Acompanhando, com vordn-
ilelio onthuslnsmo, o desenrolar
db memorável plolto travado cm
l.o do marco ultimo; tendo om
vista do hrllliauto o justo ro-
sultado que, para a grandeza do
nosso paiz, sagrou, nns urnas,
por niiilorla osmagndora, a pes-
soa do v. exc, a eleita da inalo*
ria consclento ila nncão para dl*
rlgir on seus destinos políticos,
no futuro qundrlennio, o cxul-
tando com a ovidoncla desso ro*
sultado, quo condiz oom om cio-
viiilos méritos de v. exc, a Ca-
mura Municipal desla cldnde,
por esto acontecimento som par
na historia política do Brasil, fez
consignar, cm nela do seus tra-
balhos, com os votos quo faz po-
Ia felicidade pessoal do v. oxc,
oa seus applausoa d. justa ma-
nlfostação da voritnãe popular,
dando a v. exc, pioneiro das

grandes Idéas e dns administra-

Coes honestas c fruetuosas, o ino-
rocldo posto.

Com elevada estima e subido

apreço, (a) Jufln Ilnptlsln Novaes,

presidente dn Cniiinrn".
"Olyiiiplii, 27-3-030 — A Ca-

mara Municipal de Olympla, em

sessão extraordinária, resolveu,

unanimemente, felicitar v. exc.

pela sua eleição para presidento
da Republica, o quo representa

penhor seguro da grandeza e

prosperidade do paiz. (aa) Josfi

Clemência Sllvn, presidente; dr

Jeronymo ile Almeida, prefeito
municipal".

«Olynipln, 27-3-030 — O Dl-

rectorio do Olympla cumprimen-
Ia v. exc pela sua eleição para

presidente da Republica, para a

qual concorreu possuído do

maior entliusiasmo cívico, na

certeza do quo o pleito concreti-

za aa aspirações máximas da

nacionalidade. Attenclosas sau-

dacões. (a) Jeronymo dc Alnicl-

dn, secretario".
"Serra Negra, 21 de marco do

1030.
Tenho a honra do, cm nome do

Directorio Político local e no

meu próprio, enviar a v. exc

as mais sinceras felicitações pe-

Ia formidável victoria alcançada

por v. exc. na eleição do l.o de

marco, na qual conseguiu a ver-

dadeira democracia brasileira

um do seus maiores triumphos.

Prevaleco-mo da occalão pa-

ra reiterar a v. exc os protos-

tos de minha inteira solidário-

dado política o do minha mui

dlstihcta consideração. (a)

Francisco Pinto da Cunha, pro-

sidente do Directorio".

»i-----»--*-.*-^BB»MIS*l-->3<*

"Concclvão do Miinlo Alegre,
20 do m:i !¦¦:«> do 1930.

A Câmara Municipal dosta cl-
iludo vem, uiianlmomonte, apro-
sentar no emlnonto estadista ca-
lorosns o sinceras fclIcItn^Ocn,

pola victoria alcançada por v.
exc, no ronhido plolto do l.o
do marco, onde a maioria dn Nu-

ção, fazendo justiça tios morltos
do v. oxc, Biiffrngou, com on-
thuulnsmo, o sou preclaro no-
me, para continuador da obra
benemérita do honrado o paliio-
tico governo do dr. Washington
Bula.

A esmagadora victoria do v.
oxc. servirá, do certo, como 11-
cqão do civismo para nlguna bra-
nlleli-03, que, transviadoa do ca-
ininlio do dever, tentaram, trai-

coclra o impatrlollcninente, en-
volver a Nação cm uma lueta.
Iníqua o deprimente

Attonclosna saudações. (a)
Jon» Oetiivlmio ile Albníiucrqiiu
PcilroKo, presidento da Câmara".

"Mnruciiliy, 21 do março de
1030.

A Câmara Municipal do Ma-
laoahy, reunida cm sessão ex-

traordlnaria, congratula-se. com

v. exc. pela victoria eslron-
dosa alcançada no pleito de l.o

do marco o faz votos pela sua

felicidade pessoal o do sou fu-

turo governo.
Apresentamos n v. exc. os

protestos das nossas respeitosas
saudações, (aa) Aznrlns Hlbcl-

ro, presidente da Câmara; Pedro

Gonçalves dn Mattn, prefeito;
Luiz Ciiiiin Ribeiro, vereador;

Luvlm Mnnuel «le Oliveira, A-

lllltiitllio CorrCn de Moraes".
"Jiiciiplrmign, 10 do marco dc

1030.
A Câmara Municipal do Ja-

ouplrariga, em sessão do 15 do

corrente, hoifVo por bom, unanl-

memeiite, congratular-so com V.

exc. pela merecida, brilhante e

indiscutível victoria no pleito de

l.o do marco, em quo o nomo de

v. exc. foi legitimamente fu£-
tragado para oecupar o mais

elevado cargo da magistratura
nacional. Com a segurança de

quo o futuro e patriótico gover-
r.o ão v. exc continuo a man-
tor aa gloriosas tradições da

terra pauliata, promovendo o

ehgrandeclmontp maior do Bra-

sil e dignificando, cada vez mais,

a Republica, apresenta calorosos

votos do felicidades a v. exc

Saudações muito altenciosas.

(aa) Jorge Joaé dc Lima, presi-
dente; Miguel Abu' Vnghl, pro-
feito; I.iilz de Freitas Garcia,
viec-prefeito; Eduardo Brnsilcl-

ro dc Macedo, Mnxlmo üunelln,
* .* *

Bola victoria do 1.° do marco,
o sr, dr, Julio Prestes recebeu,
por melo do tolcgrammus, cartns
o cartOco, cumprimentos do mais
as ucgtilnlci pessono:

Dr. Abelardo Rocas, ministro
do Brasil no Chllo; senador cs-
taduiil Follsmlno Vianna, do
Vlannopolls (Goyaz); dr. Sérgio
Rocha Miranda, dr. Augusto do
Lima Junlor, Bino Moreira, Jua-
llnlano Pereira da Silva o Octa-
vlo Chaves, secretario, em nomo
do Centro Político "Melhoramen-

tos de Cavalcanti*', todos do Rio
do Janeiro; Jesus Modelros o At-
Consino Rochn, do Bollo llorl-
zonte; coronel Josfi Joaquim dos
Santos Silva, do Poços do Caldas
(Minas); Carollno Gomes do Car-
valho, do Diamantina (Mlnaa);
Antônio Vasconcellos, Josfi Bon-
to Soaros Junlor, Jonas Montei-
ro Netto, Januário Campos, Atha-
nàslo Miranda, Rodolpho Miran-
da, Miguel Baptista da Silva o
Francisco Josfi Pereira, todos do
Jacúhy (Minas); Josfi C. do Ita-
moa, do Rezendo Costa (Minas);
Pedro Tavares do Carvalho, do
Santo Antônio do Chindor (Ml-
naa); Julio Pertenço, do Corin-
tho (Minas); Francisco Mario

Koelzor, de Porto Alegro; Fran-

cisco Manuel Rodrigues, de Al-

fredo Cliaves (Rio Grando do

Sul); Taurnp Fossas, de São Bou-

ronco (Rio Ciando do Sul); Adão

Myszak, de Santo Ângelo (Rio

Grande do Sul); Aristotelino Car-

pes, de São Gabriel (Rio Grande

do Sul); João Nogueira, do Rio

Grando (Rio Grande do Sul);

Manuel Malvlno do Rego Luna,

da Parahyba; Isaao Cavalcante

do Albuquerque, do Victoria;

Bento Gonçalves Costa Guima-

rães o Oswaldo Gonçalves Costa

Guimarães, do Entro Rios; Or-

lando do Bago Motta, de Var-

getn Grande (Maranhão); Antônio

Carloa do Almeida Belio, do Olin-

da (Pernambuco); Domingos Nu-

nos, em nomo dos marinheiros e

remadoros da Alfândega de Ma-

náos; Virgílio Dias, do Porto

União (Santa Catharina); Silvl-

no da Cunha Henrlques, do Ml-

racona (Estado do Rio); Manuel

Tinoco do Rezende, do Bananol-

ras (Est. do Rio); Antônio Si,

da Bahia; Miguel Forrelra, Josfi

Rabollo, Domosthenes Costa,

Osfias Costa o Antônio Buiz dos

Prazeres, cm nome do "Comltfi

Itinoranto prõ Julio Prestes

Vital Soares", da Bahia; Bernar-

dino do Senna Figueiredo Júnior,

presidente do directorio; Ulysses

Baptista Vieira, vice-.presldente;

Josfi Abrantes Fortuna, secreta-

0 sr. Paim Filho e o
momento político

rio; o Heitor Magno Vlolra, pro
sldcnto do comltfi, todos do Alto
do Rio Doco (Minas Goraos); Eu-
clydos Castro, do Blumonau

(Santa Catharina); Joaquim Lu-

na, do Recito; Josó Rainha, do

Bolfim; Domingos Antônio do

Sousa, do Macolú; Silvestre Mon-
tolro Fulcão, do Bolfim; Odilon
Andrade, do Alagolnha; Moacyr
Machado, do Fortaleza; E. do

Moraes, do Vieira Braga (Rio do
Janeiro); Jorgo Rosa Machado,
do Bauru'; Virgílio Muynardes e
Leandro Bezerra, do Botucatu";
Álvaro Fornadas do Froitas, do
Villa Batalha (S. Paulo); prof es-
sora Izaura do Canto Gloria e
Antônio R. Vlllares, do São Pau-

lo; Amaro Paullno da Silva, do
S. Miguel Archanjo; dr. Valendo
do Prado, do Bragança; F. An-

tunos da Costa, do São Paulo;

Manuel Mariano P. Freitas, do

Santos; Henrlquo Antônio Ribel-

ro, do Taquaritlnga; Pedro Josfi

Chclda, do Glycerio; Mariano Al-

ves Ferreira, do Cruzeiro; Alan-

to Loronzettl, do Soecorro; Fran-

cisco Garrido, de Angatuba; Gen-

naro Sommarca, de Pilar; Casl-

miro Amaral Slmonotti, de Bor-

nardino do Campos; Carlos de

Freitas, do Bebedouro; Pedro

Rocha Brito, do São Carlos; Be-

nedicto Soares do Novaes Filho,

l.o secretario, em nomo da "Con-

centracão Operaria pró Jullo

Prestes-Vital Soares", do Santos;

Aurcliano Gomes Filho, pelo
"Corerio de Jahu"'; Heitor Lis-

bõa, dlrector; Thereza, Isabel do

Castro Braga, Maria do Carmo

Toledo Amaral, Sobastiana PI-

montei Tavares, Antônio Volponl,
dd. Maria Josfi de Castro Negrel-

ros, Adalgiza de Miranda Brê-

tas, Maria Thereza Marconde3

Guimarães, Olivia Irene B. Bich,

Arminda Zoch, Lydia Amalgl Ma-

cedo; Josfi Avfiila Macedo Sobrl-

nho, Maria Josfi Gacet, Maria

Thereza Marcondes Guimarães,

Plácido Braga, Cândido do VI-

torbo Borges, Arago do Vlcento

Domingos Batam, Anna Garcia

Silveira e Cecília Garcia, director

o os demais funccionarios do gru-

po escolar de Pederneiras .(São
Paulo).

-j* *u *fo
O sr. dr. Julio Prestes, ainda

pela passagem de seu anniversa-
rio natallclo, recebeu cumpri-

mentos dos srs. Demerval de

Franca Freire, do Campos No-

vos do Cunha (S. Paulo); João

Baptista do Holanda, de Forta-

leza; Josfi Veríssimo Lopes do

Figueiredo, em nome do "Centro

Político Dr. Julio Prestes", do

Lagoinha.

0 senador eleito pelo Rio Grande do Sul, em entrei

yista ao "Diário de Noticias", de Porto Alegre,

expõe o seu pensamento — S. Exc. que: 3

volta á paz de espirito para que o Brasil possa1
resolver seus palpitantes problemas de ordem

econômica — A dissolução da frente unicá ,
pelo Rio Grando o pola Parnhy*
ba, a candidatura gau'cha, ení
torno da mesma so congregaram
correntes políticas existentes noa
demais Bstados da Federação,-
dando logar á. formação da Ali
lianca Liberal, como orgam cen-
trai'do coordenação eleitoral a
em apoio dos princípios, cstnbo-

da mes»

I

Assim falou o sr. Antônio Car-
los, segundo o noticiário, para
elle insuspeito, dos jornaes quo
o acompanham o quo lhe batem

palmas. Muito depois, decorridos
uns quinze dias, fi quo o solitário
dc Irapuasinho, fiel ás suas do-
cia rações de sotembro, afflrmou
estar, com o pleito, encerrada a
campanha alliancista e virtual-
mente desfeita a "fronte única"

que no seu Estado se organl-
zára para prestigiar a candidatu-
ra Getullo. Reconheceu, lambem,
o sr. Borges do Medeiros, na qua-
lidado de chefo supremo do P. R.
lí,. a victoria do candidato do
Brasil, cuja votação, embora se
quizessem acçeitar como verda-
ticiras as fraudes allegadas pela
"Alliança" e conseguintemonte so
deixassem do computar os suf-
fraglos ondo as mesmas so tives-
sem verificado, continuaria a ser
infinitamente superior A alcança-
da pelo ar. Gotulio Vargas. Col-
lueira-se, pois, o sr. Borges de
Medeiros dentro do quadro tra-
Cado pelo creador da "Alliança".

Bata cessara de existir a l.° de
manjo e o Rio Grande, rcapeitan-
do a Vontade das urnas, declarava
cumpridos os compromissos as-
•"iimiüos com os seus aluados atfi
aquella data. As Investidas con-
Ira o sr. Borges do Medeiros, poia,
deviam tor sido dirigidaa sema-
naa antea contra o sr. Antônio
Carlos por ter sido esto o primei-
ro a divulgar o seu pensamento
sobre a sorte reservada ao grupo
quo a sua ambição reunira e que
o sr. Borges do Medeiros, pátrio-
ticamente, pondo um paradeiro A
exploração jornalística o ao vor-
balismo dos inexperientes da ban-
cada gau'cha, annunciára com
tantos mezes de antecedência.

•ÍC -*J5 "T
Minas official o Rio Grande, si-

luacionista, como so vê, sempre
pensaram da mesma maneira.
Antônio Carlos de ha quinze dias
Passados estava do inteiro accor-
do com o Borges de Medeiros de
setembro c o chefo do P. R« B->

UM

Crise política na

TÓPICO DO GRANDE JOR-
NAL LISBOETA

O "Diário de Noticias", que se

publica cm Lisboa, fi, sem favor

nenhum, um dos maiores jornaes
lusitanos, cujo enorme, assigna-

lado prestigio jã não cabo dentro

dns fronteiras de Portugal.
Em sua edição do 6 do corrente,

commentando as eleições presi.
denclaea aqui realizadas no l.o

dia do mez, e estampando o "cli-

chfi" do sr, Jullo Prestes, a gran-

do folha portugueza publicou a

seguinte apreciação, que enalte.

ce, sobremodo, o candidato que a

Nação brasileira sagrou nas ur-

nas: .
"Pelos telegrammas publicados

verifica-se ter sido, ao cabo du
ma Intensa propaganda do parte
a parto o renhida lueta, eleito
presidente da Republica dos Es-
tados Unidos do Brasil, o sr. dr.
Julio Prestes, presidente do Es-
tado de S. Paulo.

Não temos, nem poderíamos
ter, nessa grando contenda elol-
toral em quo se empenhou o Bra-
sil, ultimamente, partido algum.

As Urnas falaram e marcaram
a sua preferencia. Só nos compe.
te registar o acontecimento.

O futuro do Brasil foi confia-
do, no emtanto, a uma persona-
lidado que de ha muito respeita-
vamos e admiramos.

O sr. drr Jullo Prestes 6 um
homem do accão e de intelllgeu-
cia. Pertence ao partido conser-
vador, o vai, decerto, continuar a

política do sr. dr. Washington
Luis, ou seja uma política de

approximacão com a Europa s
com oa paizes latinos, a qual não

podo deixar de ser grata ao nos-
bo coração.

O sr. dr. Julio Prestes 6 pes-
soa cordata o conciliadora. E fi
um patriota. Ha.do collocar ae.l-
ma de todos os litígios a sua

Pátria, ha-de, e oxalá a consiga,
conseguir à sua volta a calma

precisa para effectuar obra fe-
cunda.

O Brasil acaba de lhe confiar
os seus destinos. O sr. dr. Jullo
Prestes fi digno de os conduzir.

Fellcltamol-o pelo seu trium-
pho, que é o reconhecimento das
suas extraordinárias capacidades
de estadista.

E felicitamos o Brasil pela sua
escolha.

OR-SI O SR. JAN PILSUDSKI

GANIZAR O NOVO GOVERNO,

DISSOLVERA' O PARLAMEN-

TO

VARSOVIA, 28 (U. P.) — O

sr. Jan Pilsudsl.I, irmão do ma-

rechal do mesmo nome, declarou

que, sl conseguir constituir ml-

nlsterio, dissolverá o parlamen-

to, realizando Immedlatamente

nova3 elelfiõ.es.

O banquete a ser offere-. Entradas de café em
cido ao sr. Affonso de Santos
Camargo
CORITIBA, 28 (A.) — Conti-

miam os preparativos para o

gri.ndo banquete a ser offerecl-
do, a 3 do abril próximo, ao pre-
sidente Affonso Camargo.

RIO, 28 (A.) — A S. Paulo
Rallway communlcou á Cent.al

do Braall que, a partir de ama-

nha, ficam restabelecidas as en-

rxadas de caffi em Santos, na ba-

se de 38 mil saccas diárias, cor-
rospondontes á quota ordinária.

O BOLSHEVISMO DO
"ESTADO"

O «ESTADO DE S. PAULO" é

um jornal, sob esfarrapado manto

conservador, inconfundivelmente boi-

shevista: Tudo o que seja emprchen-

dimento dissolvcnle conta com a sua

sympalhia.
Ora, nós lemos, o para ser appli-

cadas, leis de defesa do regimen re-

publicano livremente adoptado pela
Nação. Reprimem cilas o crime de

propaganda subversiva. Nem se po-

de conceber que o principio de li-

berdade de pensamento vá até ao

ponto da permittir a pregação dia-

,ria e franca da revoluções. Mesmo

porque qualquer revolução teria, co-

mo conseqüência inicial, o anniquila-

manto daquelle sagrado principio.
Si as nossas autoridades applicam

a lei e só por isso merecem censu-

ras do "Estado" como encontrar

para semelhante altitude outra cias-

sificação qua não seja a de bolshe-

vista?
O "Estado" não hesita em collo-

car-se contra as leis de preservação
nacional o por isso mesmo fora dei-
las- E' grave. Porém, mais grave
ainda para a sua existência como

jornal ó a repulsa que essa descom-

passada altitude iiifallivelmente lhe

atlrae da opinião brasileira. Porque
não se Mudam os nossos collegas:
esta, no seu patriotismo o no seu
bom senso, é anti-bolshcvisla.

A voz do Rio Grande
-sm-

Os jornaes, que ainda cultuam a memória 'da eha-
itiàda "alliança liberal", inclusive aquelle que fora no
Rio de Janeiro o seu orgam official, como certos poli-
ticos, insistem em eommentar desfavoravelmente as
ultimas entrevistas do illustre sr. Borges de Medei-
ros, que marcaram com tanta eoherencia a sua bella
attitude republicana no caso da suecessão do gover-
no da Republica.

Ora, a palavra do chefe do P. R. R. nao so te-
ve no Rio Grande a melhor repercussão, como todo
o paiz fez a justiça de julgal-a a expressão de um
patriotismo inspirado nos mais sagrados interesses
da nação e no mais profundo respeito do regimen.
Deste modo,.1 áquelles jornaes e políticos apenas
continuam a triste campanha de agitação, disservm-
do a tranquillidade e a paz naclonaes, que elles ten-
taram inutilmente perturbar.

Nem andam melhor avisados esses mesmos
jornaes no esforço de apresentarem o sr. Baptista
Luzardo como o porta-voz da vontade e dos senti-
mentos do pampa.

O sr. Luzardo nunca passou de uma figura do
seu partido, cuja chefia, aliás, jamais exerceu e, por-
tanto, nem em nome delle a rigor, sem haver rece-
bido autorização expressa, pôde falar. Não é de um
momento para outro que um cidadão pode ser in-
vestido da autoridade necessária para coordenar, di-
rigir e marcar attitudes collectivas.

Para falar em nome do Rio Grande, ha osr.
Borges de Medeiros. As demonstrações inequivo-
cas de acatamento e apreço que a sua palavra des-
pertou no seu Estado são a melhor prova de que o
eminente chefe republicano é a grande voz repre-
sentativa das aspirações do nobre povo gau'eho.

0 desapparecimento do
general Kutiepoff

AS CONCLUSÕES A «UJE CHE-
GARAM OS INVESTIGADORES
PRANCEZES

PARIS, 28 (U. P.) — Os agen-

tes da Segurança Geral, que es-
tavam procedendo a averiguações
sobre o desapparecimento mys-
terloso do antigo general rus3o
Kutiepoff, chegaram á conclusão
de aue o referido official foi em.
barcado, pelos seus raptores, num
navio desconhecido, na costa da

Normandla,

PORTO ALEGRE, 28 (A.) — O'
"Blarlo do Noticias", cm nua o-
dicão do hontem, publica a se-
gulnto entrevista com o sr. ge-
noral Flrmino Palm Filho:

"Entro os procores da pollti-
ca riograndonso quo tomarnm
parto actlva o saliento no pro-
blcma succesKorlo da Republica,
acha-so o sr. Flrmino Talm Fl-
lho, ex-secretario da Fazenda do
lüstãdo e elemento do prestigio
no selo do Partido Republicano.

No pleito do 1." de marco, a-
quello Influente membro do sl-
tuacionlsmo gau'cho foi eleito
senador pelo Rio Orando do Sul,
tendo sido o sou nomo aprosen-
tado nos suf fraglos do eleitora-
do pela nggremlação partidária
de quo faz parto.

Tralando-so do uma figura cs-
treitamente vinculada á actuali-
dade política, pareceu-nos op-
portuno ouvir a sua opinião so-
hro a attltude do Rio Grande, em
face do momento actual.

Fomos encontrar o novo sena-
dor gau'cho, á noite, em sua a-
prazlvel residência do verão, na
estrada de Matto Grosso, ondo o
sr. Paim Filho promptlflcou-so,
Immediatamente, a nos fornecer
os esclarecimentos de quo caro-
cessemos.
A ATTITUDE DO RIO GRANDE

Como lhe pedíssemos sua oPl-
nião a respeito da situação do
Grando do Sul, poranto os seus
alllados c o próprio povo brasi-
lelro, respondeu-nos o ex-secre-
tarlo da Fazenda:

 Tendo vindo á baila o pro-
blcma da suecessão presidencial
e havendo Minas Geraes, por in-
termedio do seu lllustre presl-
dente, o preclaro sr. Antônio
Carlos, julgado ser occaslão de
o Rio Grande do Sul dar um can-
dldato á presidência da Repu-
bllca, o Partido Republicano, por
seus orgams autorizados, cnlcn-
deu <iue, havendo cooperação não '.^yj. forma porque
sô para a implantação do regi-
men como também para a sua
consolidação, não lho era licito
recusar uma collaboração mai3
directa nos destinos do paiz.

A acção desenvolvida pelo sr.
Getulio Vargas no Ministério da
Fazenda o a sua actuação na vi-
da administrativa do Estado, va-
leram-lho grando renome, tor-
nando-o o candidato natural-
mento indicado á. suprema ma-
gistratura da Nação.
A CANDIDATURA GACCHA E A

SOLIDARIEDADE DOS LI-
11ERTADORES

— Accontuada que foi a pos-
sibilidado do lançamento da can-
didatura Getulio — prosegue o
sr. Paim Filho — o Partido BI-
bertador, atravfis de seus orgams
representativos, numa manifes-
tação superior do são patriois-
mo promptificou-so em trazer a
sua solidariedade ao candidato
riog-randense.

Nenhum constrangimento po-
dei-la haver na approximacão dos
dois partidos, tradicionalmente
adversai-los, quando Isso não a-
carretava compromissos quaes-
quor de ordem política.

Accresce ainda que, não exis-
tindo no Brasil partidos nacio-
naes, como acontece nos Estados
tinidos, na Argentina e no Uru-
guay, a escolha do presidente da
Republica é uma resultante das
forças políticas occaslonalmente
predominantes nos Estados. Nes-
sa conformidade, o candidato e-
leito não contrae compromissos
partidários, propriamente ditos,
a não ser os assumidos perante
a nação o consubstanciados na
plataforma com que .se apresen-
ta ao eleitorado.

A FORMAÇÃO DA ALLIANÇA
LIBERAL

Minas e acceltaLançada por

lecldoa na sustentação
ma candidatura.

O quo foi a campanha, na qual
o "Diário do Noticias" prestou de-
cisivo o efflciento concurso, o

por demais conhecido, o quo cvl»
ta novas considerações. ^

O RESULTADO DA CAMPANHA!
LIBERAL

E sobro o resultado da luclá
encabeçada pela Alliança Liberal,
que nos pfido dizer?

 No reglmen republicano em
quo a composição dos princlpaoS
orgams do npp.arcllio governa»
mental se opera por meio do vo»
to o sendo periódica a sua reno-
vação, no3 prolios eleitoraes 6
que so deve manifestar a vontade
collcctiva. Foi o quo suecedeu
com a eleição presidencial da Re-
publica, ferida a. 1." do março, cm
que foram levadas às urnas duaa
candidaturas, ambas prestigiadas
por fortes correntes eleitoraes do
todo o Brasil.

Agora, na forma da nossa le»
gislação vigente, caberá ás jun»
tas apuradoras, nos Estados, di-
zer sobro a real quantidade do
votos quo recebeu cada um dos"
candidatos, devendo, por fim, oi
Congresso Nacional reconhecer tí
quo haja sido legitimamente;
eleito.

COMO SE DEVERA' CONDUZIU
O RIO GRANDE

 E como, na sua opinião, sd
devera conduzir o Rio Grandei
neste final da campanha?

— Devemos estar orgulhosos
Rio Grando

c'io Sul cumpriu o seu dever civi-
co, representada polo grandei
coefficiento com quo ambos ost
partidos compareceram às urnas,

Cumpro agora a todos nós, rio»
gíandenses, propugnarmos pela'
volta da serenidade aos espíritos,
afim do que possamos cooperai'
para a solução do palpitante'!
problemas do ordem ecoonmica,
sobro os quaes repousam a gran»
deza o a vilalidado do paiz.
A FRENTE TJNICA APO'S O.

EPISÓDIO DA SUCCESSAO
Embora jà estivesse sufficien.,

temento esclarecido o pensamen<
to do sr. Paim Filho sobre a'
actualldade política, fizemos uma;
ultima pergunta quo s. s. prom-i
ptamento respondeu:

Findo o episódio da suecos-,
são presidencial, qual será a sii
tuação da frento unlca riograni
denso?

—Tendo sido a convorgcncia;
de dois partidos para um fim est
pecial — o do problema da sue»
cessão presidencial da Republicai
tanto que, na renovação da Ca»
mara, cada Um delles levou ãá
urnas seus candidatos próprios —<
natural será quo o Partido Repui
blicano e o Partido Libertador,
retomem seu curso normal nd.
rospeitanto á actuação quo cada'
um tem no Estado, actuação essa,
quo gira em torno do program-
mas completamente diversos. Is»
so, porfim — finalizou o senadou
eleito — não quer dizor que dei»,
xemos do manter as mesmas cai
valheirescaa relações nascidas noj
decorrer do uma acção em com»
mum e em quo ambos visavam os,
superiores interesses do Brasil.

Antes de deixarmos a bella vl«
venda do sr. Palm Filho, exter*.
námos o nosso agradecimento;

'pela gentileza com que o presti-i
gloso político nos fornecera csi
tas declarações." j

MUSICO DA PHRASE
O FRACO do sr. João Neves 6 a

literatura. A musica da phrase o
embala e o transporia aos paramos
da rhetorica.

Quando ello pronuncia um dis-
curso a sua convicção sincera será,
sem dúvida, a de que as suas pala.
vras estão mesmo modificando o
curso da realidade.

Ainda agora contam alguns jor-
naes que perguntado o sr. João Ne-
ves sobre o momento político, ape-
nas respondeu solenne e literário:
— A Vouest rien de nouveau.

Vá por ahi o deputado gau'cho
quo irá muito certo. A lombada dos
livros expostos nas livrarias lhe ser-
virá para a symbologia de suas plira-
ses. Fique no reino das citações
inoffensivas, das comparações dra-
maticas e estará á vontade para en.
treter a sua irrequieta mania rhe-
torica.

Uma vez na Câmara Federal elle

perorou citando o Henrique IV, de
Pirandello. Tudo de oiliva porque
até a nacionalidade dos personagens
da Jamosa tragédia, elle ignorava.

Mas a sua oratória se preoecupa
pouco com exaclidão. Elle se conten-
ta com o período cheio, redondo e
longo e com essas manifestações pe-
regrinas da erudição do ouvir di-
zer.

— A Vouest rien de novcau, qua
novidade e que sabedorial.

Contra os que desrespeitam e atacam
as instituições em Portnpl

-3-M-

Mais infractores multados pela Policia
de Informações, do Ministério do In-
teríor. T

\
(COMMUNICADO

TED PRESS)
EPISTOLAR DA' ÜNK

f

LISBOA', marco (U. P.) — A Policia do Informações do Mii

nisterio do Interior applicou no Porto mais as seguintes multas!

5.000 escudos ao engenheiro da Câmara Municipal do Porto «i

professor do Instituto Industrial do Porto. sr. Mem Verdial, pofl

ter feito ataques não sõ á dictadura, como aos membros do go«

verno, aceusando-os do estarem envolvidos numa conspiração coni

tra a Ropubllca, e ainda por, cm sessões publicas, como represen*

tante do grupo "LUX", ter atacado vexatoriamente o exercitoj

egual quantia ao gerente da fabrica de phosphoros «Luzltana'V

sr. Adrião Guerreiro o Sá, por ter propalado boatos contra o go-

verno e contra a dictadura, Insinuando que no mez corrente se.

daria um golpe de Estado monarchlco, preparado com absoluto!

consentimento do governo; 5.000 escudos ao secretario da adml-

nistração do Bairro Oriental, sr. Antônio Tavares da Fonseca,-

por ter affirmado que o governo da dictadura estava compromeU

tido com elementos monarchlcos para um golpe de Estado contrai

a Republica e annunciando, para breve, a eclosão dum movimenta,

político, o ainda por fazer na sua repartição uma campanha dó

descrédito contra a dictadura o contra o actual governo, annuni

ciando revoluções o espalhando, em um dos dias da ultima crise

ministerial, que a monarchla tinha sido restaurada em Lisboa'

egual quantia ao escrivão de direito, Cesarlo Augusto Rebello;

Bonito, por ter ridicularizado, dentro do seu cartório, os actos dai

actual Ministério, insultar, quasi diariamente, o governo e espai

lhar boatos..

SgSBS
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Nossos planos c realizações diários, entrevistos c

, registados pelo boletim do Ministério do Exterior
P.IO, 18 (A) — Notas extiuhl-

«Lm «Io Boletim do Miui.-.ii in, dus
ItelnçOos ISKtorloroii

— Em lima «Ias siins ulllinn.i
v,.uni,,,-., a Dlrootorla do Syuill-
«ato du Xurquoadoros, du Pelotas,
rosolvau uaoiiselhur noa asHOoln-
ilos « nmlor prudência no Inicio
•Ias mntanoaí do gndo, em vlata
da «i<•:.,'.iii.i «Ituaçãu no» inorca-
dos cniiHiiiuliliiros, "ii.li- ha nlndn
grando btoi-k do gonluiaj «• com-
ploto doiinteroMo por pnrto dos
compradores para os couros ani-
nados; o udvcrtlu-oa da que a 08-
unasos do gados gordos não dovu
Influir i;niinli'iii. n(« no cirplrlto
dos xarqueadorca, visto quo todo
o xarque «lesta safra devo sor ex-
portiiil.i nii': o fim do dnzembro

do; t«' nnno.
Em boletim, o superintendente

(lo Syndlcato diz: "Os xurouondu-
res dovom rcflcctlr maduramente
«obro oa preços pelos quac» vão
calcular os produetos para com-
pra dos gndoa a abator. A co-
inoçar pelo xarque, tudo Indica
quo n,1o será possivel manter as
cotações, quo catão obtendo, ho-
jo, nos mercados do consumo, os
goncroa perfeitos o gordos. Sa-
bido quo a producção dosta safra
devo «er exportada ata 21 do do-
zembro, a admlltlndo, o quo não
«ri nenhum oxaggcro, quo a ma-
tança geral uttingc a 500 mil ca-
becas, resulta que a môdln mon-
sal dos embarques orçará por
55.550 fardos, nos novo mezes
quo vão do abril o dezembro. Ora,
o nível elevado do preços quo o
.syndlcato conseguiu manter no
norto duranto a safra quo so está
liquidando resultou do u.na ex-
portação media mensal do 42.000
fardos. Doanto do taos a'.garis-
mos, impõe-so a conclusão de que
on preços nos mercados fnUilinen-
te declinarão, indopondento do
causas outrus, como a situação
financeira, etc, sendo ainda de
notar que os grandes preços, atô
505000 por 51 kllos, sô se expll-
cam pela escassíssima quantlda-
de de sonoros especiaes quo 03
alcançam, emquanto a gcnernll-
dado das carnes fracas so cota
por preços Immonsamonto inío-
riorea.

E" assim evidente que, sl todas
es carnes fossem gordas e bem

beneficiadas, nunca «criam «ttln-
«idos os altos liiiill.-.'! roforldoa,'

— A Qra-Urotanlia 6 n» Ifiuro-
pn, o morcado por oxoolloncla pa-
ra todo* ns gêneros allmontloloa.
80 do mnntolgii, Importou no un-
no passado mais do 50 mllhOes dv
lihr.i.-i esterlinas. Mxaa Importa,-
ção, ..i-i-.nii.io Inforna nostn con-
suludo gorai om Londres, h0 ton-
do acorcacor, pois o consumo esta
om franca expansão.

Os grundea fornecedores do
morcado Inglez são os paizes do
lmporlo Britannloo — Auitralla,
Nova Zoolundln, o o Canadá — os
pnlzcs do norto da Europa o dn
Argentina,

As remossns dos Domínios ohe-
gam aos mercados brltnnnlco« no
começo «lo nnno, uo passo que na
«los paizes do norte chegam do
dois a tros mezes mais liirdo.

Es.ie facto provim da que os
preços são geralmente mnls bal-
xos cm Janolro, fevereiro, abril
o mnlo, justamente quando a of-
forta b maior. Nn outra motado
do armo os preços tornnm-se go-
rnlnionlc firmes. O consumo, cn-
tão, e abastecido com a muntoign
guardada no frigorífico. Como a
manteiga, porém, C um artigo do
fnell detorlornçáo, o "Imporia!
Econômico Comltteo" aconselha
os palzes do Império Britannico
a produzirem a manteiga na cs-
lação do Inverno, do modo a po-
derem fornecer á Inglaterra no
verão, ovltando-so a-rslm a arma.
zonngem.

São os .seguintes os propor, ob-
tidos nctunlmento no mercado
por atacado pela manteiga lm-
portada: manteiga argentina,
sem sal, 1S6 n 110 shllllngs por
quintal (51 kllos); manteiga da
Austrália, som sal, 138 a 144 sh.
por quintal; snlgada, 134 a 140
sh.;.manteiga dn. Nova Uoelandin,
som sal, 150 a 156 shllllngs por
quintal; da Dinamarca, sem sal,
170 shllllngs por quintal.

A manteiga 6 Importada na
Grã-Bretanha om caixas de pinho
do 50 kiios de poso liquido. E'
prohibldo o uso do preservativos,
excepto o sal commum, ntto de-
vendo ter a manteiga mais do 13
por cento do hurnldade. O» Servi-
ços Econômicos o Commorcinos
poderão prestar qunesquer escla-
recimeutos sobro o assumpto.

B3E2H
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VOO SEM ETAPAS DO MÉXICO
A BUENOS AIRES

MÉXICO, £8 (U. P.) — O co-
roncl Pablo Sidar, que fez um
traid aéreo á America do Sul, no
onno passado, vai tentar um
vôo sem etapas do México a
Buirnos Aires. O Inicio da pro-
va'- realizar-se-á dentro de seis
semanas.

DEFESA PERMITTIDA AO A-
VIADOR RAMON FRANCO

MADRID, 28 (U. P.) _ Os
benefícios da amnistia foram
applicados aos aviadores Ramon
Franco e Francisco Homero.
Vai ser continuado o inquérito
que havia sido aberto, para ve-
rlficar os fundamentos das do-
milícias feitas pelo aviador Ra-
mou Franco, contra a Aviação"Militar, no livro publicado por
esto aviador, cuja venda foi a-
gora autorizada.

p ANNIVERSARIO DO CORPO
AÉREO REAL ITALIANO

ROMA, 2S (ü. P.) — O sr.
Mussollnl; acompanhado do go-
neral Balbo, assistiu ás solonnl-
dades commemoratlvas do an-
niversario da formação do Cor-
po Aéreo Real. O chefo do go-
verno entregou 97 medalhas do
ouro, prata e bronze e passou as
tropas em revista, emquanto
uma esquadrilha voava a pequo-
na altura.

CHEGOU A CADI7, O "DORNIER
"VVAIILL"

CADIZ, 28 (U. P.) — Chegou
aqui, ás 11 horas e 15 minutos,
o avião "Dornlor Wahll", quo
foi recebido pelo cônsul allemão
e polas autoridades. O referido
apparelho seguirá para as Ca-
jiarlas, na próxima segunda-fol-
ra.

BELLO VOO TRIANGULAR DE
UM "VCNKEItS"

BERLIM, 2S <U. P.) — O gl-
gantosco avião Junkors conse-
gulu, som forçar os motores,
•uma velocidade horária do 100
kllcimotros, em vôo triangular e
do 206 lcllometros em linha ro-
cta.

DOIS NOVOS RECORDS MUN-
DIAES DE DISTANCIA E
VELOCIDADE

BERLIM, 28 (Havas) — Dl-
zem do Dessau que um nppare-
lho do 4 motores acaba do es-
tabeleeer, num percurso de 206
lcllometros, comprohondido entre
aquella cidado e Leipzlg dois
novos recordes niuiidlaes do
ílstancja e velocidade. O appa-
relho que partira do Dossau, com
a carga utll de 5 toneladas, ven-
cera o referi ,1o porcurso sem
o mínimo Incidente, com a volo-
cidado média do 174 lcllometros
a hora,

MEDALHAS CONFERIDAS PE-
LO SR. MUSSOLINI

ROMA, 28 (U. P.) — O sr.
Mussollnl, por oceasião da dis-
tribuição do medalhas, na solen-
nidado eommomorativa do 7.0 an-
niversario da Força Real Aérea,
entregou a medalha da ouro á
viuva do capitão Giovannl Ro-
magnoli, morto om maio pelos re-
boldes lybios. Foram contempla-
dos com medalhas de preta va-
rios aviadores da Marinha, quo
participaram das operações mili-
tares na Cyronaica. O chefe do
govorno tambm oonodeu meda-
lhas posthumas no capitão Giu-
soppo Motta, morto tragloamente
no lago do Garda, quando so pre-
parava para figurar na disputa
da taça Sehne-ider como repre-
sentanto da Itália, e ao offlclal
não cominlssionado Tommaso
Dalmolin, qua ganhou uri dos
prêmios desse certamen, vindo
depois a morrer tragicamente de
um desastre do aviação. Os avia-
dores civis Renato Donatl e Fran-
cls Lombardl receberam moda-
lhas do mérito aeronáutico. E o
general Teruzzl recebeu a oruz
da ordem militar do Savoia, em
rooonhecliiionto da propnraçfto e
boa dlrecção das operações mili-
tares da Cyronaica,

A cerimonia foi presenciada por
muitos officlaes do terra e mar e
pelos addidos militares extran-
gelros.

HllHimUMI M»l»
l-O' l-Hf-LOTIONSB
milagres na oura das

saduraa e moléstias da
Lie. S. P. N. Sl, íe 16

Produt
as os-
a pelle.
-8-1938.

11 GsnfMiw Mndíal ie Força Motriz
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Dois importantes assumptos, dos 400 que
vão ser discutidos no seio da grande
assembléa.

(COMMUNICADO EPISTOLAR DA UNI-
TE» PRESS)

BERLIM, março (U. P.) — A questão do carvão na Inglator-
Ira e a do desenvolvimento da força hydraulica no Canadá flgu-
iram entre os 400 assumptos que serão discutidos na Segunda Con-
forencia Mundial de Força Motriz, a reallzar-so nesta capital, en-
tre os dias 16 e 25 de junho vindouro.

Dessa reunião participarão ropresentantos das prlnclpaes em-
presas electricas, minas, gaz, etc, d03tacando-se, entre as perso-
nalidades que annunclnrnm o seu comparecimento, os srs. E. C.
Ev^ns, da Associação dos lndustrlaes Inglezes de Aço e Ferro, C.
"W. Marshall, do Conselho Central de Electrlcidade, o Charle Par-
sons, que desenvolveu o systema de turbinas. Esses delegados es-
tão preparando relatórios que serão apresentados á Conferência,
Outros documentos serão apresentados por sclentlstas ligados á
Associação Brltannlca das Industrias Electricas Allladas, A Instl-
tuição dos Engenheiros Electrlcos, â Instituição dos Engenheiros
de Minas, ao Instituto do Combustível, á Sociedade das Industrias

Brltannicas do Gaz e á Sociedade de Industrias Chimlcas.
A delegação canadense será provavelmente chefiada pelo dr.

Charles Camsel, do departamento do Minas. E o sr. N. Marr apre-
sentará sete theses, tratando dos problemas econômicos derivados
ido desenvolvimento da força hydraulica.

I,-' :¦
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A Associação Commercial do Rio de
Janeiro e a Federação das Asso-
ciações Commerciaes do Brasil
congratulam-se com os cândida-
tos nacionaas pela grande victoria
de 1,o de março

.TELEGRAMMAS RECEBIDOS PELO SR.
PRESIDENTE JULIO PRESTES

"IUO, 27.

A "ANfoclação Commerolal «lo Rio do Janeiro" o a
To d era çfio dns AnHOclaçflea Commerclaes do Brasil",
reunida* em senado conlunln, tomando conhoclmonto don
resultados nfrirlnen do pleito do l.o de mnrço, publlaados
pelo» governos do todos os Estados <la União, delibera-
ram oongrntulnr-se com v. exc. e com o seu digno com.
pnnholro do chupa, pela vlctorla de stins candidaturas á
prosldonola e vlco-prcsldcncia du Republica, no próximo
quatriennlo.

Instituições conservadoras, fieis ans princípios do
quo Jamais desertaram, e bem Interpretnndo o ponsa.
monto das clnssos que trabalham Pelo ongrandoelmctito
do Brasil, ella» renovam os sòtis desejos do paz o do or.
dem, para quo a Nação possa prosogulr, som sobrasaltoB,
na rota gloriosa de sous destinos, trabalhando pelo des-
envolvimento de suas rlquozas Inoxgottavols e pola af-
firmação crosconte do seu prestigio.

Na opportunidade desta communiciiçilo, tenho a hon-
ra de reiterar os nossos votos pela felicidado pessoal do

(a.) Oclnvlo Lopes ile Sá Ciimpnn, vice-presidente da
Associação Commercial do Rio do Janeiro".

Queda do gabinete iriandez
Após uma derrota no Parlamento, o mi-

nisterio chefiado pelo sr. Cosgrave
renunciou o poder — A indicação do
nome do sr. J. T. Gouwell.

A RENUNCIA DO GABINETE

LONDRES, 28 (Havas) — Com-
munlcam do Dublin que o Gablne-
te do Estado Livre da Irlanda,
chefiado pelo sr. Cosgrave, aca-
ba de pedir demissão.

OS MOTIVOS DA DERROTA DO
GOVERNO

DUBLIN, 28 (A) — Em conso-
quencla da derrota soffrlda no
Dali Elrcann (Parlamento), ro-
nunclou o gabinete do Estado LU
vre da Irlanda, presidido pelo sr,
Cosgrave.

A moção que deu causa k qué-
da do gabinete foi apresentada
pelos inombros do partido do sr.
Do Valora.

Esto, que so acha presente-
mente nos Estados Unidos, fi
apontado como o futuro chefe do
governo e presidente do executi-
vo do Estado Livre.

OS TRABALHOS DO PARLA-
MENTO ESTÃO SUSPENSOS
ATE' aUARTA-FEIRA.

DUBLIN, 28 (U. P.) — O sr.
Willlam T. Cosgrave annunolou
que tinha communicado a demls-
são do gabinete ao Dali Eiteann,
o qual suspendeu, Immediata-
mente, os seus trabalhos atfi
quarta-feira. O sr. Cosgrave te-
legraphou ao governador geral
do Estado Livre, sr. James Mao
Nolll, que so encontra em goso
do férias, apresontando a renun-
cia do governo.

ESTAVA SENDO LEMBRADO
PARA SUBSTITUTO O SR. DE
VALERA.
DUBLIN, 28 (U. P.) — Nos

círculos políticos desta cidade fa-
!a-so na possibilidade do presl-
dente Cosgrave ser substituído
polo sr. De Valera, quo so en-
contra actualmonto nos Estados
Unidos. O Conselho Executivo
pediu ao partido "flannafail",
que 6 presidido polo sr. Do Vale-
ra, para organizar gabinete. O
"leader* interino, sr. Sean T.
Okelly, declarou quo se encontra-
va disposto a indicar o sr. Do
Valora, para organizar mlniste-
rio,

O SR. DE VALERA PROMPTO
A REGRESSAR A» IRLANDA
CHICAGO, 28 (U. P.) — O er.

De Valera declarou que, sl fOr
escolhido pelo «seu partido, para
organizar ministério, partirá Im-
medlatamento para a Irlanda, on-
de reatará os seus esforços, para
conseguir a completa Independen-
cia do seu paiz.

PROPOSTA DO NOME DO SR.
T. J. ORÒNWÈLL PELO PAR-
TIDO TRABALHISTA.
DUBLIN, 28 (U. P.) — O Par-

tido Trabalhista iriandez docldiu
propOr o sr. T. J. Cronwell,
presidente do Conselho Executivo
do Estado Livre, para substituir
o sr. Cosgrave..

DECLARAÇÕES DO ANTIGO
CHEFE DO GABINETE

DUBLIN, 28 (U. P.) — O sr.
Cosgrave declarou que o governo
tinha sido derrotado, por so en-
contrarem ausentes alguns ele-
mentos que o apoiavam no Dali
Eireann. I
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A responsabilidade de dois funecionarios
da Fazenda indigitados — A situação
do fiel do "colis-postaux" Raymun-
do Barboza Serra.

RIO, 28 (A) — Eata nnvn-
monto mu fouu o cimo do flol ilo
urmaiom «in onoomniondns pon-
taos da A li amli'ga «Io Estado dn
Al.ii;,..!', iidilldo o, rocnhedorla
do ThoHouro Federal, Raymun-
du Barbosa Sorra.

Como «'¦ do domínio publico, cs-
no fuiurdoiinrlo, cm mnrço do
nnno passado, fora envolvido
num processo administrativo,
om oonsoquoncla do hnvor offo-
ntuado o pagamento do vários
i-li«'i|in'ii falsos nu l.a pagado-
ria do Tliesoiiro.

Esho procohso terminou som
«nio houvessem provas suffl-
cientes para ser promovida a
rnHponHnbllidndo daquolla func-
cloiiiirlo.

Entrolnnlo, o 2.o funcclonarlo
da roccbcdorlu, João da Silva
Almeida, quo o prOKldia, no sou
relatório, dava como principal
responsável pola fnlnlfloução «los
cheques o fiel Rnymundo Serra.

Enviados os autos ao sr. ml-
nistro da Fazenda, esto titular,
estudando o proccsRO cm quês-
lão, achou-o falho do provas pa-
ra responsabilizar aquelle func-
clonario, resolvendo por Isso on-
vlnl-o á policia, nflm «lo ílcnr
esclarecida toda a verdade.

Aiilcii, porém, do tomar tal
providencia, o sr. ministro lo-
vou o caso no conhecimento do
sr. prcsldonto da Republica.

O chefe da Nação, opinando
polo parecer do presidente do
inquérito, mandou fazer o de-
creto do exonoração do fiel Ray-
mundo Serra, nsslgnnndo-o, no
dia 10 do abril do mesmo anno.

Alguns dlns opôs, ora o volu-
mojo processo enviado ao si*,
chefo de policia, que, por sua
voz, fol-o chegar á 2.a delega-
cia auxiliar pura as devidas pro-
vldonelas.

O dr. Renato Bittencourt en-
trou logo a trabalhar para a
completa elucidação do caso.

Do posso dos primeiros depol-
mcutns do vários funecionarios
do Thesouro, Inclusive do ac-

ousado, s. s. ficou logo convicto
da irresponsabilidade de Ray-
mundo Serra, recahindo todas as
suas suspeitas contra Joracy Ca-
margo e Augusto Nunes Tavares,
luiuello também funcclonarlo do
Thesouro e que, antorlormente,
servira no mosmo gulchot em

qun trabalhava na nccnslfto da"••IiiiiiIhkii" o flol Sorra.
Ouvido pola policia, Joracy

Cnmarso negou, a p<5 firme, ter
sido o falsificador dos cheques,

Em virtude desta negativa, o
2,0 delegado auxiliar mandou
que fossem cffectuados os exa-
mes daa letras qua enchiam os
choques • passaram os rospectl-
voa roolbos. /

O dr. SlmOos Corrfla, «hoto
desse sorvlço na policia, após
meticuloso trabalho, chegou A
conclusão que u letra quo on-
chia o choque com suppostos
nomes era de Joracy Camargo o
a quo passava recibos, do Au-
gasto NuncH Tavnroü.

Nas perícias folias nenhum
vestígio foi encontrado da lotrn
do fiel Raymundo Sorra o de
sous collegan da pagndorln, cm
numoro de 20, quo so submot-
te ram á diligencia.

As provas de culpabilidade
contra Juracy fizeram quo a
policia, no sentido de ncautclar
os interesses da Fazenda Nacio-
nal, pcdlsuo a aua prisão ao sr.
ministro, medida essa quo foi
concedida.

Preso, na «l.a delegacia auxi-
liar, onzo dlns após, fora posto
om liberado em conseqüência de
ter o seu pae se promptlticado
a pagar oh prejuízos ilndon A
Fazondn, que montam cm cerca
do 18 contos.

Quanto no seu cumpllco, Au-
guslo Nunos Tavares, nada a
policia conseguiu fazer, por tnr
olle fallecldo em Palmyra, no
sanatório da localidade, dias an-
tes da prisão de Juracy.

O exame da lotra do Nunes
Tavares, que constatou a sua
responsabilidade, fora feita po-
la escrlpta da Fabrica Nossa
Senhora da Vlctorla, â rua da A-
legria, onde elle exercera, ha
tempos, o logar de guarda-11-
vros.

O inquérito policial, além de
ter apurado a innocencla do fiol
Raymundo Serra e provas Irre-
futavels da criminalidade de Jo-
racy, está ainda fortalecido por
outra "chantage", proposta por
este a um seu collega de repar-
lição.

Oa autos Já estão em mãos do
procurador criminal da Repu-
blica, para dar o seu parecer.

Guerra ao bacharelato
na Itália

Importante descoberta
de um medico egypcio
UM REMÉDIO CONTRA O VI-

CIO DO USO DOS ESTUPE-
PACIENTES

LONDRES, março (A. A.) —A
Injocção hypodermlca do soro
extrahldo da pústula gorada
por um cataplasma de mostarda,
6 o novo tratamento, que 60 está
experimentando — conformo ,o
quo annuncla o "Boletim da As-
60ciação Medica Americana" —

no hospital europeu de Aloxan-
drla, no Egypto, para curar ob
viciados no abuso da cocaína °
da morphina.

A bondade deste mothodo de
oura foi, por mero acaso, desço-
berta pelo dr. Motlnos, primário
do mesmo hospital, durante a
cura, que fazia, com o dito soro,
á um árabe atacado de forte
reumatismo. O árabe era multo
conhecido como cocalnomano in-
vetorado. Com surpresa do dou-
tor, o árabe perdeu, completamen-
te, o vicio da cocaína, que agora
lhe Inspirava uma ropugnancia
luvonclvel.

O dr. Motlnos experimentou e
appllcou o mesmo soro sobro
outro Indivíduo afelçoado ao uso
da morphina, em grandes Jõees,
e, este também, depois de duas
injecções, viu-se livro do violo
empolgante. Uma terceira expe-
rlencia foi effeotuoda sobre ou-
tro Indivíduo viciado no uso do
umi terrível mistura, que elle
próprio preparava, composta de
heroina, de "Haschlx" e cocai-
na. Este, na terceira injocção,
teve fortíssimas convulsões, mas,
voltando ao estado normal, per-
deu também o vicio das suas
tres drogaa proferidas.

Agora, este mcthodo do cura

do uso desses perigosos narco-
ticos, vai sor experimentado, em
laVga escala, no Hospital Euro-
peu de Alexandria, no Egypto,
pois se tom a esperança de ter
achado o remédio tnfalllvol a
vencer, radicalmente, o vicio do
uso de estupefacientes. A singu-
iaridade,' porfim, que não deixa
de eurprohender, ê ao passo que
«5 clara a acção do soro da pus-
tula da mostarda nos atacados
de reumatismo, fica um myste-
rio em virtude do qual a reac-
ção do mesmo soro tem a facul-
dado do agir sobre os viciados do
uno dos estupefacientes,

Â fúria dos elementos
O JAPÃO ESTA» SENDO SA-

CUDIDO POR UM TERRE-
MOTO DE ACCAO CON-

TINUA

TOKIO, 28 (U. P.) — Um ter-
remoto de acção continua tem
sacudido a península de Izu, es-
peclalmente om Ito, quarenta
inllliiifi a sudoeste de Yokohama,
nos ultimos quinze dias, O pa-
nlco apossou-se dos habitantes
da península. Estas perturba-

çües são tomadas como mau pre-
núncio, tanto mais que se regia-
tam nas vlslnhanças do eplcen-
tro do terremoto do 1!)23.

VIOLEXT.O INCÊNDIO NA TER-

RA DO SOL NASCENTE

TOKIO, 28 (U. P.) — Um
grande Incêndio causou enormes
estragos na Prefeitura de Ishl-
lcawa. As primeiras noticias di-
zem que, no mínimo, morreram
com pessoas, tendo sido destrui-
doa oltocentos edifícios. Os pre-
Juízos sobem a um, milhão de
dollars.

INTERESSANTES COMMENTA-
11IOS DE A "TRIBUNA'. SOBRE
AS RECENTES DECLARAÇÕES
DO MINISTRO DA JUSTIÇA,
NO PROPÓSITO DE* AFASTAR
OS ESTUDANTES DA CARREI-
RA JURÍDICA

ROMA, 28 (Havas) — Com-
montando as recentes declarações
do ministro da Justiça, a "Trl-

buna" felicita-o pela sua decisão
do envidar os maiores esforços
no sentido de afastar os estu-
dantes dos cursos jurídicos, en-
caminhando-os para carreiras
monos apertadas o mais opportu-
nas, ás necessidades do palz.

"As profissões liberaes, — ac-
cresconta o jornal — Já contam
com excessivo numero de adep-
tos. Ha, no entanto, accentuada
falta de tochnlcos, numa época
como esta, cm que a terra e as
uzinas reclamam chefes do ver-
dade. E' um erro mandar os ra-
pazes para as universidades,
quando ninguém Ignora quo elles
seriam muito mais úteis ao paiz
trabalhando nas fabricas, nos
campos ou no mar.

Longo de croar novas unlver-
sidades, — conclua a "Tribuna"

& indispensável supprlmir multas
dcllas, para substltull-as por es-
colas technlcas onde se ministra
serloa conhecimentos, capazes de
formar verdadeiros dlrectores da
activldade econômica".

PASSAGENS FORNECIDAS PE-
LA ESTAÇÃO DE D. PEDRO
II, HONTEM — DESCARRI-
LAMENTO NA BITOLA ES-
THEITA
RIO, 28 (A.) — A estação D.

Podro II forneceu hoje, por con-
ta doa diversos ministérios e ou-
trás repartições publicas, 120
passagens, na Importando, total
do a:417$100.

— No desvio ao kllometro
23, próximo k estação Costa Bra-
ga, da Central, descarrilou uma
locomotiva do trem CA 7, Inter-
rompendo a linha 2, da bitola
estreita, durante algumas horas,

Não houve accldente pessoal.

Presidido por Mussoli-
ni, reuniu-se o grande

conselho fascista
CONCLUÍDO O ESTUDO SOBRE

A QUESTÃO DAS ESCOLAS
DO FASCIO

ROMA, (U. P.) — O grande
conselho fascista, reunido hon-
tem á noite, sob a presidência do
sr. Mussollnl, terminou o seu es-
tudo sobre a questão das esco-
Ias faseistns, tendo resolvido: l.o
— organizar a universidade fae-
çlstá, na qual os estudantes en-
contrem os meios mala efflclen-
te« para a «ua preparação o uma
organização militar melhorada;
'í.c — intensificar a formação
intellectual da mocidade; 3.0 —
escolher os reitores da Unlver-
sldádé entre os professores que
pertençam ha mais de cinco an-
nos ao partido fascista.

Concurso internacional
l de belleza <

O nETRATO DE «MISS EURO-
PA", NA "ILLUSTIIAÇAO

PARANAENSE»

CORITIBA, 28 (A) — O nume-
ro da "Illustração Paranaense", a
sahlr neste fim do mez, estampa-
rá uma bella photographia de
"Mlss Europa", com uma slgnl-
ficativa dedicatória e autogra-
pho.

O mesmo numero dessa revista
trará uma completa reportagem
photographlca sobre o concurso
de belleza nesta capital.

ESPECTACULO DA CIA. BEL-

MIRA DE ALMEIDA EM HON-

RA A'S MAIS VOTADAS NA
BAHIA*.

S. SALVADOR, 28 (A) — A
Companhia de Comédias Belmira
de Almeida continua a obter
grande êxito, aqui.

Essa companhia realiza um
grando espectaculo em honra daa
eenhorltas mais votadas no con-
curso de belleza. Aa homenagoa-
das comparecerão acompanhadas
de suas famílias.

ONDE ESTA' O RIO
GRANDE DO SUL

EM recentes declarações feitas á
imprensa de Porto Alegre, o sr.
Paim Filho teve oceasião de dizer
que "cumpre, agora, a todos os rio.
grandentes propugnar pela volta á
serenidade dot espirito», afim de
que poisam cooperar para a solução
de importantes problema» de ordem
econômica, tobre o» quaet repousam
a grandeza e a estabilidade do
paiz". Essas nobres e patrióticas pa-
lavras do sr. Paim Filho coincidem,
como se vê, com o ponto de vista
tão claramente exposto pelo sr.
Borges de Medeiros na sua senso-
cional entrevista a "A Noite", e são
uma prova da perfeita unidade de
pensamento o acção quo hoje reúne
em torno de princípios tão sólidos
os homens de responsabilidade na
direcção dos destino» políticos do
Rio Grande do Sul. E esta harmo-
nia, que <* uma realidade cuja exis-
tencia so authentica pela linguagem
da imprenso demagógica, é, por sua
vez, um eloqüente testemunho de
que o povo gaúcho, solidário com
os teut chefe» o orientadoret, outra
cousa não deseja tinão a "volta á
serenidade dot espíritos" a que te
refere o tr. Paim Filho o de que,
aliás, só o tentaram afastar "at vo-
zes ardente» ma» tem grande ex.
pressão" dot interessado! em pro-
vocar a desordem para subverter o
regirnen o, deste modo, melhor ter-
virem a teut tubalternos interessei
de restricta indolo pessoal. O Rio
Grande do Sul quer a pa», quer a
concórdia na familia brasileira, quer
a prosperidade o a riqueza da pa-
Iria. Foi o que a/firmou, com a sua
inconteste autoridade, o venerando
sr. Borges de Madeiro». E' o que
não se cansam de proclamar, como
agora o tr. Paim Filho, ot vcrdadtU
roí "leadert" de ma opinião. O
mait ê explorar eom invencionices,
que os factos tranquilla o calmamen-
te deslroem.

11E Jiii Si 019
O serviço dos ambulatórios — Âssisten-

cia veterinária gratuita

*K Kxcoln. do Veterinária do
fl. Pnulo, quo «Ila a dia vul nu
Impondo nm nosso mnlo, «mino um
ll«i.'i lll«'llliil'."l «•Htllbl,'|l*l*lllH IltlIS
do ensino do Eatado, .. i.i vul-
dundo agora, do alargar o ralo
da ik-i.-.i» du sua a. Istenola vo-
tarlnurlu, que a annns v. in func-
olcnamlo com toda regulnrlda-
de e prestando bons survlçott.

Esso , rvl.j) «*• «losompunhndo
pólos sous niniiul.it'.rinn que
fiiiiircloniun annnxoa ás ullnlcas
escolaros, o está a cargo do
proflHslonnta competentes, quo
trabalham deslntercssadnmonte,
visando tão «.«"«mento servir o
onalno o o publico. Esses am-
bulntorlos acham-se completa-
monte apparolhndos e cm con-
dlçíics do attender a todos os
doentes quo nollos forom ¦ apro-
sentados. O mntórlal do cstnbo-
loclmonto, rocentomonto nugmnn-
tndo o melhorado, 6 o mala mo-
dorno, do maneira quo os ani-
mães doentes nll uompro oncon-
trarão tratamento udequado o
efflclonte.

Nos ambulatórios da Escola «lo
Veterlnaila odo o sorvlço 6 ab-
solutamcnto gratuito, estando A
disposição do quem qulzcr utill-
znl-os para os seus animaes
doentes. E como multa gento
Ignora a oxlstcncla desses nm-
bulutorlos mantidos pela escola,
muitos animaes do estimação pe-
recom dlarlamonto nesta capl-
tal, som assistência veterinária.
Estamos nert ,s, porem, de. quo
Isso .não se dfrá mais, porquo 03
lí-ltores vflo tomar nota desto a-
Vico o quo so esquecerão,
quando fôr opportuno lembrar
desso recurso, quo o Estado of-
ferece, naquella essa do ensino
offlclal, a molhor assistência vo-
torlnarla, ministrada por aball-
zados profissionaes.

COMMUMC.UH) DA Dllll.l ,'TOII M DD PIIII.K |.
DADE, UA SUOUUTARIA DA Afillll'l'|,| i «,tAj

O movlmmitn don serviços oll.
nlco» «lu Escola. «Io Vetortnarla
tem croHPido «I«i nnno para «ano
auiploloiamonto, i" n melhor
prova de qun proenohem nuiiuf;,.
tortamente oa b«ub fins, os«loonttn não examinados com to.
do ouidriíio, domoradamento! o.i
«ixiimini «lo Inlionlorlo não foltoa
o, apflii o dl.ignoiitli.f. do mal, t\
liiHtltuldo o trntíimonto. 13 qu-in.
do o caso oxlgo uma Intervenção
clrurglcu, csia 6 praticada. Pa.
ra Isso dl.ipoo o respceUlvo nm-
biilntorlo das nceossarla« Instai-
laçijca. . ..

Do 135 animaes «le partícula-
res quo passaram, em 1DÜ9 polo3
ambulatórios, a maior parto era
do caos (114); vinham <-m ungul-
«Ia o.i felinos, ou bovinos o en
equlnoa. A predominância dos
efea 6 pcrfoltnmonto expllcav«,l
pelo carinho com que são croa-
dos esses animaes nos grandes
centros. E' um facto também
observado nns cllnicns votsrlna-
rias do outros palzes. Accresce
ainda a clrciimiitnncla do tor sl-
do a tracção animal «rn parto
substituída pelos ridos dn tran-
nporto mecânicos, do mrintslra
qr.o nos eqüinos ficou, actual-
monto, reservada quasi quo eo
n utilização sportlva o a mili-
tar.

Actualmonto a escola dlsníio
apenas «los ambulatórios, em-
quanto não se acham concluídas
as Insinuações hospitalares pro-
Jeotadns pola Socrctarla da A-
gricultura.

Os ambulatórios funcclonam a
rua Pires da .Motta, n. 1, todas
as segundas, quartas e sexta»,
feiras, das 13 ãs 16 horas. 03
Interessados podem procural-o,
que serão promptamento attendi-
dos".

Lançamento das pedras fundamentaes
da Nova Alfândega, do Posto de Des-
infecção de Itapema e do Lazareto
de Animaes.

SANTOS, 28 — Está marcada
para amanhã, áa 13 horas, a ce-
rimonia do lançamento das pe-
dras fundamontaes do novo edl-
ficio da Alfândega do Santos, do
pesto de Deslnfccção do Itapema
e do Lazareto de Animaes, na
praia da Conceiçãozinha.

Para assistir k cerimonia são
esperados, pela manhã a bordo
do "Cap Polônio", os srs. dr. Oli-
velra Botelho, ministro da Fa-
zenda, com seus officlaes de ga-
blnete, dr. Lyra Castro, minis-
tro da Agricultura e seu» offi-
ciaos do gabinete: dr. Hildcbran-
do Góes, inspector de portos e
canaes, representando o dr. Vi-
ctor Konder, ministro da Via-

ção, e dr. Clemontino Fraga, dl-
rector do Departamento Nacio-
nal da Saudo Publica.

Da capital virão o represen-
tanto do sr. presldento do Esta-
do, e dr. Fernando Costa, secre-
tario da Agricultura, o dr. Oll-
veira de Barros, secretario da
Viação.

Alem dos ministros, secreta-
rios do Estado e officlaes do ga-
binete, autoridades federaes c
estaduaes, comparecerão aos
actos os autoridades aduaneiras
de Santos, funecionarios do sor-
viço sanitário, o dr. Sousa Dan-
tas, prefeito municipal; drs. Gui-
lhermo Guinlo, Oscar Weins-
ohenk e 'Ismael d0 Sousa, respe-
ctivamento, presidente, vice-pre-
sldente e inspector geral da
Companhia Docas, representan-
tes da imprensa o varias outras
pesfsoas gradas.

Os srs. ministros da Agricul-
tura e Fazenda e o representan-
te do sr. ministro da Viação,
com suas comitivas, regressarão
amanhã mesmo para a capital
da Republica, pelo paquoto ln-
glez "Almanzora".

PARTIDA DE ALTAS AUTORI-
DADES DA REPUBLICA PA-
RA SANTOS

RIO, 28 (A) — A bordo do
transatlântico "Cap Polônio",
embarcaram hojo para o porto
de Santos, afim do assistirem
amanhã ao lançamento das pe-
dras fundamontaes dos edifícios
da Alfândega, estação marítima
sanitária, no Itapema, e lazare-
to e desembarcadouro para ani-

mães na Conceiçãozinha, os "fl.
Oliveira Botelho, ministro da
Fazenda; dr. Lyra Castro, da.
Agricultura; Hiidcbrando Góes,
Inspector de portos e canaes, re-

presentnndo o dr. Victor Kon-
der, ministro da Viação; dr.
Clomentlno Fraga, director do D.
N. de Saudo Publioa, represen-
tando o dr. Vianna do Casteiloi
ministro da Justiça; Paulo Mar-
tins e Thomé Torres, do gabinete
do sr. ministro da Fazenda, João
Ayres do Camargo o Parroir.ii*
Horta, do gabinete do sr. minis-
Iro da Agricultura, o Guilherme
Guinle, presidente da Companhia
Docas do Santos.

O embnrquo dos distinetos
viajantes foi muito concorrido, a
ello comparecendo grande nu-
mero do pessoas, dentre as
quaes notavam-se as seguinteíi:

Commandante Vieira do Mello,
representando o sr. presldento
da Republica; representantes
dos srs. ministros do Estado,
prefeito o chefe do Policia, ai-
tos funecionarios do Jlinisteria
da Fazenda, Agricultura a Jus-
tiça, dr. Brenno Arruda, director
dos Serviços do Expurgo e Be-
neficiamcnlo de Ceraes, sr. Au-
gusto Pinheiro, Pio Carvalho
Azevedo, representações de as-
soclações commerciaos o do cias-
se, políticos, pessoas gradas, re-
presentantes da Imprensa e da
Agencia Americana.

iço oe uozj
"Escola è Débeis"

ALMOÇO OFPERECIDO A' IM-
PRENSA

Num recanto do "Jardim da
Luz", o pittorosco logradouro
publico, pela "Escola de Débeis",
sorá offerccido, hoje, um almoço
k imprensa. Preparado pelas
próprias alumnas, o agape de-
verá, ser sorvido na parto do
Jardim que fica ao lado do gru-
po escolar "Prudente do Mo-
raes". Com o almoço ficará
Inaugurado o serviço de cozinha
da "Escola de Débeis", Institui-
ção sclentiflca do maior alcance
social.

As grandes corridas de barcos motores
-®&&c

Phil Turner prepara-se para arrebatar o
"record" de 47 milhas, em poder dos
"yankees".

(COMMUNICADO EPISTOLAR DA TJNI-
TED PRESS)

LONDRES, março (U. P.) — A velocidado de uma centena d<

milhas horárias, num barco-motor, é a aspiração de Phil Turner,
conhecido corredor britannico o detentor do record da Gran-Bre-
tanha.

Turner consegue grandes velocidades reduzindo ao mínimo
peso as suas embarcações. Neste momento, por exemplo, está con-
struindo uma, com a qual pretende melhorar muito o seu record
anterior. O peso dessa embarcação ê de algumas onças acima de

quarenta libras. Desse modo, Turner tenclona elevar para cln-
coenta milhas horárias a sua proeza anterior e ao mesmo tempo
arrebatar o record de 47 milhas, quo está em poder dos Estados
Unidos. O conhecido corredor acredita que, com um typo de em-
barcação desenhado especialmente e uma força adequada, e pos-
sivel obter grandes velocidades que alcançarão a cifra de cem ml-
lhas horárias, num futuro proxime;.

i\
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Eauílíbremo-nos!.^
Km torno da minha mesa lnl do o iippruiidoiido, pura quu

trabalho oMVoiiçnm jormios du |
ni.iiiliA o dn noltol

]•;, nas suas pagluiiH ornndlis
d<> plinlogrnphlns o quo rolntlllli
trngedlna du lodo gênero o oh*
pocle, plniia quiilquor i-oui.ii do
inorlalinonlo sinistro... A hu-
municiado, nem f. o som espo-
líiiiçn, nan quor oiioontrnr olo*
inenioH do amparo, nom do cou*
(lança, Anulam A porta dos luyn-
ti-i-loH do alem, torçam-lho a on»
ti-udii, oIvIdadiiH do quo a cxln-
h-iiL-ia 6 um presunto do céo,

Crianças, no começo acusa cs*
tradn, que conduz uo cumpri-
iih*ii(o do nilnHi.es desconhecidas,
ntlram-so ao nbyamò dun tumu-
lus, uein virar oa olhos pnra o
nllo. ondo ou nutro» falam de
Delia o da sua omni potência.

Outra tardo, num nppnrla»
monto do bairro Sorrador, escu»
laudo ou sons das musicas, a-
companhando os fllms, ptttorcs-
cos o ardentes, mela duzln do
senhoras conversavam. Hoje, ú,
por certo, mllagro do suggcHtáo,
exercido pela Imprensa, ns mu-
Micros oecupam-so também da
política. E, desses lábios bostih-
tndos do maiitelga, escapavam
elogios a Borges do Medeiros, A
suo. doco esposa, d. Carlindn, á
vida, heróica o modesta, dessa
casal, solidário, forto o oncrgl-

OTAS

Alguém — um deputado gau'-
cho — narrava a vida dessas

duns bravas oreaturas, no inicio
«Io casamento o a linha rocia o
uniaonã da carreira do ex-pio-
Bldonto do Rio Grando do Sul,
i.ujas opiniões não mudaram
com o correr do tompo e que,
mais uma vez, acaba do provar
a fibra robusta do seu caracter
do homem, do politico, npro-
gonndo a obediência ao regi-
mon, clamando contra a barbaria
daa luctas civis o demonstran-
dn o valor da paz e da liarmo-
nla nacionaes. Da figura legen-
daria do Burges do Medeiros —
que o doputado gau'cho elegia
i santo, lembrando-mo nsslm as
palavras do Anatole Franco,
que, mesmo sem razão, o homem
sempro vencerá logo que so en-
tliusiasníar — plissamos a ana-
Jysar a acção do Washington
Luis, calmo, firme, sem balan-
ços, na energia, sem hesitações,
na concepção dos seus aetos go-
vcrnamenláes. "Sente-se, excia-
ma uma morena quo lê nos
jornaes, não sô as fitas cinema-
licas como também os sucessos
ilo dia, quo o nosso presidente,
:m subir ao governo levava o
soli plano feito, estudado e dc-
cidira reallzal-o, sem ouvir as
vozes da opposição ingênua, ou
da censura, sem basu".

Ahi a interrupção de mais
Uma chicára do chá, o mastigar
lento do mais um bolo da Ca-
vé... Depois, mirando, no fun-
do do chapéo do um conviva, o
retrato do dr. Júlio Prestes, to-
do o elenco feminino entrou a
commentar a figura do futuro
presidente da Republica, no pro-
xinio quatrlennlo.

Elle ô elegante, disso uma
senhora.

Elle 6 corajoso, murmurou
uma outra. ¦

Ello mostrou o que era, dl-
rigiiido São Paulo para o pro-
grosso e a riqueza, sussurrou u-
ma linda paulista que ainda não
se accllmatou na capital.

A escola dos presidentes
tom 1'orçosamciito de ser a Pau-
licúa, o mais bello o o mais opu-
luiilo Estado da União, falei eu,
segura e serena. E, Júlio Pres-
lus, vencedor nas urnas, prova-
lá quo mereceu o suffragio dos
brasileiros... leaea o judiciosoa.

Uni silencio, em quu se ouviu
claramente o som languroso de
um tango argentino, entoado
pula orchestra do cinema no an-
dar torre o.

A política foi abandonada e o
assumpto "amor" irrompeu, como
pur descuido, das boceas rosadas
do todas aquellas formosas da-
mas, que, feministas sentimen-
laes, ociiupam-se dcmasladamcn-
to dello...

Esso sentimento é, actual-
incute, um formidável desoqulli-
brio, exlamou a morena lutelli-
gente. Deus mo livre do o expo-
rimentari...

Ella está visceralmente apal-
xunada por um cavalheiro quo,
fátigado do tanto amar, deixa-se
adorar!...

As mulheres da capital sáo
excessivamente "coquettos", re-
pliea a doco e modesta paulista.
Ellas não pensam noutro ideal
binão no da paixão. E dizem-se
feministas!

 "Cá Cest vralment rigolo"!
disse, muito risonha, uma fran-
cozinha, cuja cabelleha a "Sue

Caroll" fazia a inveja das ami-
Sas.

Uma senhora do edade, do no-
Ve nos bandús e rugas nas fa-
ces, bamboleava a cabeça ironl-
tamente!

No meu tempo, acabou ella
dizendo, não havia feminismo,
mas havia equilíbrio. As mulhe-
res não morriam tanto por pai-
xão e, egualmente, não matavam,
obedecendo ao3 mesmos impul-
sos...

Equilibiemo-nos ou, em breve,
não existirá uma unlca senhora
feliz no Brasil!

Equilibremo-nos, gritou um
coro do vozes suaves. Equilibre-

mo-nos, mas como?
 Pondo de parte o excessivo

Ecntimentallsmoda terra, luetan-
do contra elle. trabalhando, len-

ii am im uniu..:, a nossa uHsencln
do Impulsivos trnpluiics numa
outra do íortaloan, du pursuiiull-
dado o dn rouu.Ao contra o Oll-
iim, us iit'i'oiliturlciliiiluu nocivas,
oh cniitugloH nefastos, Defenda-
nin-uoii contra ns ventanias du»
Imitações, ninorosns o otitruH u,
recompondo u nossa montulldu*
do, por moto da hyuleiia u do ra-
olooliilo, ndqulrlromos o uqulll-
brio quu nos falia o mm (orna
leiiiidnrus dou nosso» direitos e
doa noKHOH ilovcreii, pronuncia
lenta, ma» firmo, n nnclã,

Como so qulaossem dar razão
á senhora, ou jornaes so desdo-
briiraiii A brisa do largo, pono»
trnndo pelo "Cow Wlndow",
mostrando ¦>¦• suas iiotlcius du
morto, de roubo, de assassina»
to...

Numa photographla diminuta,
uma velha npparocla, tendo re»
corrido uo suicídio como ultimo
recurso e, numa outra, a do uma
moca, quo, nu Quinta da Boa
Vista, Ingerira, uni tóxico qual-
quer para morrer.,. Unia don*
zclla se atirara ao mar, uma ou-
tra usara dc um revolver por*
quo o amor do homem lho falha*
ra... Tragédias o tragédias des-
vendaraih-so aos olhos do todos
nós, que, Involuntariamente, era-
vavamos as puptllns nessas pro-
vas cabaes da demência humana.

E um suspiro de malostar so
elevou do todos os nossos peitos.

Que fazer para melhorar a
sorto dos nossos semelhantes,
que correm ao precipício da morto
voluntária? Como agir?

Esta pergunta lla-so em todos
aquelles largos olhares do mu-
lheres, que, ancladameute, so ti-
nliam virado para o céo pallido
da tarde.

Equillbrcmo-nos, disso ain-
da a senhora do edade.

Mas como? repliquei eu, on-
tro tanto ruido, tantas sugges-
toes nmoráes, tanta "fuzarca",

tanta guerra á serenidade o ao
bom sonso? Somos, simples vi-
climas dc ambiente, flores soltas
ao sabor dos ventos maus que
sopram. Como reagir? Como com-
bater os fluidos destruetores
ilusse equilíbrio, que nos prega?

Orando, meditando e se
instruindo. Porque, na prece o r.o
estudo, apprende-se o invalor do
certos prazeres c a elevação con-
lida no conhecimento do algumas
verdades. Jamais como hojo, a
mulher se liberou do tantos pro-
conceitos o privilégios e jamais
olla so encontrou tão desampa-
rada e Infeliz!

Falta do equilíbrio entro os
devores o os gosos gera doenças
moraes e physicas. Equillbromo-
nos! Equillbrcmo-nos! gritou
quasi a senhora, sahindo do as-
censor.

26-3-330.

A Oommlaafto Dlreolom do
Curtido llepuhllciino 1'iiullwln re-
uonliiie.u o Dlrectorio Político do
Monto Aprazível, constituído il».i
ara, dr, Lul» Américo do Froltui,
presidente; dr. Terlullano tia*
vlflo Gonzaga, vlco-prosldunle:
dr. Antônio Tavares do Almolda,
Hoorutarloi Josô Oarcla Sobrinho,
Octaviano Cardoso, dr. UonJiimtn
Constunt do Aquluo Uretns, João
Uustos Moreno, lininnii Vnequca
D Mario Duurlo Concelçilo, intui»
bro»,

0» «rs. dr. Fernando Costa,
sooroturlo da Agricultura o luiu-
rino do Interior; dr. Mario Uun-
Ioh Cruz, llluliir da pasta dn
Justiça: dr. Armando Kuitoivii
ila llosn, ehofo de Policia; o dr.
Plreii do Itlo, prefolto da capita!,
onvlurnm, honlom, tolegiitíiiniiif
du folIoltaçOes a a. exc. revma
d Francisco do Campos Barre,
to, bispo da diocese do Campina-,
por motivo da passagem do nua
data natallcla.

Ao» sr«. drs. Mario Bastos
Cruz o Oliveira do Uarros, roêps»
ativamente, secretario» dn Justi-
ça e da Vlnção, o sr. ministro
Munuel Polycarpo do Azevedo,
presidento do Tribunal de Jiull-
ça, apresentou, hontem, os «mis
agradecimentos, pelas condolen-
cias quo s. s. exea, llie enviaram,
por oceasião do passamento de
sua sogra.

Seguiu, hontom, pelo "Cru-
zelro do Sul", para a cnpltul da
Republica, o sr. deputado Joa-
qulm de Salles, representante do
Estado do Minas Cornes,

Esteve bastante concorrido o
oinbnrquo do illustro congres-
slstn.

Estos pcdltluH devem lor fel-
tos om formulai Impreaaaa que n
referido, luspeolorla fornuc. noa
Interessados,

Cuda lavrador podo receber,
gruliili.tiiiúutc, atô an icudss.

A Sucrotarla do Interior tran-
HiiiltUu:

im Ministério dn Justiça o No-
gocloH Interiores, o processo de
pagamento do subvenção du Ma»
loriildiidu do Camplnus',

A Hccriiloiin du Fuzonda, «s
prorersoH do pngiiiiieiito dn Sllb*
vonçOos do iniiiltuio do Solen-
clhii o Artes ".Santa Augusta",
deiila capital: du» Santas Casas
do Misericórdia do Tiiiibalé, it
Avnrô n do Loronui da Conto»
ronda do São Vlconto do Puulo,
do l.oi'1'ii.i; do llniipllnl du Ml»
Kotlrordln, do Cnçnpava; o dn
Santa i'nsn do Misericórdia,
Hospital do l.uznros, Hospital de
Alienados, Asylo tio Velhice o
Desamparados o Asylo do Mor»
photloos, do Plrncloabn; o

A Socratnrla dn Juatlça, o lau-
do do Inspecção do aiitiMo n que
bo Btihmcttou o sr. dr. José Bo-
nlfnclo ilo Arrudn, juiz do direi-
to dn comarca do São Luiz do
Parahytlnga.

I suecessão presidencial Os ttttgjgjj sul
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Depois das categóricas declarações do sr.
Borges de Medeiros, ainda ha quem
se esforce por fazer acreditar, ao
paiz, na existência da extineta "f ren-
te única" do Rio Grande do Sul.
llll), 27 dc mnrço. li:.|ii'i'inl pnrn o "Correia 1'iinll .luim"».

oll-

Na solennldnde realizada no
Conservatório Dramático o Musi-
cal de São Pnulo, em homenagem
ao sr. dr. Enrico de Coes, di'.'«-
ctor da BlbUotheca Municipal, o
sr. dr. Oliveira de Barros, tltu-
lar da pasta da Viação, fez.se
representar, pelo seu auxiliar de
gabinete, sr. Paulo Lacerda.

-a,

Pela passagem do sua data an-
nlversaria, o sr. dr. .Mamede Al-
ve» de Sousa, delegado de polida
de Amparo, recebeu, hon'.?m,
cumprimentos d0 sr. dr. Arman-
do Ferreira da Rosa, chefe de
Policia.

A Secrotnrln do Interior
Cltóu do sr. juiz do direito, pre-
hlilenlo du Tribunal do Jury, dn
comarca do Ciimplnns, n dlspon-
na, nos trabalhos da actual nes-
são, dos srs, dr. Antônio Feriei-
rn. Cesarliio Junlor o Carlos Lon-
quatro, respectivamente, lento do
Cymnnslò do ISslndo, em Cnmpl-
nas, o professor do Pedagogia Ò
Dldactlca dn Escoln Normal LI-
vre, annoxa no Colloi.lo "Pro-
gresso Campineiro", por ser In-
dispensável a presença dos refe-
ridos funcelonarlos naquelles os-
lubcleclmcntos do ensino.

Foram concedidos 25 dias de
licença, om prorògnçtlo, á enfer-
melra do Hospital do Isolamento,
d. Alzira Campos.

O resultado dos exames de
"chaulTc-urs", hontom realizados,
foi o seguinte:

Approvados, 7; e reprovados, 9.

O sr. major Luiz Fonceca,
presidente d.a Câmara Municipal,
felicitou; hontom, õs srs. drs.
Md rio Bastos Cruz o Armando
Ferreira da Rosa, por motivo do
suas nomeações para os altos
cargos, respectivamente, de so-
cretario da Justiça o do chefo de
Policia.

Chrysanth&nne
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¦PRESIDÊNCIA DO
ESTADO

No dia do seu regresso A capi-
tal da Republica, esteve na
Prefeitura da capital, ein vi.
sita do '•"• 'despedidas' ao si',
dr. Pires do lllo, governador
da cidade, o sr. dr. Fernando do
Mello Vianna, vice-presidente da
Republica.

A média da vida humana anda
por ".JI annos. Um quarto da po-
pulação terrestre morro antes do
chegar nos seto annos: metade,
antes de alcança,' os 17; e aquol-
les uno ultrapassam essa edado
gozam um privilegio que 6 nega-
do ii metade da ospecla humana.

Eiri cada 1.000 pessoas sõ uma
chega aos cem annos do edade;
em cada 100, apenas seis alcan-
çum os 05 annos; o apenas um
cm 500, vivo atfi aos 80 annos,

Existem na terra 1.000.000.000
do habitantes, o tljstes 113.333.333

I morrem cada anno; 01 SM cada
dia; 3.730 cada hora o 60 cada
minuto ou seja, l cada Segundo.

Estas perdas são ma's ou ma-
nos compensadas por egual nu-
moro do nascimentos.

Os casados vivem mais quo os
solteiros; e, tobretudo. aquelles
quo seguem uma condueta sóbria
c laboriosa.

Os homens altos vivem mais do
quo os baixou.

As mulheres têm mais proba-
bilidades do vida a sou fi.vor an-
tes dos cinco6nta annos do edade
do quo os homens, mas menos de-
pois.

A Inspectorla Agrícola Fedo-
ral, com sede A rua Onzo do A-
gosto, 6*1, nesta capital, recebe
?.té 30 do abril próximo, dos la-
vradores deste Estado, pedidos
do mudas c-nxertadas dc plantas
fructl Ceras.

O Brasil exportou om outubro
do'anno passado para os Estados
Unidotí, 7.009 toneladas do man-
panez, attlnginda a importação
total daquelle paiz, nesse, mez, a
"1 S07 toneladas desto produeto,
vece-bidò da Rússia 2.SOO tonela-
das, da índia 2.SOO, de Cuba .0
toneladas, &tc.

O sr. presidente do Estado
despachou, hontem, com o sr. dr.
Salles Junlor, titular da pasta da
Fazenda.

kf. tU *-*•
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Em nome do chefe do governo,
o capitão José liippolito Trl-
guelrlniio, ajudante de ordens,
visitou, hontem, no "Instituto

Paulista", o sr. senador Guima-
rães Júnior, vice-presidento do
Senado estadual, que so encontra
enfermo.

O sr. presidente Júlio Prostes
enviou cumprimentos ao sr, d.
Francisco do Campos Barreto,
bispo da diocese de Campinas,
pela passagem de seu annlversa-
rio natalicio.

O sr. clr. Francisco Silveira
Filho agradeceu ao sr. presiden-
to a sua nomeação para o cargo
de juiz substituto do Pehnapo-
lis.

PROVA DE FALLENCIA
O AGONISÀNTE orguin do sau-

doso partido democrático — mim-
ralmcnte na doce esperança de en-

cuntrar meios e modos com que ex-

plicar a famosa historia dos mil e

quinhentos contos recebidos, ao que
utê agora se. apurou, do Thesouro

da Minas — íioloii abaixo a sua bi-

bllotlieca pnra fundamentar as
"idéas" r. os "princípios" a que diz

ter vindo, mas qua o sr. Antônio

Curiós marcou definitivamente com

o sello do vergonhoso suborno de-

nunciado pela "Noite", do Rio.

Dessa busca resultou a descobçr-

Ia de uma preciosidade: as opiniões

do professor Arruda, que, pelns
maneiras, ainda se encontra cm pie-
na phase. romântica o ainda discute

problemas políticos argumentando

com o luar...
Pobre orgam do extineto partido

democrático! Nem o salvou a piodn-
sa subscripção de qííe tam.eiii, atê

hoje, não ha noticia! O próprio sr.

Antônio Carlos já não o illude. E

por isso tem elle de coii!"iitur-*u

com a autoridade do projessor Ar-

ruda — a-sua coroa no túmulo do

liberalismo em que o solerte An-

drada o enterrou para sempre e

donde cila não sahirá jamais, ain-

da mesmo que explique que fim deu

aos dinheiros desviados criminosa-
mente, para a sua bolsa dos cofres

publicas de. Minas Geraes...

LOUSflS. BBIWS1 BtílSll
O jornalista argentino, sr. Roberto Arlt,

que ora nos visita, busca impressões
para escrever notas de caracter po-
pular, para offerecimento aos leito-
res do "El Mundo", diário portenho,
de um pouco das maravilhas brasi-
leiras.

RIO
lista

2S (H. II.) — O jorna-
argentino, sr. Roberto

Arlt, redactor do "El Mundo" do
Buenos Airos, do ondo chegou
hontom, falando ao "Diário da
Noite", disse:

"As minhas Impressões? Não
saberia rosumll-as. Estou sim-

plesniente deslumbrado. Sabia do

prodígio da natureza brasileira,
que não admltte referencias. Na
realidade supera a qualquer des-
crlpçãò por genial que cila seja.
Prefiro, pois, não falar dellas,

para sentir a carlcia que esto es-

péctaculo da torra brasileira
realiza no meu espirito.

Talvez lhe Interesso mais co-
nhecer o propósito que ao lira-
oil nu; trouxe, propósito que se
relaciona com o diário portenho
"Èl Mundo-", a cuja redacção te-

nho a honra de portoncer. Pou-

co ou quasi nada conheço o po-
vo do meu palz acerca dos ho-

mens e das cousas brasileiras..
Continuamos vivendo mais em

çontacto com Peldn que com o

P.io de Janeiro! E' natural: cor-
respondendo a nossa Índole de

americanos quo se desintores-
sam de suas cousas, olvidando a

propbecia do poeta argentino
"America — dona do futuro" —

par- nos preoceupar-nos com a
dor de calos que possa soffrer o
sr. Mussolinl. "El Mundo"", em
ouja dlrecção se encontra uma
da- intelllgencias mais brilhan-
to? da Argentina, sr. Muzlo
Saens Pena, quor contribuir de
certo modo para sanar eeso
absurdo, offerecendo nos seus
ieitores um pouco das muravl-
lhas brasileiras e nesse sentido,
mo convidou a realizar uma-vi-
sita á pátria do glorioso Cos-
tro Alves. Homem dado A publl-
ções e enamorado de toda a bel-
lcza. acceitei o convite e aqui.

me tom o confrade: estontocido
do sensações novíssimas, encan-
tado por esta terra do promÍ6são
e o que 6 mais, começando a or-

gulliar-mo do çontacto com o cs-

pirito brasileiro.
O meu propósito 6 simples: es-

crever notas de caracter popu-
lar, Isto 6, conservando-mo no
nivel do diário a que portenço,
de ampla circulação na classe
media argentina sobro as cousas
e os homens do Brasil, afastan-
cio-me dos assumptos políticos.
Considorar-me-hol felicíssimo si
dentro desse piano do condueta
chego a contribuir para quo o
Brasil seja um pouco mais co-
níiècldò do que 6 actualmente.

_ O confrade tem so dedicado
a outro gênero quo não seja o fa-
ligante jornalismo diário?

 Pois não. Escrevi duas no-
vellas. A mais recente, que mo-
roçou a honra do um acolhimen-
to feliz, tem o titulo do "Los

Sie! . Locos", uma sntyra envol-
vendo uma tragédia... Typos de

psychologla: turva... frontelrl-
ça...

E conta demorar-se multo

tenpo entre nõs?
I-la 21 horas apenas que es-

tdu no Rio e jã m. sinto um

pouco brasileiro. — Desculpe a

confissão, que é sincera. A pro-

pagànda no exterior é nulla.
Nenhum, outro palz esta em me-

lh< res condições do que o Bra.-
sil para atrahlr o turismo, novo
factpr econômico incorporado A
ílqueza de um povo. Não com-
prehendo este afastamento das
realidades. Acaso será porque o
aphurisirio de Rooservell: seme-
cmo., nmizades o colheremos
mercados", haja impressionado
.nab. aos estadistas, pensando
que as vlnculações econômicas
são n-s quo mais approxlmain ^
povos, sobretudo quando ellas
hajam posto de lado as espe-
culacões do esuirito? Não sei".

Ka ontrovlsla concedida polo
cliof-) do Partido Ilopubllcano do
Hlo arando do Sul A "Federa-

ção", orgam offlcial dessa ng-
gronilação polltlcn, o sr. Borgos
do Medeiros deixou bom cinto,
allãs roafflrmando conceitos .\n-
torlormonto oxpcnilldos, quo a
"Alllança Liberar Jã'hnvla at-
tingido a sua finalidade, quo fora
a da ololção presidencial, riuil-
qulrlndo, dosfarto, os EstadCS
que a haviam formado, "u sun II-
bordado do pensamento o acção".
Quor-iios parecer quo o sr. Bor-
ges do Medeiros, com cssns pala-
VMS positivas, lavrou o attestado
deobltò da "Alllança", rcstltjln-
do, a enda um dos Estados quo li
constituíram, a palavra dos com-
promlssos assumidos em conlun-
to, nflm do quo, senhores da pro-
l.rla liberdade, pudessem, todos
elles, reeollicr-so A sombra das
suas respectivas bandeiras part:-
darias. Etfectivamontc, mais
claro do quo Isso, — sô água. De
resto, a intenção do desfazer n
"frente unlca", quo só tinha o
objectlvo da questão nacional da
suecessão, já o preclaro chefe
gau'cho a havia annunuiado, em
setembro do anno transado, nuii
suas primeiras declarações A "A

Noite". As palavras lapldares,
com quo previu o phenomeno
dessa dissolução, têm sido assás
celebradas: "Cada partido volta-
rá A sua bandeira; e cada solda-
do ao seu partido".

Em face de afflrmaçOea tão ca-
tegorleas, não sabemos como se
podo ainda acreditar na oxlstcn-
cia da "frente unlca", não sô
quanto aos Estados que forma-
ram a "Alllança" como, e prlncl-
palmente, quanto aos dois parti-
dos quo tradicionalmente so hos-
tllisam no sul. Para confirmar
por aetos as próprias palavra»,
sabe-se, por exemplo, que o sr.
Borges de Medeiros, não ha mui-
to, se recusou a receber, na sua
estância do Irapuá, a pessoa do
sr. Assis Brasil, com quem natu-
ralinente, a concluir por esse g?s-
to quo já chegou ao conheclnun-
t0 publico, não mais deseja en-
treter nenhum commercio de na-
tureza política.

Entretanto, os últimos tele-
grammas do sul referem que o
deputado Baptlsta Luzardo acaba
de af firmar "que a frente única,
no Rio Grande, será mantida".
Parece uma pilhéria, pois não?
Mas não 6. Os jornaes da Al-
liança na sua maioria, inserem
hojo essa Informação. Dir-se-A
que o sr. Luzardo não 6 um re-
preséntante autorizado, tampou-
oo Idôneo dos partidos de sua
terra. De accordo. Mas as suas
declaraçõos sl não devem, como
effectivamente não devem, ex-
prlmlr a verdade, revelam com-
tud0 a prooecupução em que :-;o
comprazem alguns políticos fi-
liados ao "liberalismo" do comi-
nuar a Illudir, a mystiflear h
Nação,

* .* *
Poder-so-ia examinai', um pou-

co, já agora, o que lucrou o Rio
Grando com a exdruxula inven-
ção da sua "frente unlca", si
assisto ou não, razão ás agu-
das, ás excepclonaes qualidades
do penetração política do dr.
Borges do Medeiros, quando a
fulminou com a sua sentença.

Nem a propósito, Ioiiioh nqnl A
mão o curioso testamento do
umn dun victlmas denso consor»
cio partidário quo so organizou
no Itlo Orando para dar o mnls
doloroso exemplo, na historia da
Itopulillcn, do estrangulamento
ás liberdades indlvidiiacs. Tra-
la-so do relato que, do volta
do sua permanência no Sul, faz
ii imprensa o sr. profesnor Rego
Lins, quo teve, ali, a vollelda»
do do candldatnr-so a uma ca-
delia do deputado federal:

Interessantes commentarios d'0 Paiz" sobrei
a actualidade politica

UIO, 2S — Sob o Hliilo "Adho-
riu'."', o "1'ulz", o brilhante ur-
gUIII ropulilleiiiiii, publica nu hu-
gulntes IntoroBSiinios eoininonlu»
rios «obro a viagem do d.pfitndo

"Afinai, o ar. João Nnvon falou,
n imr 0801'Ipto,' porquo "toda cau»
tela ii pouca".

Esproma-se o que ello illuse e
•hogiir-so-l. a esta oonoluatto pru-

Maptlsln Luzardo uo Itlo Unindo cisa, o rigorosa: o nr. João Neves

"A crlso alarmante quo affllgc
o Eslado 6 uma das consequon-
cias dessa atmosplicru do Incer-
tezas o do desconfianças creada
pelos niotliodos políticos da
"frente unlca". O regime cscnn-
dnlòso do monopólios do com-
merclo, Instituído pela actual
administração gaúcha, om favor
do seus afilhados, contribuiu po-
derosamonto pnra a situação dlf-
flclllma cm quo so debatem a
lavoura o a pecuária. Os prln-
clpaes artigos rio-grandenses
não encontram preços compon-
sadores. O commercio não opera
livremente Ninguém so anima a
empregar capitães em faço das
apprehensões decorrentes da
gritaria mnshorqueiro. Os lm-
postos, liicoinprehcnslvclniento
aggravadns, augincntam cada
vez mais a aflieção dos contri-
buiutc.1 escorchados. O Banco
do Estado, cuja funcção pro-
cipua deveria ser o auxilio A
producção agro-pecuaria, tor-
iiou-so uma caixa de partido.
Todos os maioraes do alliancis-
mo, cujo fervor suspeito não
procediam de idías, conseguiram
ali credito a descoberto. Ha in-
dlvlduõs que tenham retirado do
mil a dois mil contos do rfiis,
sem garantias reaes para cln-
coeuta contos do réis, A anemia
alarmante daquelle instituto do
credito pholographa-so nítida-
mento na desvalorização conhe-
clda de suas acções. E' o canil-
nho da fallencia."

Por esso curioso depoimento,
pareço quo bem avisado andava
o sr. Borges do Medeiros quan-
do enquadrou o período do exis-
tencia da "frente unlca" no
seu Estado, num praso limita-
do. Certo, o eminente chefo já
previra os males quo, para o
Rio Grando, podiam advir de
uma juneção partidária o poli-
tlca tão em desharmonia com a
própria Indolo e finalidade dos
elementos que entravam na sua
cxquisita composição.

De modo quo, om resumo, não
se póelo alcançar facilmente quaes
sejam as Intenções oceultas dos
últimos abencerragens do "11-

boralismo" que, como o sr. Lu-
zardo, desejam fazer acreditar
ao paiz na existência desse abor-
to politico que o sr. Borges de
Medeiros já havia condemnado
á extirpação a que o vem de
submettor. Quo intenções po-
dem ser essas, em verdado?
Illudir o povo? Enganar a Na-
ção? Atirar, com mão de gato,
poeira aos olhos do quom acom-
panha, attentamente, todos es-
ses movimentos? Sl 6 isso, con-
venhamos quo 6 um máo pro-
cesso. Mais do que um máo
processo: um erro grave. Tão
gravo que, íoi a Incidência nello
quo representou uma das maio-
ros fraquezas da extineta Alllan-
ça Liberal. — B. J.

directores, que em reunião ordl*
naria, em 10 do corrente, resol-

do Sul:"Quando em ParlB so aouho quo
Napoi.-.in 1, õsòapniido-a. du 11llll
irKIbn, havia dosombarcado om
Fríjini o iniirehiivu sobro a cnpl-
lnl, o iiinrochnl Ney, quu hiiv|a
hUIo no "grando exercito", sogun»
do Napoleão, o "bravo doa bru-
vos", doclarou a Luiz XVIII qun
Iria no encontro do Imporndor o
lral*o-!ilu A presença do rol do
"•rança "dentro do uma gulolii do
ferro".

Pouco depois,' dofrontando-so
com o corso om caminho, tul fa-
sclnução exerceu esto sobro o
marechal, quo ello Iniiiieillatnmen-
to «o biindcou paru as hostes na-
polooniena, o quo lho vaiou ser
mais tardo ftislludo.

Façamos do conta quo o sr. Ba-
ptlsta Luzardo, iniiiecli.il do unir-
i-o oratório, quiz repetir o opíflo»
dio do bravo dos bravos.

Saliiu ello daqui, do avião, dol-
tando Imporia nela o valentia: quo
Ia. salvar a dignidade do Rio
Grande; quo ia "resolver a crlso",
quo os cadetes republicanos, apo»
sar do dezenas do conferências,
não haviam urredado do "atutu
quo": quo aprisionaria o cr. Bor-
gos do Medeiros o o. traria, na
gaiola ou sem gaiola, do presente
ao Br. Antônio Cnrlos.

O homem chegou, porím, a
Porto Alegre o o formidável pies-
tlglo do austero chefo gauYho
do tal modo o supplantou, quo o
sr. Luzardo acaba do... udhcrir á
ultima ontrovlstu do s. exc!

Duvidam?
Leiam o quo ello mandou dizer

cá para o Rio, por Intermédio do
enviado especial d'"0 Jornal".
Vamos resumir com absoluta íi-
dclldado: — "Dosdo quo chegou,
oecupou-so com ouvir os lcndcrs
republicanos. liouvo realmente
uma "crlso delicada". Dessa crise,
porém, chegou-se agora, feliz-
mente, n bom termo, com a nova
entrevista em que o chefe do par-
tido republicano expoz A "-Federá-
ção" a sua opinião deflnitlvii."

Portanto, o sr. Luzardo concor-
da com a opinião definitiva do
sr. Borges de Medeiros: campa-
nha presidencial encerrada, li-
herdado de acção para o P. R. R.,
o P. R. R. desligado da Alliança
o nada do revolução.

E, para chegar a este resultado,
o sr. Luzardo :n ,tteu-se num
avião o seguiu pelos ares, bufan-
do importância o valentia. Aca-
bou adhcrindo ao sr. Borges do
Medeiros.

Agora, sô resta ao marechal do
lenço vermelho ser fusllado...
pelo sr. Antônio Carlos."

A "ME'1)IA UM OPINIÃO»

' E' egualmente do "Paiz" sob
o titulo "A média do opinião", o
seguinte tópico sobro a attltudo

coiia o aubaorove u ioBundiy
ontrovlsla (na "r-Ydoração") do
sr. Borges du Medeiros — so-
gunda entrovlsta que fi análoga
ií da ".Volto" ha qual apenas fal-
taram os ologlou uo sobrodlto sr.
Moves.

Começa olle dlzondo qun estovo
com o olíofo do sou partido n
quem dou conta dns suas utlltu-
deu durante a campanha, sondo
approvado. Dlsao-lho ontão o che-
Co quo, fosso qual fosso o rosul-
tado do pleito, oa rcpiiblIcatioH
dovlam continuar o "programmii
doutrinário" da Alllança, d.-pola
do reconhecido o novo preslden-
to.

O sr. João Neves, quo ligou
Bompro um Interesso "menor" A
eleição do sr. Getulio Vargaa
(confissão preciosa), porquo o
i|tio sempro mais o prooccupnu
foi o corpo do doutrina da AHI-
ançn, ouviu o chefo o do suas pn-
lavras tirou uma "média do opl-
nlfio", porquo faltava o pronun-
ciumento do presidento • do Rio
Grande,

(Por slgnal quo o ar. Neves re
esqueceu do dizer nas si ns decla-
rações jscrlptas qual foi cb.io
pronunciamento).

Depois disso, o "leador" seguiu
para Cachoeira, ondo o "surpre-
bondou" a entrevista "attribui-
da" ao chefo do seu partido.
Velu então, para Porto Alegro, o
alii agiu para quo "a crise exis-
tento em nosso Estado, no seu
maior partido, tivesse uma solii-
ção dentro da qual so pudesse
abrigar a dignidade do todos o o
rumo quo nos parecia melhor
para o Rio Grando do Sul. "Estão
nesto momento extlnctas ns du»
vidas Bobrevindas" o ao chefe do
mou partido cabe patentear, co»
mo diz, o sou pensamento (o dri
"Federação") "o mesmo quo mo
revelou" em Irapuázlnho, na tar»
do do "7 do fevereiro".

E mais:"As palavras do cmiiionto sr.
Borges do Medeiros não deixam
ii menor duvida sobre os nsscr-i
tos que venho do ia/cr". \

Essas palavras do chefe são:
elogios ao sr. Neves o outros pc-
las suas altitudes na campanha!
encerramento da questão da sue-
cessão com a apuração e o re-
conhecimento pelo Congresso
(tudo dentro da ordem o da lei);
desligamento do Rio Grande rc-
publlcano da Alliança, depois d-i
eleição o por não ser esta um
partido organizado: não encor-
poração do programma da dita
Alliança uo programma do P. 11.
R.; continuação, pelo sr. Neves o
outros, da "doutrinação" alllan-
cista "quando o como entendam".

Eis a "média de opinião" que
d_-d_p_t__. .oão Neves da Fon- 1 
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(COMMUNICADO ESPECIAI. DA AGENCIA:
BRASILEIRA)

BERLTM, fevereiro (Agencia Brasileira) — A mudança da_

actividades militares em actividades industrlaes na Allemanha tem

feito realmente rápidos progressos, nestes últimos annos. Os mo-

3>S S8H13ÍIS Bt8SÍl6ÍfB|vên,TÚ «ue b> apoiasse e ajudas

de Educação
officio miuGino.Ao sn. nvt.

AMAD1.1I MENDES PEIíA AS-
SOCIAÇÃO CHIUSTA DE MO-
COS
Cohforníe lol já divulgado no

periodo do 12 a 13 de maio pro-
xlmo realizar-se-á, cm todo o
Brasil por Iniciativa da Asso-
oiaçãó' Brasileira de Educação e
so.b o pntrocinio. nos diversos
Estados, dos respectivos departa-
montos dirigentes do ensino, a
a.» Semana Brasileira de Educa-
ção, certamen que tem !>or fim
a propaganda Intensiva dos Ide-
nes educativos, tornando conhe-
eldos do publico o trabalho nas
escolas, seus tlns e necessidades,
estabelecendo assim uma conjun-
cção do esforços para a solução
tio problema commum da Infan-
cia. , „

Ne=te Estado, a Directoria Ge-
ral dá Tnstrucção Publica está
trabalhando actlvamente, de ma-
nelra a dar á "Semana Brasllei-
ra de Educação" o máximo brl-
lho possível. Nesse propósito,
entre nutras providencias tomou
a de se dirigir aos lnspectores
dlstrictaes de ensino, directores
do estabelecimentos particulares
do Instrucção e demais entida-
des educativas por meio do clr-
culai-es. dando'a conhecer o pro-
c-ramma das solennldades de que
constará a referida "Semana" e
solicitando o npnlo de cada um
nara a realização da mesma.

Montem, o sr. clr. Amadeu
Mendes recebeu da Associação
Chrlstã de Moços de S. Paulo a
nrlbesãn desta utll sociedade, por
Intermédio do seguinte officio:

. "Açctinamos o recebimento do
•seu offlclo de fi do corrente.com-
inühlciihdo-nos a data da "_Se-
mana Brasileira de Educação"
e solicitando o apoio da A. C. M.
para esso trabalho. Levamos o
seu pedido ao conhecimento dos

...•o na medida do possível, A Dl-
rectoria Geral da Instrucção Pu-
blica para o maior exlto dessa

•'utll instituição que é a "Semana

da Educação". Sem mais, e ao
seu inteiro dispor, subsorevemo-
nos com a devida consideração e
apreço. Pela Associação Chrlstã
do Moços (a.) I. H. Gnllyoii, se-
cretario geral".

lhores exemplos dessa transformação são Klel e Spandau, o primei-

ro uma velha base naval, e o segundo, orlglnarlamente uma torta-,

leza mas cm verdado o principal deposito de munições e demais

materiaes para pequenas armas do exercito allemão o da guarnl-

ção da cidade.
Kl oi, o borco e principal base da marinha allemã, cresceu an-

tos da guerra e tornou-se grande cidade, mais rapidamente do qua

qualquer outra. O numero de seus habitantes, quo era apenas da

20.000 em 1804, já excedia de 200.000 quando a guerra surgiu.

A desmobillzação da marinha allemã, do accordo com o Tra-

tado do Versalhes, poz subitamente um termo â vida commercial

da cidade que tinha vivido quasl exclusivamente do fornecer A ma-

rlnha todos os artigos do que necessitava.
Os tros grandes estaleiros, o Germania, o Deutsche Werke .

o Howal, adaptados para as construcções o reparos do navios da

guerra, e quo antigamente empregavam perto do 20.000 homens,

suspenderam subitamente os seus trabalhos. As casas fornecedoras

desses navios ficaram, de um momento para outro, com grandes

depósitos do mercadorias. A reducçâo das guarnições, para um

quarto do quo eram anteriormente á guerra, ameaçou matar o tra-

fego e o commercio, o todas as ruas ficaram desertas em razão do

haver toda aquella população do marinheiros debandado para ou-

trás regiões. Em dez annos do infatlgavel trabalho os cidadãos de

Kiol transformaram a sua cidade em importanto porto commercial.

Klel cujo espaçoso porto tem uma profundidade do 40 pés, po-

dondo aócommodar a maior frota do mundo, tem sido chamado, com

muito boas razões, "o posto mais orientai do Mar do Norto Alio-

mão", em razão da sua favorável situação no canal do Mar Norte

o Baltico, que accentua a posição do mediador entro os paizes da

Leste e Oeste da Europa.
Deanto do facto. do não dispor dc um "hinterland" "««»«<»¦*

oldade não poderá nunca attinglr a importância de Biemen ou

Hamburgo como porto do Importação o «Pv..tM^;.mbo»^jgía
predestinada, devido á sua posição, a ser um porto «e transito e
um local de baldeação das cargas des vapores que, vindo do Mar

Norte, cruzar o Baltico, e vice-versa.

^..........•..•••••-•••••?••"•"•"•"•"•"•"•"•"•"•"•'
Como sahida principal de uma região agraria,

A SITUAÇÃO, HONTEM, DOS
MERCADOS DO IUO DE JA-
ENIItO

RIO, 2S (A) —- No primeiro
fechamento do mercado de café,
os negócios realizados eram a-

penas 1.5D5 saccas, sendo, vendi-
das, depois das 11 horas, mais
1.341 saccas.

Quanto aos preços, a pedra of-
flclal registou a base official de
22S000 por arroba do typo 7,
multo' embora, em realidade, os
cafés americanos fossem vendi-
dos numa base máxima de ..
20SS00.

Tal foi o aspecto real do nos-
so mercado disponível de café

 O mercado a termo, por
sua vez, apresentou-se fraco no
abertura, mantendo-se os ope-

radores sem interesse pelos ne-
gocios. As opções soffreram de-
clinio geral, baixando março 50
réis, abril $350, maio $100, ju-
nho $100, julho $050 e agosto
$375.

O mez corrento deu 15S250 pa-
ra o vendedor e 14$750 para o
comprador; abril, 14$S0O e ....
11.150; maio sem vendedor ..
11J500: junho, 14$fi35 o 14S450;
julho 14?G25 e 14S450; e agosto
14S100 e 14.000.

O mercado continu'a calmo.

Kiol é um grau-
de entreposto para'os"p"i'odüc"tos"o machinarias agrícolas, bem como

^ri;._.s:___: __*.«__-. a -.««. ertr
novos o bem sólidos cáes á entrada do canal, util.zando-so parcial-
monte as velhas construcções navaes.

Um o Cães do Norte, numa bahla ao lado do canal; outro, qua
é o porto livro ao sul do canal, com dois immensos armazéns, o

finalmente, o caos Vossbrolc, que ainda está em construcção, ao

norte da entrada do canal.
A cidade de Klel coniinctteu um erro na sua tentativa de tor-

nar-se Importante centro commercial, organizando a Feira do
N.-to'', que foi Inaugurada na primavera fla-MM oom 1*050 exposl-
tores e que se fechou do novo no outono do 192o com,,265,apenas.
Entretanto, esso fracasso foi devido mais ao geral declínio de in-
teresses aà feira do que propriamente ás condições adversas da
Klel. . _,,

A cidade soffreu outra decepção relativamente A aviação. Ella

aspirava sor o principal porto marítimo das linhas aéreas da Alie-
manha, deanto da sua favorável situação, na intersecçao da terra
o das linhas marítimas, das suas boas condições de ponto inicial e
outras facilidades herdadas da marinha. Entretanto, a Luft-Han-
sa" fez a sua base em Lubeok.

A espinha dorsal do commercio da cldado ê formada pelos gran-
des estaleiros, cuja capacidade da producção, augmentada durante
a guerra, não pôde ser explorada do mesmo modo, em razão das
condições precárias da Industria da construcção naval em todo o
mundo. A única alternativa para os estaleiros de Klel evitarem o
destino dó estaleiro de Vulkan, do Steltin. isto é, o seu completo
desmantelamento, será, ao que parece, voltar as suas actividades
para a producção de machlnas.

Presentemente elle se esforça por manter-se apenas, trabalhan-
do oin toda a espécie de obras.

A mais importante industria local é a da pesca. Kiel além da
pesca local, também recebe peixes da Dinamarca, Suécia, Noruega,
Hollanda e Inglaterra. Entretanto, grande quantidade da peixe
vivo é ainda enviada para o interior do paiz, em carros especiaes
fornecidos pelas estradas de ferro. A industria de moagens, appa-
relhada modernamente, vai crescendo firmemente, e um dos maio-
res moinhos da Europa, o "Holsatia MUI", com uma capacidade dia-
ria de 350 toneladas, está situado em Klel.

Klel 6 já um dos mais importantes locaes para o desembarque
e embarque de cereacs, e espera-se maior progresso no seu trafego
e commercio com o melhoramento da situação econômica da Rus-
sla o a expansão da navecaçáo para os princlpaes portos do mar
do Norto e do BalticS.

__^^__s__?M^?__a£_i______^_a___^___«_ãs:
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CORREIO PAULISTANO B

A suecessão presidencial da Republica
0 pleito de L° de Março

-í>>í>^-

Inicia-se, no dia 31 do corrente, em toda
a Republica, a apuração — Como se-
rão realizados os trabalhos.

RIO, S8 (A.) — SorA Installá-
da, no dia 31 do corronto, no edi-
Ciclo do Conselho Municipal, a
Junta Apurudorn, quo vai apurar
a. eleições do l.o de marco of-
fcotuadas no Dlstrlcto Federal.

Nosso me.mo dia, e A mesma
hora, «sm todas as capitão, do.
Justados do Brasil serão egual-
monto Instnlladns a. juntas npu-
Tadoras e, como aqui, Iniciarão
Imediatamente os seu. trabalhos.

O. trabalhos da apuração do-
vem durar 15 dias, como manda
a lei, podendo, entretanto, acr
prorogado. até mais do 8 Alas.

Diariamente, eorâo oncorra-
dos os trabalhos • lavrada uma
acta dos mesmos, enviando a
Junta ao "Diário Officlal" o ro-
aultado da apuração do dia, quo
serA publicado no dia seguinte.

Terminada a apuração gorul, a
Junta lavrar A uma acta geral,
dando o rosultado total da. ele!»

«St*.
A acta gorai e o. livros olcl-

toraea serão enviado, ao Senado
a A Câmara do. Deputados, ca-
bondo Aquelle os documentos re-
íerontos A eleição de prosidente
» vice-presidente da Republica,
e a esta o. referentes aos depu»
tado..

Ot trabalhos da Junta serão
executado, diariamente daa 11
A. 16 horas, podendo ser proro-
gados, segundo a urgência ou a
necessidade.

No Dlstrlcto Federal, a Junta
Apuradora se compSe do juiz da

S.a vara federal, dr. Octavlo
Kelly; do Jul. substituto da mos-
ma vara, dr. Victor Manuol do
Froltas; e do procurador gorai,
dr. Jorge Americano. SorvIrA do
secretario o dr. Pedro Sá, oscrl-
vão da 2.a vara federal.

A Junta funcctonarA na sala
do sessões do Conselho Munlcl-

pai, onde serA franca a onlrada

para o publico.
Os trabalhos de apuração do-

vem ser Iniciados pelo l.o dls-
trlcto, l.a secção da Cavoa, pn-
ra terminar na 8.a secção da
Gamboa, quo 6 a ultima desso
dlstrlcto, passando-se em segui-
da para o 2.0 dlstrlcto.

— Os livros do Dlstrlcto Fo-
doral são cm numero do 003, pois
havendo 301 socçOos, coubo trfis

livros para cada uma, sendo um

livro para eleição de presidente
e vice-presidente da ltepubllca,
um para do senador o outro pu-
ra deputados.

Esses 903 livros estão todos

guardados om três armários do

ferro, no arehlvo do juiz federal,

de ondo sahlrüo pouco a pouco
para o Conselho Municipal, para
os trabalhos de apuração.

OS TRABALHOS UA APURAÇÃO
NA BAHIA

S. SALVADOH, 28 (A.) — A
Junta Apuradora das eleições
federaes será presidida pelo l.o
supplente do juiz federal, visto
estar enfermo o respectivo juiz
seccional, dr. Paulo Fontes, e
sor o seu primeiro substituto
irmão do candidato Vital Soares.

--$*$«!•-
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revista "Brasll-Forro- cutem ou possam repercutir nos

barril", de transportei*, eco-

Ãomla e -finanças, quo ae

edita no Rio, é, no seu ge-
nero. a mais antiga e pres-
tlglosa publicação que pos-
•ulraos. Totalmente afasta-
da das corapotições politi-
cas os aeus commentarlos
sobre a entrevista do sr.

Borges de Medeiros e a. cam-
-ponha presidencial, definiu-
vãmente encerrada polas- ur-
vos, podem justamente eer

tomadas como media üa

opinião das classes que, pelo
seu trabalho, sustentam »

grandeza do Brasil. Acha-
mos, por isso, opportuno re-

produzir commentarlos tão
lmparclaes.

"Bm todos os círculos e meios
e a toda gente, em geral, cau-

sou uma profunda Impressão o

modo como acaba de falar A Na-

ção, por meio do uma adicional
eiftrevleta, o sr. Borges do Me-

delros. .
Velho chefe do uma das mais

lortes correntes da politica bra-
sllelra, oecupando ha longos an-
iiog um posto onde consolidou
um grande prestigio o uma ln-
contestável autoridade, o si.

Borges de Modeiros trouxe »ao

momento actual da vida bra-

sllelra uma palavra de sere-
•nidode e de lógica sensata, uma

pala-vra principalmente opportu-
lia.

Mau grado a tradição consei».
vado-a da orientação politica. a

que vem servindo, na direcção
do «eu partido, elle não hesitou
•ura momento em cooperar no
movimento eleitoral que agitou
á quasl unanimidade dos sonti-
mentos gaúchos, no dissentlr da

candidatura do sr. Julio Pres-
tes, e no apoiar a candidatura
adversa.

Assim, honrando oa compro-
misos assumidos, desde o período
da propaganda até ao dia da
votação, desde 6 cartaz, dos dis-
cursos em comícios e das bata-
lhas Jornalísticas, atê A hora do

voto, o Rio Grande do Sul se

manteve firme « assesurou -ao

seu candidato o máximo de suf-
fraglos com que se compromet-
.terá o. amparal-o.

Cumpriu, pois, Integralmente,
b seu dever e aguardou serena-
•mente, sem impacienclee nem
trepidações, os resultadoa da
eleiçAo.

Ora, esses resultados ja nao

permlttem mais duvidas sobre o»
sentido do pronunciamento das
«mas, não sô quanto A sua ex-
•pressão numérica como quanto
A regularidade do processo elei-
toral que íol a male perfeita que
era possível desejar.

Considere-se que toda a agita-
ção <JUe .o fez em torno deste
pleito, acima das aceusações e
•ataque* a um ou a outro can-
dldato, teve como seu alvo apl-
r.ular, como seu obje,itlvo maxi-
mo, uma consulta eleitoral A
Nação A qual esta respondesse
pelo pronunciamento do voto.

Este pronunciamento está fel-
to, de modo definitivo, não sen-
do do esperar quo o processo da
apuração o altere tão profunda-
ment« que chf-gue a Inverter-
lhe a. expressõss numéricas.

Chegada a questão a este pon-
to, nlo se Justificava de modo
algum que se Insistisse em pro-
lon gar a agitação post eleitoral,
mantendo e conservando um am-
«alento febril quo sô pôde preju-
dlcar o proscgulmento da vida
normal da Nação.

Foi ahl que tão opportuna-
-mente Intervoiu a palavra do
velho chefe gaúcho nas suas
maniíestações claras, francas e
positivas, dando a campanha co-
mo encerrada.

Com essa palavra, o sr. Bor-
go. de Medeiros deu uma saiu-
tar llcção de boa educação poli-
tica, Ilc.fio que, dado o prestigio
incontestável do professor, es-
peramos que vlrA a calar pro-
fundamente na opiniAo nacional.

Nao estA nem nunca figurou
no nosso programma lmmiscuir-
nos em debates dessa natureza,
mas observal-os com imparciall-
dade, para ver onde elles reper-

ali lo i Borges è li*
•4^S>-

Um elogioso artigo da "Federação"

PORTO Al.Uf.M-', 28 (A) —
Sob o titulo "Attltude. cohorvn-
tos", a "Fodornção" mibllca um
importante artigo, om qua nunly-
sa a ntuução do sr. Borges do
.Medeiros, na direcção uproma do
I'. R. 11., elogiando oa serviços
prostndos por nqucllo político no
listado o A União, o accroscentnn-
do quo o sou nomo crescoti na ftd-
inlnlslrnção do povo brasileiro, ao
ponto do adquirir o Immonso
prestigio, da quo 4 prova conclu-
dento o Insophlsmavol n "operou.-
são formidável quo a «ua palavra
tovo, quando, ha dins, fnllou A
nação, traçando oa rumos du nos-
sa orientação política.

Em seguida, n "Federação" es-
clnroco o motivo dns deelnraçãos
(Io sr. Borcos do Medeiros, dl-
zendo quo ellas tiveram a Idôu
prlmaclnl de tranqüilizar o eu-
plrito publico, restaurando o nm-
biento d« serenidade e de con-
fiança necessária e Impresclndl-
vel ao desenvolvimento economl-
co do listado e do pnlz.

Accrescontn o referido artigo;
"Houve um motivo contrai, unia

viva e nobro preoccupnção do
afastar a atmosphera pesada, pro-
Judicial, de receios apprehonsl-
vos, quo, entorpecendo o com-
merclo e ns Industrias, llmltan-
do a um mínimo Impressionante
o numero e o vulto das oporá-
ções de créditos», representavam
evldento factor do lotruhlmcnto
para a evolução de nosso appare-
ihnmeiito do riqueza.

Ao conhecimento do venerando

rnpiilillcuno Iam lor os ocos da.
dlfílouldado. enda vez maloros
do mundo do negocio, com o ro-
trnliiiiionto do capital, a llmltn-
Cio do credito, abrindo perspectl-
vns sombria, n um grando nume-
ro do omprezas, companhias com-
morclnes a ludiistrlno..

I5m tuos condições, sou sllon-
cln não devorla continuar.

Invocnvii-so a cada momento
o prestigio do sua palavra como
um molo do fazer cessar a situa-
ção ungustlnsa.

O pronunclnmonto do grando
brasileiro, Indicando a naturuza
da noção a sor observada por h.iu
partido, Impllonrla 110 rcstnbole-
cimento da confiança cxtrumocl-
dn.

Anto contingências desta mag-
nlttldo, poderia o sr. Borges d.j
.Medeiros furtar aos que luctam,
trabalham o proinovom o ong-
gradcclmnuto do paiz a sua pa-
ln vra triinqnlllz.-idoni?

Quo razões poderiam dotel-o?"
I.1-1 seguida, a "Federação" re-

fciu-se nos compromissos ns-
sumidos pelo Rio Grande como
corollarlo lógico da campanha
que sustentou para terminar, dl-
zendo:

"A segurança que tomos 'nas
sólidas razões de moral política,
om que so funda o critério npon-
tado pela nossa chefia suprema,
pormltto-nos, com consciência
traiiqullln, declarar que, assim
agindo, amparamos e defendemos
os interesses sagrados da uollcctl-
vldade".

--M3-

Interesses econômicos e finan
ceiros do paiz.

13' sob esse ponto de vista
que julgamos opportunas e P™-
dentes as declarações pondera-
da,i do sr. Borges de Medeiros,
pois bem comprehendemos, como
toda gente que so ache fora da
zona do influencia das paixões
políticas, o quanto podem i ser
prejudicados esses interesses
com o prolongamento injustlfl-
cado do uma agitação que teve
a suo razão dc ser apenas atfi ao
momento em que se conheceu o
pronunciamento das urnas.

Essa agitação que até então
era salutar, denotando um mo-
vimento de opinião, da mais al-
ta expressão cívica, passa a ter
um caracter meios defensável.

Não se trata de um acto do
governo, mais ou menos discuti-
vel, de uma decisão porventura
menos acertada, contra a qual
sejam cabíveis as appellações
doutro da lei.

As manifestações do eleitora-
do são actos irrecorrlvels, e
inappellaveis, dentro da lei e
das possibilidades constltucio-
paos.

A Nação acaba do cumprir o
dever cívico de fazer uma dós-
sas manifestações por meio de
uma eleição geralmente livro e
absolutamente tranqullla, em to-
do o paiz.

Cabe, pois, agora, a palavra,
ao espirito de ordem e de tra-
balho, para que volvamos todossAs tarefas de construcção, den-
tro de um ambiente do paz o de
serenidade. Taes tarefas são
grandes e urgentes de mais pa-
ra que se Insista em agitações
estéreis e, mais do que Inúteis,
prejudiciaos A boa marcha dos
negócios do paiz.

Este espirito do ordem e de
concórdia, de paz e do trabalho,
acaba de incarnar-se na pessoa
do grande chefo gaúcho, defi-
n!ndo-se com precisão e clareza
nas palavras de bom senso que
acaba de dirigir A Nação.

Estamos certos do que cilas
serão ouvidas e. produzirão o seu
effeito calmonte sobre os senti-
mentos conservadores do nosso
paiz e da nossa gente".

DISTRICTO FEDERAL
A SITUAÇÃO DOS CANDIDATOS

DO I». It. M. A» DEPUTAÇAO
FEDERAL.

RIO, 28 (A) — A propósito da
eleição dos deputados em Minas,
a "Noite" publica o seguinte
suelto:

"No selo dos candidatos do P.
R. M. A deputação federal, suf-
fragados na eleição de í.o de
março, lavra Intenso desgosto
contra o sr. Antônio Carlos. A
eleição, no que so referiu a depu-
tados, foi commandada pelo sr.
Arthur Bernarües.

A este chefe coube a tarefa de
organizar o rodlslo, de forma a
garantir a victoria de todos os
candidatos do partido.

O sr. Arthur Bernardes fez os
seus cálculos, pesou os elementos
de que' dispunha e expediu at
suas instrucções. A' undecimn
hora, o sr. Antonlo Carlos inter-
velu em favor de alguns, sacrl-
ficando outros, e, o que é peor,
desfazendo o trabalho do ex-pre-
sidente da Republica.

Assim foi em relação ao sr.
Pedro Alelxo, candidato avulso,
om prol de quem o sr. Antonlo
Carlos mandou fazer "esguicho"
em Bello Horizonte. Votou de
"caixão, no sr. Aleixo, toda a Im-
prensa Offlcial, ou sejam cerca
de 800 homens.

Os prejudicados ergueram-se
em queixosas lamentações, que »
sr. Antonlo Carlos não qúlz ou-
vir, declarando que sõ o que in-
teressava nesta lucta era a elei-
ção presidencial, ou, mais pro-
prlamente, a derrota do sr. Jullo
Prestes.

Não Intervirla nos casos Inter-
noB. Que se arranjassem. Eo
facto ê quo os candidatos do P.
R. M. andam todos de alarme
com a approxl aiação do dia em
que se vai reunir a Juuta Apu-
radora.

MINAS GERAES
A POLICIA MINEIRA OONTI.
NUA PRATICANDO O "LIUE.

RAMSMO"
BELLO HORIZONTE, 2S (A)

— A Concentração Conservadora
asslgnala quo, continuando na
sua obra de perseguição aos ele-
mentos prestlstas, a policia ml-
neira está praticando scenas
violentas, sem que o governo cs-
tadual tome qualquor provlden-
cia para cohlbil.as. Pelo contra-
rio, o governo distribuo, por to-
dos os pontos, novas forcas o ro-
força as guarnlções, E, em ver.
dade-iro desespero de causa, com-
metto as maiores atrocidades
contra os que discordam da sua
orientação política.

Ainda agora, acaba de ser dl-
rígido A Concentração o seguiu-
te telegramma:

"Fortaleza (Minas), 27 — Nos-
sos amigos estão sendo vlctimas
de vexames de toda sorte por
parto da policia. Soldados arma-
dos de carabinas têm dado bus.
cas cm residências do nossos
correligionários. Ainda hontem
fui cercado A minha porta pela
policia armada do fuzis, que mo
deu busca. Estava sem paletot,
palestrando com uin amigo. Não
encontraram armas commlgo.
Pedi providencias ao delegado.

Precisamos garantias contra
taes abusos, que muito depõem
ao nosso meio. Visitas cordiaes.
(a) Herminio Braga, vlce-presi-
dente do Comitê".

— Outro telegramma foi en.
viado A Concentração. E' o so-
guinte:"Tombos — Continuamos sof-
frendo violências delegado do
policia em exercido. "Voz do
Povo" foi suspensa sua circula-
ção por falta de garantias. He.
dactor retirou-se municipio. Jo-
sfi Vieira do Sousa e Dimas Al.
varonga Pessoa, presidente e
vice-presidente Comitê, ausenta-
ram-se. Delegado policia vare.
jou residência DIma Pessoa,
prendendo toda sua colônia, o-
brlgando.a. capinar ruas. Cor-
diaes saudações, (a) Manuel A.
raujo Bravo".

AS CONFAnULAÇfíES DO SR.
ANTÔNIO CARLOS

JUIZ DE F6RA, 28 (A) — (O

"Minas Geraes" publicou hontom
uma longa reportagem a propo.
sito da mysterlosa permanência
do sr. Antonlo Carlos na Fazen-
da Floresta, nas lmmedlaçõos
desta cldado,

Esse jornal diz que o prosl.
dento do Mlnns se mantêm na
fazenda estudando planos das
manobras políticas. A famosa
propriedade agrícola — segundo
o mesmo jornal — estaria trans-
formada em uma espécie de es.
tabeleclmento militar, nolla sõ
Ingressando pessoas que possam
ingressando pessoas que possuam
senhas, aliás modificadas todos
os dias. Mesmo o tolephono, o
sr. Antônio Carlos sô o atten-
deria, depois de serias precau.
ções.

Apesar de tudo Isso, o "Minas
Jornal" necentua quo conseguiu
conferenclar, ahl, com os srs.
Arthur Bernardes e Epitaeio
Pessoa, os quaes, embora chama-
dos com urgência, não apparece-
ram.

Continuando, diz o mesmo Jor-
nal: "Entretanto, o sr. Antônio
Carlos, todos os dias se commu-
nica com Porto Alegro pelo ra-
dlo. Devido As Indiscreções da
"A Noite", do Rio, mudou a cl-
fra até então usada nos seus
despachos mais importantes; a
chave de quo 6e serve agora foi
levada polo sr. Baptista Luzar.
do. Do ante-hontem para hon.
tem aquella estação funcclonou
quatro horas".

Além desses, o "Minas Jornal"
expende outros e longos com-
mentnrios em torno das negocia,
ções do sr. Antônio Carlos nes-
tes últimos dias.

BAHIA
FHT,ICITAÇ*SES ENVIADA» AO

VICE.PRESIDENTE ELEITO
DA REPUBLICA

S. SALVADOR, 28 (A) — O
governador Vital Soares recobou
um offlclo da Associação Com-
merciil d--> Rio de Janeiro o ou.
tro da Federação das Associa,
ções Commerciaes do Brasil,
congratulando-se com s. exo.
pola, vlctorla de sua candidatura
A vicc-presldencia da Republica
uo peito de l.o de março.

uccossio govern
mental pernambucana
REAMZOU-SE HONTEM, O

BANO.UETE DE 000 TALHE-
RES OFFERECIDO EM VI-
CTOIIIA, PERNAMBUCO, AO
CANDIDATO A GOVERNA-
DOH, DR. JOSÉ' MARIA IJEL-
LO — OS DISCURSOS PUO-
NUNCIADOS

RECIFE, 2S (A) — Realizou-
se na cid-ido de Vlctorla o ban-
queto do 600 talheres, offorocldo
pelo Directcrio do partido local
ao candidato Indicado pelo P.
R, de Pernambuco para o alto
cargo d,, governador do Estada
no próximo quatriennio.

O banquete effectuou-se no
Paço Municipal, estendo presen-
tes as figuras mais representa-
tlvas do munlc'plo.

Ao "champagne", o sr. Saio-
mão Costa, prefilto de Vlctorla,
fez o' discursi de offorecimoiito,
o qual foi entrecortado do ap-
plausos.

Falou, em seguida, o hoino-
nageado, cilzendo que podia -a-

segurar a todos o vivo empenho
coin que, uma vez no governo,
olharia paru as necessidades (Jj
Vlctorla, incrcmentando-lhe a
producção, a lavoura o a agrl-
cultura, como anthentico cdloi-
ro da capital. Na actividade fie
Vlctoria um aspecto se apresen-
tava especialmente grato ao
seu espirito: era o regimen do
pequena propriedade, quo per-
mltte o melhor equilíbrio de vi-
da para todas rs classes e com
este as melhores condições de
independência econômica, sobre
a qual devo repousar a verda-
deira Independen-la política das
nações, rteferlu ainda que, em
suas viagms pelo e-ctrangelro,
quando ali nbser -ava o progres-
so de cidades e campos e as con-

dlções de conforto das popula-
ções, voltava sempro o seu eapl-
rito para a erra amada, sempre
promettendò a sl mesmo que, si
alguma vez nella ascendesse ao
poder, seria para prestar aos
sous concidadãos o concurso de
sua actividade e experiência ao
serviço do bem commum.

Termina, convidando todos os
presentes a erguerem suas ta-
ças em honra da prospera cida-
de do Victoria.

As ultimas palavras do sena-
dor Josfi Maria Bello foram co-
rondas por calorosas salva de
palmas, erguendo-se- oin seguida
o dr. Quintino Cavalcanti, quo
fez o brindo de horra ao gover-
nador EsUclo Coimbra.

FOLHETOS E

Factos Diversos
29.3

OBJECTOS
ACHADOS

Deram ontrnda 110 Clahinuto de
ObJeutoH Achudo. 0. seguintes
objuetos: um Ilv?o inglí'», Idom
do composição, uma bolsa do
sonhora, Idem anui 21000, uma
argola com 5 chaves, um livro da
missa, uma argola com i uhuvon,
Idem com í chovo*, pola 3.a Dolo-
gnola do Policia, uma mala de
vlngom com roupas iisudiis, pela
Guarda Civil um sacco com f«rl-
nha, umn bolsa do sra. com um
rosário, pela Guarda Civil, um»
cartolra do homom, com papel. •;
02J000, um caixão com n.atorial
oleotrlco, iliuni armações de re-
clame, 15 guardas chuvus, sendo
13 do Bcnhorno o 2 do huincin.

CORREIOS DE
SAO PAULO

São convidados a comparecer
na 4.a turma da S.a Secção os
srs. Jucy Lomo, Mario Ottobrlnl
o Josfi Henrique Camargo.

— São convidadas a comparecer
na Contàdoria desta Administra-
çáo, pnra asslgnarom os termos
do reforço do fiança, ns uras.
Ciiiioniar do Castro o Maria Cou-
calvos itamos.

LOTERIA
FEDERAL

Na oxtraoção desta loteria, rea-
liznda hontem, verlflcou-ee o se-
gulnto resultado, nos prlnclpaes
prêmios:

22. I9.*j 20:GOOJ>000
27.ãOti 5-QOOÍOOO
7.573 2:0005000

32.703.. .* 1:000ÍG00
08.853 1:000$000

ACQUISIÇÃO DE
PROPRIEDADES

Adquiriram propriedades, hon-
tom, nesta cnpltal, as seguinte?
pessoas:

Maria Pellcgrlnn, nm terreno d
rua João A. de Oliveira, por ....
M:076*f*00Ò;

Ascendlno do A. Coutlnho, uma
casa A rua Teixeira de Freitas,
por 10:500$000;

Josfi I. Pacheco, um terreno na
Chácara Mafnlda, por 2:050$000:

Manuel I. Pacheco, um terreno
nn Chácara Mafalda, por 
2:050*000;

Josfi I. "Pacheco Filho um ter-
reno na Chácara Mafalda, por ...
2:0505000;

Maria do Jesus, o prédio n. 7-A,
fia rua Francisco Coimbra, por ..
5:0005000;

Henrique Conçalves, um prédio
A rua Coronel -Marcilio Franco,
05, por 7:0005000;

Walter de Oliveira Duarte, me-
tado da casa d rua Cesarlo Al-
vim, 101, por 10:0005000;

José Rutlna, um terreno á rua
D. Angélica, por 3:2005000;

Modesto Carone, um terreno A
rua Glicinlas, por 4:2005000;

Josfi Antônio Quinta, uma casa
d rua General Osório, 14, Villa
Arlcand, por 12:1*005000,

Herminla Nigro, um terreno d
rua do Tanque, por 5:0005000;

Carlos Gioppato, um terreno na
Villa Bella, por 4:1605000;

Cezar A. da Oliveira, um torre-
no no Jardim Concórdia, por....
2:4005000;

Alexandre Almeida, um terreno
na Villa da Saúde, por 4:5005000;

Alexandre Abib, um teireno na
Villa Formosa, por 2:307560;

Ellza de Josus, um terreno na
Villa Formosa, por 2:6205800;

Antonlo Ponteado Ne'.to, um
terreno A rua Dr. Leopoldo, por
0:4935000;

Braz S. Clirtu, um terreno em
Tremembfi, por 3.0005000;

Emílio Nyssens, um terreno á
rua da Imprensa, por 1:000$000;

Davld üluzio, um terreno A rua
P. SanfAnna, por 3:2505000.

Total das propriedades adquiri-
das: 112:6505400.

6) — Tei-Hliitlc — "Loa Blrono»*
_ Holo do fluutn polo
pr»>f. Solvador Cortoso.

6) — Bolto — "Mophlstofulo"
(Pliantnslu du opera),

7) — Crloff — "Dansas Noruo»
Kiiczn" — N."n I, 2 o 8

Pnra Trio, profs, Tor-
ro — Troplcciono -- Voa-
¦atl.

8) — Rosslnl — "Sympllonla da
opera" — (La Gasta La»
drn).

20,30 — 21 horas — 7." Conto*
ronola d.\ Semana da Providencia
— Bolollm do InforninçOos — No-
tlclns sportlva., lelegninnnas etc.

21 ha. — 21.15 hs. — Program-
nm do musica fina.

1) — Brahms — "Capricho" —
Solo do plano pola sta.
Rltlnha dn França Lopes
(gontllmonto).

2) — Gllnka — "A vida pele
Czar" — (Arla do Stissa-
nln) — pelo baixo — sr.
Eugonlo Kusnotzoff.

3) — ICrol.lèr - Lleliesleld —
Solo do vloloncollo pelo
prof. Fossntl.

4) — Fala — "Cubana" — Sn-
lo do plano pela sta. RI-
tinha do França Lopes.

D) — Tsclinlkowsltr — "A Nol-
to" — Canto pelo baixo
H. ICusnetzoff.

0) — Padro Martlnl — "Andan-
tino" — Solo do cello

polo prof. Fossai!.
7) — Luiz Levy — "Tango

Burlesco" — -.olo do pia-
üo pela sta. Rltlnha do
França Lopes.

8) — Slmsls — "Saudade...
dor" — Canto pu!} baixo
]•;. Kusnotzoff.

0) — Liszt — "11." Rhapsodla"
Solo do plano pela sta.

Rltlnha de França Lopes
21.15 hs. em diante — Program-

ma varlnrtn.
Jn-r.-linnili
1) — Woods — "Todo tempo"

Fox-trot.
2) — Rubens — "I lovo the

moon" — valsa.
3) — Alves — "Golpe errado".
4) — Pesce — "Flor de aco-

nlto" — Valsa — pelo
Quartetto Instrumental
da P. 11. A. E.

5) — Neco — "Corrida de g.in-
so".

Cnnçflc.M
Canções brasileiras o extran-

gelras por Jayme Redondo.
1) — Perez — "Jura-me" —

Canção — om acomp. de
orchestra.

2) — O. Azevedo — "O teu pó"
Marcha-Lundu' — com

regional o plano.
3) — Carrara - "Pe tutto stra-

de" — Canção napolitana
com reglo.ial.

4) — Frnnçois — "La Petlte
Tonltliiolse" — Cançoneta
francoza.

5) — Ruega — "Cantar eterno"
Com regional o coro.

Trio P. II. A. li.:
6) — Brown — "Blue sky" —

Fox-Phantásla — Trio
Bandola — bandolim
violão.

Solos dlversosi
1) — Kraco — "Sou teimoso"

Choro — solo do cava-
quinho e regional.

2) — Josfi Sala — "Tropoçnn-
do" — Solo de bandolln
e regional.

Um 110mem
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(Transcripto da "Gazeta dc Noticias")

"GUIA I,EVI»
"Gula LevI", preciosa publica-

ção mensal, pelas lnnumeras in-
formações de ordem gorai quo
presta ao publico, e que jA ha
muito se impoz entre os seus
leitores, eslú circulando com o
exemplar de abril.

O presente numero, alfim de
suas informações habltuaes, traz
os novos horários da Rede Sul-
Mineira, em vigor dosde 10 de
março: os novos horários com-
pletamente modificados da Pau-
lista. Ingleza, Mogyana, Arara-
quarense, Doúradense, Itatlben-
ee. Morro Agudo, Barra Bonita,
Campineira, S. Pnulo-Goyaz e
Monte Alto, em vigor desde 30
de março.

Acompanha esse fasolculo o
mappa da Viação Forrea do Bra-
sll e do Uruguay.

"llHASIL-.tlEDICO''
Contendo collaboração escolhi-

da. que abrange 03 mnls palpl-
tantes Assumptos, as mais mo-
mentosas novidades sobre medi-
clna em geral, "Brasli-Medlco"
acaba de dar-nos mais um optl-
mo exemplar.

Facultativos e professores de
nomeada, tanto do paiz como do
extrangeiro, asslgnam trabalhos

Agentes para atinando*,
oa EUROPA

Société Mutuellc
de Publiciíé

34 rua Rnugemont
 PARIS ——

LOTERIA DO
ESTADO DE SÃO

PAULO
nESULTADO DA EXTRACCAO
DO DIA 2.S DE MARCO OE 1030

9022 — 200:00$ — Rio Preto
1011 — 20:005 — Capital
8526 — 5:0005 — Capital

15640 — 2:0005 — Piratininga
Prêmios de Rn. IiOOOÜOO

1341, Mogy-Mirim — 1073, São
Carlos — 2300, Bauru' — 4804,
capital — 7476, capital — 13615, /
capital — 15112, Bauru' — 15885,
capital — 16382, Bauru' — 17035,
Kio de Janeiro.

Todos os bilhetes terminados
por 2, tõm Rs. 505000,

Os concessionários: Montardcl-
ro, Dciiuirchi e Clu.

. O Fiscal do Governo: Puulo dn
siivn rinio.

.»»_

RADTO-
TELEPHONIA

COMPANHIA PAU-
LISTA DE ESTRA-

DAS DE FERRO
Jornaes do Rio e desta capital

noticiaram que nos trens da
Companhia Paulista do Estradas
de Ferro vinham sendo pratl-
cados furtos, por empregados
dessa empresa, que attingiam a
mais de mil eontos de rfiis.

Por Informações, colhidas em'
fonte segura, podemos affirmar

que a noticia não é falsa, mas

que a Importância dos desvios de

objectos, longe do sor de grande
vulto, não ultrapassa de vinte
contos.

Pelo Inquérito rigoroso aber-
to pela Administração da Com-

panhia, ficou apurado que os
autores dos furtos são em nu-

mero de dezoito indivíduos, na

generalidade empregados no-
vos e do categoria inferior. Ape-
nas o principal culpado, que 6

um machinista, fi um empregado
velho da Estrada.

A administração da Compa-
nhla, logo quo teve conhecimun-
to do resultado do inquérito,
tomou as medidas necessárias'

para, com o rigor merecido, pu-
nir os culpados o indemnizar os

prejudicados.

11' «ompro com franca ropul.a
(|il« ouvimos ii vo» do polltloo.
floaflbrudo. aprogoar quo, «m
iiofiso paiz, estão dosappurooon-
do os Ultimo* sustontaoulo. do li-
borall.mo o qun mordíamos n
largos piixsns para n fnlleneln.

Aotunlmonto, osmi voz cresço
do ponto o os tam o» ainda " oüvll-
a, om roufenha oon.Onanoln pelos
extremos dim noiin. regidos su»
llnnfl, donde so desdobra nns
gnrlmpos da. montanhas minei-
ras o salta ao norto ecoando pu-
Io» serros cscnlvndos dos Ciiyrl-
ris o ne derramo pelas planlcle.-i
ondo corrom o Piranhas o o Pa-
rahyba dn Norte,

Nn graduação dessa voz acnen-
tini-se mnls nlto a consonância
do despeito o do desespero, que
fi, em siimmn, o quo sobra da tre-
monda derrota quo 17 Estados do
Brasil, nu seja a mnlorln dos
brasileiros, nc.-ibaiu de Infligir a
tres outras unidade* fedorndns,
que cn deixaram arrastar poln
ambição nesmodldn de polltlquol-
ros ohfliirndoí».

A ambição do poder. Incubada,
hn Inrítn t-pmpo nessôfl GBplrttOH
noooMltnva de um npolo qualquer
qtift rins olhou ria nnr-fin p.irnr-n^sft
um motivo nobre. nltriiNtlco, pa-
trlotn. Inventaram-no. A' falta
de qualquer outro elemento pon-
dorono qtie Itftlflcnsso o fresto
criminoso r\p amençnr n pnlz com
umn rovotuQ/iOi como temofl visto
todo dia, appnroeou a tolotmn da
Alliança, que Indlgltnvn o nr.
Washington Luli como impondo
A níiçfio n candidatura do sr. Ju-
Ho Prestes. Conclamada essa dos-
lavada mentira ,os opportunlstas
Imponlntontes, trnnsfugnn do bom
senso, que se dosospernvam na
fiiíra da derrota — lançaram-na
a todos os quadrnntes dn rosa
dos ventos, pnrn, nm seffuidn, so
conluiarem em caravanas pelos
recantos do paiz.

Nndn cnnsí-^uirnm. Hojo, da ca-
ravanas toriint-nm-se escnrnmu-
çns, Aquelle fundo do bom senso
lup níío rtesertn nnnon ns rollo-
otlvldndos e quo não tom abando-
nado o povo brasileiro em agu-
dns ronluncttirns, repelliu feliz-
monto a mnscrirndn nuo o nueria
ombahlr e leval-n a uma conjunc-
<\1o revolucionaria, -nuo estaria a
espalhar o esta? hol-as n viuvez
o n orphnhdnde pelos nossos Ks-
¦tados.

A ondn do menosprezo pela
trnnqulllidnde do paiz estancou,
todavia, nntf* a serenidntlG esto!-
e.a go sr. presidente da Republl-
¦^n. cuja orlentnQíIo om toda esta
campanha, carreou A sua Incon-
fundi vel personalidade, a sympa-
thia o os npplonsos fle todos os
brasileiros de alma sã e boa von-
tade.

Não ha com elfelto na historia
da Republica um ehefo de Esla-
óo que tenha dado tão amplas
provas do tolerância, do pruden-
cia, de nmor A. liberdade, de ros-
peito A acção dos antagonistas.

O estado de sitio, quo aco-
bertou a acção de outros gover-
nos, no Brasil, não attrahlu nun-
ca a attenção do sr. Washington
Luis. Ao contrario, o sr. preslden-
to dn Republica mostrou com-
prehender perfeitamente a Indo-
la da. nação, que não dou, não ãà
o não dârii ouvidos nos retar-
datarlos de um liberalismo for-
i.-ulo sõ na prosumnção do sr. An-
tonio Carlos — já agora talvez
descontento do si mesmo pela
Inhahllidnde com que .so houve na
mnllngrada pugna onde se annl-
quillou.

Inhabilldade, dizemos, porque
o terçar armas polo liberalismo
aqui no Brasil 6 cousa desconcer-
tante e irrisória, tanto o libera-
Ilsmo 6 demasiadamente amplo,
A liberdade demasiada fi justa-
mento o que dá causa aos contl-
nuos e impertinentes pruridos re-
voluclónarlos que tanto ntormon-
tam a cabeça ôca dos ambiciosos
por nem mesmo poderem expor á
luz morldinna as vantagens ío
um programma, onde as Idéas —
ds que tanto fala o blazona o sr.
Assis Brasil, mostrassem positl-
vamenta a razão de ser de suas
prctençõos.

Toda esta questão das candi.
daturas no Brasil podo expres-
sar.so numa figura quo diz pçr-
fèltamentè da realidade em que
deve ser apreciada: a facção al-
lianclsta porsonlflcou-se num
poeta que, lyra em punho, e á
falta de assumpto se puzesso a
cantar em phrases bombásticas
jis vantagens da liberalldade, o
effeito benéfico de sua penetração
nas camadas populares, mas sem.

tur nun.-:i •-.-.iiid.idn o. boui run.
üiiiiiuiitoH o a sua vciiluduua ti.
gnlfloaçfto, A outra fucção — u,
(jon.orvitdora — compiirii.no a
um sociólogo o malhemotlco,
quu Ob.orva o coteja, o »:.,',.-. i..-,
us auas coutas, tira a prova u
vu quu uHlãu curtas us opi-r.i-
gOes, 1-" o alloorco para o odlti.
ulo du obra, qua ollo sa piopíio
u oxuuutur,

Sl u figura não roprodu» oxa.
ctumunlu us dua» coiruiuts, quo
su dugladiiim, dú, pulo inoiiua,
uniu Idfia da profunda dlileriii-
ça, quo us Bep.ira e dos dolo ca-
rueturus antagônicos quo n-i du.
tlnguam proiundamunlo: um,
empírico u outro, positivo.Aquol»
lo, frueto da Imaginação doentia
dos quu so ufogum na ambição;
etítu, o positivo, rusultudo do OX»
portancia o da vomudo da mulo-
ria dos brasileiros quo se evl.
dencia na oxecução do um pro.
giiiiiima politico, administrativo,
como o mais forto impulso au
suu progresso, pois no cumpri-.
monto dessu programma esti o
prlmolro passo — a estabilização
u o conseqüente snnoamonto mo-
netario — para a dynamizaçãu
das fontes produetoras do pais.

O inspirador desso programma
— o sr. Washington Luis, com
exeoutal.o, roalça.se como um
dos maloros estadista» da ltepu-
bllca, taes o tantas são as van-
tagons quo advirão ao paiz da
sua acção num terreno ondo si
consolidam as nossas finanças, o
ao alicerça o grando surto da
nossa economia.

Num mosmo faltou no exímio
chufu de listado o tacto preciso
a um verdadeiro administrador,
a acertada escolha do sous au»
xlliures.

Lo facto, no corpo ministerial
ondo as capacidades so conJug;im
numa obra harmônica e íecuu.
da, gravitando cm torno do uma.
outra força, tambem fecunda —
a ucção do Exocutlvo Federal,
duas pastas ha quo merecem ee.
pecial menção: a da Fazenda e a,
da Viação. Ellas, com effeito,
são os expoentes perfeitos da no-
va mentalidade financeira o ro.
dovlurla, que empolga Já agor;;.
os nossos homens de governo a
tem aberto ao Brasil novos ru-
mos uo seu progresso.

A precisão com que o sr. Oll»
veira Botelho dá cumprimento a
politica monetária, do sr. presi-
dento da Uepublica, a orienta,
ção segura que segue no appli-
cal.a, como experimentado lida-
dor no terreno financeiro, dão-lhe
foros Innegavels de hábil admi-
hlstrador e sólidas credenciaes
do politico sagaz. As mesmas
palavras podem ser extensivas
ao sr. Victor Konder, cuja acção
benéfica no abrimento de estra-
das por esses longea alfim da.
nossa terra, faz jus aos encomiog
de todos os bons brasileiros.

Ora, com taes auxlliaros, a
obra encetada ha tres annos c
pouco, pelo actual governo, não
tardará a mostrar ao Brasil os
fundamentos sólidos em que eou-
bo basear o sou programma, e
os fruetos que hão do colher sa
viuclouras gerações, bemdizeudo
a acção forte desse homem do
rara capacidado administrativa,
quo' não se inltimidou nunca com
os arreganhos dos derrotistas e
que continua, sereno, no cumpri-
mento do sou dever do primeir'J
cidadão da Republica.

A sua acção, felizmente, não
KOffrerá Boluçâo de continuida.
do. A voz das urnas acaba de
indicar para seu suecessor um
outro varão, o sr. Julio Prestes,
já identificado no mesmo sadio
ambienta administrativo, onde
desenvolverá cada vez mais o
esforço que anima, o governo, na
sua remodelação da politica mo.
notaria.

A eleição do sr. Julio Prestes,
não ha duvida, foi uma consa-
quehcla lógica da acção coorde-
nadora do sr. presidenta da Re.
publica.

Foi — digamol.o assim — o
resultado imperativo e fatal da
nova o larga amblencia em quo
pensa e age a nossa naclonallda-
do, nacionalidade que já so não
deixa illudir com as promessas dos
ambiciosos e opportunistas, mns
sabo ver no desdobramento da
actividade do sr. Washington
Luís o expoente quo dignifica 03
verdadeiros homens de governo,
homens esses que só podem ser
apreciados A grande distancia,-
como as elevadas montanhas.

Barra Mansa, março de 1930.
FRANCISCO I.EITB

m

REPUBUGA

SOCIEDADE ItADIO
EDIiCADOHA PAULISTA

(I*. R. A. E.)
Onda, .1GS motros.
Potência. 1.000 v/ats.
Irradiação ile lio.fei
10 hs. — 10.30 hs. — Program-

ma para as escolas.
11.30 — 12.30 hs. — Program-

ma. de discos da Casa Murano.
12 horas precisas — Hora offl-

cIrI — Pregão unlco da Bolsa de
Mercadorias, dos Mercados de
Cambio e Caffi, noticias diversas.

14.30 — 15 horas — Program-
ma para as escolas.

10.30 — 17.30 hs. — Program-
ma de discos da Casa Murnno.

17.30 — 17.35 hs. — Noticias dl-
versas, telegrammas etc.

19.30 — 20.30 hs. — 1-iogiam-
ma musical a' cargo da Orohes-
tra.

1) — Gluck — "Ipblgeule ln
aillls" — OUvorture.

2) — Glordano — "II voto" —
('ntermezzo da opera).

3) — Kosler — "Concerto cm
sol menor" — solo de
flauta pelo prof. T 'va-
dor Cortoso,

4) — W-.)ier — "Loliengrin" .
— (Prelúdio do l.° acto) 1

oietim do Museu Ha-
ciona!

Acaba do ser entregue d cir-
culação mais uin valioso nume-
r0 do "Boletim do Museu Nacio-
nal".

Beferimo-nos ao de n.° 3,-vo-
lume quinto, correspondente a
setembro de 11129.

Fazendo ju's ao grande apre-
ço em quo fi tido pelas classes
ostudiosus do paiz e do extran-
geiro, traz 0 presente fasciculo,
nas suas cento e tantas paginas,
os seguintes trabalhos: Nomes
do aves em língua tupy, de Ko-
dolpho Garcia; Relatório dus ex-
cursões reallzdaus para pesqul-
sa do "Acalyplio PeukoltU", de
Carlos Vianna Freire; Contribui-
ção ao estudo das apopnyses
pterygoides, de Odilon da SUva
doures; Fillcos novas Brasília-
me, de A. C. Brade; Um Inse-
oto que fura canos de chumbo,
le. Paulo F. Sctitròh; e Notas e
Opiniões.

Abrindo este novo trabalho da
prestiinosa repartição da Quinta
,1a BOa Vista, no Itlo de Janeiro,
de que é diréctor o digno e 11-
lustrado professor E. Uoquette-
Pinto, ha (luas paginas e um re-
trato de homenagem ao dr. Her-
minlo Boürgny Macedo de Men-
lonçn, que acaba de se aposen-
tar, na chefia da Secção de Zo-
ulogla do Museu apfis quarenta
a tres annos de asslgnalados tra-
balhos.

Unoarecendo ainda mais o va-
tor do "Boletim", apnarecem. de
espaço a espaço do seu texto, ri-
qulsslmas estampas em aço.

A*. D. S.

O DIA DE HONTEM DO CHEFE
DA NACAO

O REPRESENTANTE DE S.
EXC. NO DESEMlIARflUE 1)0
Ull. MELLO VIANNA — VKS-
SOAS R.EOEIIIDAS PELO Slt.
PRESIDENTE — O SH. WAS-
nÍNGTÒN MUS FEZ-SE RE-
PRESENTAR EM DIVERSOS
AUTOS

P.IO, 28 (A.) — O general Tel-
xeira de Freitas, chefe do Esta-
do Maior da presidência, repre-
sentou o sr. presidente da, Repu-
bllca no desembarque do dr. Mel-
lo Vianna, no seu regresso de Po-
ços do Caldas.

O sr. presidente da Republl-
ca fez-se representar, pelo sou
ajudante do ordens, capitão Os-
waldo Rocha, na solennldade da
Inauguração da nova sfide do
Banco dos Funcclonarlos Publl-
cos.

O dr. Gomes Coimbra Ju-
nior, ófficial de gabinete da pro-
sidencia, representou o cliefu do
Estado no desembarque do dr.
Carvalho Bi-itto, que chegou dc
Minas Geraes.

Esteve no palácio Rio Ne-
gro, em visita de despedidas ao
chefe de Estado, o dr. Edmundo
-:le Miranda Jordão.

No Cattete esteve hoje o dr.
Gustavo Ridel, afim de deixar as
iuas despedidas ao chefe da Na-
ção, por estar do partida para
Washington, onde vai represen-
tar o Brasil no Congresso de Hy-
giene Mental, que ali so vai reu-
nir.

O sr presidente fez-se repre-
jentar, pulo commandante Vieira
Mello, sub-chefe do Estado Maior

da presidência, no embarque,
para Santos, dos srs. ministros
Jii Fazenda e da Agricultura,
iue vão assistir ás cerimonias do
lançamento das pedras fundamen-
taes dos edifícios da Alfândega,
estação Marítima Sanitária no
ltapema, o lazareto a deserabar-

cadouro para anlmaes na Con-
ceiçãozinha, naquelle porto pau-
liata.

üciedade Consular ds
de Sãs Paulo

OFFICIO ENVIADO AO CONSVTi
GTJILLERMO BIANCHI

Embarcando a 30 do corrente,
com destino á sua pátria, o con-
sul geral do Chile, sr. Gulller-
mo Bianchi, a Sociedade Consu-
lar, na impossibilidade de lhe
manifestar, por outra forma, o
sou elevado apreço dada a es-
cassez de tempo, 

' 
enviou-lhe o

seguinte offlclo:"Dlstlncto collega e prezado
consocio.

Acabamos de ter conheclmen-
to da transferencia do v. exc.
para o consulado do Chile em
Mendoza e, tambem, do seu pro-
ximo embarque a 30 do corren-
te, com destino ao Chile.

Embora a transferencia do dis-
tlncto collega para aquelle lm-
por tan te posto represente um
Justo prêmio ao seu elevado me-
reclmento, não podemos deixar
de sentir o seu afastamento do
nosso meio, onde deixa o attes-
tado da maneira por que se sou-
be conduzir, conquistando um a-
mlgo em cada collega.

Sinto, como presidente da So-
ciedade Consular, que a sua eu-
bitanea retirada nos nâo permit-
td testemunhar-lhe, de maneira
mais eloqüente, o nosso apreço;
possoi entretanto, afflrmar-lhe
que o'acompanham os votos mais
sinceros, mous e dos nossos con-
sócios, pela felicidade do dlstln-
cto collega, quo tão dignamente
soube marcar a sua passagem
por São Paulo.

Pela Sociedade Consular de S.
Paulo, o cônsul geral da Itália
(a.) Scmfinn Mnzzollnl, presi-
dente".

E por este meio a Sociedade
Consular convida os seus sócios
a comparecerem ao embarque do
distineto collega, o qual se rea-
lizarã. no dia 30 do 5corrente, ás
S horas da manhã, na estação
da Lus:

A

¦-- V ¦
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Chronica Social
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S. FRANCISCO, POETA
No melo dos UI1111 políticos, iliin

nu iiiil.iin-liiii o 1'liucliiuii da edado
media, om .Uniu, um frmlo hu.
imlii» i'iT.iila o niiiln puro o lm-
mortal poomn de homlndo quo Ja*
mnls houve nn torra.

Nnda melhor carnotorisn oioin
doçura do coração que a lundn

U1 lobo do Ciilililo, reduzido A
1,1 in-luiin do uma nvi-iiin poln
palavra colostlal dn nornphlco São
Francisco,

Vlvondo no molo da nnturoi.ii,
crenndo um bizarro pantholsmo
clul-tão, a molhor linguagem dn
frado-thaumaturgo, aquolla que
falava mnlu do porto Io Dous, orn
a pocnln. Grande vale foi o fra*
do humildo... Sou "Cântico Uns
Croaturas", quo 6 um louvor apãl-

.iiriiln a todos os soros o counns
crliidns polo Senhor, 6 umn dus
mnls sublimes obrns-prlmns dn
nrto modlovnl o a revelação do
um dos osplrltoa pootteoa mnls

i.iiiita»i'i.H o profundos quo pos-
miíu n humanldado em todos os
tempos.

Não foi atOa quo Ronan — o
mnls arguto critico da sua época
— desso pooma disso: "ó o malB
bollo exemplo da poesia religiosa
Uepols do Evangelho".

No "Cântico dns Croaturas", o
quo mais mo deslumbrou foi a
prodigiosa ndjcctlvação do Santo.
O sentido musical o exacto do ad-
iectivo como valor artístico e
como processo do expressão ô o
qua mais roveln o verdadeiro poo-
to ou escrlptor. Nunca vi, ontro-
tanto, adjoctlvar-so a "água" o o
"fogo" com tanta proprlc_ado co-
nio São Francisco do Assis. Ouvi
este pedaço do "Cântico das Croa-
turas", oração cheia de mansuo-
tudo o Uo amor ás cousas croa-
Uas por Deus:

"Laudato sle, ml Slgnore, por
sor'acqua, Ia quale é multo utlle,
o' umllle, et pretlosa o casta.

"Laudato sle, mi Slgnore, por
frato focu, per lo qualo alluminl
Ia notto, et ó bellu, et jocundo, et
robusto et forte."

Como so poderia melhor qtialifl-
car a água sinão do útil, huinil-
de, preciosa e casta. Utll o humil-
do. tão útil que sem ella não ha
vida e tão humildo quo toma a
forma de tudo o quo a contem.
Preciosa e casta, preciosa como
ur. bem supremo o casta porquo
0 translúcida o tudo purifica. E o
fogo? E' bello, fecundo, robusto
o forte!

Como so sento a feminilidade so-
nora e cryslalina da água o a
virilidado violenta o jovial do
fogo!

Grande Poota o Grando Santo,
São Francisco do Assis. Era im-
possível que á magia da sua lln-
guagem não se rendesse, vencida,
a ferocidado do lobo...

Helios
AS MODAS
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PARIS, março.
O castanho é uma cor que ro-

presentará papel bem Importante
nos modelos da próxima estação.

Foi o que os consturelros pari-
slerises deliberaram, escolhendo
esso tom que passará a apparecer
em toda a sorto possível de fa-
zendas.

O sport, por todas as suas.fér-
mas, lançou o jersey de uma ma-
neira que não é mais possível do-
rogar.

Assim os capeletes em jersey,
constituindo um' curioso ensomble
Ue chapéo e echarpe, tal como se
poderá verificar na parto supo-
rlor do clichê.

Da mesma maneira, em se tra-
tando de outros ac essorlos, o
castanho appareca vlctorlosamen-
te na constituição de bolsas e lu-
vas. Tudo indica que o castanho
lia de ser a cor vlctoriosa da prl-
mavera.

Mario Ilelmonc.

ANNIVERSARIOS
Fazem annos hoje:
A menina Áurea Edual, neta

do sr. coronel João Augusto Tel-
xeira;

a senhorlta Maria José, filha
do sr. Abílio Fontes, alto func-
cionario da Secretaria da Cama-
ra dos Deputados;

a sra. d. Jacyra Conceição da
Silva, esposa do sr. Isaias da
Silva, funccionarlo da telegra-
Phia da Policia;

a sra. d. Marieta de Carvalho
Sá, esposa do sr. dr. Antônio Ue
Sá, aUvogado nesta capital;

a sra. d. Maria do Carmo Da-
masco, esposa do sr. Ellsberto
Atunnes Damasco. funecionario
municipal:

n nrn. d. Fmiiolnca Alvlm Fui-
mn, esposo, do sr. Cândido Alvlm
Palma, esorlpturnrlo do Rorvlço
Haiiltnrlo;

a sra. cl. Mnrla Alvos Vltn, os-
pona do phnrmaaautloo sr. NI*
coluii A. T. Vltn;

o sra, il. ,!iillo'n Armando doVnsconcollns, esposa do er. Fran-
cIhco Andrndo VnBconcell.s;

a ira. d. Mnrla Osório Martins
do Siqueira, enpono do sr, Fran-cinco Martins dn Slqnolra;

a ma. d. Mnrla da Cunha Mo-nonos Santos, esposa do sr. Tan-crodo Uols dos Snntos;
o sr. Rodrigo Concolçíl,;
o sr. Antônio Moscatto;
o nr. Colonny Cnstellno», nltotuncolonnrlo da i.atroda do For-ro Sorocalmnoj
o ar. Francisco Lndolrn, func-clonnrlo da Blbllothocn do Es-tado;
o sr. dr. Podro Rodrlguon doaRnls, advogndo no fOro da capi-tal;
o nr. Paschoal Glacchottl, om-

progado no commorclo;
o sr. Attlllo 'de Sousa Ramos,commorclnnto nesta praça;
o sr. Doclo de Toledo Leito,do Fórum Clvol, dosta capital;
o sr. Luiz Gonzaga Porolra,oncrovonto Juramentado do 7.«tabollláo.
o sr. dr. José Marcondes Po-drosa;
o sr. Manuol Rodrigues Costn:o sr. Attlllo do Sousa Ramon;
o sr. Janothns Jonns Machado;

DR. CARNEIRO MAIA
Transcorro na data do hojo o

annlversario natalleio do sr. dr
Carneiro Mala, socrotarlo gera]
das CommlssOes Roglmentaos Ua
Câmara Muniolpal e advogado
do foro da capital. Largamente,
relacionado em nossos círculos
soclaes e intclloctunes, o dlstln-
cto annlversarlanto terá o onsojo
do rocobor por esso motivo as
mais expressivas provas do ad-
mlrnção e do estima.
NASCIMENTOS

Nasceu em Iguarassú, no dia
25 do corrente a menina Laís
Maria, filha do sr. Clovls Pom-
pou o do d. Leopoldina Ponce
Pompou.

DEPUTADO ROBERTO
MOREIRA

Vai revestir-se de alta slgni-
ílcação a homenagem <iue ama-
r.hã, em Santos, eerâ prestada
no brllhanto parlamentar depu-
tado Roberto Moreira, por um
grupo de amigos seus e admira-
dores, como um tributo admira-
tivo á sua notável actuação na
ultima campanha política da
suecessão presidencial, era que
tanto se evidenciou pela olo-
quenecia de sua palavra, nos co-
mlcios e conferências das cara-
vanas republicanas.

Consistirá a homenagem, co-
mo foi resolvido, de um almo-
ço quo se realizará, no Hotel
Parque Balneário, ás 13 horas, e
<io qual já adherir.am as figuras
mais representativas daquella
cidade marítima e de São Paulo.

Até hontem figuravam na Hs-
ta de adhesões as seguintes pes-
soas: Belmlro Ribeiro de Moraes
3 Silva, presidente da Câmara
Municipal de Santos; deputado
Carvalhal Filho, dr. Roberto SI-
monsen, deputado Alberto Cln-
tra, dr. Benedicto de Moura Kl-
beiro, commendador Alfaya Ro-
drlgues, dr. Renato Pinho, Al-
fredo Freire do Nascimento,
deputado Bias Bueno, dr. Pires
do Rio, iprefelto da capital;
deputado Eugênio do Lima, dr.
José de Sousa Dantas, prefeito
municipal de Santos; dr. Alber-
tino Moreira, .vice-presidente da
Câmara do Santos; deputado Va-
lois de Castro, capitão João Sa-
lerno, director geral da secreta-
ria da edlliüaüe santlsta; Ha-
rolüo Murray, ür. Jullo Bara-
ta, ür. Ibrahim Nobre, vereador
Gofreüo Telles, commendador Ma-
rio Guastlnl, dr. Thyrso Mar-
tins, dr. Durval do Vlllalva, dr.
Pereira Lima, dr. Paulo Assum-
pção, dr. Eurlco Sodré, dr. Ar-
thur da Veiga, deputado Rlbol-
ro do Valle Filho, dr. Perclval
de Oliveira, dr. José César Sal-
gado, dr. VIctor Brennelssen,
Oscar Villares, coronel João B.
de Lima Figueiredo, dr. Mareio
Munhoz, vereador Sebastião Al-
melda. Prado, dr. Miguel Mar!-
naro, dr. Casslo Martins, dr. VI-
cento Garcia, dr. Benevolo Luz,
dr. Mario Graccho, dr. Mareio
Bueno, vereador Adelson No-
guelra Barreto, Francisco Pai-
no, dr. Octavio Ramos, Henrique
Soler, deputado César Verguei-
ro, deputado Abner Mourão, dr.
Martins Fontes, coronel Jovl-
niano Brandão, capitão Torres
Homem, dr. João Climaco Pe-
relra, dr. José Oscar Araujo Coe-
lho, Vivente Mammana, presi-
dente da Associação Beneficente
dos Guardas da Alfândega, Go-
dofrodo Sehimldt, Eduardo Au-
gusto Broune, deputados: Rebou-
ças de Carvalho e Menottl Oel
Picchia, dr. Hermes Lima, dr.
Oscar do Vasconcellos Galvão o
Álvaro Corrêa.

As adhosOes 6eiâo recebidas
em Santos, pelo sr. deputado
Carvalhal Filho, e, nesta capital,
no escrlptorio do "Correio Pau-
listano".
mfpyk"?vshr moh soh mo hass

DR. ARMANDO FERREI-
RA DA ROSA

Os collegas de turma do dr. Ar-
mando Ferreira da Rosa, recente-
mente nomeado para o cargo de
chefe de Policia do Estado, pro-
movem para dia que será previa-
mente designado, uma homena-
gem em regosljo por aquelle acto
do governo.

A' eUa poderão adherir os ami-
gos e admiradores do homena-
geado, enviando suas adhesões â
commissão abaixo designada: dr.
Plinio Barbosa — rua Joào Brlc-

tíei o dos prêmios
**f»¦. .. ,á©

CORREIO PAULISTANO
d-ià 8. da. abril cie 1930

Pica trateàfto pam o dia 8 de abril
o sorteio dós pi gfíiiô.s,em dinheiro,
que offôreeemes .aos nossos assi-
gnanfes dê 1930,' obedecendo ao'*;,.'!' - seguinte-v'plano: —=
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de 600$. 6:000$000
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Como a bordo
de um hiate

de recreio

UM 
dos maiores prazeres que podemos

experimentai é, sem duvida, uma viagem
¦ bordo de um grande hiate particular, com
uma escolhida roda de companheiros alegres
e agradáveis. Hospedados oom luxo e com
todo o conforto, os nossos menores desejos
são promptamente attendidos. O Ka pro*
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estes pre-
furas que
ro de 1930

cola, 2, 3.o andar; dr. Alcides da
Costa Vldigal — rua Barão de
Paranapiacaba, 1; dr. Nelson de
Oliveira Ribeiro — Patronato
Agrícola do Estado — rua do
Carmo, 18; dr. João Passos Filho
— rua São Bento, 36, 1." andar, e
dr. Antônio Carlos da Cunha Can-
to — Cartório do 3.° offlclo civel.

Felicitaram pessoalmente o dr.
Armando Ferreira da Rosa, pela
sua Investidura no cargo de che-
fo de Policia, os srs. dr. Vicen.
to de Azevedo, dr. Pedro Rodri-
gues de Almeida, Alfredo de Mo-
raes Sarmento, dr. Mareio Mu-
nhoz, dr. Rudge Ramos, depu-
tado Enéas Ferreira, dr. Lollls
Vieira, dr. Irlneu Morotzsohn
de Castro, capitão Torres Ho-
mem, dr. Affonso Celso de Pau-
Ia Lima, dr. Joaquim Celldonlo
Gomes dos Reis, João da Silvei-
ra Moraes, dr. João, Paulino Pin.
to Nazarlo, dr. Jorge de Almeida
Prado, Sebastião Medeiros, dr.
João Carneiro de Lacerda, dr.
Haroldo Basto Cordeiro, dr. Jo-
natas Fernandes, dr. Itagyba
Porto, dr. Antônio Carlos da
Cunha Canto, senador Padua Sal-
les, dr. Ernesto Maletta, dr.
Francisco Ferr-lra Ramos, ml-
nistro Polycarpo de Azevedo, dr.
Abelllard de Almeida Pires, dr.
Antônio Vieira, dr. Augusto Pe-
relra Leite o demais funeciona-
rios da Repartição Central de Po-
licia; Decio Pedroso, dr. Edgar-
do Tibirlçá, deputado Abner
Mourão, deputado Eugênio de
Lima, ministro Elyseu Guilher-
me Christiano, Fernando de Sá
Rocha, senador José Vicente de
AzeveUo, dr. Mario de Sousa Li.
ma, dr. Carlos de Sequeira Cl-
lia; dr. Francisco Hartung, Octa-
viano de Canellas, dr. Costa Alo-
mão, J. Abílio Gomes, Jullo Bur-
chard Wlckehburg, J. F. da Ro-
sa Sobrinho, Durval Osório de
Sousa, Edgard Aguiar Gusmão,
dr. Jayme Marcondes, deputado
Calo Simões, deputado Almeida
Sampaio, deputado Alfredo Ellls,
deputado Alfredo Machado, dr.
Simões Carvalho, dr. Procoplo de
Carvalho, Augusto Brandt de
Carvalho, Antônio Junqueira
Franco, Luiz G. SanfAnna, dr
Alcides Vidlgal, dr. Pereira Net-
to, dr. Moreiéa Machado, dr.
Carlos Vasconcellos, deputado
Dagoberto de Padua Salles, dr.
Samuel das Noves, dr. Gabriel
Monteiro da Silva,- dr. Julio de
Barros, Annlbal Casado, tenente
Pedro Geraldo de Almeida, pelo
general Hasttmphilo de Moura,
commandante da 2.à Região Ml-
litar; dr. Paulo Passalacqua, lr.
Agenor Barbosa, Álvaro Marcon-
des Reis, Virgílio Valentim,
deputado Cardoso de Almeida;
dr. Esau' Corrêa de Moraes, mi.
nistro Campos Maia, dr. Hercu*
lano Chrlsplm de Carvalho, capi-
tão Domingos Logullo, capitão
Hippollto Trlgueirlnho, dr. Ibra-
hlm Nobre, dr. José Augusto Ce-
sar Salgado, deputado Menottl
dei Plcchla, dr. Frederico Bor-
ba, deputado Rebouças do Car-
valho, Octaclllo Nogueira, dr. A.
Gabriel da Veiga, Arthur da Vel-
ga, dr. Porelra de Mattos, An-
tonio Marcello. dr. Nestor de

Macedo, deputado César Verguei.
ro, Luiz Prestes César, J. Abílio
Gomes, dr. Juvenal Franco do
Abreu, dr. Alpino Lotito, depu-
tado Bernardes Júnior, dr. Paulo
Moreira, Alfredo Costa, dr. Mar-
cello Piza, dr. Mario Meirelles
Reis, ministro Octavlano Vieira,
commendador Mario Guastlnl,
deputado Rodrigues Alves Sobrl-
nho tenente coronel Arthur de
Paula Ferreira, tenente coronel
Patrício Baptlsta da Luz, major
Luiz Tenorlo do Brito, tenente-
coronel Marcilio Franco, Ennlo
Juvenal Alves, pela Associação
Paulista de Sports Athleticos;
dr. Thyrso Martins, dr. Walde-
mar Ferreira, dr. Azambuja Ne-
ves e demais funecionarios do
Gabinete Medico Legal; senador
Fontes Júnior, dr. Leonldas Bar-
roto, deputado Vergueiro do Lo.
rena, deputado Carvalho Pinto,
dr. Octavlo Ferreira Alves, do-
legados de policia e demais func-
clonarios do Gabinete de Invés-
tlgações e Capturas; dr. João
Martins, deputado Mello Pelxo-
to, coronel Eduardo Lejeune, co-
ronel Alexandre Gama, dr. Ma-
nuel de Góes; dr. Horacio Brisol-
Ia Ferreira, dr. Miguel Coutl.
nho e domals médicos da Assis-
tencia Policial; deputado Orlando
do Almeida Prado, dr. Franklin
Piza, dr. Paulo Vergueiro, depu-
tado Altino Arantes, dr. Augus-
to Meirelles Reis, tenente-coronel
Horoulano do Carvalho e Silva,
dr. Bandeira do Mello, dr, Lan-
zollotl Caramuru', major Luiz
do Faria e Sousa, dr. Bertüo
Conde, senador Raphael Sampaio,
dr, Cordeiro Galvão, dr. Gui-
lherme de Moraes, dr. Floriano
de Moraes, deputado Pereira de
Rezende, dr. Gilberto Salles, dr.
João Minervlno, dr. Arnaud Vil-
lares, dr. Ricardo Sovero. dr.
Motta Júnior, dr. Nelson .outl.
nho, dr. José Rublâo, dr. Brau-
Uo do Mendonça Filho, Wladimir
do Carvalho, tenente-coronel Ma-
nuel Marinho Sobrinho, dr. Raul
Vicente de Azevedo, dr. Roberto
Pereira Bueno dr. Pacheco e Sll-
va, dr. Alberto Siqueira Reis,
deputado Valois de Castro, dr.
José Libero, coronel Napoleáo de
Barros, dr. Thomaz de Campos,
senador Freitas Valle, senador
Plínio de Godoy, dr. Androlino
de Assis, deputado Deodatd Wer-
theimer, dr. Mudo de Toledo,
Horacio Vaz Guimarães, dr.
Amadeu Mondes, dr. Waldomlro
do Oliveira, dr. Abelardo Lobo,
deputado Soares Hungria, dr.
Horacio Pereira, dr. Francisco
Sucupira, ministro Costa Manso,
dr. Muclo Costa, dr. Luiz Oliva
do Toledo, dr. Oswaldo Ribeiro
Franco, dr. Paulo de Lima Cor-
rêa, dr. José Testt, e dr. Alber-
tino de Castro.

CAPITÃO MARIO
RANGEL
Acaba de ser nomeado ajudan-

te de ordens do sr. dr. Arman-
do Ferreira da Rosa, novo chefe
de Policia, o sr. capitão Mario
Rangel, um dos mais brilhantes
officiaes da policia paulista.

O capitão Mario Rangel, que
pertence á arma da .avaliaria,
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príetarío n_o se poupa a esforços para

Sue 
o nosso bem estar seja completo.

. como se nos hospedasse em sua
própria casa. A vicia a bordo dos
vapores da Bluc Star Line mais se
assemelha á vida num sumptuoso hiate.
Todos em redor se empenham para
tomar a nossa viagem um constante
prazer. Pratos para os mais delicados

Caladares 
são preparados, a qualquer

ora, por chefes eximios. O serviço e*
modelar e irreprehensivel. O conforto,
o luxo e o bom gosto se manifestam
em toda a parte. Diversões, dansas,
musicas, cinema e esportes. A sua vida
a bordo, tanto pôde ser um período de
repouso, como cie um movimento inten-
sivo, com distrações continuas. Dos
seus dias de viagem V S. tirará o
máximo proveito e prazer e terá as
melhores recordações.

«4 pedido, um dot nossos representantes terá
o máximo prazer em o visitar, offerecendo-lht
toda e qualquer informação que V S.
desejar com respeito â sua próxima viagem.

raARLIN

entrou para a Força Publica em
29 de abril de 1918, ingressando
no Curso Especial Militar,

Foi promovido a aspirante em
30 de Junho de 1920; a 2.o te-
nente, em 31 do maio do mesmo
anno; l.o tenente, 21 de Julho de
1925 e capitão a 28 de janeiro de
1927.

O capitão Mario Rangel Já ser-
viu como ajudante de ordens do
commando da Força Publica.

O dlstlncto official tem rece-
bldo muitos cumprimentos.
MINISTRO POLYCARPO

DE AZEVEDO
O sr. ministro Polycarpo de

Azevedo, illustre presidente do
Tribunal do Justiça do Estado,
agradecendo-nos as referencias
quo com muita justeza tivemos
o ensejo de fazer ao seu nome,
ao registarmos, ha dias, a pas-
sagem de seu annlversario na-
talioio, tove a gentileza , hon-
tem, de nos fazer uma visita,
através um amável cartão.

D. MIGUEL KRUSE
Passará no próximo dia 1." de

abril o primeiro annlversario da
morte do illustre d. Miguel Kruse,
abbade de São Bento.

Commemorando a data, a com-
munidado de São Bento fará can-
tar, ás 9 horas daquelle dia, mis-
sa solenue de requlem com absol-
vição ao túmulo, no claustro on-
de estão guardados os restos mor-
taes do lllustre sacerdote,

EXAMES E FORMA-
TURAS

Depois de um brilhante curso
de preparatórios, acaba de in-
gressar á Faculdade de Direito
de São Paulo, o sr. João Gomes
de Freitas Martins, filho do sr.
João Gomes Martins, capitalista
nesta capital.

HOSPEDES E VIA-
JANTES

Com o fim do Installar Juntas
do Alistamento Militar, nos mu-
niclplos recentemente creados,
segue hoje para a zona da No-
roeste o ramal de Piratiniga o sr.
capitão Manuol de Góes, delega-
do do Sorviço de Recrutamento
nesta capital.

FESTAS E BAILES
Realizar-se-á hoje, ás 22 ho-

ras, no Palácio Teçay-ndaba, o
"baile das rosas". Em vista da
ornamentação dada ao salão Pa-
raguassu', além da profusão de
rosas que recebeu, espera-se que
a festa constitua uma nota de
elegância social.

Serão offerecldos vários pre-
mios para as senhorltas que com-
parecerom com as mais lindas e
ricas rosas em suas toilettes.

A directoria do C. R. da Liber-
dade tomou a deliberação de con-
vldar para o "baile das rosas'
todas as senhorltas que se acham
collocadas em primeiro e segun-
do logares no concurso de belle*
za quo está sendo feito pela "A
Gazeta".

Em virtude de um accôrdo feito
entre as respectivas directorias,
motivado polo facto do Club da
Liberdade não ter podido dar a
sua festa correspondente ao cor-
rento mez,- os sócios desse club
ficarão com o direito de entrada
n- baile de hoje, do C. R. da Li-
berdade.

Pelo telephone: 7-15U serão

dadas Informações a todos os so-
cios do club que, com suas faml-
lias, dosejarem assistir ao "bai-
le das rosas".
PASSAGEIROS DOS

NOCTURNOS
De São Paulo para o Rio —

Pelo l.o nocturno, tomaram pas-
sagem os srs: dr. Domingos'
Cunha, Jorge KalU, Rocha Fer-
reira, Renato Hclnzelmann, Ti-
no Dal Vera, dr. Juan Francês-
co Recaído o Antônio Carvalho
Silva,

Pelo 2.o nocturno, viajaram oe
srs: Luiz Moreira Barbosa, Ga-
briel Ferraz, Antônio Barbedo,
José Barros Nunes, Accaclo Lei-
te, Antônio Chechln Filho, Ma-
nuel Quadros e Emílio Conti.

Pelo "Cruzeiro do Sul", segui-
ram os srs: deputado Joaquim
Salles, dr. Álvaro de Sousa Quel-
roz, L. Ulll, Landulpho Alves e
senhora; commendador G. Pirei-
11, Joaquim Camanho « família;
Amparo Fornandez, Amador
Fernandez, E. W. Delacour, dr.
Paulo Azeredo e C. J. Corder.

Pelo nocturno de luxo, embar-
caram os sra: deputado Pae. de
Oliveira, dr. Paiva Azevedo, An-
tonio Bianco, Raphael Perrone
Júnior, dr. João Baptlsta, Lou-
renço Longo e senhora; dr. Mar-
quês Simões e família; Guilher-
me Pereira de Almeida « fl-
lhos; José Manoini, Eston Gul-
marães e Aicindo Gnanabara.

no Rio pnrn S. Paulo — Pelo
primeiro nocturno são esperados
os srs. commandante Neiva de
Figueiredo, Pamphilo Eachini,
coronel João Cândido de Mello
e senhorlta Regina Borges.

Pelo segundo nocturno via-
jam os srs. Hernanl Lacombe,
dr. Pedro Costa, Octavio Costa,
José Alberto do Lucca, Argemiro
Losacco, Felisberto1 Brandt de
Carvalho, commandante Haroldo
Rovlerl e familia, dr. Jorge Do-
ria o Octavio Monteiro Dias.

Pelo "Cruzeiro do Sul" vêm
os srs. dr. Fausto Matarazzo, dr.
Augusto CT Leal, me. Antônio
Portella, me. Carlos Inglez do
Sousa, deputado Roberto Morei-
ra, Antônio Chimaglla, dr. Jor-
ge Chanaan, dr. Durvitl Villal-
va, deputado Álvaro cio Carva-
lho, dr. Renato Werneck, Ja-
cques Leonard, dr. Paulo Gou-
lart o dr. Cyro do Freitas
Valle.

Pelo nocturno de luxo devem
chegar os srs. dr. César Costa,
Benigno Caldeira, dr. Oscar Snl-
derseh, 'dr. Fausto Beltrão, A
Gomes, dr. Constantlno Monzo e
D. Oberland.

NECROLOGIA
Falleceu hontem nesta capital,

ás 17 horas, a menina Ruth, com
3 annos de edade, filha do sr.
Luiz Tambara e da sra. d. Paull-
na Morettino Tambara,. sobrinha
do sr. Davld da Costa Funfas,
funcolonarlo Municipal e dos srs,
Luclano Mantovani e Agostinho
Tambara, negociante resldejjte
na cidade de Cajuru*. Era neta do
sr. Paulino Morettino, negocian-
te residente na mesma cidade.

O feretro sahirá hoje, ás 16 ho-
ras, da rua Ernesto Marlano n.°
9, Tatuapê, para o cemitério da
Quarta Parada.

<_ I in um mu illiii'1'l » »'

uccelll". ,
(Jacques de

(Ph. Ramaau
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RECITAES
SOCIEDADE) SYMPHONICA DE

8. PAULO — Hoje, no theatro
Municipal, ás 21 horas, será ra.ll-
zado o segundo concerto da "So-
cledado Symphonlca do S. Paulo",
cuja primeira cxhlblção constl-
tuiu um verdadeiro trlumpho.

O programma, quo será exeeu.
tado sob a dlrecção do maestro
Lamberto Baldl, ê o seguinte:

Rlmsky-Korsakow: Schehora-
zado.

Debussy: I/aprés mldl d'un
faune (primeira audição em S.
Paulo).

Rosplghl: "Gll
1) "La colomba"

Gallet, 1670).
2) "La gallina"

1683, 1768).
Levy: Samba.
Wagner: Tannhauser

tura.
* * *

_IARIN«Y DE VERGUEIRO
F0RJAZ -— O annunciado con
oerto da intelllgente pianista se
nhorlta Marina de Vergueiro For
Jaz, em beneficio do Sanatório
8. Paulo, em Campos do Jordão,
será realizado no dia 5 de abril,
no theatro Municipal.

E' o seguinte o programma or
ganizado:

l.a parte:
Bailado das sombras felizes —

Gluck-Frledmann.
Sonata em lá b — Beethoven.
Andante com variações,
Scherzo.
Marcha fúnebre.
Allegro.
2.a parte:
Valsa op. 34 n
Estudos op. 10

Chopln.
Berceuse.
Bailada op. 28.
3.a parte:
Dansa espanhola — Granados.
Bluette — P. Florence.
Passa, passa, gavião... — H

VlUa Lobos.

II nelge... — H. Oswaldo.
6.a Rapsódia húngara — Llszt.

SOCIEDADE DE CONCERTOS
SYMPHO.MCOS DE S. PAULO —-
SEU !>_.(, CONCERTO, DIA 6 DE
ABRIL, NO MUNICIPAL — A'
proporção quo se aproxima o dia
do 92.0 concerto symphonlco que
a tradicional Sociedade de Con-
certos Symphonlcos Ue S. Paulo
fará realizar a 6 Ue abril vlndoti-
ro, no Municipal, avtilta, entre os
muitos adeptos que a musica
symphonlca conta em S. Paulo, a
espectativa por esse promettedor
acontecimento do arte. Vários
factores contribuem para so fír-
mar em torno do próximo recital
da brilhante agremiação uma at-
mosphera das mais favoráveis::
a optirna-organlzação do seuiTirti-
gramma, o facto de estar a re-
gencia do concerto confiado á
competência do lllustro maestro
Raymunüo do Macedo o o apu-
rado estaüo em que a grando or-
chestra se apresentará na tarüe
do recital.

B destes, um se destaca s.i-
bremanelra: a apresentação üo
oxeellente grupo de musiclstns
pelo maestro Macedo. O maestro
Raymundo de Macedo é um dos
músicos mais Illustres com que
conta Portugal, sua terra natal.
AU, a sua reputação flrmou-üe,
através de uma carreira brilhan-
tlssima, não sõ como "vlrtuos."
do plano como na qualidade de
regente de orchestra. No Brasil,
o especialmente em S. Paulo, a
notoriedade desse distinto musi-
clsta firmou-se egualmente, nos
poucos annos em que aqui resi-
Uo, aendo prova innegavel do
quanto afflrmámos o facto de
multo recentemente o seu nome
ter sido escolhiüo para figurar
no corpo docente do nosso Con-
servatorio Dramático e Musical.

, 1.
ns, 3 e 12 —

crise na

Fracasso d«vs negociações
DO Slt. PILSUDSI-I

VARSOVIA, 28 (Havas) — As
negociações iniciadas pelo sr.
Pilsudskl, irmão do marechal PU-
sudski, para organizar o novo
gabinete de concentração, fra-
cassaram.

As questões do Nilo e
das fronteiras do sul

do Egypto
AS CONFERÊNCIAS REALIZA-

DAS NO FOREIGN OFFICE SO-
BRE OS DOIS IMPORTANTES
ASSUMPTOS
LONDRES. 28 (A) — O sr.

Henderson, ministro do Foreign
Office, ladeado do sub-secretarlo
de Estado para os negócios exte-
riores e do alto commissario brl-
tannlco do Egypto, recebeu em
audiência especial a delegação
egypola, composta do Nahas Pa-
cha, Efendl Haumann e Sldarous
Bey, que velu conferenclar com o
governo brltannlco a respeito das
quéstBes do Nilo 6 das fronteiras
do sul do Egypto.

Na próxima segunda-feira terá
logar a segunda conferência, sen-
do que esta terá a assistência do
primeiro ministro Macdonald.

Os maiores Institutos de credito, os mais
importantes Bancos do Brasil e do
extrangeiro, adoptam, em todos os seus
escriptorios a rapidíssima "OLIVETTJ"

VENDAS A' VISTA E A PRAZO

CASA SOTERO
Rua Direita, 37
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THEATROS
Et s'il rcvenait un jotir. ,-m

Regressando para aa Minas dos
Cnynsoa, fundou o arraial dos
fi Ixás, junto do rio Crlxfta, nfflu-
ciito esquerdo do Tocantins.

Reunindo oom pouoo trabalho
muitas oitavas do ouro devido a
ubiindancla dns minas em quo
trabalhavam Prado, Buono da
Sylva -— aou sogro -— o Joflo Lol-
te da Silva, e, sentindo achaques
coiiHtnntca, dollborou rogrcssarao
seu sitio o pouzo em K.tnta Anna
de Parnnhybii, o que fez aom do-
mora.

Pedro Taques, referindo-se a
esto filho do Taubnté, naslm so
oxprossa: "Rotlrou-se para u cs-
trnda gorai do Goyazos a Sflo
Pnulo, c, fazendo assonto om o si-
tio além do Parnnhyba, suecodou
chegar a esta fazenda (vinha do
rotlrnda do Gayazos pnra a praça
de Santos) o capltflo do Infanta-
rla... com a buo companhia dc
50 soldados Infantes do presidio
da villa dc Santos, o sendo o dl-
to capltflo arrogante por nature-
za e opposto por lnollnacão nos
filhos do Brasil, descomcdlndo-so
nas palavras e' tratamento com
Domingos Rodrigues do Prado so-
bro não ter esto as farinhas
prómptos para o roriiccimuiito do
pão do munição dn sua Infanta-
rla, e não admlttlndo a Indlspon-
savel escusa quo lho dou Prado
do que na oceasião não havia
farinhas feitas, mas quu so fari-
um á custa de todo trabalho e
presteza, visto que sua mercê lho
não tinha feito aviso adiantado
de que vinha fazer pouzo naquel-
Ia fazenda, o tal capitão, preoc-
oupado de um furor fanático, ca-
pacltando-se que qualquer pau-
lista se reputava por um Índio
neophito, so alterou em vozes o
com impei-lo, para ser maior a in-
juria; e tendo tolerado Domin-
gues Rodrigues as primeiras ar-
rogancias, não lho pOde softrer
mais o descomedimento, quando
já este tocava em total desprezo
e abatimento de sua possOa, e a
estas alteradas vozes acudio do
interior da casa um filho seu,
chamado Bartholomeu Bueno do
Prado (vide este nomo) que con-
siderando ao pai totalmente
abandonado pelo furor e desço-
medlmorito do capitão lhe dispa-
rou uma arma de fogo de cujo ti-
ro cahlo morto no mesmo logar
do terreiro e pateo das casas.
Nesto sitio se deu á terra o cada-
ver do capitão com geral senti-
mento dos soldados de sua com-
panhla, os quaes confessavam
publicamente que esta morte fõ-
ra solicitada de seu capitão pelo
excesso com que se demaslára com
Domingos Rodrigues do Prado,
pois este se tinha portado com
attenção, urbanidade e agasa-
liio com o dito capitão logo que
chegará aquella fazenda. Com
effeito, os soldados foram forne-
cídos de todo o necessário com
llberalldade para seguirem a
marcha para São Paulo por uma
estrada falta do todos os vive-
res e. mantimentos para a ma-
íuitenção dos viandantes. Não
faltaram pessoas na praça que
qiiizessem macular de fraco ao
sargento desta companhia Fran-
cisco Aranha Barreto ' (hojo ca-
pitão de infantaria) pois se acha-
va com 50 homens para empre-
hondor destruir a Prado, porém a
verdade é que o mesmo sargento
e seus soldados reconheceram o
despotismo do seu capitão para
a fatalidade de sua mono, que
não foi pensada do aggressor dei-
Ia; e quando contra os mereci-
mentos da razão qulzesse tomar
desplque o dito sargento já não
tinha partido algum contra as
forças de Domingos Rodrigues do
Prado, que, percebendo o mais pe-
queno movlmonto, certamente se-
ria aquella fazenda não Troya
abrazada mas abrazadora, porquo
cios 50 soldados infantes não es-
caparia um só ao ferro de Domln-
gos Rodrigues; e sobretudo nem
a companhia vinha fornecida de
pólvora e bala para com corpo
do batalha cercar a fezenda. Esto
Inopinado suecesso fez com que
passados tempos se retirasse Do-
mingos Rodrigues a buscar po-
voado para so encommendar a
Deus com a tranqüilidade o soce-
go que já lhe aconselhavam os
annos: o tendo-o assim feito e
posto em execução, não chegou a
gozar a desejada paz de espirito,
porque falleceu antes de chegar
ao povoado no anno de 173S.

IX

Discordam alguns autores so-
bre a data precisa da revolta
em que Domingos Rodrigues do
Prado fora o cabeça, De facto,
o documento quo abaixo trans-
creveremos, já publicado no fas-
ciculo 4.°, anno 1.°, da Revista
do Archlvo Publico Mineiro, pa-
gina 601, asslgnado por Marti-
nho de Mendonça de Pina e
Proença, governador da Capita-
nla de Minas Geraes, dando con-
ta a El Rey da revolta havida
nessa Capitania e de que foram
chefes Domingos Rodrigues do

Prado o outros paulistas, Iras
a data do 1736,

"Em 13 da dcxontliro dei a 8.
Man. do conta dos motins do
Corlflo com a copia da dovassa,
do q. conotava scrom oa prln-
olpnc-s cabeças D.oa. do Prado,
Maria da Cruz, o Podro Cardo-
so; conBcrvoy, no quo tocava a
ostes Roos, aa dlsposlçoona quo
fnzla para os prender, aportado
Segredo, o Buppoato quo a opl-
domla quo dou cuuzu a extra-
ordinária cheya, ainda durava,
doy as ordena o lnstruçoons no-
oesanrlas ao Intondonte da fa-
sonda Ronl Manuol Dias Torres,
quo mandava oo Certflo com
pretexto do por om arrecadação
os bona seqüestrados do outros
Réos, o que tudo exocutou com
risco de Sudilo, o grando tra-
bnlho; prciidco a M.n. da Cruz
o a Pedro Cnrdoso do Prndo, c o
iiii-niiio se executara em D.um,
lio Pnuln. Minilii retiram pimeiiN
Ihii-iin •iiiIi-m de Nu lhe remir n
imi h ns *,i-i|ii<-Nlrmicl«i-_i*-llii* )l_
lii-ns ili'-.ii-s Itens que me ill/.cin
InilinrtiirAo nciiIii e Nlncucntn mil
i-i-ii/ailiiN. Esta diligencia exe-
cutou cm distancia do quasl du-
zentas Legons, no fins desto
Gov. c com as pessoas mais po-
dorosas, e oparontadas do Bra-
sll, reputa por Importante, o so
executou com o devido zello, o
actlvldado, na consideração do
poder e nderonclaa do Pedro
Cardoso, n mandei com segura
escolta pura so guardar segu-
rança em liãa fortaleza do Rio
do Janeiro, o juntamente Sua
May Maria da Cruz, que he so-
gra de Alexandre Gomes, hum
dos mais ricos moradores do
Cerlão da Bahia o de Dos. Mlz
Porelra, irmão do Vigário Geral
do Arooblspado, ambos grande
introdução nesta cidade. Esta
conspiração foy mayor do que
parece, entrarão nella pessoas
que não chegarão a doclarar-se
nas Minas e talvez dontro desta
V. tlnhão quem os fomentasse,
ondo se espalharão o ANNO
PASSADO vozes sediciosas, o quo
não pule averiguar origem. Pe-
Ia frotta do Pernambuco, ou
Bahia, passa a essa cidade An-
tonio do Sousa Machado, por
quem como Secretario do Gover-
no concorrerão as mais ocultas
noticias, e sem embargo de ai-
gu'as loucuras e rapazias, espe-
ro que conserve o Segredo e com
elle informe a V. Exc. ainda as
minhas suspeitas: não perdôo a
diligencias para prender alguns
Réos, que possão estar bem in-
formados do ciroumstanclas que
liajão de declarar motidas tros-
mente em cabeça alheia. Pro-
curey extinguir esta conjuração
som ruido grande, mostrando
que me não cauzou cuidado, po-
rém, deu-mo a conhecer a ne-
eessidade que ha de conservar
tropas nesto paiz, mandadas por
Capitões e Subalternos de toda a
satisfação porque no grande a-
perto em quo me vi o Anno Pas-
sado, nada me dava mais cuida-
do que a falta de officiaes que
remedeey com o Tenente das
Minas novas Simão da Cunha
Pereira. O rendimento annual da
Capitação d0 Certão, se deve re-
guiar entre sincoonta e sessenta
mil cruzados, e dos dízimos se
ha de augmentar considerável-
mente, digo, consideravelmente,
pela facilidade da Cobrança; mas
estes interesses, julgo pouco
considerável a vista do que re-
sultão da obediência em quo está
hum palz que foy alhegora ha-
bitado de Regullos, que não co-
nhecião outra Ley, que da for-
ça; assim este tal' ou qual ser-
viço fosse memorial que me so-
licitasse o que concede o mais
útil vassalo vivendo em compa?
nhia de minha mulher e filhos,
V. Exa. se sirva pôr o referido
na Real presença do S. Magos-
tade. D. Guarde a V. Exa. Villa
Rica 17 de Outubro de 1737.
Exmó. Sm*. Secretario do Esta-
do Antônio Guedes Pereira. Mar-
tinho de Mendonça de Pina e do
Proença".

Na data de 1737, Domingos cs-
tava em Goyaz, velho e grave-
mente doente. Preparava-se pa-
ra retroceder, esperando acabar
seus dias em sua fazenda de
Parnahyba. Entrementes, pode-
mos dizer tratar-se a Informa-
ção supra do um resumo poste-
Hor a todos os motins havidos
nas Minas Geraes, remettido a
S. S. M. M. do Portugal.

. * *
Do seu casamento com Leonor

do Gusmão, filha de Anhanguo-
ra, deixou entre os outros um
filho chamado BartholomeuBuo-
no do Prado, que foi casado com
d. Izubel Bueno da Fonseca, fl-
lha de Francisco Bueno Duiz da
Fonseca e d. Maria Jorge Velho.
Este Bartholomeu Bueno do Pra-
do apparece mais tardo nos ser-
toes de Cuyabá e Goyaz, traba-
lhando no descobrimento de no-
vos mananciaes aurlíeros.

Felix Guisard Filho

O patriotismo 6 um sentimento
quo ao oxacorba faollmonto quan-
do ao eslA 

"ontro da torra amada.
Ha vinto annoB na vaota avo-

nlda Watrram, om Paris, funecio-
nava um eafõ-ooncorto do Ínfima
olaaso, do oujo olonoo inalam par-
to uns iluuiilMtiui quo ao dlr.liim
Italianos.

Um cnsnl donongonçndo, som
vos nom roupas mns quo oxhlbla
numoros Internaclonaes.

Cansavam pratonsos tangos ar-
gontlnos o, onfoltados do vordo o
amarello, assassinavam um lundu'
bahlano,

Pois bastou Isto para quo o tal
cafó-concorto vlvosso chulo do
braallolros que faziam verdadol-
ras ovnçOes aos horrlvols duottls-
tas.

O mosmo suecesso alcançou um
modesto canconotlsta do "fau-

bourg" Blmplosmonto porque ln-
corporou ao sou roportorlo um
trecho da "Capital Federal", a
celebro revista do Arthur Azo-
vedo.

Era o referente ás quadi-Inhas
sogulntos:

Quando ou era mais mocinho,
Tosso af firmar,
Trabalhavu num thealrlnho,
Particular.

A letra franceza era lntolra-
mente dltferento mas a musica, a
mesma, embora figurasse como
original gaulez.

Imagino a alegria o enthuslas-
mo dos meus patrícios si ouvls-
sem uma canção Intitulada:

"Et s'll revonnlt un jour", mu-
slca de PIctro Claurottl, poesia de
Maurlco Maeterllnclc.

E' assim a poesia:
"Et s'U revenalt un Jour, quo

faufil lui dire?

.*
PROGRAMMAS

MUNICIPAL — A's 11 horas,
segundo concerto da Sociedade
Symphoniea do São Paulo.

APOLLO — Fechado.
* *

SANT'ANNA — Fechado.
Sj. trjt .:*V

CASINO — Fechado.
* *

IIOA VISTA — Fechado.

COMMUNICADOS
CIA. CLARA WEISS — Noticia

do Rio affirma que não partirá
para São Paulo, como se dizia, a
Companhia do Opertas Clara
Welss, Deixando o Theatro Re-
publica no domingo, fará a sua
estréa no Theatro Phenix, na

próxima terça-feira.
Diz-se que a actrlz italiana

dentro do dois mezes será "es-

trella" da companhia do revistas
que o empresário M. Pinto vai
organizar.

4* *h j»;
TEMPORADA DO MUNICIPAL

DO RIO —.' A Agencia Brasllel
ra em telegramma do Rio, con-

Ditos lul nu"on 1'attondl Jus-
qu'a ii'iui mourlr...

Et s'll m'lntorrogo enooro, mum
mo roconnnltro?

Farlos-lul commo une soeur, II
aouffro pout Piro.

Et s'll demando ou vous Otos,
quo foufll ropondro?

Donnnz-iui mon nnnenu d'or
sans rlon lul ropondro.

Et s*ll vout savolr pourquol Ia
salle est doaorto?

Montrcz-Iul Ia tampo otolnto ot
Ia porto ouvorto.

E por ahl vai.
Estou corto do quo todos 08

meus leitores já ao lembraram
d., linda o conhocIdisBlma "Ultl-

ir-' confidencia", do Vlconto do
Carvalho.

E si acaso voltar? Quo liol do
dtzor-lho, quando

Mo porguntar por ti?
Dlze-lhe quo mo viste, uma

tardo, chorando...
Nessa tardo parti.

SI arrepondldo o ansioso ello
Indagar: Para ondo?

Por ondo a buscarei?
Dlzc-lhc: para além... para

longo... Respondo
Como eu mesma: Não sei...

A poesia do Vicente 6 mais
bella o sentimental quo a de Mae-
torllnck.

Si o massacrado lundu' bahlano
o as quadrlnhas da "Capital Fe-
deral" tinham o dom do fazor vi-
brar a alma nostálgica dos brasi-
lelros longo da Pátria querida,
imagino a cançflo evocadora de
uma das mais sentlmontaes poe-
sias do Vlcento de Carvalho!

M. N.

* *
ta que, deferindo o requerimento
doa empresários Alzath e Cia., do
Odeon do Buenos Aires, o pre-
feito do Rio marcou a Inaugu-
ração da próxima temporada do
Theatro Municipal, pela Compa-
nhia Andrfi Brulfi e Madolene
que deverá estrear no dia 10 de
maio vindouro.

O representante daquello em-
presarlo, no Rio do Janeiro, ma-
ostro Silvio Pergili, affirma que
aquella companhia, composta de
artistas francezes, traz um vas-
tissimo repertório, com novlda-
des para os cariocas. Entre es-
sas novidades, o mesmo maestro
assignala "Torlsiéme Chambre",
ura dos maiores suecessos thea-
traes que se registaram nestes
últimos tempos.

Terminada a temporada fran-
ceza, vlrSo ao Rio, a Companhia
Russa do Dramas, Comédias o
"Féerles", dirigida por Alexan-
dre Talrof, um conjunto alie-
mão um Inglês e um hespanhol
de comédias, procurando também
a empresa entrar em entedl-
mento com a do Colon para a
vinda ao Rio do seu conjunto
lyrlco.

0 THE OE HEPÍUNO I (1III li llll
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AH PDNINI8TAI UAO PBLA
lllllllll (.AO IHIS AHMAMEN-

TOS

LONDRHS, 28 (A, B.) — As
mulhoros do 43 pnlzos quo cons-
tltuem a Alliança Intornaclonal
polo Suffraglo Feminino, tolo-
gmpharam íl Conforenola Nn-
vai, aqui reunido, Insistindo pe-
Ia approvação do medidas quo
reduzam os iu-iti.-iiin-nto.-i.

Os palzon filiados d Alliança,
polas iiiiiui assoclacõea femlnla-
tua, sflo os sogulntos: Austrália,
Auiitrlii, Allomanha, Bolglca,
Bormuda, Brasil (Fodornçtto
Brasllotra polo Progrosso Fo-
mlnlno),' Bulgária, Cubo, Dlna-
marca, Egypto, Finlândia, Fran-
cn, aríl Bretanha, Grocin, Hun-
grla, iBlondla, Irlanda, índia, Ja-
mnlea, Jnpflo, Lithuania, Lu-
xomburgo, Hoilanda, Terra No-
va, Teheco Slovaqula, Nova Zo-
landln, Noruoga, PaloBtlnn, Po-
ruu', Porto Rico, Portugal, Ro-
mania, União Sul Africana,
Hespanha, Suécia, Sulssa, Tur-

qula, Ukronln, Estados Unidos o
Uruguay.

Nos círculos feministas In-

glezo3 diz-se que, embora não
consigam com o sou appollo mo-
dlticar a attltudo da Conforen-
cia Naval, as mulhoros desojam
fazer sentir aos delegados das

grandes potências a orientação
pacifista da opinião feminista
mundial.

SALVAGUADANDO A
RANÇA DA FRANCA

SEGU-

LONDRES, 23 (II.) — O sr.
Massigll, membro da delegação
da Franca á Conferência Naval,
teve osta manhã, demorada con-
ferencia com os sous collegas
Inglezes. Sabe-so que o prlncl-
pai objectlvo da entrevista foi
estabelecer uma formula de In-

ii.rpieiaç.io qua snlvaRiinrdo a
sogiiranca da França, hoiii uoar-
1-i'inr para a Qrfl llrotanha no-
voa compromlSBOB nnvaes,

SOMIINTITI PARA A SEMANA
PRÓXIMA HERA' CONHECI-
»A A unsimista no .iapau
A-8 PROPOSTAS Ml II TH-A-
MERICANAS

I

LONDRES, 28 (A) — Nos cir-
nulos bom Informados desta ca-
pitai sabo-so quo hó na próxima
Homiuia 6 quo sorA cunhei Ida a
ronposta do Jnpflo ds ultimas
propostas norto-amorleanas, ro-
latlvas d roducçflo dos arma-
montos navnoa.

Certos jornaes afflrmnm quo a
roprosontaçflo nipponica nflo so
mostra satlnfolta com us ultl-
moB transformações havidas no
programma da Conferência Na-
vai do Londros.

CRITICADO PP.I.A IMPRENSA
PARISIENSE O PHO.IECTO
NORTE-AMERICANO DE CON-
CESSÕES A' INGLATERRA

PARIS, 28 (A) — A Impron-
sa dosta capital oppOo-so ao
projecto norto-amorleano apro-

sontndo á Conforcncla Naval om
Londres, do forma a permittir
quo a Inglatorra proponha pa-
ctos especiaes.

Os jornaes accrcscenlam que,
dopols do renllzndo esto accordo,
os Estados Unidos pedirão um
pneto europeu, nflo para limita-
ção, mas sim pura roduecão do
armamento.

RECF.PÇAO OFFERECIDA PELO
LORD CHANCELLER

LONDRES, 28 (Havas) — Re-
ve3tlu-so de grande brilho a re-
cepção ofterocida pelo lord
chancellor aos mombros das de-
logaçõcs á Conferência Naval.

Entre os presentes notavam-se
além de altas porsonalldndes po-
llticns e sociaes, o embaixador do
Brasil e senhora Regls de OM-
veira e o conselheiro da cmbal-
xada, sr. Sousa Leão Gracle o
senhora.

Sociedade Brasileira da I Pavoroso i
Cryologia

no

l.o CONGRESSO BRASILEIRO
DE FRIO

Accusados de estellio-
nato na Argentina

Homenagem ao dire-
ctor da Blotlíéca

Japão

DESFALQUE EM UM BANCO

UM CAIXA INFIEL
O sr. dr. Leite de Barros, de-

legado da Delegacia de Furtos,
foi procurado por um dos dire-
ctores do Banc0 Francez e Ita-
liano, que apresentou queixa
contra um dos funccionarlos da-
quelle estabelecimento bancário.

Gullhelmo Frozlnl, um dos
caixas do Bnaco, faltara ao ser-
viço, sem que para isso houves-
se motivos apparentes ou uma
justificação por parte do falto-
so.

O facto despertou a descon-
fiança dos dlrectores do banco,
que determinaram fosse feito
um apurado exame nas contas
ultimamente apresentadas por
Frozinl.

Feito o encerramento da cal-
xa, verificou-se uma differença
de 208 contos de réis contra o
banco.

A falta dessa Importância, II-
gada a extranha ausência do
caixa, despertou suspeitas dos
dlrectores, que, depois de o te-
rem procurado Inutilmente, en-
tregaram o caso á Policia.

O dr. Leite de Barros tomou
Immediatas providencias, desta-
cando vários lnspectores, que
Iniciaram IntenBas Investigações
no sentido de effectuar a prisão
do caixa dcsapparecldo.

Gullhelmo Frozini, que tem 23
nnnos de ednde, era empregado

.d.o banco ba vários mezes. ^

Parece quo Frozlnl retirava
pequenas quantias consecutiva-
mente. Quando verificou que o
seu desfalque attlnglra uma
grande somma, resolveu fugir.

xecutada no
a "Oração da Tarde",

de Perosi
ASSISTIU-A O PAPA, NA SALA
DAS RENCAMS, EM COMPA-

NHIA DE 13 CARDEAES

VATICANO, 28 (U. P.) — A
nova cantata de Perosi "Oração

da Tarde" foi executada esta noi-
te, perante o papa, na saia das
bençams, pela orchestra do "Au-

gusteum" e coro, dirigidos pelo
maestro Molinarl.

A Iniciativa desta audição foi
da Academia de Santa Cecília.

Entre a assistência, viam-se 13
ca.deaes, a archiduqueza Maria
Immaculada de Áustria, os mem-
bros do corpo diplomático, toda
a corte papal e vários parentes
ue sua santidade.

DEPENDEM DE EXTRADIÇÃO
REQUERIDA AO MINISTÉRIO
DA JUSTIÇA
RIO, 28 (A.) — A nota Inte-

ressante de hoje, na reportagem
do mar, foi a chegada, a esta ca-
pitai, de dois agentes da policia
portenhn, encarregados de con-
duzir, para Buenos Aires, os dois
estancielros argentinos, Luis e
Ismael Fernandez, accusados de
estelllonato naquelle paiz, dos
quaes é advogado o dr Galdino
Salas, notável crlminallsta ar-
gentino.

O facto gira em torno do se-
guinte: Ha oito annos os referi-
dos estancielros trabalhavam
em compra e venda de gado,
sendo seu pae e seu Irmão mais
velho pessoas de grande respon-
sabllldade na Argentina, por
cuja razão estão multo unidos
aoa grandes centros commer-
cines o sociaes dp sou palz.

Fizeram elles, em janeiro, di-
versas compras de gado, no va-
lor approxlmado de 250 mil pe-
sos. Um dos vendedores foi o
sr. Bnlthazar Bluin, ex-preslden-
te do Uruguay.

Havendo-lhes informado, pelo
sr. Fernnndoz, gerente do Frl-
goriflco Anglo, que seria possl-
vel realizar, no Brasil, negócios
de compra de gados para Intro-
duzir na Argentina, resolveram
elles vir a esta cidado e, por is-
so, tomaram avião em Palomar,
que os levou atê Montevldêo.
Para attendèr aos seus negócios
e compromissos commerciaes,
deixaram em Buenos Aires um
procurador com amplas faculda-
des para effectuar pagamentos e
solicitar amortizações o proroga-
ções.

Em cumprimento deste man-
dato, o procurador realizou va-
rios pagamentos e conseguiu, de
outros credores, alguma espera
até o regresso dos Irmãos Fer-
nandez. ,

Entretanto, quatro credores
acharam mais conveniente apre-
sontar-se ú. Justiça, aceusando
os irmãos Fernandez de estellio-
natarios e oceultando' a verdade
das cousas, pois, affirmaram que
haviam sido enganados em uma
venda de dinheiro A. vista, quan-
do, em realidade, havia sido uma
venda a credito, e, depois de ha-
verem pedido os informos e re-
ferenclas que acharam necessa-
rios.

O facto, que Interessou, natu-
ralmcnte, a toda a sociedade ar-
gentina, dada a posição dos ac-
cusados, augmentou de vulto,
quando se soube que o governo
argentino, por Intermédio lo Ml-
nlsterio do Exterior, tinha pe-
dldo a extradição dos accusados
ao nosso governo.

Prevenindo a hypothese de ser
ella conseguida, aquelle gover-
no enviou á nossa capital dois
agentes quo aqui chegaram pelo"Conte Rosso".

O "Conte Verde", que zar-
para. para Buenos Aires, no dia
5 de abril levará os dois irmãos
e os policlaes platinos, uma vez
concedida a extradição.

Os policlaes, logo â chaga-
da, apresentaram-se ao embalxa-
dor argentino, que os fez acom-
pnnhar ao Ministério da Justi-
O»..

A FESTA DE ANTE-HONTEM
NO CONSERVATÓRIO

Realizou-se ante-hontem, no
salão nobre do Conservatório
Dramático o Musical de São
Paulo, á av. São João, ás 20 ho-
ras, a homonagem promovida
pelos consulentes da Blbllotheca
Publica Municipal, ao seu dlre-
ctor, e homem de letras, dr. Eu-
rico de GSes, com as adhesões
de Instituições sciontificas, mu-
slcaes, artísticas o diversos or-
gama de Imprensa desta capi-
tal. Para a referida homenagem
foram convidados os poderes

públicos federaes, estaduaes e
municipaes, e o dr. José Pires
do Rio prefeito da capital, para
preBldil-a.

O programma executado o qua
teve os melhores applausos foi
o seguinte:

l.o — Discurso oficial, pelo
sr. dr. Marcilio Mendes.

2.0 — Musica:
Vllla-Lobos — Que lindos o-

lhos — (Ciranda); RacUmani-
noff — Policlnollo, Nalr Miran-
da Santos (Piano); Mondelshon
— l.o tempo do concerto por
violino op. 64, Amélia Rosso

(violino); João Gomes — Olhos;
Carlos Gomes — Ciei dl Parahy-
ba, Angelina Amoroso (canto).

3.0 — Declamação pola poetl-
sa senhorita Maria de Laurdes
Antunes; Hymno â mocidade —

Clotilde do Mattos Mendes; Pre-
sagio — Menotti Del Picchia;
Cyclos da Alma — Eurlco de
GSes.

4. o — Musica:

Wieni-wsUy — Souvenir de
Moscow, José Gomes Junior
(violino); Plclc Manglgalll —

Danse de Glaf; Verdl Llszt —

Phantasia de concorto da op.
Rlgoleto, Adolpho Tabacow —

(Piano).
6.o — Declamação pelo poe-

ta Rocha Ferreira.

6.0 — Diaourso do sr. dr. Eu-
rico de Góes.

Foi lida ainda uma carta do
esoulptor Pinto do Couto, mani-
testando sua adhesão & homena-

gem communicando estar tra-
balhando no busto do dr. Eu-
rico de Gões, a ser offerecldo &
Blbliotheca Municipal.

Durante a festa foram distrl-
buidos dois mil diBtlnctivos,
com a efflgie, em alto relevo,
do. presidento Julio Prestes..

Constaram na ultima reunião
dos dlrectores da Sociedade, os
trabalhos do organização deste
congresso, a se realizar próxima-
mente nesta capital, com o con-
curso dos governos de todos os
Estados. O programma, cujas
theses geraes estão em parte
discriminadas, alvejará, elevado
numero de assumptos de nature-
za theorlea o pratica, especial,
mento sobre a frlgorlflcação de
peixe, fruetas e todos os artigos
deterioraveis, fabricação de gelo,
frio applicaão ás Industrias «
aos transporte, etc.

Aos delegados será proporcio-
nado um programma do excur-
sõea e visitas a estabelecimentos
agrícolas e Industriaes.

Um dos motivos de Interesse
que existe pelo Congresso Brasi-
lelro, consiste em que elle será
preparatório do l.o Congresso
Pan-Amerleano de Frio, que em
futuro próximo se realizará nesta
capital.

l.a EXPOSIÇÃO DE FRIO
ARTIFICIAL

Com o Intuito de mostrar ao
povo brasileiro o principalmente
áa pessoas leigas no assumpto os
progressos da refrigeração me-
cnnlca e as possibilidades que
ella offerece á agricultura, á
pecuária, á industria da pesca,
de lacticlnios, de conservas em
geral, as industrias chimlcas das
etc, para maior efficiencia das
mesmas, e emfim, o que Importa
mais do que tudo, a sau'de das
nossas famílias, a Sociedade Bra-
sllelra de Cryologia empregará o
maior esforço, por todos os meios
ao seu alcance para que a expo-
slcão industrial de frio a se rea.
llzar brevemente em São Paulo,
obtenha o maior suecesso. Nessa
exposição tomarão parte os nos-
sos estabelecimentos agrícolas e
Industriaes que empregam o trio
artificial, as fabricas nacionaes
de machlnas e apparelhos destl-
nados á producção de frio e as
firmas que Importam artigos de
applicaç.0 frigorífica.

Serão feitas demonstrações em
pequena escala de laboratório e
escala Industrial para a mais per-
feita comprehensão dos prlncl-
pios e processos empregados nos
apparelhos e dispositivos expôs-
tos.
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0 professor Fernando
de Magalhães na

Europa

CERCA DE 700 CASAS DESTRUI-
DAS PELO FOGO EM KOMAT-
SWMACIII REM COMO O EDI-
FICIO DA MUNICIPALIDADE
TOKIO, 28 (H.) — Telegramma

do Komatsumach! annuncia que
pavoroso incêndio acaba de de-
vorar ali cerca de 700 casas, en-
tro as quaes o edifício da Muni-
cipalldade.

O numero de victtmas reduzia-
so a um bombeiro morto na des-
esperada lueta travada contra as
chammas e 3 pessoas gravemente
feridas.

Os prejuizos materlaes eram
avaliados em mais de 1.000.000
de yens.

Allan Kardec
Commemorando o anniversario

do falleclmento dc Allan Kardec,
realizar-se-á no dia 31 de março
corrente, ás 20 horas, no Lyceu
Espirita Brasileiro, sito á rua Go-
neral Osório, 112, uma pequena
reunião literária e musical e pa-
ra a qual são convidados os srs.
pães dos alumnos e todos os ln-
toressados.

— O Centro Espirita de S. Paulo
realizará, na próxima segundar-
feira, áa 20 horas, em sua sede,
á rua General Carneiro, 7-A, so-
brado, uma sessão commomoratl-
va do passamento de Allan
Kardec.

Fará uma conferência alluslva
á data o dr. Abílio A. Cavalheiro.

CAPTURA DE DOIS LADRÕES

Foram presos pelos in-
speotores da Delegacia

em que
uma casa

O SEU EMBARQUE EM PARIS,
PARA BORDEOS DE ONDE
SEGUIRA* PARA MADRID,
PARA REALIZAR UMA CON-
FERENCIA
PARIS, 28 (A) — O professor

Fernando de Magalhães, da uni-
versidade do Rio do Janolro, se-
guiu para Bordêos, acompanhado
de sua exma. familia.

Dalll o lllustre scientlsta bra-
slleiro proseguirá viagem para
Madrld, passando por Salamanca.

Na capital da Hespanha O dr.
Fernando de Magalhães, fará uma
conferência sobre Obstetrícia, de-
pois da qual seguirá para Lisboa,
onde tomará, a 13 de abril proxl-
mo, o paquete "Andalucla", de re-
gresso ao Brasil.

DELEGACIA DE VIGILÂNCIA
B CAPTURAS

Criminosos presos
Os lnspectores da Delegacia

de Vigilância e Capturas, a car-
go do or. dr. Cordeiro Galvão,
prenderam os seguintes crlml-
nosos:

Rachll Aragotlan e Maria A-
ragotlan, pronunciados pelo Juiz
da 4.a vara, oomo incursos no
artigo 304 do Penal; Dolores
Guerlno e Anna Karabertlan,
pronunciadas como Incursas no
artigo 303 dç> Código Penal.

O sr. dr. Climaco Pereira, de-
legado da Delegacia do Roubos,
teve conhecimento de quo va-
rios indivíduos suspeitos appare-
ciam constantemente em Villa
Maria.

Aquella autoridade tomou
desde logo as necessárias pro-
vldonclas, mandando diversos
lnspectores para o reforido balr-
ro, afim do procederem as pre-
cisas Investigações.

Hontem, ás primeiras horas
da noite, vários lnspectores que
ali se achavam a serviço, viram
tres Indivíduos escalarem um
muro o penetraram em um
quintal de uma casa, sita á rua
Araritaguaba. Em seguida, os
assaltantes, arrobaram a porta
da cozinha e penetraram no re-
ferido predio. Nessa oceasião, os
lnspectores cercaram a casa e
deram voz de prisão aos assai-
tantes.

Um delles, sacando de um re-
volver, desparou toda a sua car-
ga contra os policlaes, que, fe-
lizmente, não foram attingldos.

Devido á confusão que se es-
tabeleceu no momento, um dos
ladrões conseguiu evadlr-ae, sen-
do os seus outros 2 companhel-
ros presos e transportados para
o Gabinete de Investigações,
sendo ouvidos pelo delegado de
Roubos quo lavrou o auto de
prisão em flagrante de dellcto
contra os perigosos assaltantes.

São elles Ezequiel Fassere, ir-
mão do conhecido larapio Jaco-
mo Passere, e Dante Zorio. Am-
boa foram Identificados o vão
ser devidamente processados.

Mais tarde, appareceu á. Dele-
gacia de Roubos o proprietário
da casa assaltada que prestou
declarações ao sr. dr. Climaco
Pereira.

O CIIEFI* IIO PARTIDO 0ATII0-
1,11)0 CONVIDADO PARA Oll-
tlANIZAR «i.VIIINETIl

BERLIM, 28 (U. P.) — O pro-
aldonta Hlndonbiirg convidou o
ar. Bruenlng, ohofo do partido
oathollco, para formar o novo ga-
blnoto,

O SR, miüENINO CONFEHFIN-
CIA OOM O PRESIDENTE
niNDENRURG

BERLIM', 28 (A.) — O mnraohnl
llludi-iiburg rocobou cata innnhfl
om conferência o er. Rrucnlng,
nm dos Indlgltndoa orgnnlzadoros
do gabineto.

Continua, ainda, na ordom do
dia o nomo do antigo ohnncollor
Luthor.

Attcndondo a podido folto polo
prosldonte dn Republica, o chan-
collor dcmlsalonarlo, ar. Muoller,
continua A tosta do govorno, om-
quanto estilo «ondo oncamlnhadns
ns nogoclnções para solução dn
crise mlnlatorlnl.

A FOLHA DE SERVIÇOS DO SR.
HRUENINO

BERLIM, 28 (Havas) — O dr.
Bruenlng, a quom o proaldonto
Hlndonliiirg encarregou do for-
mnr Ministério, tem 45 annos do
odndo o 6 natural da Westplialla.

Antes da guorra foz varias via-
gens do estudos, porque protnn-
dia dedicar-se ao magistério. VI-
sltou a França, a Inglatorra o
outros palzes europeus.

Esteve nos campos do batalha
do 1915 a 1018 o terminada a con-
flagrnçfio, entrou pnra a admlnis-
tração prussiana. Foi eleito para
o Réichstag om 1020 o nesso mos-
mo anno foi escolhido para chefe
do grupo do contro.

Hn dois nnnos quo o dr. Brue-
ning desempenha papel propondo-
ranto na política ccntrlsta.

COM QUE ELEMENTOS DEVE-
nA> FICAR CONSTITUÍDO O
NOVO GABINETE

BERLIM, 28 (U. P.) — O sr.
Bruenlng tonclona formar o ga-
blnete com elementos á'o vnrios
partidos do Réichstag! desde o
democrata até aos conservadores,
que, em numero de 12, abandona-
ram, em dezembro, o partido na-
cionallsta, chefiado polo sr. Hu-
geberg. Os socialistas serão ex-
elulãos do ministério, no qual to-
rão representação os partidos
democrata, cathollco, chefiado po-
lo presidente do ministério, do
povo, economista bávaro, popular
bavnro e o grupo dissidente dos
nacionalistas. E' possível que a-
dhlram também diversos elementos
dispersos da direita, No novo go-
verno predominará a tendência
conservadora.

O PRESIDENTE HINDENBURG
NAO DESEJARIA UM GOVER-
NO SOBRE A RASE DE UMA
COLLIGAÇAO DE PARTIDOS

BERLIM, 28 (A. B.) — Um
communicado, que se divulgou ho-
je, ás 12 horns, Informa que o
presidente Hindenburg teria a-

situação em Angola
NOTICIA-SE A DECRETAÇÃO

DA LEI MARCIAL PARA A-
QUELLA PROVÍNCIA ULTRA-
MARINA — O CORONEL AL-
MEIDA D-EOA DESTITUÍDO
DE SUAS FUNCCüES

MADRID, 28 (U. P.) — As no-
ticias chegadas de Loanda, ca-
pitai da provincia ultramarina
do Angola, dizem quo o governo
portuguez decretou ali a lei mar-
ciai, tendo destituído o coronel
Almeida d'Eça, chefe dos sedicío.
sos, das funeções que ali exercia,
o nomeando o commandante da
divisão do Porto, general B-i!s.
tein de Menezes, para ir aquella
colônia apurar as responsabilida-
des. O juiz Augusto de Me-
nozes, a quem os revolto-
sos entregaram, por ordem da
metrópole, o governo do Angela,
telegraphou para Lisboa, dizendo
quo vai abandonar aquelle cargo
"por. não serem obedecidas' as
suas ordens", ficando a provincia
sem governo.

O ulto commlssario, comman-
danto Philomeno da Câmara, em
virtude das instrucções que rece-
beu de Lisboa, desistiu do seu
plano de marchar sobre Loanda,
porquanto as ordens que lhe fo-
rara enviadas recommendavam-
lhe que evitasse a effusão de
sangue. O mesmo official seguiu
de Benguolla para o Ballundo,
em conseqüência do perigar a
sua segurança |essoal naquella
cidado. Segundo consta, o em-
baixador brltannico em Listioa
entregou uma nota ao govorno,
acerca das medidas por este mau
dadas adoptar em Angola.

nnnaalhnilo o lendnr enntrlMit,
doputado finmnlni* a mio fori
mnr o novo governo «obro a bima
do uma anlll .nçfio do partidos,

Raso conselho 6 liitorprMnil-.
no -.iiil.In do que o i:.ii.:-ii -. «_.
Ja constituído por personalidade*!
parlamentares dlvorans, o quo
pnrmlttlrln, pnr exemplo, Incluir
o deputado Rohlelo, leader <ia ala
caqnordn nacionalista. EntreUn-
to, segundo o.. onlculoB mala Ju««
tlflondot, n sr. nruenlni. oonian-
dn mesmo cnm o ar. Rchlelo n
onm ropreinntnntes parlamenta-
rea do Purtldo Eonnnml.ila o do
grupo nne|nnall"tn (lLinldento, f|.
onrl.i oom uma maioria flo coren
An vlntn votos, em relação noi
outroí partidos, que nun teriam
ropresonlncfln no gnbinnte.

Desse modo, o dopiitailn. Rriií.
ning ontnrln disposto a examinar
delldnmento a sltunçüo, nlft ver ti
pfld. obter npnln suf'Monte, fl,
direita ou fln otquorda, cnnfnr.
mn ns clrcumRtancIno o Indlcs-
rem.

A IMPRESSÃO
POLÍTICOS

nos ciiicui.os

*..«..•*«..«,.•..; n|H|Hf.i |«|»|,.|iI|.,|H«H|i4M|M|ii|i

Â situação dos imuii-
rantes portuguezes

no Brasil
UM EDITORIAL DO "O SE-

CULO» DE LISBOA, AP-
PLAUDINDO A NOTA DO MI-

NISTRO DOS EXTRANGEI-
ROS E ELOGIANDO A HOS-
PITALIDADE BRASILEIRA

LISBOA, 28 (U. P.) — O Jor-
nal "O Século", congratulando-
so com a nota offictosa do Mi-
nlsterio dos Negócios Extran-
geiros, acerca da situação dos
immigrantes portuguezes no
Brasil, diz reconhecer a ma-
nelra fidalga como o Bra-
sll trata a colônia portugue-
za, observando, porém, que os
immigrantes sem preparação
profissional não interessam tx
nenhum dos dois palzes.

NA AVENIDA RANGEL PES-
TANA

RERT.IM, SS (IJ. P.) — p,e.
valeco a Impressão nos círculos
políticos, do que a fnrmneflo dn
gabineto nflo terminará nntes ,!-¦
nmnnhfl, devido ás dlflnildadei
surgidas com a Inclusão do sr.
Bclilolò, no numero dos mlnln-
tros, o qual declarou que só ne.
eeltnrln o convite do sr. Rrti».
ning, si o programma do gover-
no Incluir um novo auxilio A
agricultura. Para decidir ess,.

questão, os srs, Schleln e Rnn--
ning tiveram uma conferência

esta noite.
A commlssão polillea flo Rei-

chstng deliberou não rrnllznr
sessão na próxima segunda-fel-
rn, o que Indica que o program-
ma do novo gabineto não scrt
lido antes do terça-feira.

PROGNÓSTICOS SOBRE A FOll-
SIACAO DO NOVO GABINETE]

BERLIM. 28 (Havas) — A' Ul-
Uma hora corria, com viso de In-
certeza, que o gabinete Brannln .
já estava constituído com a «e-
gulnte distribuição:

Chancellor, Brunnlng, centrlp-
ta! Interior o Territórios Occn-
pados, Wlrth, centrlsta; Extran-
geiros, Curtlus, em caso fle roeu-
sa deste, o titular da pasta seria
escolhido dentre os d!plomata_ da
carreira, como por exemplo Vnn
Moesch, embaixador em Paris;
Economia, Dietrlch, democrata;
Finanças, Moldenhauer, popul!?-
ta; Trabalho, Stcrçerwala, cen-.
trlsta: Alimentação, Schlolc-, na-
clonalista; Transportes, Trevlra-
nus, conservador chrlstão; Reich-
encher, general Groener: Cor-
rolos, Schatzol, populista ba-
varo.

Constava egualmente que o sr:
Brunnlng tencionava fazer, antc-i
de mais nada, votar no Réichstag
os projectos fiscaes, discut!ndo-F<!
em seguida a questão dos segurei
contra a falta de trabalho e o
programma da reducçüo do Im-
postos para os próximos exerci-

. cios.

Í ESCOLAS
FACULDADE RE DIREITO 1)13

SAO PAULO

Mntrleula

Hojo serão ainda admittldos a
matricula, das 8 âs 10 horas, no
l.o anno, os alumnos repetant-:*,
os bacharéis em sct-enclas e letras,
approvados em exame vestibular
com qualquer grau, e os appro-
vados no mesmo exame, vestlbu-
lar da primeira inscripção, de
grau 10 a 4, Inclusive; o das 12,30,
ás 14,30, os alumnos dos 2.0 ai>
5.0 annos, inclusive.

As matrículas doa cinco annos
do curso ficarão encerradas, im-
preterivelmente, no dia 31 do
corrente, ás 15 horas.

GYMNASIO DO ESTADO

Deverão comparecer na secre-
taria deste estabelecimento, hojo,
das 14 áa 10 horas, para regula-
rlzarom suas matrículas os srs.:
Roberto do Barros, Carmo Napo-
lltano e Agulnaldo Ferreira Pm-
to.

FACULDADE, DE PHARMACIA
ODONTOLOGIA E OBSTETRI.
CIA DE S. PAULO

Curso de regimen estadual
Serão chamados a exames, ho.

Je:
Exumes de admissão!
Prova oral — A's 8 horas —

Irany Paraná do Brasil, Luoillã
Teixeira, Wanda Rega, Florlano
Almeida, Honoria Gunther, An-,
gelina Sabetta, Julla Franco, Ce-
cilia Vorobio, Brasllina da Sll-
va Leite, Edméa Soares de Mel.
Io.

A's 10 horas: Os srs. Dulpae
Paes do Barros, Octavlo Gonçal-
ves, Aracy Teixeira, Lou- *eí
Silva, Severlna Colabelli, Anto-
nio Macedo, Miguel do Mario,
Delphlna D'Agostinho, Joaquim
Nogueira, Plínio Ghirardello.

t»*«««MtH»rttt>B»««t"l»»-»»«»«"*"«-«'_.«-§«§*•.«•"•''»

Cahiu de um bonde
A viuva Antonia Soares Kief-

fer, de 50 annos de edade, resl-
dente á rua do Gazometro n. 65,
ao descer do um bonde, hontem,
ds 21 horas pouco mais ou me-
nos, na avenida Rangel Pestana,
cahiu desastradamente, fractu-
rando a perna esquerda.

A victima foi soccorrlda pola
Assistência.

CENTRO DOS ENGENHEIRO?.
ARCHITECTOS E AGRI-

MENSOHES

Realizou-se no dia 31 do cnr-
rente, ás 17 horas, á rua do Car-
mo, n. 11, 2.o andar, uma as-
sembléa geral extraordinária, pa-
ra tratar dos seguintM assum-
ptos:

l.o — Communicações varia*;
2.o — Eleição da directoria

para 1030.
De accordo com o art. 10 <*03

estatutos, só podarão tomar par*
te na referida assembléa os so-
cios que se acharem em dia com
a caixa, o que poderão fazer no

próprio dia da assembléa com o

thesoiiaelro, que estará a dlsposl-
ção dos associados.

CONVIT
O sr. J. Ohnet Pontes,

desta capital, deve compare-
cer á gerencia do "Correio
Paulistano", para tratar de
assumptos de seu interesse.,

São Psulo, 26 de março
de 1930,,

Nm .*-.*.--—_ —
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No Paiz das Sombras
Cine» Jornal

«jroa om iioi.i.vwooiv» —
nm ihe Hei) iirniiii ti.- nor o
in.ils HniiHiidonal n "proveitoso"
dos fllms de liiiRtor Konton.
Jmiigliiiiiii que, nlcm de Anitn
l-iige, Dorotliy Idinsllnn o Trl»
X\ti Frltrnnxa (uma volhota lm»
pnitnblllHíilmn), nppnrocou nes-
se film Cedi n. Do Mlllo, Frcd
Nlblo, Clnronro. Brown e ou-
trns directores do nome, o atô
Wnllnen Ileery, iiqtidle estopim-
do ItooiT, de quo multa «ente
ponta. O dlrector do film d Heis-
per, <> renllzndor do "Hollywood
Kovue".

-'• .». *U•i» *.» n-
Qrota farbo, e, deoldldamon-

te, n mnls saliento porsonallda-
do do cinema, hoje em dln. Sou
trabalho cm "Anna Chrlstlo",
conuogulu lcvnl-a no ctiiuo de
sua carreira. "Ucljo" o "Umn
mulher singular" s.lo os dois
fllms anteriores a "Annn Chrls-
tio", com que CIrcta Carbo npnl-
•tonou o murdo.

:'( *{; s(;
tVIll Rogors, o artista do cl-

ticma o prefeito municipal, que
pão vlnmos hn multo cm fitas,
vai apparecer breve numa pro-
diuçilo Intitulada "Como elles
viram Pnrls" (They Had to Soo
Paris) tendo como parceiras Ire-
no Uleh, Flfl Dorsny o Marguc-
rltlo Churchlll.

4* *i* .i.•.•> -p •.*>"liappy Days" (Dias fell7.es),
fita falada, cantndn o dansada,
tem um dos mais brilhantes c-
loucos atf: agora reunidos 110
cinema. Figuram nelle .Tanot
Gaynor, Kdmnnd Lowe, Warner
linxte-, Charles Farrell, VIctor"Mac La.Tlen, Dlxlo Leo, Marjo-
rio Wlilte, Ann Pcnnlngton e
muitos outros elementos dc des-
taque na tíla.

Um caso Interessante 6 o quo
re passa com Mltehell Leivis.
Kslo popular netor do cinema
trabalhou como surdo-mtido num
film quo tem Rod La Roque no
papel principal o a fita 6 an-
mudada como toda falada...

* * *
Adhemar Gonzaga est.á dlrl-

pindo no Rio o film "Saudade",
que tem como "estrella" a nova
descoberta da "Cinearte", Dldl
Vianna, uma sênhorlta de I-
pnussu' que lembra a figura
querida, do Clara Bow. "Saudar
di" será a primeira producção
Cinédia, sôrio que Gonzaga des-
Una á 

'inauguração de uma pha-
te nova no cinma brasileiro.

5k rfC íji
"FOME" O FII.M DE OLYM-

|»10 — "Tho Ne\v's ¦ Journal",
que so publica na Califórnia, ln-
serlu, a 7 do dezembro ultimo,
entre outras, as seguintes pala-
vras que confirmam o quo se
esperava do nosso patrício ven-
cedor do Concurso Fox de pho-
togenla:"Raras, bem raras são as pe-
liculas que, como "Forno", pro-
ducçdo independente do jorna-
lista brasileiro Olympio Gullber-
me, têm despertado entre. os
críticos cinem-'ographlcos ta-
manha attenção e estudo tão
severo.

F,' que "Fome" so aparta ln-
teiramehte da rotina technica
dos film. americanos e apresen-
Ia uma cbra que, pela estruetura
artística, pela -profundeza psy-
chologlca, pela justeza extracr-
dlnaria de symbolos e represen-
tnção de imagens de sentido fi-
gurado, não en ontra egual na
industria do Hollywood.

O brasileiro Olympio Guilher-
mo produzindo esta obra, do-
monstrou cabalmente ser de um
in-rojo e ile uma tenacidade ex-
liaordinnrios.

Apaftaiido-sc das formulas es-
tabelecidas; não ouvindo conse-
lhos do quem quer quo fosse;
procurando dar ao seu trabalho
um cunho pessoal indelével, ar-
rastando corajosamente a sa-
nha da critica conservadora; sa-
criticando o sou próprio bem
estar par", terminar a obra ini-
ciada, ello ê bem o typo idealis-
rn, do homem do Sul, esse typo
forte que se não abate, que se
não curv. ao desanimo, que car-
rega, sorrindo as cargas mais
pesadas a leva do vencida as
barreiras menos transponiveis".

Notícias Teíegraphícas
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RIO
União Agrícola

Fluminense

Paul Whiteman - O "rei do jazz" nos Estados Unidos,

que está agora trabalhando 110 cinema. Aqui, 0 alegre
artista está mostrando o tamanho do seu coração, para
provar que ha espaço bastante para abrigar as pai-

xões dc suas prováveis admiraiforas...

numa historia cheia de comici-
dade, romance o emoção.

* * *
"A CANÇÃO 110 DESERTO»,

XO CAPITÓLIO K I1I1A/, POl.Y-
TIIEAMA. — Continua cm cxhi-
bicão a producção da Warner
Bros — "A canção do deserto",'/ a primeira opereta da t(51n, que
traz no seu deslumbramento um
mundo de emoções.

As platóas do Capitólio o Braz
Polytbeama continuam a vibrar
com as oxhibições dessa pelli-
cuia, quo tem um ciiro do 150
vozes, musica de 110 professores,
120 dansarlnos exóticos o a In-
terpretação de John Boles, Car-
lotta King o Mirna Loy.

"CASADOS UM IIOI.LYWOOD"
— XIm lindo romance de amor,
começado na qulotude das mar-
gens do Danúbio, o rio dns
águas azues, nessa encantada
Vienna, a pátria da musica, ser-
viu para o director Mareei Sil-
ver enquadrar a magnífica par-
titura escripta pelo notável com-
positor moderno, Oscar Strauss,
para a Fox, em torno ao motivo
de uma opereta vlenncnse.

"Casados em Hollywood" é a
historia de dois jovens, do cas-
tas differentes mas approxima-
dos pelo amor, quo so conhecem
nas ribaltas dos theatros da ca-
pitai da Áustria, elle, sendo um
marquez, ella uma artista lyri-
ca. Amam-se, mas os precon-
ceitos soclacs se.;rfntepõem aos
dois. E mais tarde, , quando a
plebe derruba os tradicionaes
thronos da velha Europa, elle,
feito unicamente . um simples
marujo, vai eneoiitral-a, estrel-
ia de primeira grandeza 110
grande mundo dOí*feólly\>'ò,oã. A
única finalidade iràra ambos era
o casamento.

Oscar Strauss compoz uma
partitura digna dos maiores en-
comios e Mareei Sllver realizou
um trabalho que será uma das
maiores apresentações da actual
temporada.

Norma Terris e J. Harold
Murray, dois novos do cinema,
foram escolhidos para viver es-
te trabalho. Canções, trechos
musicaes, bailados, scenas em-

delle c a seducção que a cerca-
va, venceu o cornção. E' uma
linda historia, profundnmonto
sentimental o humana, a quo
veremos em "O pão nosso de
cada dia", acompanhada do uma
solecçilb musical admirável, que
so casa ds scenas quo so des-
enrolam.

* * 1

Fitas..>i

«ALMA CAMPONEZA"

"Producção da Brazlllan Sou.
thern Cross Prods"

Distribuída pela M. G. M. do
Brasil

OITHIO 111:1 liiiiiiu lUJl.o «II.
MIMSI 110 DA AfiUIOlll.TIÜIA
soilltr. O DHJHBNVOr.VIÜIKN»
TO DA CITHICUI.TUHA IMI
H. ÍÍONCAI.O
RIO, 2H (A.) — O sr. ministro

dn Agrloultura recebeu do sr. Ar-
thur Torres Filho, dlroctor do Ser-
viço do Inspecçdn o Fomento
Agrícola, o seguinte offlcio:

"A Unlilo Agrícola Fliunlnen»
se, com stMo em K. Uonçnlo, ren»
lixou, 110 dia 2.1 do enrronto, na-
quollu localidade, a segunda rou-
11IÍI0 dns eltrlciiltorcs, com o tlm
do on congregnr 0111 torno do me-
dldns destinadas a secundar n
ncção offldal, nodesenvolvlinen-
to da citricultura local.

Roprosontou oHsa Dlroctorln,
na roforlda reunião, o agrônoma
llnymundo Fcrnnndes o Sllvn,
quo npresentou umn cxpllcuçrio
do occorrldo. O sr. pi efeito, cm
brovos pnlnvrns, demonstrou vi-
vo Interesso om quo so encon-
trnm os poderes fedemos, puta-
dunes o munlclpaes, do nuxllln-
rom, por todos os meios possl*
vels, nos fructlcultoros daquolle
município e pediu nos Interessa-
dos que procurassem collaborar
junto dos podores dirigentes,
nesso sentido.

Leu um offlcio do v. cxc. nn
qual declarava Ji ter contractn-
do um profissional o deslgnndo
outro para dar Inicio, no referi-
do município, nos serviços do do*
slnfecção dos pomnres, otc.

Em seguida, o presidente da ns-
soclação apresentou um trabalho
do divisa do município cm 15 zo-
nas, para o fim do fazer o lnnça-
mento da estatística dos poma-
res.

Com suggestOos do ngronomo
Raymundo Sllvn, foi designada
uma commlssão para, sob a pre-
sidencia do prefeito, on'endcr-se
com esta Directoria, sobro os pro-
blemas quo dizem respeito a. fru-
cticultura do município, tendo
ficado resolvido o comparecimen-
to da mesma nesto gabinete no
dia 20 desto mez.

Ao encerrar-so a sessão, foi,
por proposta do um dos fructl-
cultores presentes, mandado con-
slgnar na acta um voto do lou-
vor a v. exc. e a esta Dlrectorla,
polo quo ja têm feito em prol
da citricultura nacional.

Terminando, cumpre-mo infor-
mar-vos quo 6 calculado aproxl-
madamonto em 2.000 o numero
do cltricultores do município,
com uma producção superior a
1 milhão de caixas".

o i wn \n 1: o .111:11: 111.
MACIII.VtN I.NTAO NAI.VII.H
LONDRES, 2H — (IJ, 1*.) — O

•i.i..'.d', lldulster" i',-.-i-i,i 11 um
tolegronima de Hnntry, infor*
mando (|tio o navio "Arriivnlo",
prouodonto de Mllford, binou
mima roclm, em Arirlgulu, nn
bnhlii do Uiintry, Aa il liurns. O
eapllflo o o ehefo do miuliliiiiH
(oram salvos, quando JA «o on-
1'oiitravnn. conipletilmiinto ex»
hauitos. Fornm arrojados A
praia dois ondavoros. Ignoro-se
o paradeiro do (lutitro irlpiiliin-
• e.i, neredltnndo.so quo tonlinm
porecldo afogados.

., 1 —im » 

TBM UM TITULO «HH DA1UA O
«n r. PAiSRII AOH .um-

NAIiillllOH
LISBOA, 28 (II.) — A nlblln-

ta dndnrnçAo! "O plano Youna >li0ca Naolonal nenba d» adquirir
liresonta 11 vlctorla moral da um exomplnr do prltnelro jornnl

Distribuição:

Antonla
JosC
O alcaide 

Engenlielro-chefe.

,. .. Lia TorA
Sherman Ross

, ., Agostinho
Borgato

.. .'. Alfredo
Sabáto

Camponezas Clolla o Ma-
riza TorA

RESUMO:

kU Ja •.'*rr. *t* 'f»

Scena do film "A canção do deserto», em exhibição nos

cinema% Serrador

* * *

Communicados
O PROOnAMMA UA SALA

VERMELHA DO ODEON. —
Com as exhlbições de hoje, A
«arde e A noite, e as de ama-
nhã, completará no cartaz da
sala vermelha do Odeon uma
semana consecutiva de exhlbi-
ções a producção sonora do
programma Fox Movletone em
1930 — "Talú, a estrella do
norte". Narra-nos essa pelli-
cuia a sentimental odyssea de
Talú, a linda estrella do norte,
que muito amou e muito sof-
freu, porque na sua fraqueza de
mulher commettera um peccado.

A estrella é Leonoro Ulrií que
apparece ao lado de Louls Wo*
lliein e Kobert Frazer, sob a di-
reccão de Allcn Dwan.

* * *
O PKOURAMMA DA SALA

AZUL. — Duas pelliculas for-
mam o programma da sala azul
do Odeon, neste fim de semana.
Uma ê a producção sonora da
First National Vitaphone — "A
ilha dos navios perdidos", que
tem a dlrecção de Irvin Willat
e a interpretação de Virgínia
Vai.Im, Joson Jobardo e Noch
Beery.

A outra 6 a producção da Pa-
ramount, "O rio do romance"
Interpretada por Charles Rogers,
Mary Brian e Wallace Beery J de. entre

polgantes formam a seqüência
deste film da Fox.

**¦-* *'' rry

"O PAO NOSSO DB CADA
UIA>' — Murnau, o genlo da ci-
nemalograpbla, realizou para a
Fox mais um dos seus grandio-
sos trabalhos. Tendo por thema
um romance do amor, vivido em
meio aos trigaes do Canada, en-
tro um simples homem do cam-
po e uma "garçonette" roubada
ao buliclo da cidade, o conhecido
director encadeiou uma linda
historia, entremei.ando-a de sce-
¦tras verdadeiramente emocionan-
tes, na qual focaliza uma. pagl-
na da vida, um trecho, do dra-
ma humano que se desenrola em
meio a indlfforença do ^lundo,
a toda a hora,
momentos.

Um romance de amor,
oue nasce num momento de ex-
Use e, muitas vezes, quando não
se apoia numa paixão verdade!-
ri morre entre as opposlçoes
oue ò cercam, serViu de enredo

para esta producção da Fox Mo-
VÍCharl'es 

Farreia Mary Duti-*Sr sT^ «:
Sáes tste fli^J
¦anel de camponio, ella, a mu
K da cidade..».'Através a «.-

Num cantlnho de Portugal, cs-
quecido pelo progresso mas r.fio
pela felicidade, vivem Antonla e
seu marido, dois camponezes dl-
tosos, cujo lar 6 ainda illumlna-
dc pela alegria de um filhinno
que enche do contentamento a
vida de ambos. E' quando chega
á aldeia a noticia de que vários
engenheiros se aprestam para
vir abrir uma estrada que ligar.á
aquella terra com outras, aílm
de dar expansão ao commordo.
Antonla por um presentimeuto
muito feminino, mostrou desõa
lego aborrecimento com a n.o llr
cia, declarando ao, marido não
desejar que o Progresso, sob
qualquer forma, perturbasso a
paz da aldeia feliz, ondo dia
sempre vivera e onde queria ver
crescer, sempre feliz, o filhlnho.
Josfi, o marido, consegue conven-
cel.a e assim a aldeia passa a
ser perturbada com a presença de
vários rapazes pouco recommen-
daveis, entro os quaes o enge-
nhelro-chefe,- que, notando a bel-
leza de Antonla, passa a pe.-se-
guil-a ca.-n suas atrevidas insl-
nuações. A moça, para evitar
incommodos ao marido, silencia
seu soffrlmento, mas acontace
que um dia, tendo Joso necesd-
dade do se demorar mais no tra-
balho foi levar-lhe o almoço, e
o engenheiro sabendo disso, foi
esperal-a A beira da estrada. A-
garrando-a, o insolente procura
beljal-a. e convelcel-a de que de.
ve partir em sua companhia, a-
bandonando a marido & a aldeia.
Antonla lucta, defende-se da au-
dada daquelle homem, mns Josí
ouve a altercação, e ataca o en-
genheiro. Arma-se, então, a lu..
cta. E Jos6 6 vencido, mas quem
se atira á lucta, agora, é Antonio,
cujas forças se multiplicam, Delo
ódio votado Aquelle homem e A
dõr de ver o marido ferido. Num
momento em que o engenhílvo
cal ao chão, é 'o seu revolver üuh
dispara, matnndo-o. Não faltou
ás testemunha.! da lucta a prova
de que o facto fora um acciden-
te. Antonla estava, pois, livre
R quando Josê, curado, abraçai-
do feliz, a esposa e o filhlnho,
tem a certeza de que Antonla
orará sempre por uma felieida-
de porenne, livre dos pesares
que o progresso sempre causa ao
espirito simples da gente do cam-
po... , .

Resposta a uma consulta
do director da Impren-
sa Nacional

RIO, 28 (II. R.) — Em solu-
ção A consulta do dlrector da
Imprensa Nacional, sobro si cl-
dadãos que desempenham no ma-
gisterio municipal ou federal,
podem exercer concomltantemen-
to o emprego do conferontes ou
revlsores do "Dinrio Official" e
na Imprensa Nacional, o sr. ml-
nlstro da Fazenda resolveu res-
ponder affirmativamonte, por
isso que os conferentes ou re-
visores supplentes prestam ser-
viço de natureza extraordinária
e de emergência e nestas condi-
ções, na vardadelra acepção da
lei, não podem ser considerados
funccionarlos públicos, não se
lhes appllcando por Isso a prohl-
bicão contida no artigo 73 da
Constituição Federal quo veda a
acccumulação de cargos romune-
rados.

FRANÇA
0 orçamento do

Commercio
PARIS, 28 (II.) — O Senado

approvnu o orçamento do Minls*
lerlo do Comnierclo.

Recepção em honra do
escriptor Ludwig

TAR1S, 28 (II.) — Renllzou-so
no Instituto do França brilhante
recepção em honra do escriptor
allemão F.mll Ludwlg, úra em vi-
alta a Paris.

Compareceram no neto o maré-
chal Pelaln. o ministro da Colom»
bln, genornl Vnsqucz Cobo, mui-
toa outros dlplomntas o lnnume-
ras figuras do dostaquo nos dr-
culos Intelloctunos.

O caso da sra Hanau
OS MÉDICOS ACHAM dUE A
DETIDA DEVE SKK AL1MBN-

TADA A' FORCA OU POSTA
EM HUEItÒADE
PARIS, 28 (II.) — Informa-

ções colhidas esta manhã na
prisão do Salnt Lázaro adoantani
que a senhora Hanau passou n
nolto relativamente calma, con-
servandn-so por longas horas em
estado de verdadeira prostação.

Acceiituava-se, porem, cada
voz mais, a debilidade da enfer-
ma, cujo peso diminuiu do um
kilo no decurso destes últimos
i dias.

Os tres médicos quo a assls-
tem declararam á administração
da Penitenciaria que, para evitai
a aggravação do estado da en-
forma, o as serias consequen-
cias quo dahl adviriam, se tor-
nava Indispensável alimental-a
A força ou então conceder-lhe
immedlatamento liberdado provi-
soria.

Convites para que o sr
Herriot venha á

America
PARIS, 28 (U. P.) — O sr.

Herriot recebeu diversos convites
para visitar o Brasil, a Argen-
tina o o Uruguay, afim de reall-
zar conferências nesses paizes. O
conhecido político ainda não deu
resposta As offertas quo lho fo-
ram feitas.

frança, Ha perigo em ratlfl
enl-o? 15' pns.ilvol. Mna 0» fran-
i-i ¦:•¦¦> vi h, III OOinO nf.l .«ar tOdOS
oa perigos,"
Grave desmoronamento
nor.*' UMA MOUTI. 1. m:ti:

IF1.IIID08
nORUIJ'OS, •» (llnvnrj) — Por

motivos ainda não iivoilguados,
desmoronou hoje, «ubn.ininnte,
uma 11.111.1 do edifício em quo
fiinaolonnvo. a socçâ-i do contei-
tarla do uma fabrica de conser-
vos. O desustro vorificou-so na
hora dn Inicia do trabalho, tondo
sido variou operários upanhndos
pelos escombros, Contam-se en-
tro nn vlotlmn» 7 feridos o um
morto, quo foi rotlrndo dos os-
oombros pelos bombeiros, eom a
cabeça completamonto etiphace-
lada.

Suicídio dum millionario
argentino

MENTÒN, 28 (Havas) — Sulcl-
dou-se hojo em Roqnobruno, no
Cabo Martin, ondo residia com a
sua família, o medico e mllllona-
rio nrgentlno, dr. Arttiro Estrel-
Ia Orrego. Ignoram-so as causas
do suicídio.

ALLEMANHA
Approvação do orçamen-

to de emergência
BERLIM, 28 (O. P.) — O Rol-

chstng, contra o voto dos nnclo-
nallstas © dos commun«stas, ap-
provou o orçamont.o do emergon-
cia, autorizando o govorno a dis-
pender, desdo abril a Junho, um
quinto da receita orçada pelo go-
ve-rno, pnra o anno do 1030, no
projecto apresentado.

-ss 1 — 

FINLÂNDIA
Combate ao communismo

IIIH,HIM!|.'llltH, 2H (llnviis' —
A noite pa ri sn d 11, um tempo do
loMuoiiliooliin.-i penetrou mis ofti»
olmiN do um jornal coniinuiiiii»
ta, quebrando as machinas •
uominottondo toda a sorte de do.
preilnçnua, O» prnjiilso» «do n-
vnllnilns sm coroa do SOU.000
marcos.

O orçamento naval

Programmas de hoje

Mercado de titulos
RIO, 28 (Especial) — O mer-

(ndo de titulog aceusou hoje o
seguinte movimento:

Apoliccg — 2 geraes, a 710$; 6
geraes, do 1:0008000, a 7358; 25,
geraes, de 1:000$, a 740$; 1, di-
versas emissões, nomlnaes, por
750$; 12, diversas emissões, por-
tador, a 713$500; 5, diversas
emissões, nomlnaes, a 740$; 212,
diversas emissões, portador, a
715$; 0 obrigações ferroviárias,
3.a, a 09S$; 4, Estado do Rio, 8
por cento, a 077S; 3, Estado do
Rio, G OJO, a 350$; munlclpaes,
37, empréstimo 1906, a 150$; 35,
de 1014, a 148$; 25, de 1917, a
150$; 100, decreto 15.35, a 173$;
11, decreto 1033, a 192$; acções:
2, Banco Mercantil, a 480$; 77,
Ranço Commerclo, a U0$6 12,
Banco dos Funccionarlos, a 58$;
100, Minas S. Jeronymo, a 74$;
alvarás: 9, geraee, do 1:000$ a
7425000.

O assucar
RIO, 28 (A) — O mercado de

assucar funceionou hoje frouxo.
Entraram 10.303 saccas; sahi-

ram 5.S38 saccas; stock 395.099
saccas.

Cotações por 00 kilos — branco
crystal, de 27$ a 29$; os deinera-
ras, de 23? a 2-1$; os maseavi-
nhos, não houvo; mnscavos, d'e
22$ a 24$.
• Fallencias decretadas

RIO, 28 (H. R.) ----O Juiz da
4.a vara clvol.. defcretou hoje as
fallencias de Bittencourt e Silva,
estabelecidos com pharmacia nn
rua Licinio Cirdoso, 261 e Joa-
qiilm Teixeira de Queiroz, estabe-
lecido com restaurante na rua '3.

Francisco da Prainha, n. 19.

As negociações a termo
, RIO, 28 (Especial) — Não
tuncclonaram hoje os mercados
de assucar e algodão a termo.

todos os

sonho

ODEON — Sala vermelha -
A' tarde e A noite: "Talu"', a es-
trella dó norte, film sonoro. "Fox

jornal movletone", 1 cômica.
Sala azul — "Ilha de navios

perdidos", film sonoro — "O rio
do romance" — "Fox jornal mo.
vietone." — "Margarot Mac Keu".

CAPITÓLIO — "A canção do
deserto", film sonoro. — "Revis-
t.i submarina" — 1 cômica e 1
jornal.

Ult*./. I-0'L'VÍHBAMA — "Can-
cão do deserto", film sonoro. —
"Qunrtettó Flonzalel" — 1 co-
mica e 1 jornal.

COl.OMlio — "Rio do roman-
ce"  -Visinhos vaidosos" — 1
cômica e 1 jornal.

MAPALIJA — "O pugão" — "A
bola de fogo" — 1 cômica e 1
jornal.

IIOVAL — "O pagão" — "ti'o
d0 remorso" — 1 cômica e 1 io.*-
nal.

ASTUDIAS — "A bola de fogo'
 "Deusas de Brbadwny" — 1

cômica e 1* jornal.
SANTO ANTONIO — "Deusas

de Broadway". — "Vizinhos va'-
dosos" — 1 cômica.

•xieii
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Reunião do Conselho
Privado

LONDRES, 28 (U. P.) — O
rei Jorge V presidiu a uma reu-
nião 

'do 
ConsellK Privado, tendo,

em seguida, recebido em audien-
cia a delegação egypcla.

Naufrágio dum navio
costeiro

MOHTi: DE SEIS TIIIFU-
I.ANTES

LONDRES, 28 (Havas) — In-
formações de ultima hora an-
nunciam que o navio costeiro
"Arravale" naufragou por causa
ainda ignorada, ao largo do ltt-
toral Irlaniiez, nas proximidades
de Castledmvn. Seis homens da
tripulação tinham perecido no,
sinistro. Faltam normenores.

¦ rj*aLiiuÍ>*»U-******^*,r*:

REPAROS KEITOS AO ESFOIt-
ÇO PA ALLEMANHA EM
CONSTIlHm COUIIACAUOS
PARIS, 28 (U. P.) — Falando

no Senado a respeito do orça-
mento naval, o sub-secretarlo
da Marinha, sr. Alphonso Rio
declarou que a Allemanha está
empregando grandes esforços
para a construcção dos coura-
çados quo lhe são pormlttldqs
pelo tratado de Versalhes, em-
quanto a Itália dispondo esto
anno, em cóhstrucções navaes,
selscéntós milhões do liras, de
um orçamento no valor total do
um bilião e 476 milhões. Este
facto complica sobremaneira a
situação do Mediterrâneo. O
presidente da commissão naval,
sr. Do Kcrguezoc, declarou que
as obras defensivas da Corsega
so encontravam em estado de-
ploravel, não podendo evitar um
desembnrquo naquella Ilha. A
artilh.u-ia ê insufficiente o om
caso de bloqueio os viveres " e
as munições não dariam para u-
ma semana de resistência. O go-
neral Bourgeols declarou o go-
verno, deveria iniciar a inslalla-
ção do baterias de artilharia nas
costas da França, no norte de
África e na Corsega, com capa-
cidade para atiingir cem milhas.

A inauguração dos servi-
ços telephonicos com o
Brasil
PARIS, 28 (U.P.) — O minls-

tro dos Correios, Telegraphos o
Telephones, «r. André Mallarmô,
inaugurará o serviço telephonl.
co regular, entre a França e o
Brasil, no próximo dia 31 ao
corrente, ás 13 horas.

Concerto duma pianista
brasileira

PARIS, 28 (U.P.) — A pianis-
ta brasileira Ophella do Nasci-
mento realizou hoje. com gran-
de exito, um concerto, na Sala
Chopln, tendo sido especialmen-
te applaudldn na execução do
varias composições do maestro
Vilia Lobos, do "Nocturno" de
Chopln e de um dos trabalhos de
Debussy. Entro a assistência, que
era multo numerosa, vlnm-se o
embaixador dn Brasil, dr. Sousa
Dantas, e muitas famílias da co.
lonla brasileira.

O *»oato sobre á renuncia
do general Jordana

MADRID, 28 (Havas) — Es ti
formalmente desmentida a notl-
cia divulgada na imprensa ex-
trangelra. de que n noneral Jor-
dana iria pedir demissão do cargo
de alto eommlssarlo em Marro,
cos no qual seria substituído
pelo sr. Rodrlgunz Vigurl, antl-
go ministro de Estado.

Conferência sobre a cul-
tura latina no Brasil
PARIS. 23 (U.P.) — O srt

Rangel de Castro, encarregado
de Negócios do Brasil, em Sto.
ckolníp, fará uma conferência na
Sorbonne, no próximo dia 3 de
abri], sobre o desenvolvimento
da cultura latina, no Brasil. O
sr. Castro partirá para o RI"
de Janeiro, no prnviino dia 14, a
bordo do "AsMirlns".

ITÁLIA
A enfermidade do princl

pe Humberto
SEGUE O SEU CUIISO NORMAL

TURIM, 28 (A. B.) — O prin-
clpe Humberto, herdeiro do
thror.o, acha-se enfermo • aca-
do do sarampo, quo contrahlu,
segundo parece, quando em vi-
sita a um hospital da cidade.

A moléstia, apesar de estar se-
guindo o seu curso normal, es-
tá entretanto preoecupando os
médicos que estão á sua cabe-
eelra, os quaes tomam todas as
precauções, considerando quo o
referido mal 6 de multo mais lm-
portancla nos adultos que. nas
crianças.

Novo Código Penal
O EXAME FINAL OO SEU TEX-

TO 1'ELÃ COMMISSÃO INTER.
PARLAMENTAR,
ROMA, 28 (U.P.) — A com-

missão inter.parlàmentar, com-
posta de nove deputados e nove
senadores, terminou o exame fl-
nal do texto do novo Código Pe-
nal, que vai ser apresentado ao
Parlamento. Entre as rocom-
mendações mais interessantes do
referido exame, conta.so uma,
suggerlndo que a perda de cida.
danla e a confiscação ão bens,
a ser applicada a culpados, re-
sldontes no extrangelro, sejam
eliminados da lista daa penall-
dades, affirmando qud a confie,
cação 6 uma medida medieval,
pois attingo não sõ o culpado,
como também a. sua família o os
credores, emquanto quo a perda
de cidadania quebra os laços
existentes entre o culpado e a
sua pátria, quando o Estado de.
veria usar desses laços para fa-
zer sentir a sua autoridade e
defender-se contra os réus, pu.
nidos com essa pena.

editado om Portugal,
O prooiirsor do» grandes órgãos

da Impronia mod-vns, 1'nha <«to
longo titulo! "Relação llnlvcisol
ilo quo SUOOOdeu em Portugal o
mnls províncias do Oooldento o do
Oriente",

O oxemplar em queitãi, nbrnn-
go o período oomprohondldo en-
tro março do 1026 o soUmbro do
I52I) o segundo ili»*liinição do orl*
glnul "foi Impresso em Braga,
por ordem do Francisco Abreu, do
Lisboa."
Porque o Lloyd Brasilci-

ro não transporta mais
immigrantes portuguezes

LISBOA, 28 (U. P.) — A Agen-
da do Lloyd nranllolro, nllegan-
do quo nos B0U11 "avi0" "0 '•¦••¦
portuguez, requerou A repartição
da omlgração pnrn sor cxocptua-
do o cumprimento do dooroto quo
obriga ns companhias do nave-
gr.cão n admlttlrem pessoal do
enfermagem do nacionalidade
portugueza, nou navios que con-
iluzem emigrantes portuguezes.
Eseo podido não foi attendldo,
pelo quo o Lloyd ficou Inhlbldo
do trnnspnrtnr immlgrnnto3 por-
tuguezos, em conseqüência do so
recusar 11 cumprir as disposições
do' citado decreto. A referida
companhia brasileira íôra mui-
tada, recontemonto, por trans-
gros«Háo da lol, tendo a agenda
Co Lisboa, como represália, co-
meçado a despedir todo o pessoal
portuguez. O paquete "Raul Soa-
res" zarpou hojo do Tejo pnra o
Brasil, sem nenhum passageiro
portuguez.

Propaganda da Marinha
de Guerra

LISBOA, 28 (H.) — A Commls-
rão de Propaganda da Marinha 'le

ESTADOS UNIDOS
Os negócios do Haiti

lll.t.l,AIlACOia ritliST.VDAN 1*1*.
1,0 imiiísiijunii: noovi.it
WASIIINUTON, 28 (Havas) —

O presldento iioovor acaba do
unnunolar qua seguirá ns rocom-
inundações do relatório redigido
pelo sr. Forbos, presldento da
cum missão enciirregndn do in-
querlto sobro os uconteclmentos
do Haiti,

O relatório nconsolha a sub-
rftltulçfio do alto oommlssarlo,
general llussol, por um ropro-
lentanto civil, pertunconto ncar-
reira diplomática o a rotlrada
gradual das forças navaos om
eondlçõos quo serão oíitlpulndna
em necordo ultorlor, a ser nego-
dado entro oa dois pulzes.

PAAGUAY
Morte da esposa do pre-

sidente Guggiari
-• , , , „,.„.,_, ASSUMPÇÃO, 28 (II.) —Fal-

Guerra está tratando da organl- senhora. Ros.. Rojns, es
5. ' zação do Museu Naval o da bema- flo

na da Marinha, a rcalizar-so em
Junho próximo.

URUGUAY
O architecto Morales de

los Rios homenageado
em Montevvidéo
MONTEVIDE'0, 23 (A.) — A

Soclednde Uruguaya do Ardil-
tectos offereceu uma brilhante
rocepção em honra do archltecto
brasileiro Adolpho Morales do
ios Rios.

Especialmente convidado, oste-
ve presente á recepção o minls-
tro llcllo Lobo.

Ao "champagne" foram troca-
dos cordlaes brindes.

O empréstimo dos cem
milhões de escudos

LISBOA, 28 (II.) — Os Jornaes
lisboetas noticiam quo o empres-
timo do 100.000:0005000, destina-
do ás novas obras dos portos do
paiz, foi coberto 3 vezes o mela.

Monumento a Femão de
Magalhães

A SER ERir.mO POR INICIATI-
VA DO GOVERNO CHILENO
LISBOA, 28 (A.) — O encarre-

gado de Negócios do Chilo esteve
em visita ao general Vicente de
Freitas, presldento da Munlcipa-
lidade, com quem conferenciou
sobre a erecção do monumento ao
navegador Fernão de Magalhães,
offerecldo A Portugal pelo go-
verno chileno.

Será aberto concurso entre os
artistas portuguezes para o plano
do monumento, no qual, segundo
desejo expresso do Chile, se re-
produzirá a estatua levantada á
memória do descobridor da cida-
de de Magalhães, por oceasião da
passagem do quarto centenário
da primeira viagem de circumna-
v atração.

A vinda dum orpheão ao
Brasil

LISBOA, 28 (U. P.) — O Or-
pheon Acadêmico decidiu visitar
brevemente o Brasil.

| Representação de desem-
pregados do commercio

posa do presidente da Republica,
dr. .10=4 Guggiari.

ASSUMPÇÃO, 2t 'IT. P.) — De-
pois do uma longa enfermidade,
falleceu hoje a esposa do presi-
dento Guggiari.

BOS ESTADOS

LISBOA, 28 (U. P.) — Quatro
mil desempregados do commer-
cio portuense reuniram-se, tendo
approvado uma representação ao
governo, solicitando a sua inter-

Facilidades para o turis-^S^^^^,^^
m0 italo-brasileiro |C1U0 Mca so onoontram-

'Methodo para conservar
cereaes

LISBOA, 28 (H.) — Communl-
cam de Caldas da Rainha quo o
sr. Pocldoneo Denis Sobrinho, na-
tural daquella localidade, desco-
briu um processo destinado a
iinmunlzar os cereaes, impedindo-
lhes a deterioração sem qualquer
perda daa propriedades alimentl-
cias ou de germinação.

ROMA, 28 (Havas) — Depois
de uma 

'* -oca de notas entre o
ministro dos TSxtrangeiros da
Itália e a embaixada brasileira
no Quirinal, ficou resolvida a
suppressão dos vistos consula-
ros nos passaportes dos cidadãos
brasileiros qu© se dotinam A
Itália, e dos subditos Italianos
nüo so dirijam ao Brasil.

Cotações da Bolsa de
Roma

ROMA, 28 (U. P.) — 7oram
affixada na Bolsa desta capital
as segn'ntes cotações camblaes:
Paris, '..7.4,691 Londres, 02,81; Zu •
rlch, 269,20; Renda italana, ...
ri7.R0: emprestmo consolidado, ..
80,92.

SUEf-IA
A saúde da rainha

Victoria

O plano Young
FOI ADIADA A SUA DISCUSSÃO

NA CAIIARA
PARIS, 28 (U. P.) — A Cama

ra dos Deputados, depois de ter
discutido durante todo o dia o
piano Young, adiou os «.'us tra-
balhos para amanhã cedo, por
motivo de um appello pain a ra-
tlfbação do referido piano, f»lto
pelo ministro daa Finanças, sr
Paul Reynaud liue fez a seguiu-

STOCKOLMO, 2S (Havas) —
turbado por dolorosos accessos
informam que o estado de saudo
da rainha Victoria tem sido cal-
mo nos últimos dias. Os ataques
da dvspnea tornaram-se menos
freqüentes, apesar de continuar
s ' majestade a ter o somno per-
turbados por dolorosos accessos
de tosse.

A ih(3''?trâa^-''a,'*«,i ^a
t<-rra f1»5* Soviets

IMPORTANTES CONTlt -CTOS
AOARAM Dll SRR CON-

oi.iTinos
MOSCOW, 28 (A B.) — Segun-

do uma estatística offldal, 97
firmas éxtrangelros jA conclui-
ram "accôrdòs de cooperação te-
r.hnica" com o governo dos So-
viets, accôrdòs pelos quaes essa?
firmas prestam sorviço cie assls-
tenda", construindo novas instai
laçnes e introdiizi*ião novas mn
chinas e methodos de fabricação

A maior parte lessos entendi
mentos de cooperação se relaclo-

MADRID, 28 (H.) — O jornal num com n industria electrlca e
"T.a Nadou" levanta a ldéa de ser de maçhlnarlos.
erigido, e„, frente rto Pelado da . Trinta e nove «prej»s, Inclu-
Capitania, um monumento Ame- .'sive a Ford e a «3e-noiail.iect.rio
morio. do general F

e que lhe seja c
in!n rii. nun-j» rum ;ia urinas, .w.u!-

et"

HESPANHA
Grave desasfre de auto-

omnibus
RFir.TSTOIJ-SIÇ míA flIORTR. FI-

CAlínO AINDA Gll A VF. MENTE
FERIDAS 22 PI3SSOAS
MADRID, 28 (II.) — Dizem de

Ferrol. que um auto-omrlbus, re-
ploto de passageiros, em viagem
daquella cidade para La Puebln,
capotou violentam,nle nas proxl-
m'(iadps dessa ultima localidade,
sotfrendo terríveis avarias. O
motorista do carro, causador ln-
voluntário do dossstré, devido a
uma fal.ia manobra, tivera mnrte
nsiantanca. Vinte o do's passa-

gel ros tinham sido recolhidos
•im graves ferimentos nos hos-
•¦Mnes locaes.
Tiro-r-or-agens á memória

de Primo de Rivera

PARANÁ'
O novo agente consular

da França
CORITIBA, 28 (A.) — Bxone-

rou-so do cargo do agento con-
sular da França o sr. -Maurico
Lavai, que foi substituído pelo
sr. Alfred Consin.

O sr. Adolpho Konder
de passagem para o

Rio
PARANAGUÁ', 28 (A.) — De

passagem para a capital da Re-
publica, estovo algumas horas
hojo neste porto, a bordo do
"Commandanto Capella", o sr.
Adolpho Kondor, presidente de
Santa Catharina.

BAHIA
Conferência do jornalisi

ta hespanhol José Feri
nandez sobre a "Bahia
ancestral e moderno"
S. SALVADOR, 28 (A.) — O

jornalista hespanhol José Alar-
con Fernandez realizou, no sa«
lão nobre da Beneficência Cai»
xeira], uma importante confe»
rencia sobre "Bahia ancestral «
moderna — A Hespanha nova".

O conferencista teve. palavras
de calorosos elogios ao sr. Octa»
vlo Mangabeira, illustre bahiano,
ora á frente do Ministério das
Relações Exteriores.

O auditório, que era selecto e
numeroso, applaudlu calorosa-
mente o conferonclsta.

R. GRANDE do NORTE
Reacçao pelo augmento
dos preços de telephones

NATAL, 28 (A. B.) — Já es-
tá resolvido o caso crendo pela
pretenção da Companhia Luz
e Força do Nordeste Brasileiro
de augmentar os preços dos te-
lephonos o outros serviços pu-
b.:cos, o cíue Havia provocado
uma seria r&acçâo por parte do3
contribuintes, dispostos a fazei
retirar os apparelhos de suas re»
sldenclas.

A Companhia attondou A so-
licitação do gjverno estadual,
no sentido de satisfazer as re-
clamaçõea 

' 
do publico, promot-

tor.do, alem disso, examinar uma
rtCucção dos preços em vigor..

numento a me- . sive a eom e a ««¦„«..»¦ —
Pr'mo do Rivo- { oecupam a cabeçn da lista,
concedido a ti- • lemanha vem em segundo

A Al
o logar

tülõ posthunv.. 
"o 

titulo de Duque com 35 firmas. Mais A_> ;'50enge-
dn Pn7 «Vin-tiTiQ /-hlmlí-OS. etf!.. ni*- •>•'¦•

EXPOSIÇÃO DE MOVEIS OUE
PERENTENCEKAM AO ANTI-
CO DKTAIJOIt
BARCELONA, SS (II.) — O sr.

Frederico Casais recebeu do pro-
prletario do hotel onde falleceu
em Paris, o general Primo de RI-
veia, uma carta em que o signa-
tario, acquieecenJo a uma pro-
posta do sr. Casais, se promptlfl-
ca a ceder-lhe oela quantia do
20.000 frnncos, es moveis do

p.heiros, chimieos,
maioria allemães e norte-amerl-
canos, estão trabalhando na Itus-
sia com contracto.i indi-.lduaes.

ALAGOAS
Reducção nos impostos e

taxas
MACEIÓ', 28 (A.B.) — O pre.

feito de Muricy, sr. Esplridião
Lopes de Faria Jr.. fez *vubli-
car uma providencia communl-
cando a reducção, na proporção
de 25 por cento, de diversos lm»
postos o taxas.

O chefe do .ixecutlvo locai ex»
plica *ssa resolução pelo desejo
do contribuir para resolver a
crise atravessada nesto momento
pelo commerclo.

A nota da Prefeitura aceres»
centa que será restltuida a par-
te das prestações Já pagas, fi»
guranio na estatística levantada
pela Thesourarla Municipal.

INDO-CHINA
Jrftamento de revoltosos

AS DIVERSAS PENAS 0.1'E
LHES FORAM IMPOSTAS

HANOl, 23 (Havas) — A Com-
missão Crlmnial, encarregada do

quarto em que oceorren a morte j julgamento do Implicados na.su-
do ex-dictador. blevaçao de Yenbey, proferiu .1

sentenças de morte, 3 conde-
¦nnaçoes a trabalhos forçados
por toda a vida. 9 a 20 annos de

1 a 5 annos e 5 a de-

O sr Casais seguirá n-i proxl-
ma segunda-feira para a capita!
tran.ieza, afim de Mitrar na posse
Ioj referidos moveis, qa** serão j prisão, ,,„,.,.,,,„..

brevemente expostos nosla cida- portação. Todos os condemnados
de> Jassignaram o recurso de graça.

PARA' '

Parlamentares em via*»
gem nara o Rio

BF.LF.M, 28 (A B.) — Partiram
pelo "Itapagê", para o Rio do
.laneiro, os srs. Sousa Castro e
Theodoro de Mendonça, que tive»
ram um bota-fóra muito còncor-
rido por grande numero de cor-
religlonarios, politicos e amigos
pessoaes,

O governador Eurico Valle des»
pedlu-se dos dois representantes
paraenses no Congresso Federal,

^'j^^'J^ J^~^-"~~^l"^?pSS.fji.«£-~^'sgg£- ¦' ¦¦ 'i*'^»*'??!-**!. ¦ '¦"" »."•



c ríp^ ss^s.^^^mm

CORREIO PAULISTANO 29 . 3 - 30

sEeçyso sporti
Os paulistas, em sensacional exhibição, vencem os argentinos por elevada contagem - No Casino Antarctica realizam-se hoje diversas competições de pugilis-

mo - Na cidade santista proseguem os torneios de box - O campeonato da Associação Paulista terá proseguimento. amanhã r O Palestra Itália jogara com

o quadro do S. Paulo F. C. •— Os argentinos partem, hoje, á tarde, para Buenos Aires.

-E^oot-betll
OS JOGOS INTERNACIONAES

A selecção paulista brilhantemente victoriosa
sobre a turma argentina

OS DETALHES DA PUGNA
A inauguração official do stadium da

Floresta, á noite
Podemos dizer quo excedeu,

francamonte, á melhor oxpectn-
tlva, o grando tornolo do "ne-
-odotlon" realizado hontom, no
mngnlflco contro do sports du
Floresta, considerado pelos cir-
cuniotanclas actuaes, um «Sos mo-
Ihoros de São Paulo.

No tocnnte á parto puramento
socinl, o concurso reuniu um con-
tingonte nvultndissimo do enthu-
siastas.

Ha muito tempo não so obsor-
va um espectaculo tão brilhante,
um acontecimento que pudesso
emocionar toda a formidável
mnssa do afelçoados do jogo bro-
tão, cm nossa capital.

São Paulo, considerado sempro
o campeão do Brasil em matéria
d« adeantamento technlco, não
tinha, por assim dizer, um cam-
rpo de sports que correspondesso
a esse admirável gurto evolucio-
•nista, que assume, incontestável-
mente, o seu maior brilho no
actual momento.

A unificação doa sportos trou-
xe para os nossos foros de spor-
tistas maiores do nosso palz, esso
grande beneficio: contribuir do
modo decisivo para que o enthu-
siasmo, interesse o animação pe-
los encontros do "association"
recrudescessem a ponto do nt-
tingir o notável incremento quo
ora so nota. E a melhor prova
dessa affirmativa ahl está na
competição realizada hontem, E'
certo que, além de se tratar do
•um concurso de natureza Inter-
nacional, o torneio marcava a
inauguração em nossa cidade do
(pugnas realizadas á noite, sob a
luz dos possantes reflectores, ln-
etallados no amplo centro de
sports da Ponte Grande. Isso
contribuiu, sem duvida, para que
mais avultasse o brilho da sen-
sadonal Jornada. Naturalmente,
a affluencla de publico cm nu-
mero que constltue, até agora,
-um "record", multo se deve á
circumstanda de ser marcada a

, estrôa dessas pugnas disputadas
á noite, em S. Paulo.

Accresce ainda mencionar quo
A turma paulista entrava, pela
rprlmelra vez, em campo, para
competir com os argentinos, com
toda a possante organização «ue
lhe poderia ser permlttlda, es-
lando, a postos, todos os ele-
mentos de' maior relevo no posso
football. Outro factor que con-
correu, e sobremodo, para que a
competição se revestisse da for-
mldavel expectativa observada,
marcando um exlto excepcional
para os seus inicladoires.

Na parte technica, o prello
correspondeu apenas, em parto,
é, previsão da generalidade dos
"sportsmen". S. Paulo actuando
com os seus elementos, todos
elles possuidores de uma capa-
cidade technica superior, condu-
ziu-se com multa bravura, ma-
gniflea efficioncla. Todavia, não
lhe foi dado encontra/r Pela eua
frente um adversário de alto
ipoder, que viesse, ao menos em
rparte, equilibrar a feição prati-
ca da pugna. E esse caracteris-
tico, desde o principio se notou
em larga escala,, tendo os pau-
¦listas assumido francamente a
iniciativa do todos os ataques,
üevando a termo investidas que
bem attestavam o gr.au de flo-
xesclmento desses sports em nos-
so Estado. Frled, Heitor, Ratto,
Filo e De Maria foram os cinco
ponteiros que conduziram a of-
íenslva do grupo paulista, colla-
borando cada um delles na sua

posição para tornar mais vlgo-
rosa o efficaz a actlvidade ata-
cante.

E, por sua vez, na defesa do
redueto de S. Paulo, Nestor, Gra.
nê, Debblo e os tres elementos
que compunham a linha media,
ali estavam a postos, a impadir,
a todo o Instante que os avanços
adversos pudessem surtir qual-
quer effelto pratico. Isso, durou,
apenas cinco minutos. Depois do
decurso desse .lapso de tempo, Já
os paulistas patenteavam pleno
dominlo da esphera, orientando
sua actlvidade offenslva pela for-
ma caracterizada de outros tem-
pos, em que os passes curtos e
rasteiros constituíam o segredo
da sua victoriosa actlvidade. E
em um desses arrancos, Ratto re-
cebeu a esphera de Frled, correu

pela sua ala, enganou um zaguel.
ro contrario e desferiu, afinal, o
••shoot" violentíssimo que mar-
cou o Inicio da contagem, non-

quistado aos onze minutos do seu
curso.

Seguem.se novos surtos dos
•Jt-anteiros paulistas, e tres ininu-

tos depois, Filo rocobeu um nas.
ne longo do Heitor, corrou oom
celcridado pela aln direita, e do
vlnto Jardas atirou violentíssimo
arremesso nlto, que penetrou no
canto osquerdo da meta argonti-
na. Era o segundo ponto. Mais
quatro minutos o o mesmo adml-
ravcl dcanteiro, em um surto do
optlmo effelto, conquistou o ter-
ceiro ponto, e obtido de modo a
enthuslasmar a avultndisslma as-
slstencia que afflulu ao campo
O "mlgnon" dos nossos deantel-
ros foi viva e insistentemente
applaudido, pelo seu feito glorio
so.

SOmonto depois desso lncontçM-
tavel predomínio dos paulistas é
quo os argentinos realizaram
bella rcacção, conduzindo alguns
ataques pela ala direita de seu
campo, sendo, porém, bem aparn-
dos pela segurança de Debbio e
Seraphini. E Nestor que gunrne-
cia o nosso rcctangulo tevo en-
tão o ensejo de, pela primeira
vez, nesse molo tempo, Intervir
na defesa d0 posto paulista, fa-
zendo bella aparada de um golDO.
do melo esquerda platino. Mas,
os paulistas, pouco depois, de no-
vo avançam e exercem o mesmo
domínio do acção jâ registado-,
mantendo-se por longo tompo no
campo argentino. Fried passa n
Heitor e este lindamente marcou
o quarto tento da nossa repre.
sentação. A seguir De Maria ro-
cebeu um passe de Ratto, avan-
çou calmamente pelo seu canto, e
desferiu o shoot decisivo, Era o
quinte ponto.

Na segunda parte o Jogo não
mudou de feição tcchnlca. Os
nossos continuam a exercer a
mesma activldade, patenteando,
do continuo, o poderio lncontes.
tavel de seu conhecimento te-
chnlco.

Ratto e Do Maria constituem a
ala quo mais se destaca, bom
auxiliada pela distribuição im-
pecoavel do mostro. Heitor e Fi.
lú so mantêm na mesma attltu.
do quo vinham desenvolvendo,
investindo a cada passo perigo-
samente. E De Maria avança,
pelo sou lado, recebendo um pas-
so do Pepe e faz o sexto ponto
paulista. Fried, quo não conse.
guira marcar nenhum ponto até
o momento, realiza brilhante
avançada, depois de receber a
esphera dos pés de Heitor e de
umas trinta jardas, sl tanto, des-
feriu violento e Irresistível
shoot, rasteiro, alcançando a mê-
ta.

Os argentinos reagem forte,
mente pela sua ala direita con-
seguindo obter o unlco ponto da
representação visitante. Os nos-
sos continuam na offenslva aln.
da por multo tempo, e De Maria,
aos vinte e cinco minutos, con-
qulstou o oitavo ponto valido,
para o nosso scraetch.

Novos surtos do seleccionado
de São Paulo, e Heitor encerra
o numero de pontos, em uma
Investida feliz e por elle bom
conduzida. Dahl a poucos mo-
mentos termina a peleja, com o
resultado favoravol a São Paulo,
por 9 pontos a 1,

Arbitrou a prova o sr. W,
Rowlands, que se portou com
imparcialidade, precisão c Inata-
cavei Justiça.

As duas turmas tinham a or-
ganlzação seguinte:

Paulista»!
Nestor

Grane — Debblo
Pepe — BIsôca — Scraphlm

Filé —- Heitor — Frled — Rat-
to — De Maria.

Argentino»!
Botasso

Cherro — Comaschi
Bortoluccl - Albaraoln - Orlandlnl
Lauri — Arrilaga — Ambroset.

ti — Scopelll — Larroca.
IMPRESSÕES

O quadro paulista conduzlu.se
em conformidade com o valor ln*
dlvidual de cada um dos elemen-
tos que nelle Integraram. A 11.
nha de frente agiu, como sem.
pre, com valor e combinação
apreciáveis. Filo se distinguiu
com os sous surtos admiráveis,
cora as suas clássicas arremetl-
das, conduzidas com o maior
brilho quo se poderia desejar.
Esteve em um dos seus grandes
dias.

Seguiu-se.lhe Heitor que tam.
bem se destacou com bravura,
dcselvolvendo uma actuação das
mais apreciáveis.

De Maria, Rattlnho c Fried es.
tiveram na mesma altura, todoa

ollcs tudo fazendo pola vlcloria
da nossa rcproBontação.

A defesa do são Paulo, com.
quanto multo pouco trabalho ti.
vosso, deu conta de seu reendo.
Grand e Pope, porém, foram os
sous melhores ostoloe.

A turma nrgentlnn 6 mn pou.
co frnen, tondo imprcBBlonndo
mnl pola nusoncla do volooldndo
quo so rcaonte. A combinação
doa denntolro» 6 cqulvnlonto á
dos pnuilstns: comtudo, não pn*
reco tão fultnlnnnte como n quo
oxorcom os nossos dcnntolros. A
dofesa ó rogul.ir, nella bo sallen.
ta a actlvldndo dos médios do
nla, olemontos do Incontontnvol
valor. O nrquolro nglu dlacrota.
mento, sem grando relevo. Em.
fim, o qundro om conjunto, não
dosonvolvou ncção apreciável,
embora so eaforçnso com denodo
parn attonuar a elevação dn dor-
rota .
TORNEIOS INTERMÜNICIPAES
O MINAS GERAES F. C. VAI

JOGAR EM MOGY DAS CUV-
ZES
O Mlnns Geraes F. C, desta

capital, Bogulrá, amanhã, para
Mogy das Cruzes, ondo deverá
disputar duas partidas do football
entro on neus l.o o 2.o quadros
o os do Vllla Santista F. C, lo-
cal.

Esso encontro vem sondo a-
guardado com grando Interesse
pelos associartos do grêmio da
rua Muller, pois ninguém ignora
o valor do futuro adversário do
Mogy dns Cruzes. Essa partida
deverá ser renhida e equilibrada
estando os quadros do Minas
bastante treinado o devendo, as-
sim, fazer boa actuação amanhã.

A comitiva do Minas Geraes
deverá embarcar para Mogy daa
Cruzes amanhã, ãs 11 e mela ho-
ras. Para esse fim, são convl-
dados os seguintes sonhores á
essa hora, na estação do Nor-
te:

Dlrectores: Matheus Soolro,
Jcaqulm Martha de Carvalho o
Agostinho Medeiros. Jogadoros:
Fortes, Pavlni, Batuta, Baptls-
ta, Faria, Trindade, Taranteila,
Sngul, De Vitto, Ortega, Mario,
Moinho, Titã, Prasll, Rubillote,
Bartolo, Ziflnl, Canonl, Ratto,
Violão, Alvos, Humberto, Robel-
lo, B.infattl, Braga e Lages, de-
vendo o Club General Motors dar
o juiz.

Para representante foi desl-
gnado o sr. Roynaldo Kruger
Jr., l.o vicc-presldento da L.
S. C. I.
A. D. PLATINA VS. A. S. CA-

SA 3PKATT
O encontro entro a A. D. Pia-

tina e a A. S. Casa Pratt, rea-
llza-se no campo do Roma F.
C. á rua Mexei, na Lapa, de-
vendo arbitral-o um juiz do
Standard 011 F. C. Essa partida
vem despertando grande Interes-
se entro os associados dos gro-
mios Inscriptos nesse certamen
om virtude de ter sido o Plati-
na o primeiro collocado no tor-
neio inicial da I. S. C. I. E*,
sem duvida, um encontro Inte-
ressanto cm que ambos os con-
tenrtores so empenharão séria-
mente para B.ihir com a melhor.

Será representante nesse jogo
o sr. Hcllo Roso, do Standard
Oil F. C.
S. C. CAMA PATENTE VS.

I10SELLO F. C.
O encontro entro os quadros

do S. C. Cama Patente e do
Bosollo F. C, será realizado no
campo do C. F. America, á rua
Thabor, no Ypiranga.

Fornecerá o juiz a A. A. Ar-
mour, devendo ser representante
o sr. Luiz B. Fagundes, da
commissão technica da L. E. Cl.

Deverá ser essa partida bas-
tante equilibrada, dada as for-
ças equilibradas dos adversários.
0 Basello, todavia, possue con-
junto homogenio, parecendo sor
mais provável de vencer. O sou
adversário está trlnado o rte sua
resistência depende o equilíbrio
d., partida.

CHAMADA DE JOGADORES
KNIAO S. PAULO ALPARGA-

TAS
Afim de tomarem parte no en-

contro de campeonato da L. S.
C. I., contra o A. Municipal do
Sports a direcção sportiva do
S. Paulo Alpargatas porte, por
nosso Intermédio, o compareci-
mento flo todos os seus jogado-
ren inscriptos, ás 7 horas e mela
no campo Indicado.

JOGOS ANNUNCIADOS
C. A. Trli.i.irulo vs. Serrano»

PROSKGUR HOJE O CAMPF.O-
NATO DA LIGA IIANCAIUA

1)13 SPORTS ATIII.ETICOS
lüitrio marcadas pnra hojo tros

partidas do campeonato da LIri
Bancaria do Sports Athlotlcos,
coi-tnmon ha pouco Inlclndo, com
rolatlvo succosBO,

Ab pnrtldna mnrcndns pnra ho-
Jo são equilibradas, nollas to-
mando parto fortos grêmios, co-
mo por exemplo o 'Iiuluscomlo,

City Bnnlt e Sudumorle,
A Liga Bancaria escalou ob

a,cgulntos campos o Juizes pnra
esses Jogos:

Bnncnlcman vs, C. R. Indusco-
mio,

Campo dn A, A, Scarpa, na
Vllla Scarpa (Bolémzlnho).

Juiz, sr. Oscar Mndncl.
Representante: sr. João CnoB-

mon, do London Bank Club.
C. A. Mlnnsbnnlc vs. Brltlsh

Braslllnn S. A.
Campo da rua Muller.
Juiz, sr. Ootavlnno de Oliveira.
Ileprosonlnnto: Octnvlo rta Sil-

ya Oliveira da h. B. E. A.
City Bank vs. S. S. Surtamorls.
Campo do C. A. Independência

(Ypiranga).
Juiz, Arthur Cedrlm.
Representante, Rubens Maga-

Ihães, do Mlnasbank,
JOGOS ANNUNCIADOS

Realizam-se amanha, os se-
tjuiiit.ua jogos entro clubs não ÍI-
liados:

infantil Vasco dn Gania vs.
Juvenil Cyclo Paulista — No
campo do primeiro, eniro og l.o
o 2.oa quadres desses grêmios.

Giirlliiildl V- C. vs. Flor ila A.
(•uu llriincii F. C. — No campo
da rua dos Americanos entro os
primeiro o segundo quadros des-
ses clubs.

O director sportlvo do Gari-
baldl ÍT. C. pede, por nosso ln-
termedlo, o compareclmento dos
seguintes jogadores, amanhã, ás
11 horas, na sedo social: Nlcolet-
ti — Caprle-lll — Nazer — Ml-
jjuel _ Victorio — Faria — Do.
mingos — constantlno — Cri-
gnoll — Orlando — Picernl —
Orlando —- Pedroso — Rellando

 Itoque — Sausa — Russo —
Dlcto — Comenale — Trinca —
Januário — Zé — Carbono —
illnistrinho, c demais reservas.

O Flor da Água Branca pede
o comparedmento dos seguintes,
jogadores, ás 13 horaa, na súde
social: Aldo — Soolim — Arthur

Berghi — Grassi — ítalo —
Octavio — Altilio — Ernesto —
Baptista — Ravazoll — Carpi —
Treino — João — José — Ber.
nardes — Francisco — Gino —
José — Bernardes — Francisco

Gino — Octavio — Aldo —
Valerio — Pacclno — Accacio e
domais reservas.

Iiifmilil palestra Itnlin vs. In-
fmitil Sauto Antônio — No cam-
po do primeiro, entro os primei-
ros quadros desses clubs.

Aymoré F. O. V». Cnrlocn» F.
C. — No campo do primeiro, on.
tro os l.os e 2.os quadros.

S. C. Silo Bernardo v». Flor
do Bosque F. O- — No campo
do primeiro, em São Bernardo,
entro os quadros principaes des-
ses grêmios.

Infantil Allliuiçi. Paulista tn.
Infantil Tyi.ogrni.hln Rio llmn.
eu — No campo do primeiro, en-
tro os primeiro e segundo qua-
dros.

A. A. Anliniigucrn v». O. A.
n. ENtnilais Unido» — No campo
do primeiro entro os primoiros e
segundos quadros.

Para esse encontro o director
sportlvo do Anhanguêra pede,
por nosso intermédio, o compa-
recimento dos seguintes jogado,
res, ás 18 horas, na sede social:
Raphael — Grecchlnho — Gas-
pari — Dodô — Mengato — De-
nuzzo — Gino — Barthô — Pi-
ni,0i — Grecco — Saverlo —
Nunio _ Rosário — Paulino —
Moreira — Caetano — Paria —
Polnl _ Chinaglla — Gino — A-
merlco — Chlquinho — Adriano
e demais reaervas.

juvenil Ánhnngucra vs. alnvc-
nll cruzeiro do Sul — No campo
do primeiro, á rua Viscondo rto
Taunay, entro os primoiros o ee-
gundos quadros.

A direcção sportiva do Juvenil
Anhanguêra pede, por nosso in-
termedlo, o compareclmento dos
seguintes' jogadores, á3 8 horas
de amanhã, no campo acima
mencionado: Antenor — Moacyr

Germano — Valle — Augusto
Suny — Gino — Januário —

Antonlnho — Suzano — Miguel
Costa — Soares — Narasco —

Guariba — Nerlno — Henrique
_ Ferrazoli — Nlco — Paiva —
Raphael — Patrocínio —• Jahu'
e flemnls reservas.

Sportiiig F. O. vs. Espada
BiiuicO F. C. — No cnmpo do
Sportlng, sito no bairro do Ypl-

no — Túlio — Roço o domnla
roHorvna.

Preferida F. C. V». Cn»n
Sport» — No oniupo Interno do
Jardim dn Accllmnçilo, entro ou
prlmolroo o Bogundoa qundros.

O director sportlvo do Proforl-
da F. C. podo, por nosso lntor.
medlo, o compareclmento dos
seguintes Jogadoros ás 8 horas
om ponto no campo: Fortunnto

 RodrlgiiCB — Slnlbnldo — Or-
laudo — Isidoro — Vlnto e Cln-
co ¦— Notto — Sabiá —• Violão

Dnppola — Braz — Bertl —
Jnymo — Mongnno — Mollnaro

Costn — Garottl — Sylvlo —
Oswaldo — Santlnl — Cnrlon —
Nlco — Roque o domais reser-
vas.

A. A. Mntnrti/.zi» v». Alllnnçn
F. O. — No festlvnl dn A. A.
Democrata, no cnmpo desto, a
turma do Matarazzo e n do Al-
llança F. C. em disputa do uma
taça.

S.n quailri. tln A A. Mntnriiy/.o
vn, l.o quadril ti» Juvenil Inillu-
„„s —. No campo da A. A. Do.
mocratn, sito á rua das Palmei-
ras, esquina da rua Lnvradlo,
entro a segunda turma da A. A.
Matarazzo o a prlmolra do Ju-
vcnll Indianos, em disputa de
uma taça ottereclda pela A. A.
Democrata.

Infundi Mntorazzo vs. Infantil
«El Tigre" — Como parto do
festival promovido pela A. A.
Democrata, no cnmpo dosta, a
rua das Palmeiras, esquina da
rua Lnvradlo, entro a primeira
turma do Matarazzo o a do "El
Tigre", em disputa do uma ta-
ça.

São convidados todos os Joga-
dores rto Infantil Matarazzo, ás
7 horas, no cnmpo,

Tintii Avestruz F. O. vn. Cnsn
niirlinsii F. C. — No campo da
rua Almeida Lima, entro as tur-
mas do Tinta Avestruz F C o
as do Casa Barbosa F. C.

Snntn Rnsn AtUlelico vn. Flor
«lu Alegria F. C. — No campo
rto Parquo São Jorge, ontro as
turmas dos clubs acima.

Por nosso intermédio, são con.
vldndos tortos os jognrtoros rto
Santa Rsa A. C, a comparece-
rem ás Iü horns, no campo.

.0 CAMPEONATO DA CIDADE.
S. C. SVKIO vn. GUARANY F. C.

Vem rtesportanrto grande Inte-
resse entre os sportlstns do São
Paulo o encontro quo será reali-
zndo amanhã, om Campinas, en-
tre os grêmios local, Guarany
F. C„ e o desta capital, S. C.
Syrio. E' que os resultados dos
últimos encontros do Guarany
não parecem confirmar a exhlbl-
ção do seu conjunto no torneio
inicial da A. P. Esperam muitos,
uma oceasião mais afortunada
para o "Bugro", que está, real-
mente, com um quadro do grande
valor. E' de so esperar mesmo
melhores jogadas de seus elemen-
tos e, talvez, Isso so dará contra
o Syrio. O alvl rubro não é, na
verdade, um conjunto forte, po-
rfim está bastante modificado e,
além do mais, em boa fôrma. Do
uma fôrma ou do outra, o encon-
tro que lráo realizar o Syrio e o
Guarany deverá ser interessante
o renhido.

A. A. ESTRELLA »]• OURO
Amanhã, a A. A. Estrolla do

Ouro fará realizar o sou fentlvnl
iiportlvo, tondo Inicio ás 1C horns,
no cnmpo dn run São Jorgo, 25.

DIvormiH partidas do football
Horão offcatunduB entre fortos
grêmios tnnto do bairro do Bo-
Icnizlnho como do outros, havei.-
do promtos nos voncedoros.

Foi orgnnlznrla a Bcgulnto or-
rto do Jogou:

1." Jogo — A'n 13 e mela horns— 2.» qundro dn A. A. Estrolla
do Ouro vs. 2.» qundro do Anlur.
ctlca F. C.

2." Jogo —¦ A's 15 horas — 1>
quadro dn A. A. Estrolla do Ouro
vs. l.« quadro do Lusitano F. C,
campeão municipal do 1929.

3." jogo — A'8 16 horas — 1.»
quadro tln A. A. Republica vs. 1.-
qundro do Antarctica F.C.

Afim do tomarem parto nesse
festlvnl, a direcção sportiva da
A, A. Estrolla rto Ouro, solicltn,
por nosso Intormedlo, o compa-
reclinonto rios demônios do se-
ginirto quadro, As 13 horas, nocnmpo, o os do primeiro, ds H
hr-riiH, lambem no campo.

SPORT (31,1111 COUINTHIANS
PAULISTA

Pnra o jogo do campeonato
a realizar-se amanha entro o
Coiinthiuns raullsta o America,
a direcção sportiva do Corln-
thlann nollcll.i, por nosso Inter-
medlo, o compnreclmcnto, «lo to-
dos os jogadores dos 1.» o 2."
quadros o reservas, ás 13 horas,
no campo da rua Tabôõr, no Ipi-
ranea.

No campo do primeiro * *«!•»». entre osF. C.
entre os primeiros o segundos
quadros.

A direcção sportiva do C. A.
Triângulo pede, por nosso inter-
médio, o comparecimento de to-
dos os jogadores e reservas, ás
13 heras e mela, na sede social.

Extra Portugueza dc Sport»
v». Fluminense F. C. — No cam-
po da rua Cesaric Ramalho, en-
tre os quadro Extra da Associa-
ção Portugueza de Sports o o
do quadro Fluminense.

Para esse encontro o director
sportivo do Extra Portugueza
pede, por nosso intermédio, o
comparecimento dos seguintes
Jogadores, ás 8 horas, no campo
acima mencionado: Sylvlo, Gal-
vão, F. Nascimento, A. Nasci-
mento, Álvaro, Netto, Gioil, Jucá,
Kormlguinha, Luclo de Campos,
Vilão, Gomes, Waldomiro, Ma-
nuel, Antônio Gouvêo, e todos os
associados que desejarem fazer
parte do quadro Extra.

Extrn A .A. S. Geraldo vs. Ca-
veirn «le Ouro — Realiza-se ama-
nhã, no campo do Caveira de
Ouro, no Jardim Paulista (bon-
de 45), o encontro amistoso do
football entre os quadros repre-
sentativos do Extr.. A. A. S. Ge-
raldo e os do Caveira de Ouro.

Afim de tomar parto nesse en-
contro a dlrjcção sportiva do S.
Goraldo solicita, po rnosso Inter-
mci. o, o compareclmento dos se-
guintes elementos, ás 1 horns e
meln, no campo do adversário:
Belarmlno, Galvão, Dlctão, Leme,
Rombão, Dado, Carlos, Tito, Cy-
rlno, Joáo Francisco, Benedlcto,
Gabriel, Genesio, Vaz, Paulo, Bi-
bis, Lainartlne, Luiz, Pé Fino,
Waldemar, Antenor, Sylvlo, DI-
cto, Costa, Jango, Pastos, Casa
Verde e demais reservas.

l.os e 2.os qua-
dros.

Torneio Interno do Juvenil Al-
Hnnça Paulista — No campo so-
ciai sito á várzea do Glycerlo,
será disputada uma interessanto
partida entre o primeiro e so-
gundo quadros, em disputa de
vários prêmios. Depois da par-
tida haverá farta distribuição de
refrigerantes para os presentes,
na sede social.

F. E. Wi.udcrlcy F. C- v».
EHtrclln dn Snu.le F, C. — No
campo do primeiro, entro os pri-
melros e segundos quadros.

A direcção sportiva do Wan-
derley F. C. pede, por nosso in-
termedlo, o comparecimento dos
seguintse jogadores, ás 14 horas,
na sede social: Gino l.o e 2.o —
Raposo 1.0 e 2.0 — Llberato —
Antônio — Siriri — Martins l.o
e 2.0 —• Santos — Armando —
Nascimento — Ollvlo — Peres —
Carllto — Carlinhos — Moreira

Vianna — Jorge — Paulo —
Edgard — Bodlnho — Caetano —
Chlquinho — Lino o demais re.
servas.

íris F. O vs. Brn-i PnleHtrn
 No campo do primeiro, entre

os primeiros e segundos qua-
dros.

O. A. Atln» VS. Vllln Zlida F.
C. — No campo do Villa ZUda
F. C. entro os primeiros e se-
gundos quadros.

O director sportlvo do C. A.
Atlas pede, por nosso intermédio,
o pontual' compareclmento dos
seguintes Jogndorcs, ás 14 horas,
no campo: Arletto — BnrthO —
MontezanI l.o, 2.o e 3.o — A-
raujo — Nelson — Arruda — Ca-
margo — França — Armando —
Carioca — Petinell! — Manfre-
di — Braga — Suman — Vi-.tor

Centofanl — Ippolito — Crio-

O S. C. ÜYRIO ORGANIZOU UMA
CARAVANA DE TORCEDO-
RES
A direcção do S. C. Syrio or-

ganízou uma caravana para os
sons torcedores o sócios, que rte-
sejarem acompanhar os seus qua-
rtros a Campinas, onflo deverão
enfrentar as do Guarany F. C.

As lnscripções para essa cara-
van.i poderão ser feitas atê hojo
(sabbado), na secretaria fio club,
á rua Florenclo de Abreu, 80, sob.
tias 20 ás 22 horas, com o sr. Tel-
xoira.

O embarque da comitiva dar-se-
á amanhã (domingo), ás 10 ho-
ras, na estação da Luz,
INICIA-SE AMANHA O CAMPEO-

NATO DA DIVISÃO VF.RME-
LHA DA L. S. C. I. — ESTÃO
EQUILIBRADOS OS TRES JO-
GOS ESCALADOS
Deverá obter exlto o campeona-

to da "Divisão Vormolha" da LI-
ga Sportiva, Commercio e Indus-
trla, cujo Inicio se dará amanhã
(domingo), com a realização de
tres partidas. São todas equili-
bradas, nellas tomando parte for-
tos grêmios, destacando-se a A.
A. Platina e União São Paulo Al-
pargatas.

São esses os Jogos, campos e
iulzes escalados:
A. MUNICIPAL DE SPORTS vs.

UNIÃO S. PAULO ALPARGA-
TAS
Essa partida se afigura uma

das melhores do certamen da L.
S, C. I. Ambos os contondores
são fortes, estando em boa fôr-
ma, notadamente o União 'São
Paulo Algarpatas, que é, na ver-'
dade, possuidor de conjunto ho-
mogoneo.

O campo doterminnfi'0 ê o A. A.
Scarpa, na Vllla Scarpa (Belém-
zinho),

13M AVISO AOS SÓCIOS DO
PALESTRA ITÁLIA

A directoria do Palestra Itália
avisa a todos os seus associados
quo afim de facilitar o serviço
do cobrança do mensalidades, os
cobradores serão encontrados na
sedo social todas as noites, das
20 ás 23 horas.

FEST1VAES SPORTIVOS
O FESTIVAL SPORTIVO DO C.

F. FABRICA SANT"ANNA
A direcção de sports do Club

do Football Fabrica SanfAnna
acaba do organizar mais um fes-
tlval sportlvo que se realizará
amanhã, om seu campo social.

Para essa festa foi organizada
a seguinte ordem dos jogos:

A's 9 horas — Juvenil Lafeanl-
nho vs. Juvenil Amor á Pátria

A's 10 horas — Extra Fabrica
SanfAnna vs. Braz São Paulo.

A's 11 horas — CA. Flchet vs.
Extra Brasil.

A's 13 horas — l.°s quadros —
C. A. Flchet vs. Brasil F. C.

A's 14 horas — Bello Horizonte
vs. Húngaros Paulistanos.

A's 15 horas — C. A. Penhenso
vs. Lafeaninhos.

A's 16 lioras — C. F. Fabrica
SanfAnna vs. Oriental F. C.

Afim de tomarem parte nesse
festival o director sportivo do
Fabrica SanfAnna pede, por noa-
so Intermédio, o compareclmento
dos seguintes jogadores, ás 14
horaa, no campo:

Felippe, Eduardo, FazolI, Al-
fredo, Bllo, Heitor, Francisco,
Munhoz, Alves, Moura, Amleto e
demais reservas.

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
SPORTS ATIILI-3TICOS

(COMMUNICADO OFFICIAL)
J«!K«in dc miinnl.a

Do accordo com a tabeliã pa-
ra a disputa do Campeonato da
Divisão Principal da A. P. S. A.,
serfio reallzartoa amanhã os sc-
guintes jogos do football:

S. C. Germanla vs. C. A. San-
tlsta — Campo rto Santos F. C,
na vislnha clrtnrto dc Santos —
Juiz do primeiros qundros, dr.
Pausadas Flnto da Rocha —
Juiz do segundos quadros, Pau-
Io A. IVcnzel — Representante,
sr. Gumerclnrto Mnchndo Pires,
da commissão rto sports.

C. A. Ipiranga vs. A. A. Sáo
Bento — Campo rta A. A. São
Bento, na Ponto Grando — Juiz
do primeiros quadros, João rta
Silva — Juiz de segundos qua
dros, Pedro Thomé — Represen-
tante, sr. Salim Hizkallah Jor
go, rta commissão do sports.

Palestra Itália vs. Sáo Paulo
F. C. — Campo do São Paulo
F. C, na Chácara da Floresta

Juiz do primeiros quadros,
Cachuby Reis — Juiz do segun-
dos quadros, EnCas Sgarzi —
Representante, sr. Manuel VIei-
ra do Sousa, da commissão do
sports.

A. Portugueza de Sports vs.
Santos F. C. — Campo da A.
Portugueza de Sports, á rua Ce-
sarlo Ramalho, 25, Cambucy —
Juiz do primeiros quadros, Do-
mingos Nicollelis — Juiz de se-
gundos quadros, Cândido Casado

Representante, sr. Achilles
Bloch da Silva, da commissão
de sports.

Guarany F. C. vs. S. C. Sy-
Ho — Campo do Guarany F. C„
na cidado do Campinas — Juiz
de primeiros quadros, Carlos
Gritti — Juiz do segundos qua-
dros, Carloa Rustlchelll — Re-
presentante, sr. Alexandre Graz-
zlnl, do conselho fiscal da A.
P. S. A.

C. E. America vs. S. C. Co-
rlnthlans Paulista — Campo do
C. E. America, á rua Tabôr, no
Ipiranga — Juiz de primoiros
quadros, Alzomlro Balllo — Juiz
do segundos quadros, Antônio
Modelros — Representante, sr.
Ernesto Kury, do conselho fls-
cal da A. P. S. A.
REUNIÃO DO CONSELHO FIS-

CAL DA A. P. S. A.
E3tá marcada para hoje, ás

20,30 horaa, na sedo da A. P.
S. A., uma reunião do conselho
fiscal desta entidade, reunião es-
sa que so offectuará com a pre-
sença de sous membros: senho-
rea Erneato Kury, Alexandre
Grazzinl, David Marques e Au-
relio do Sousa.

O S. PAULO VENCEU O
COUINTHIANS

Na partida preliminar dispu-
tada hontem entre o quadro so-
cundarlo do S. Paulo F. C. e do
Corlnthlans, venceu o primeiro
pela contagem de 0 pontos a 1.
LIGA COLLEGIAL SPORTIVA

Acaba de sor fundada nesta
capital uma liga sportiva, cujo
fim unlco ê promover e incontl-
var o sport entre os estudantes.

Hontem reuniram-se os repre-
sentantes do Mackenzlo College,
Anglo-Brasllelro, Franco-Brasi-
leiro e do Lycou Nacional Rio
Branco e lançaram aa bases da
nova aggremiaçáo, quo, ô de so
prevor, vai receber o apoio una-
nlme de todos oa collegios.

Foi eleita a directoria provlso-
ria, composta assim: presidente,
Benedlcto Pereira Porto; vice-
presidente, Nemor Accorsl; 1." se-
cretarlo, Antônio Ayres Netto e
2.° secretario, Caligula Bastia.
Hontem mesmo empossada traçou
a norma de condueta, nomeando
uma commissão de estatutos e
incumbindo-se, tambem do pro-
mover os moios de solidificar os
primeiros passos.

Conta a dlrectorla com o apoio
do todos os collegios que lou-
varem a idéa e as adhesõe3 po-
dem ser levadas ao sr. Christo-
vam Andrade, no Lyceu Nado-
nal Rio Branco, à rua Vlllanovn,
20, telephone 1—-55G9.

NO RIO
SELECCIONADO NORTE CON-

TRA SUL
RIO, 28 (A. B.) — No próximo

domingo Jogarão no estádio do
Fluminense os selecclonados das
zonas norte o sul da cidade, em
beneficio dos clubs da segunda
divisão da Amea.
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE

SPORTS ATHLETICOS
(Coinmunlcndo official)

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DA COMMISSÃO DE SYN

DIOANCIA
Está convocada para hoje, ás

20.30 horas, uma reunião extra-
ordinária da Commissão de Syn-
dicancla, para a qual se solicita o
compareclmento som falta dos
componentes da mesma Commls-
são, senhores Hans Dlclc, Louren-

ço do Campos Mnchndo, Achlllnn
Bloch dn .Hllvn, Alfredo Cusolln,
I3i;.'i.i Munlz do Moura o do sou
prosldonte, sonhar Fnrcs Daba-
gue.
O. A. HOROCAIIA VS.

A. A. IIOTUCATUEN.HI3
Pnra Botucatu', borco no nos-

uo consngrndo cnmpoão Clodo, ao-
guo o prlmolro qundro do Club
A. Sorocnbnnn, que a convlto dn
A. A. BotucatiionBO onfrontnrá
o nou qundro princlpnl cm mnls-
tosa pnrtldn do foot-ball.

Esso embato vem sendo espera-
do com dcsusndo Intoros30 pois o
vnlor do quadro do Botucatu' é
Inognvol, n prova dlsno 6 tor uln-
da a poucos dlns logrado rotum-
bunto vlctorla sobro o "tonm" do
Bauru' o por contagom clovada.

A dolcgação vlsltnnto parte
desta capital polo comblo Que
ilelxa n gnro da Sorocnbnnn, An
20.40 minutos, o soguo assim or-
gnnlznda: DIractoros, Vicente
Santiago o José Moura Leito, Jo-
gadoròs, Antinlnho, Alceste, For-
mlgulnhn, Canhoto, Darlo, Dori-
vai, Oswaldlnho, Rnlondo, Amll-
cir, Binarl" Ratão, Marlano, Ros-
sns, Florinno o Constatlno do 011-
velra, zelador do Club o Antônio
Corrêa, juiz.

Os encnlados dovem estar na
estação nu 20 horaa do hoje,

EM SANTOS
UM POSSÍVEL ENCONTRO E.V-

THE O HESPANHA P. C. E O
SPORTIVO DF, BUENOS AIRES
SANTOS, 28 (A. B.) — O lies-

panha F. C. ostá negociando com
o Sportivo do Buenos Airea n rea-
llzação de um Jogo amistoso aqui,
amanhã, em seu cnmpo.

Os círculos sportlvos estão
multo interessados nn realização
desse encontro, espemndo-se do-
cisão favorável da Apea e Asea.
FESTIVAL. NO RIO, EM BENE-

FICIO DOS CLUUS DA SRGUN-
DA DIVISÃO
RIO, 28 (A. B.) — A festa spor-

Uva de domingo, no campo do
Fluminense F. C, promovida pe-
Ia Amca, em benefício dos clubs
do sua segunda divisão, consta-
rá de duas partidas do football.

O Jogo principal será entro o
primeiro quadro rio Vasco o um
combinado carioca, quo Jogará
assim organizado:

Vasco — Jaguaré; Brilhante e
Itália; Tlnncn, Fausto o Molla;
Paschoal, Paes, Rainha, Mattos e
Bndu*.

Combinado — Amado; Sylvlo e
Zé Luiz; Hermogenes, Florlano e
Fortes; Tlnduca, Doca, Gradim,
Arthur e Theophllo.

O juiz será o sr. Flavlo Pinto
Duarte, do Fluminense F, C.

A preliminar será disputada on-
tre o Olaria e Confiança.
O S. C. BRASIL ENFRENTARA'

O S. C. VILLA NOVA DE LI-
MA
RIO, 28 (A) — Em carro ro-

sorvado, ligado ao 2.0 nocturno,
mineiro, seguiu hojo para Villa
Nova do Lima a embaixada do S.
C. Brasil, chefiada pelo sr. Car-
los Knruge. '

O club carioca enfrentará na-
quella cidade o S. C. Villa Nova
do Lima.

BOX
EM BUENOS AIRES

A LUCTA ENTRE JUSTO SUA-
REZ E MOCOROA

BUENOS AIRES, 28 (U.P.) —
A victoria hontem obtida pelo
famoso pugilista Justo Suarez
não deitou por terra os créditos
do Mocoroa, que foi um adver.
sarlo valoroso, resistente e bra.
vo, resistindo galhardamente ás
investidas do antagonista o ata-
cando sempro com decisão e va-
lentia. Suarez mereceu o trlum.
pho obtido aos pontos, mas o lu-
etador vencido foi digno dos ap-
plausos que o publico lhe tribu-
tou.

Desdo o começo ao fim do
combate, os dois antagonlstas
conservaram a assistência sus-
pensa dos seus golpes, dando en-
sejo a um espectaculo emocio-
nante.

O vencedor iniciou o primeiro
assalto aggresslvamente, produ-
zindo.se uma s.érle terrível de
golpes, vibrados por ambos. Em
seguida a um "cllnch", Suarez,
com um soeco na face, fez per-
der o equilíbrio a Mocoroa, quo
chegou a ajoelhar, levantando-se
porém rapidamente o Investindo
contra o .antagonista, que lhe vi-
brou um violento direito no
queixo, a que Mocoroa respondeu
com firmeza.

No segundo assalto, Mocoroa
repostou com êxito aos ataques
de Suarez, forçando.o a ir as
cordas com uma serio de soecos
da direita o da esquerda no cor-
po. Mocoroa mostrou-se esplen-
dido.

Iniciado o 3.0 assalto, Suarez
desenvolveu um violento ataque,
appllcando na face do adversário
diversos direitos e esquerdos,
soguindo.se uma forte offenslva
enntrn ° nór-j)** r-miiiuli com
um direito ao queixo, que fez
vadllar Mocoroa. No 4.0 assai-
to, continuaram os ataques do
Suarez, mas Mocoroa respondeu
valentemente, conseguindo ao
mesmo tempo defenrter.se rta
maioria dos golpes, até que foi
atirado contra as cordas.

Suarez, no 5.o assalto, ata-
cando furiosamente, levou de
novo ás cordas.o adversário, quo
lhe appllcou diversos "jabs" no
corpo. Depola do uma lueta mui.
to encarniçada, começou o. revê-
lar.se, nos 6.o 0'7.o assaltos, a
superioridade do Suarez, embo-
ra Mocororá demonstrasse uma
rara habilidade na defesa dos
golpes e uma tactlca magnífica,-
mantida com brilhantismo até ao
fim do combate. Apesar de so
desenhar já a victoria do seu
adversário, permanencendo sem.
pre numa assombrosa activlda-
de, que nunca esmoreceu.

Nos cinco últimos assaltos, o
publico admirou, com egual en.
thuslasmo, a Justeza o a oppor-
tunidade dos ataques do vence,
dor e a bravura Indomita do
vencido.

AS LUCTAS DE I-GJE NO
CASINO

Além da lueta principal, a pro-
posito da qual todos os jornaes
têm feito varias referencias, por
ser uma lueta capaz de desper-
tar a attenção dos nossos affel-
coados ao violento sport do mur-
ro, aa demais do programma pu-

¦:iil H' " dn hojo no Casino An»
tarotlco, prnmottem agradar.

Com cffnllo, totliiR nllns ttlin
porfoltamonto equilibrada» o os
contondoroa tom opporturiltlado.'!
pnrn conseguir um resultado quai
lho:i nnjn favoravol.

Ludovlco v». Tavares — Essa
luotn, do I nii.ii.ltOH do 2 rnliiu-
tos o luvnu do 4 onçns, tora en-
tro Ludovlco o Tnvnres. São opti.
mos prollinlnarlstas, npoBar de
não serem muito velhos uas lu-
claa piiRllIstleus.

Ambos têm multo llgelrczn «i
lulinlravol golpu do vlstn. No*
nhnm, todavia possuo força du
murro pnr- conseguir um "Unoci;.
nut" autos do quatro assaltos.
Por Irso, a lueta terminará em-
pato ou por pontos, mas nem por
Isso deixará do sor excellente.

Cnrlcol vn. Pnrlioiil — Outro,
preliminar boa, a quo so realiza-
rá entro Cnrlcol o Pnrbonl, lueta
rto 4 aasaltos como a anterior,
rto dois minutos o luvas rto 4 on-
ça». Cnrlcol fi um nigllista Já
bastante trariucjarto no "ringue",
o está, além do mais, om boa for-
ma. Pnrbonl já é bnstanto confio-
cldo em São Paulo. Pugilista por-
tuguoz, apprendeu a luetar no
Rio do .Iniielro e velu nperf .Iço-
ar-so nesta capital. Aqui, appren-
deu a sor aggrosnlvo, qualidade
quo llio supro multo a dlíflolon»
cia do follego.

Atílio Santos VS. Ccrlilch — A
terceira lueta da noito 6 rto mol-
do a agradar sufflulentemcntc.
Adão Santos ô um dos mcio.i
pcsado3 do mais resistência en-
tre os novos. Tom treinado bas-
tanto e está em boa fôrma. Tom
luctado diversas vozes, sempro
com agrado. Gorblch é polonez,
multo conhecido em nossa capi-
tal. Está em boa fôrma. Violen-
to, aggressivo, é o provável ven-
codor da lueta, devido a ser, além
do mala, rápido em suas doei-
soes, não perdendo vasa pnra cas-
tlgar o adversai-lo no primeiro
momento do distracçáo. Não lia
multo, empatou do forma brl-
lhanto com Brlckman.

Hcrctlln v», Clorcttl — A lu-
cta entro Heredla e Clorcttl fi
em sela assaltos do dois minutos
o luvas de 4 onças.

Esses sola assaltos sirão pr-r
corto muito Interessantes. Não
acreditamos que a lueta termino
por "knock-out" rte algum rtos
dois, pois que amb03 Bão muito
resistentes.

Esse encontro, que foi dosigmi-
do á ultima hora, para substituir
a lueta Harry-CoradI, em vista.
do estar Harry impossibilitado
de luetar, veiu melhorar sensi-
velmcnte o programma.

Heredla, depois do sua lueta
com Loffredo, com quem empa-
tou, melhorou bastante, achando-
se em perfeito estado rto trei-
ning. Seu adversário, Cloretti,
terá nessa lueta, opportunidade
do demonstrar seus progressos
quo desdo muito tempo vem sen-
do evidenciado.

Manuel Pires e Jack Tigre —
O encontro entre Manuol Pires
e Jack Tigre é uma lueta revido.
Jack Tigre tem demonstrado ser.
um dos melhores leves actual-
monte em São Paulo. Conseguiu
fazer já uma vez, com fellcfda-j
de, vencer Manuel Pires, o to-
clinico luso que tantas sympa-
thias conta em São Paulo. Pires,
que melhorou bastante depois do
algumas luctas nesta capital, é
um optlmo leve, tendo sido o
unico quo pôde, entro os nossos
pugilistas, fazer frente ao cam-
peão uruguayo Miguoz.

Pctcr vs. Miinlni — Sobro a ul-
tima lueta da noito, aquella pela
qual todo o publico amante rio
pugilismo espera ansioso, muito
já so tem falado, sondo as forças
do amboa perfeitamente equili-
bradas, é impossível fazer quel-
quer previsão!

A

JUSTO SUAREZ TALVEZ 1*.U1»
TA PARA OS ESTADOS

UNIDOS
EUENOS AIRES 28 (A.) —

Os chronlstas sportivos desta ca-
pitai, na sua totalidade, assen-
tuum que Morocoa se revelou
superior ao qua delle so es-
perava.

Na opinião geral dos entendi-
dos da "nobre arte" e nos com-
montados que longamento tecem
os jornaos ô quo Justo Suarez tio-
verá ir aos Eatadoa Unírtes nfini
de se enfrentar com os pusllis-
tas de sua classe, em disputa
dos maiores titulos.

Não ha porém, certeza sobro
a viagem do campeão argentino
dos pesos leves, havendo ontre-
tanto em torno delia pronuncia-
da expectativa.
INQUÉRITO A RESPEITO DA9

LUCTAS DE OARNÉRA
CINCINATI, 28 (U. P.) — 0

sr. Stanley Isaacs, presidente dn
Associação Nacional de Pngilis-
mo, fez uma declaração annun-
ciando a nomeação de uma oom-
missão especial, para investiga''
o que so tem passado nas luctas
de que tem participado Primo
Carnera. O sr. Isaacs, entre ou-
trás cousas, disse o seguinte:
"O apparecimento continuo do
Carnera, luetando contra adver-
sarios Inferiores, dentro da Jn-
risdicção da Associação Nncio-
nal, contrariando mesmo as de-
cisôes das commissões de boi
doa Eatados, está exigindo um
Inquérito itnmedlato".

ATHLETISMO
Voluntários da Pntrlii F. C.->

Amanhã, ás 8 horas, na sérto so-
ciai, para todoa os corredores
de longo percurso.

s. c. coma-rniANS
Realizando amanhã, dia 30, um

Jogo-treino contra as turmas do
São Paulo F. C, o director do

polo aquático do Corlntliians
Paulista solicita, por nosso In-
termedlo, o comparecimento, a5

9 horas, na praça de sports oo

parque São Jorge, dos seguintes
jogadores:

Pagano, Franceira, Piacentinl,
Friedenreich, Moraes, San to-,
Galante, Paulo, Luclte, Rol)Cr",
Carlinl e todos os demais inscr
pto»-

¦MrrffiiisWifliíiir iioisirmiii^
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O O. A. TRIÂNGULO 1'AIIA
IIISPI-TAII NO PIIOMIIO Ml-'.'/.
UMA PROVA 1)10 PlillllNTIlIA-

NINMO
O |i.'ii'iir»i> — O ri'Hiiln..ii-i.l,.

A dlrocçlo do aporta do O. A.
Triângulo esta ultimando oh
)ir».piii'iiiiv()H parn a disputa iln
prova Intornn, denominada "Ar-
ih.ir Antuno»", Inatltuldu o dlo-
pulada poln prlmolru vo* no
nnno paBHndo,

Essa prova vom sondo ngunr-
lijiin com grando IntorosBO po-
Ioh a/isoolndoB do progressista
Kromlo do bairro da Lapa, cs-
tnndo ob bouh uthlotnu troliian-
do co mnfinco.

O puroiimo
O poronrBo da prova "Artliur

AntiinoB" sorá o mosmo do an-
im passado, sondo da Lnpa a
Vllla Pomp6la o chognda na
Lapa.

O regulamento
O roKHlnmonto da prova noril

o mesmo obodooldo no anno prl-
mclro d OHua disputa. Nessa
prova poderá so lnsorovor todo
o qunlquor bocío do club uma
vez om dia com o cofro uoclul,
iieiido as Inscripr.Oos recebidas
por quulquor mombro da com-
inlBBfio nportlva. Essas Inseri-
lições Btto grutis, estando abor-
tas doBdo já.

A prova "Arthur Antunos" so-
vá disputada nos dlao 10, 23 o
80 do abril próximo, sondo con-
diderndo vencedor o pedostrliino
quo obtiver melhor tompo, som-
unidos oa tempos quo flzor nas
tres disputas.

Sorfio desclassificados os con-
correntes quo deixar do partlcl-
par om uma daa disputas ou
.abandonar a corrida om molo,
bem assim os quo uzarom dos
niclos illlcltos.

FEDERAÇÃO PAULISTA DB
ATHLETISMO

Registo do UtlllvtlIM
Em sua ultima rounlão, a dl-

jcctorla da Federação Paulista
do Athlotismo confirmou a ap-

provação polo departamonto to-
chnlco, dos seguintes registos do
¦itbletas:

C. R. Tlet3 — Cyro do Sousa.
C. Á. Paulistano — Plínio

Kaéhi, Gabriol Moulatlot, Rapha-
cl Nelson Perrono, Arlindo Pro-
copio, Roberto do Queiroz Tol-
les. Armando Ricardi, José do
Sousa Pinto, Lulz Gonzaga Ra-
mos, Odair Pacheco Pedroso, Ri-
cardo Vaa Guimarães, Ruy Tol-
seira, Farld Chedo, Marcos de

Abreu Pereira.
Club Esperia. — Carmino Gior-

ei Antônio Jorge Nemo, Guido
.«padari, Armando Piovesan, José
lüsognini, Ernesto Bisognini,
Jacomo Quarto.

C. Campineiro do Regatas e

Natação — Sérgio Linn.
Competição do estreante»

As inscripções para esta com-

petição a realizar-se, no próximo
dia 13 de abril, encerram-se im-

preterlvelmente ás 21 horas do
dia 3 d0 mesmo mez.
Corrida rústica de 2.000 metros

por turmas
A Federação Paulista do A-

tliletismo fará realizar, no dia 27
de abril próximo, uma corrida
rústica de 2.000 metros por tur-
mas, cujas inscripções encerram-
So no dia 17 do mesmo mez. Os
registos serão recebidos atê o
dia 7. Os clubs Interessados po-
derão inscrever turmas do 10
corredores, sendo quo a classi-
f'cação será por turmas do 5
concorrentes.

O FESTIVAL DO ESPERIA
' Fará parte do programmà tuna

conípctlçílo pnra estreantes
e novíssimos

i Promette alcançar grande brl-
. lho o festival sportivo do Club
i Esperia, que será realizado ama-

\ nhá, na sua sede social, na Pon-
ite Grande.

, O programmà elaborado está
realmente Interessante, contando"' 
com varias provas de remo, nata-
Cão, além de provas cômicas, que
deverão ser a alegria da festa.
Será disputada também uma par-
tida de bola ao cesto entre as
primeiras turmas do Esperia o C.
R. Tietê.

Uma interessante prova para
os athletas novíssimos e estrean-
tes será também levada a efefito.

7.° paroo — 50 metro» — Na-
vIsHlmoa — Nado do (matas,

Provim comlcii»
Ab prova» cômica» noi'Ao .ff.i*

oiiiuiliiti na piscina, o «do un no*
gulntes!

.,• prova — Collior do ovos' 8.» prova — Corrida oom volanj
8.» prova — PaootoH oom rou-

pa para vestir;
4.» prova — Corrida do dos-

plr-»o.
Iloln III» <!l'NtO

(iora rciiiir.il.iu um intorosflanta
Jogo amistoso do bola uo cohIo
entro un prliuoIriiH turimis do Club
do Regatas Tloto o a do Club Eu-
poria.

Ilnllo
Dopola da parto sportlva sorá

ofíoutuudo, como do costume, um
grandioso Imllo ao ar livro, uo
som do uma oxcollonto banda,
londo Inicio As 20 horaa om ponto.

Chroníca Religiosa
(29 de março)

SANTO EÜSTASIO, abbade de Luxeuil

HiPPiSMO
' SOCIEDADE HIPP1CA

PAULISTA
Em rounlão ofíootuodi. hon-

tem, a Dlroctorla da Soclodudo
Hlpplca Paulista rcaolvou am»
pilar o programmà do torneio
murciido pura o dia 3 do maio
próximo, nollo Incluindo mnls a
disputa dn prova "Elias Alves
Lima'', quo tom como prêmio
principal o cavallo do saltoa
"Carovy", offerecldo polo soclo
sr. .Manuel Dnntiir. Meados Cruz.

Essa prova será exocutada so-
bro o mesmo porcurso da prova"Criação Nnclon.il" sondo porem
modificadas para maior a altu-
ra o largura dos obstáculos, con-
formo indicação abaixo.

1 Sebo 1.10: 2 Sebo e vara
1.20; 3 Paro A moutons 1.10; 4
cancolla 1.20; 6 triplico 1.10 x
1.50; 6 Vara o fosso 1.10x1.30;
7 Quádrupla 1.20x2.00; 8 Pa-
rallcla 1.10x1.00.

A referida prova 6 para ama-
zonas civis o mllitaroB, montan-
do qualquer cavallo. Haverá
handicap do 0,20 em altura e lar-
gura nos quatro últimos obsta-
culos, para cavallos com collo-
cação atô 3.o logar em concur-
sos officiaes.

O cavalleiro collocado om 2.o
logar nesta prova receberá uma
fina sélia "Hermes" e o quo con-
quistar o 3.o logar terá como
prêmio uma cabeça completa, em
couro amarello.

A Socledado Hlpplca acaba do
scientiflcar, a respeito, todos os
clubs interessados.

O programmà
E' a seguinte a relação do pro-

gramma do festival do Esperia:
1.° pareô — Canoés — Novlssl-

mos — 1.000 metros — Medalhas
de prata:"D'Auria" — Remador, Lulz
D'Auria; "Adolpho" — remador,
João Baldinl.

2.° pareô — Pranches a 2 re-
mos —- Novíssimos — 1.000 me-
tros — Medalhas do prata:

"Renata" — P. Gregorio Score-
ti; v., Jacomo Quarto e p., Ar-
mando Isola.

"Clara" — P.» Alfredo Busin; v.,
Octavio Vailattl; p., Miguel Pan-
zonc.

3.» pareô — CanOas a 2 remos
— Senhoritas — 600 metros —
Medalhas de bronze cunho espe-
ciai:"Ellzabeth" — Patrão, Alfredo
Chicca; voga, Lydia Gonçalves e
p., Mathilde Dupré.

"Clyde" — P.» Alcides Ferro;
v., Helena Duprat e Carmen Gal-
let.

4.° pareô — Canoés — Novlssi-
jnos — 1.000 metros — Medalhas
de prata:"Benito" — Remador, dr. Ben-
jamin A. Ribeiro.

"Adolpho" — Remador, Mareei-
lo Lucchesl.

5.° pareô — Yoles pranches a
i remos — Novíssimos — 1.000
metros — Medalhas de prata:

"Santa Maria" — P., Narciso
Giovanetti; v., Aldo Lazzerlnl;
s. v., Germano Videira; s. p., Au-
gusto Villi; p., Antônio Colombo.

"Egle"  P.i Gregorio Scorat-
ti; v., Jacomo Quarto; s. v„ José
Chiavone; s. p., Arthur Massoni;
p., Armando Isola.

C.° pareô — CanOas a 4 remos
Estreantes — 1.00. metros —

Medalhas de bronze cunho espe-
ciai:"Anir" — P.» Alfredo Dusln;
v., Santo Mastrorosa; s. v., Au-
gusto Taccioli; s. p., Maurício A.
Camargo; p., Salvador Rizzo.

"Titinha" — P., Luiz Roldão;
v.-, Alberto Vannucchl; s. v.» Or-
laudo P. Cecconi; s. p., Lucas
Bianeo; p., Guido Pizzocolo.

7.° pareô — CanOas a 4 remos
Misto — 2 senhoritas e 2 re-

madores — 1.000 metros — Me-
dalhas de bronze cunho especial:

"Esperia" — P., Jacomo Quar-
to; v., Helena Duprat; s. v„ Ger-
mano Videiro; s. p., Aldo Lazze-
rini; p., Carmen Gallet.

"Anir" — P., Narciso Glovanet-
ti; v., Lydia Gonçalves; s. v., An-
tonio Colombo; s. p., Augusto Vil-
li; p., Mathilde Dupré.

Natação
A parte de natação do program-

ma conta com 7 pareôs equilibra-
dos, que são os seguintes:

1." pareô — 50 metros — Me-
nis — Nada livre.

2.» pareô — 100 metros — Me-
ninos — Nado livre.

3.° pareô — 50 metros — Se-
nohritas — Estreantes — Nado
livre.

4.» pareô — 200 metros — Ju-
niors — Nado livre.

5." pareô — 100 metros — No-
vií.siinos — Braçada clássica.

0.» parco — 50 metros — Meni-
nos — Estreante». — Braçada
ciassicS.

POLO AQUÁTICO
S. C. Cnrlnlitlnni» Paulista —

Amanhã, das 7 ás 11 horas, au-
las do polo aquático, na sedo
social.

PING-PONG
C. A. TRIÂNGULO vs. C. A.

BARRA FUNDA
Realiza-se na próxima segun-

da-feira, dia 31 do corrente, na
sedo do C. A. Triângulo, uma
partida de ping-pong entro as
tres turmas locaes e as do C.
A. Barra Funda.

Para esso encontro a dlrecção
sportlva do C. A. Triângulo po-
de, por nosso intermédio, o com-
parecimento do todos os jogado-
res o as respectivas reserVns,
á hora de costume, na sede so-
ciai.

Club das Perdizes — Hoje, ás
20 horas, na sedo social, as se-
nhorltas terão um treino desse
sport.

C. A. Paulistano — Hojo, ás
16 horas, para senhoras, e ás 17
horas, para cavalheiros.

Palestra Itália — Hoje, ás 20
horas, na sede social, do Parque
Antarctica.
INICIA-SE NA PRÓXIMA SEMA-

NA O CAMPEONATO INDIVI-
DUAI» DE PING-PONG DO

CLUB ATnLETICO ATLAS
Vem sendo esperado com vivo

interesse o campeonato indlvl-
dual de plng-pong organizado
pelo club da alameda Barão de
Limeira.

Essa campeonato, que será ef-
fectuado em sua.sedo social, te-
rá inicio na próxima semana.

Afim de tomarem parte nesso
certamen, o director quo dirige
esse sport no C. A. Atlas pedo,
por nosso intermédio, o compa-
recimento dos seguintes jogado-
res, ás 20 horas, segunda-feira,
na sede social:

Tullio Casale, Davld Simões,
Victorio Petroni, Armando Mar-
tins, Nelson Pereira, Virgílio
Mencio, O. Montezoni, J. De Chia-
ra, M. Arietti, Vicente Di Bella,
Paulo A. Martins, Antônio Paiva,
José Gonçalves, Roberto Calvo-
hesi, Nelson Braga, Henrique,
Rrikmann, Cruesto Ippolito, Ma-
rio Furtado, Fernando Falcão,
Pedro Gilberto e Eduardo S.
Rocco.

SANTA ROSA A. O. vs. FLOR
DO NORTE F. O.

Realizou-se na ultima quarta-
feira, na sede do Santa Rosa A.
C. uma partida de ping-pong en-
tre as tres turmas do Santa Rosa
A. C. e as do Flor do Norte F. C.

Depois de muito equilibradas
terminaram com a victoria do
Santa Rosa A. C. nas tres turmas
com os seguintes resultados:

3.as turmas — Santa Rosa, 100
vs. Flor do Norte, 118;

2."s turmas — Santa Rosa, 150
vs. Flor do Norte, 129;

l.»s turmas — Santa Rosa, 200
VS. Flor do Norte, 118.

A turma principal do Santa
Rosa A. C. estava assim organi-
zada:
Santos — Francisco — Pedro —

Pecor ae Ernesto
SANTA ROSA A. C. vs. LYCEU

DE ARTES E OFF1CIOS
Realiza-se na próxima segun-

da-feira, dia 31 do corrente, na
sede do Santa Rosa A. C. uma
partida do football.

Para esse encontro o direetor
sportivo do Santa Rosa A. C. pe-
de, por nosso intermédio, o com-
parecimento de todos os, jogado-
res e reservas, ás 20 horas, na
Bédo social.

LUTZ FERRANDO A. O.
A directoria do Lutz Ferrando

Athletico Club, oommunlca, por
nosso intermédio, aos sócios que
mudou sua sede para a avenida
S. João, 85-A, 2,a sobreloja, salas
6* e 7, sendo a mesma inaugura-
da sabbado. dia 29 do corrente,
ás 21.30 horas, pelo que pede o
compareclmento dos srs. conso-
cios .

A directoria communica, tam-
bom, que sabbado, haverá duas
partidas de pingue-pongue entra
as turmas "Vice-campeã versus
Combinado Ary Martins", as
20.15 horas, e "Campeã versus
Felix llasson", ás 20.45 horaa.
rogando, portanto, o comparei-
mento dos jogadores abaixo, sen-

do conferido prêmios pelo sr.
vice-presidente ás turmas vence-

^Campeã 
- Paulo (Cap.). Tar-

qulnio, Sousa, Ollvlo. Reservo.
Anisio. ,., .

Vice-Campeã—Orivaldo (Cap.),
França, Solsas. M. Gama.

Feíix Hasson — Ntlton (Cap),
Aldo, Armando, Doractdes.

Arv Martins — Tessler (Cap.),
Araújo, Donatl e Cortez.

MATACÃO
C R. N. DA PENHA

Hoje, das 6 horas e meia, ás f

horas e das 16 ás IS horas.
Amanhã, das 7 ár 0 horas i

das 14 As 15 horas para meni
nos o senhoritas.

Ern ..iltiii.I.. duma ilnti iiiiiIb
nobre» famIlliiB d» liorgonlin.
Niibcuii nos linn do hcciiIo Hoxto,

A piedade quo nioHtniva nuiiiu
liliiili. quo mnl bo i-.il." o que •*•
religião, dou a entender quo o
mundo não pon»uirlu pnr multo
torapo um joven do quem não
ora digno.

Descobrindo enda dia novos pn-
rlgoB nu século, resolveu buscar
m» dpsorto o quo não nonava no
tumulto do mundo; o liinonslvol
Ab seduotornH o enganosa» ospo»
ranças com quo o llsonjonvnm o
nasclmoiito o rnran qiinllilades,
só pensava cm rotlrar-BO du tan-
io risco o engano.

•f * *
Havia ilnii. ou tres iiiiiuib quo

S. Coliiinbnno, monjo irlandoz, ti-
nha Itlii) procurar na Franca um
deserto próprio pura lho fnzer
esquecer os pnrentes o a pátria,
o capuz do Btttlsfazer o desejo
quo tinha do pausar os dlns nos
rlgoros da mais austera ponltnn-
cia. Tondo-so retirado pnra um
deserto situado no Franco Con-
iludo, fundou o fnmoBo mosteiro
do Luxeuil, quo por muitos bo-
culos foi seminário do santos o
ondo logo desdo o principio so
contaram uns scisuentns rcllglo-
sos, cuja maior 'parto so fez vo-
nernr por sua cmlnento vlrludo,
e muitos também pelo dom dos
mi Ingres.

Eustusio foi um dos primeiros
qua so alistaram sob a discipll-
na do S. Columbano. O discípulo
honrou sobremodo o mostro. O
amor á oração, a inclinação para
a penitencia o o zelo da obser-
vancla flzorani-n'o respeitar co-
mo modelo acabado do perfeição
religiosa. O seu exemplo inspi-
rava fervor; o em pouco tempo
so admirou, vlvamonto copiada
no novo mosteiro, a sentldado dos
monjes do Oriento. Não durou
muito a calma. Como a rainha
Bruneliauld o seu neto Thiorry
não pudessem tolerar o zelo com
quo S. Columbano rcprehendia as
suas escandalosas desordens, cx-
pulsaram-n'o do mosteiro üo Lu-
xeuil o quizeram obrlgal-o a vol-
tar para a Irlanda. Vendo o mo3-
telro exposto ás violências dos
ministros do Thierry, Eustaslo
retirou-so com S. Gal para os
Estados do Thedoberto, quo os
tomou debaixo do sua protecção.

* * •>.'*
S. Columbano, quo para obede-

eer a Thierry havia já embarca-
do no porto do Nantes, foi arro-
jado por uma tempestade ás cos-
tas da Bretanha. Por este facto
conheceu não sem vontade de
Deus que tornasso a passar o
mar; e tendo noticia da boa ro-
cepção que a seus discípulos Eus-
tasio e Gal f izora Theodeborto, ir-
mão do Thierry, tomou o caminho
da Austrasia.

A' estima quo o rei tinha pelos
discípulos corresponderam as de-
monstracões do amor com quo
recebeu o mestro. O príncipe deu-
lhe a escolher o logar quo qul-
zesse dentro dos seus dominios.
Acoeitou o santo a offerta; e lc-
vando comslgo Eustaslo e Gal,
sahiu pela corrente do Rheno até
ás ultimas extremidades do lago
de Constanza, entrou no palz dos
suissos que pertencia a Theode-
berto, e pregando em todas a3
partos a fé do Jesus Cliristo, pa-
rou no território de Bregentz, on-
de fundou um novo mosteiro. Ten-
do aqui noticia do quo alguns se-
culares so haviam apoderado
duma parte do convento do Lu-
xeuil e ameaçavam expulsar dei-
lo todos os monjes, enviou-lhes
Santo Eustaslo na qualidade do
abbade.

Custou muito ao mestre e ao
discípulo esta separação; mas
era indispensável o sacrifício.

dlaa cruclndo pnin.i mais vivas
.1.. -.- -. cliolo do iiier.-eiiiieiiii.i o
favorecido com o dom iin.-i ml-
Ingres morrou am Luxoull no
nnno 035, oorcn dos ¦oasoutn 'In
mia odado» mala do trlntu doa
quiios pa.-"- ml.ui no refarldo moB»
telro, onda (nt ontorrado soion-
ii.-im-iiii.. Grande numoro do ml-
Ingroa declararam a ¦ .uiil.l.i.l.-
do glorioso sorvo do Deus.

Com o andar do tompo foi o
»nu onnto corpo trnslndndo pnra
Vorgnvlln, na Lorena, da dlocoso
do Motz, nhbndla dn rclllgosos
destruldn, nndn rostnndo actunl-
monto das rollqulas do Santo
Eustaslo.

A EMULAÇÃO

EXPEDIENTE DO"llll PMBMI"

Nos tempos quo correm não bo
considera a emulação como um
grando pocc.ido. E todavia S.
Paulo declara quo todos ob quo
forem manchado» delia ficam
excluídos do reino dos céos.

A emulação reino om qunel to-
dos os cornções; mascarada, dls-
farçada, subo Introduzlr-so ntô
nos espíritos mala devotos, nté
nas nlmas que parecem mais ti-
morntas. E desde quo se Intro-
duzlu num coração, são enormes
os estragos quo produz.

A emulação 6 uma Inveja ml-
tigadn; não tem todo o fel, mas
tem quasl toda mnllgnidado da
inveja. E um veneno; porém tão
subtil, tão hem preparado, que
mal se conheço quando netua.

Não so manifesta om aversões
a rosto descoborto, nem cm
murmuraçOos grosseiras, nom
om invectivas Impetuosas, nom
em tristezas pungentes quo se
não pedem dissimular: é uma

tncilurnldado frln, o muda, 6 um
riso falso o malicioso, 6 um oc-
culto desprezo quo se quer es-
conder, é uma interpretação ma-
ligna ainda mesmo das acções
mais innocentes; tudo isso dá
sobejamente a conhecer o multo

quo nos desagrada o mérito a-
lheio.

'X distineção mortiflea os que
presumem de eguaes. Nilo se

gosta de ver tão applaudldos a-

quolles com quem so vive. Aos

quo estão retirados, inquieta-os
o maia levo ruído. As sombras
servem para quo resaltem mais
as cOres; e neste sentido temo-
so servir da sombra, quo faça
brilhar mais o esplendor dos
outros. Por Isso são tantos os

que pretendem escurecel-o. Em
um animo generoso, em um

coração christão, pede a emu-
lação servir do estimulo á vlrtu-
de; porém numa alma baixa de-
genera em aversão e produz a-
zedumo e nmargor.

•j! íp •?
TJm espirito apoucado ê lnve-

joso nada encontra quo adml-
rar; um coração grando e no-
bre quizera Imitar tudo o que
admira.

Quando temos as mesmas obri-
gações que outros, e estes as
desempenham melhor, neste

mesmo desempenho nos dão uma
llcção modesta, que instrue mais
do que quizeramos. Encontra-se
nella não sei que reprehensão
oceulta, e nesta oceulta repro-

tfREÇOS DE ASSIGNATURAS
De hoje até 31 de dezembro de 1930  3Q$C0O
De hoje nté 30 dc junho de 1930  12$000

As nossas assignaturas t**-«*minam unicamente a

3C dc junho e a 31 de dezembro, embora começadas
em qualquer época.

Noticias do Interior

Director de publicidade — (Para toda espécie

de propaganda commercial)-LUIZ PASTÜK1NO
— Telephone, 2-2451.

Está percorrendo as cidades principaes da H»

nha Paulista Araraquarense e Donradense. o nosso

representante professor Augusto Nojjueira. o qua)
tem poderei para angariar assignaturas. nomear

agentes e cuidar, emfim. de todos os assumptos,

referentes ao nosso jornal.

SANTOS

no apertando nté lho osmlgalhar
os ossos, partlndo-o em dois po-
paços; n Baraqulslo suffocuram-
no, doltnndo-lho poz ardendo po-
Ia bocen, 326.

S. Cyrlllo, dlacono o martyr
om'Hollopolls, junto no Líbano;
nn tempo do Jullano Apóstata ob
pngãos abriram-lhe o vontre, ar-
rançaram o fígado, que comeram
como anlmaoB ferozes, 362.

O martyrlo dos Sant03 Pastor,
Vlctorlno o sous compnnhoiros,
na Nlcodemla.

Os santos confessores Armogas*
to, conde, Mnscolas o Saturo,
mordomo do palácio real, em A-
frica; os quaes na preseguição
dos vândalos, sendo rol o orla-
no Genscrico, depois de soffro-
rem grandes tormontas e affron-
tas pola confissão da fé, acaba-
ram gloriosamente a Carreira do
seus combates, 461.

S. Segundo, martyr em Asti,
119. Santo Eustaslo, abbado do
Luxenll; discípulo de S. Colum-
hnno, foi prelado de cerca de seis-
centos monjes; celebre pela vlrtu-
fie da sua vida e milagres, 625.

S. Bertholdo, carmelita, 1188.
No calendário geral da Egreja

não ha missa própria nesto dia.

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO

No Santuário do Immaculado
Coração de Maria, estará hoje
exposto á adoração dos fieis o
Santíssimo Sacramento, depois da
missa dns 8 horas, atê áa 19 ho-
ras, quando so dará o encerra-
mento com a bonçam solenno o as
orações do esty\p.

TENTATIVA DE SUICÍDIO

Utn tiro no ouvido
O viuvo Mclldonio Grnce, ita-

llano, sapateiro, de 65 annos de
odade, hontem, no domicilio, á rua
Rodrigo dos Santos, 102, desgos-
toso da vida, tentou suicldar-so,
desfechando um tiro no ouvido.

A ABsistoncla prestou-lho ob
necesaarlos soecorros médicos.

<¦?.».!». ».Hn|.H..»..«-»-»-»-»"«-»-»-'-»-»-«—'

0 estellionalo na Ar-
entina dos estanciei-

ros Fernandez
A CHEGADA. AO RIO, DB DOIS
INVESTIGADORES PORTENIIOS

PARA CONDUZIR OS CRIMI-
NOSOS A BUENOS AIRES

SOCIEDADE S. VICENTE
PAULA

DE

* * *
O novo abbade do tal modo j hensão certa verdade, quo a-

soube ganhar os corações dos
Injustos usurpadores, quo o dei-
xaram sonhor de todo o mostel-
ro.

Dedicou logo todos os seus
cuidados ao restabelecimento da

i marga e humilha. E' isto que
entristesse os imperfeitos.

* *' *
Logo que num coração não

reinar a humildade, a emulação
disciplina monastica; e como,; áerà.Be delle, E» cert0 qu6
exhortava mais com o exemplo üo ,_..__„.._ __,,_
que com palavras, dentro de pou-
co reinou o fervor em toda a
communidade. Eram os seus jo- •

juns, vigílias e rigorosas peni-
tencias as llcções mais efflcazos
com que instruía; por isso tor-
nava-se difficll resistir a esta
espécie de exhortações.

A extraordinária caridade com
que tratava os seus subditos; a
admirável vigilância com que
provia a todas as suas necessi-
dades espirltuaes e corporaes; a
suavidade do seu patemal gover-
no; a affabilidade com qu-3 re-
cebia a todos os seus Irmãos, a

quem amava como filhos e hon-
rava como si fossem seus supe-
riores; tudo isso, acompanhado
do não sei que ar de santidade
que transparecia em todas as
suas acções, fel-o tão senhor dos
corações de todos, e grangeo i
tanta reputação para o mosteiro
de Luxeuil que vinham dc to-
das as partes collocar-se debai-
xo da disciplina do tão santo ab-
bade, o qual teve a consolação
de ver em sua casa uns seiscen-
tos monjes, cujos nomes quasl
todos estão inscrlptos nos fas-
tos da Egreja.

O vasto zelo de Eustaslo não
podia estar clrcumscripto ás pa-
redes do mosteiro; e como o céo
o tinha dotado de grande elo-
quencla e extraordinário talento
para a pregação, sahiu a annun-
ciar a palavra de Deus e levou
a luz do Evangelho atê aos ba-
varos, fazendo em toda a parte
muitas conversões.

Da sua escola salilram Santo
Anhoaldo, que foi bispo de Laon;
Santo Omor, bispo de Terouane;
Santo Alchar, bispo de Noyon, e
S. Quintino, e muitos outros,
cuja eminente-, santidade constl-
tue o maior elogio do Santo Eus-
tasio.

Por esto tempo deu-lhe o Se-
nhor a entender que estava pro-
ximo o Eim da sua santa vida,
e por este motivo redobrou as
suas austerldades e o seu fervor.
No maio destes exercícios de
mortificação e de virtude assai-
tou-o uma violenta e dolorosa
enfermidade.

No mais vivo das suas agudis-
simas dores ouviu Uma voz que
lhe dava a escolher: ou padecer
por espaço de trinta dias sem
o mínimo alivio, ou ser para lo-
go alliviado. mas não morrer sl-
não depois de quarenta. O ar-
dentisslmo desejo que o abrnsa-
va de possuir quanto antes ao
seu Deus no céo. fez que consi-
derasse a dilataçfío que se lhe
propunha como o mnis cruel de
todos os lormentos e assim esco-
Ihcu padecer mais o mo-rer
quanto antes.

Tendo nois o.issado trinta

Reunem-se hoje as seguintes
conferências da Sociedade do S.
Vicente de Paula: ás 8 horas, a
de SanfAnna; ás 10 horas, e
meia, a de São Luiz Gonzaga, no
Lyceu do Sagrado Coração de Je-
sus; a de Santa Cecília, na matriz
de Santa Cecília; a de S. Marti-
nho, na matriz de Barra Funda;
fts 20 horas, a de Santa Ephige-
nia, na matriz do Santa Ephige-
nia; a de Nossa Senhora da Con-
celção, na matriz da Consolação;
a de São Sebastião, no Dispensa-
rio Ae SanfAnna, ás 19 horas e
meia.

RIO, 28 (U. P.) — Pelo "Conte

Rosso", chegado esta madrugada
á Guanabara, vieram dois agen-
tes do policia de Buenos Aires,
Francisco Rodriguez e Raphael
Zumanaga, com a incumbência
do levarem os irmãos Lulz e Is-
mael Fernandez, cstancielros ar-
gentinos, aceusados do crime de
estollionato na Argentina, facto
de quo os jornaes so oecuparam
largamente.

Os irmãos Fernandez, como so
sabe, foram presos aqui á requi-
sição das autoridades argentinas,
através do Ministério das Rela-
ções Exteriores. Foi egualmente
pedida a extradicção dos dois ac-
ousados, não tendo ainda o Su-
premo Tribunal se pronunciado.

Os agontes da policia buenai-
rense apre.sentaram-se, logo após
o desembarque, ao embaixador
argentino. Teneionam elles re-
gressar a Buenos Aires no dia
5 de abril, pelo "Conte Verde",
conduzindo presos os dois irmãos
Fernandez.

A VERTIGEM DA VELOCIDADE

DR. ARMANDO -lEIlIU-IIIA IU
ROSA

SANTOS, SS — V notlctr. da no-
moAQflo do er. dr. Armando For-
ri.lrn. da Rona, dolegndo regional
di» Snntos, pnra o oiovado oargo
do oliofo d» Policia do Estado,
enusou nesta ol-üado, ondo s. ».

conta um vimto olvoulo do amlaa»
dos, a maior satlitnçfto.

Por obbo motivo, o novo chefe
do Policia rocobou Innumerna fo-
licitações.

O Br. dr. Forrelra da Uonn «o-

guiu esta manhã pnrn essa cnpl»
tal, afim de uüsumlr o oxerclclo

do sou oiovado ourgo.
COMPANHIA DE COMEDIA» B

HE VIS IAS
S.\NTOS, '.'8 — Proctvuento do

Rio do Jnnolro, «asa-m hoje pelo
nosso porlo, <i bordo do vapor nn*
oionnl "Commandanto Alvlm". n
companhia do comedlns e- rovls*
Ins, dirigida polo actor Podro Co-
Icstlno, quo so õcatimi "¦ Porto A-
logro, ondo vnl fazor unia tempo-
rada.

O "MINAS GERAES»
SANTOS, 28 — O cutirnçndo

"Minas Cernos", Ia nossa Marl-
nii.i do Guorrn, ora nncorndo nn
noiiso porto, eora franqueado á
vlsltnção publica, amanhã, dns 14
ás IS horas.

Em virtude do desastre vorlfi-
cado a bordo dnquollo vaso de

Biiorrn, não haverá recepção, fl-
cando prejudicadas as tentas que
estavam projecta-.lns.

O "Mlnns Geraes", ao quo esta-
mos Informados, pormnnecerá no
nosso porto até o dia 6 do abril

próximo.
PRAIA CLUH

SANTOS, 28-0 Praia Club
havia organizado um grande ba -

lo. «uo deveria ser levado n effei-
to, amanhã, no "grlll room" do

Parque Bulncr-rlo Hotol. em no-

monagom a dlstlncta ocncIaJiaade
do couraçado "Minas Geraes .

Em virtude do t\i:o a b. 'do, por
motivo do desastre que Victlmou
um dos seus marinheiros, a dire-

ctorla limitou a testa a uma rou-

n ão intima, que sõ •«•otUMá
amanhã, das 21 horns á meia

CAPTURA DE UM PERIGOSO
LADRÃO

SANTOS, 23 (A. B.) - Os nu-

merosos roubos verificado!. «aut,
ultimamente revelam à policia o

mesmo autor, pois eram pratica-
dos em circunstancias análogas.
Depois de diligencias pacientes,
a policia conseguiu prender o

urrombador internacional e ha-

bil gatuno llernandez Silva, de

28 annos, chileno.
Hernandez foi capturado quan-

do procurava agir contra uma

casa commercial da praça Mana

e em seu poder foi encontrado
um perfeito apparolhamento de

arrombador.
O criminoso confessou sua

participação em íarlos assaltos,
não somente aqui como ah em

São Paulo o no Rio do Janeiro.
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NA PRAÇA DA REPUBLICA

nem sempre se introduz nello
com este nome, porque seria
muito mal recebida; o amor pro-
prio, com quem está sempro do
Intelligencia, empresta-lhe mil
disfarces para se encobrir.

Sente-se não sei que secreta
aversão a certas pessoas, que
por sua exemplar virtude se
distinguem mais do que quere-
mos. Diminue-se-lhes o mérito.
Sl so encontram outros da mesma
opinião, como se lhes bate pai-
mas! Experimcnta-so uma certa
complacência quando se conhe-
ce que a sua virtude não ê do

gosto nem da approvaçao de

todos. Que cuidado em não as

olhar nunca pelo seu lado bom!

Que dureza, que inflexibilidade
em não lhes perdoar a mais pe-

quena cousa!

Os que não fazem multa vai-

dade do ser ou parecer devotos,

dão a isto o nome próprio quo
lhe corresponde, chamando-lhe
orgulho, emulação, paixão ma-
ligna. Os que se dizem devotos
chamam-lhe indifforença, anti-

pathia.
Cousa entranha! Julga-se

com paixão, ataca-se com duro-

za, condemna-se sem piedade o

que ordinariamente é o mais

louvável; e pouco falta para áo

chamar a isso caridade, zelo,

fervor de devoção!
."Non est ista sapiontia des-

ursumdoscendens, sed terrena,

aniimilis, diabólica". (Jacob. 3,

15), diz o apóstolo S. Thiago:

Não é essa a sabedoria que vem

do alto, mas uma sabedoria ter-

rena, animal, diabólica; é uma e-

mulação amarga e azeda que pre-
tende oceultar-se debaixo das

exterioridades duma devoção ãp-

parente. Porquanto, continua o

mesmo apóstolo, onde ha emula-

ção-ahi ha inconstância e toda a

obra má: "Ubl enim zelus, ibl In-

no em uma prensa, aper-

tando até lhe esmignlhar
na Nlcomedla.

Na praça da Ropubllca, cho-
caram-se dois bondes, hontem,
ás 17 e mela horas.

Em conseqüência da collisão
ficaram levemente feridos José
Cercuo, marceneiro, de 30 an-
nos de edade, morador A rua 7
de Abril, n. 46: Hercllia Silva,
de 20 annos residente á rua An-
n Cintra, n. 34, e Bragglo La-

pueci, de 33 annos de edade, ca-

sado, pintor, morador A rua da
Esperança, n. 11.

As vlctimas foram medicadas
no posto da Assistência.

DESASTRES BE
ÂÜTOiOlU

Um automóvel, cujo chauffeur
se cnvadlu, quando transitava,
ás 2 horas de hontem, pela rua
S. Luiz, atropelou e feriu o ope-
rario da Limpeza Publica, Her-
mlnlo Augusto, de 36 annos, casa-
do, morador á rua Fidalgo, 18.

Hermlnlo foi soccorrldo pela
Assistência.

|„«JI«»«..*.
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As inunüaoões na
rça

CREDITO PARA ATTENDER A'

RECONSTRUCÇAO DAS RE-

GIOES DEVASTADAS

PARIS, 28 (A) — O Senado ap-

provou, por unanimidade, aber-
tura do credito de um bilhão de
francos, para attender A reaons-
trucção das regiões devastadas
pelas recentes inundações no sul
do palz.

"Correio Paulistano"
na zona da Mogyana
Está percorrendo a zona da

Mogyana, em propaganda do
nosso jornal o sr. José Fer*
nandes Machado, o qual está
encarregado de angariai as-
signaturas, organizar venda
avulsa, inspeccionar as nos
sas agencias, tratando, en-
fim, de todos os nossos inte-
resses.,

*».»«•"••••"»"••*.
PRETENDENDO IlF.nER A-

GUARDENTE
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Professor Fernando
mes

iu
O chacareiro João Maria As-

morador A avenida Lulz Antônio
snmpção, de 19 annos de edade,
n. 245, no recolher il casa, hon
tet»-.. ás 19 horas, pouco mais
ou menos, Ingeriu um grande
trago da formlcldã na suppoal-
ção de- que bebla aguardente.

Dando pelo engano, Assumpção
recorreu á Assistência, que lhe
ministrou os primeiros soecor-
ro= trnr.sportando-o en segui-
da,' para o hospital da Santa
Casa.

O ILLUSTRE SCIEriTISTA
TRICIÓ DEIXOU PARIS,
MO DEI MADRID

PA-
RU-
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CONSF.O.UENCÍAS DO
ÁLCOOL

isa Mh lilíflllllllüo

MARTVHOLOOIO

Os santos martyres Jonas e
Baraqulslo, na Pérsia, no tempo
do rei Sànnr: ji .lonas collocarauí-

O lolegado de Desealvado te-
1-grnphou hontem, ao sr. dr.
Armando Ferre.a da Rosa, che-
fo de policia coiiinuinieando que
naqu-lia cid.ido i preta Hcrtni
nia Nogueira, de 23 annos de
edade, sol'e>— achando-Bò nl-
ccolizada Incendiou as vestes.

Hermlnla recebeu *;-.-avissimas
nueim «.duras.

PARIS, 28 (H.) — O professor
Fernando de Magalhães partiu
para Boidêos, de onde prosegul-
rá directtimente para Madrid. No
momento da partida, apresenta-
ram cumprimentos de despedida
e boa viagem ao sciontlsta bra-
sllelro, numerosos professores,
personalidades do mundo scien-
tlfico parisiense e membros prn-
eminentes da colônia brasileira
e funecionarios da embaixada do
Brasil.

Pouco antes do embarcar, o dt.
Fernanda Magalhães, em conver-
sa com um redactor da Agencia
Havas, manifestou profundo ro-
conhecimento pela maneira oom
que foi recebido na França, pria-
cipalmente em Paris, e dirigiu os
mais calorosos agradecimentos
ao embaixador Sousa Dantas pe-
las innümèras provas do amlza-
de que lhe deu durante a aua
permanência em Paris.

Por sua vez, o sr. Sousa Dan-
tas disse ao representante da
Agencia ITavas que se sentia lm-
monsamento satisfeito com o In-
teresse que despertou nos sclen-
tistas francezes a conferência d-j
seu illustre compatriota e que
muito concorreu para tornar aln-
da mais estreitas e intimas as
relações entre a Frnnpa o o Bra-
sil.

ATIBAIA
Produziram optlma Impressão

nesta localidade as declarações
feitas pelo sr. dr. Borges de Me-
deiros, reconhecendo como elel-

to presidente da Republica o sr.

dr. Jullo Prestes, illustre pres.-
dento do nosso Estado.

Taes declarações têm sido as-
sumpto de todas as palestras, no-

tando-so a satisfação causada pelo
novo rumo quo vão tomando as
cousas políticas.

 Quinta-feira, 20 do cor-
rente, os nossos escoteiros, acom-

panhados pelos professores Do-
mingos Matheus, seu dlrector te-
clinico; Gabriel da Silva e Benç-
dicto Alves Nogueira, respecti-
vãmente adjuntos o director do

grupo escolar "José Alvlm", des-
ta cidade, fizeram a sua primeira
excursão, neste anno.

O local escolhido para essa ex-
eursão foi a usina elcctrlca, do

propriedade da nossa Múnlcipali-
dade, situada a trez léguas mais
ou menos desta cidade.

A's 8 e mela horas, depois de
terem desfilado pelas prlnclpaes
ruas, morecendo applausos dos

quo assistiam ao desfile, pelo
garbo com que marchavam, ru-
mnram os escoteiros, em tres ca-
minhões, para a alludlda usina.

Ahl, onde chegaram depois de

uma hora de viagem, tiveram op-

portunidade do observar as mo-
nu "íentaes obras de barragem
existentes, bem como a casa das
machinas onde, polo professor
Matheus, foi explicado o func-
cionamento de todos os appare-
Ihos ali existentes.

Em seguida, os escoteiros ti-

palhando-se então pelas immcdia-

ções, em bandos ruidosos, pondo
uma nota alacre no socego da-

quellas paragens.
Como o tempo promettesse

chuva, ás 10 e mola horas foi da-
do signal de reunir e os escotel-
ros, alegres e sorridentes retoma-
ram os caminhões, regressando
a esta cidade.

Foi uma excursão muito apro-
veltada e que deixou saudades
aos escoteiros.

 Realizou-se terça-feira, .is
desto mez, o enlace matrimonial
da senhorita Nair Quarentei Sil-
va, filha do sr. professor Gabriel
da Silva, adjunto do grupo esco-
lar desta cidade, com o sr. Davld
Paollnettl, filho do sr. Valeriano
Paolinetti, industrial nesta loca-
lidade.

O acto religioso, que se revés-
tlu de toda a solennidade, rea-
llzou-se na egreja matriz, sendo
paranyraphos da noiva o sr. Be-
uedlcto Peçanha Franco e sua
senhora, e do noivo, o sr. Ivo
Paolinetti e sua senhora.

O acto civil, paranymphado pe-
lo revdmo. conego Francisco Ro-
drigues dos Santos, vigário desta
parochla e senhorlta Maria Lau-
ra Valro, por parte da noiva, e
pelo sr. Leão Proplieta e sua íe-
nhora, por parte do noivo, roa-
llzou-se na residência dos paus
da noiva, onde foi offerecido um
chá aos convidados.

Na corbello da noiva viam-se
custosos presentes offertados pe-
las pessoas de relações do jovem
par. -

 Ha já algum tempo foi,
pelo benemérito governo do Es-
tado, autorisada a construecão de
uma ponte de cimento armado so-
bre o rio Atibala, nos subúrbios
desta cidade, na estrada de roda-
gem São Paulo-Bragança, visto a
pjnte existente, aliás muito an-
tiga, ameaçar ruir.

Com as ultimas enchentes, uma
parte dessa ponte foi arrastada
pelas águas, damnifleando as
obruj preliminares da nova pon-
te e interrompendo o transito.

A' vista disso foi, ha poucos
dias, inaugurada uma balsa que,
custeada pelo Estado, está fa-
zendo o transporte de pedestres
e vehlculos entre as margens do
referido rio, restabelecendo, des-
se modo, o transito.

SOROCABA
rtc-illxiirnm-flo no» dl.ii U

o 2C o» «xnmea de ncgundii «po-
ca do Oymnnalo Munlolpnl do
Sorocaba, oom o. proHimça do »r.i
dr. Adolpho Murtlnho, Inapn.
ctor fedoral Junto Ai|tiolle «nUi»
bolflclmento.

Foi o Bogiilnto o resultado
itM>«efl exame»: (ulmUnão no l.o
nnno do gyiiiniiiilo — Margarida
Vldoira, 8,71! Domervnl NpvncN
do Oliveira, 8,57; Alclnda Wal-
tor, 8,28; Jorgo Mondoa, 7,71)
ltuy Lnoordn, 7,71; lloita Ultor»
ro, 7,14; Virgínia Moreira Coc.
lho, 7,10; Geny Kulll, 7; Armiin-
do Pannunzlo, 7; .Mnrlnnna Ks-
cobdr Forrnz, 7! Joaquim Lolto
Júnior, O.lti; Dlrcou Augusto do
Almeldn, 0; Altumlr Araújo
aonçalvos, 6,71; Pedro Mllogo,
4,85. Reprovado, 1. — l.a «é-
rio. mathomatleo: —• Alfredo
Lourival Moura Filho, 5; VI-
oeiito Caputll Sobrinho, 8; Oo-
raldo Bnrbosa, 8; Joaquim Mo-
rolru Coolho Notto; Oawaldo
Moroira Alvos, 4; Alborto Hln-
gst Sobrinho, 5; Adnll Odlm A-
mural Arruda, 7. — Porlugucz!
Of»\v<ildo Moreira Alves, 5; Al-
borto Hlngst Sobrinho, 4; A-
dali Odlns do Amnrnl Arruda,
4. _ 2,a série — portuguez: —

Ursula Raymundo, 4; latim: —

UrBula Itayiuundo, 5: Jair de
Oliveira Rosa. 0; írancei: —

Jair do Oliveira Ro«a, 0; àesc
nho: — Jair do Oliveira Rosa,
W»

O Gymnasio Municipal do So-
rocaba lem como neu dlrector
o professor Antônio Funoa <\

actualmente funcclona com oi

l.o, 2,o e 3.0 nnnos.
Ad aulna do cur.-:t) annexo

irolimlnar serão reabertas no

dia l.o do nbrll próximo, o bem
assim as aulas il" gymnasio.

 Estovo neta cidade, *

serviço do sou cargo, o sr. dr.
Adolpho Murtlnho, Inspeetor íe-
doral do Dopartamonto Supe*
rlor do Enfiino.

 Bealizou-so qunrta-fel-
ra, 28 do corrente, áa 21 horas,
no Theatro São José, uma con-
ferencia com projetções lumi-
nosns, pelo sr. Pedro Zogbi, de
nacionalidade syrlu, artista e

polyglottu, sobre o thema A
Syria e a Republica Libaneza".

O sr. üogbi, que fez a sua
••onferencla «m portuguez, es-
tudou ob tradlcções e costumes
fio povo syrio-libanez, lllustraii-
do as suas palavras com cerca
de 80 quadros colloridos, qua
reprosontavom panoramas dn
Syria, do Líbano, da Palestina
e do Egypto.

 Um grupo de olementos
effeitos aos trabalhos de cir-
cos, dos quaes são amadores,
estão organizando aqui o "Cir-

co Gloria", Esse circo será
brevemente armado, á rua San-
to Antônio.

 O Gymnasio Municipal
do Sorocaba e a Escola Normal,
pnnexa, são dois estabelecimen-
tos de ensino que dignificam o
governo dò sr. dr. Julio Pres-
ies e o prestigioso Dlreetorio
do Partido Republicano de So-
rocaba.

Dirigidos por professores com-
petentes e possuindo um corpo
docente intelligente e esforçado,
aquellas casas de ensino estão
fadadas a levantar o nivel in-
t.ellectual da mocidade soroca-
bana e bem assim a prestarem
relevantes serviços á causa da
instrucçao. ,

O gymnasio já está no .ieu 3."
anno dc funecionamento, com
fiscalização federal e a Escola
Normal no 2.o anno.

Ambos funecionam cm predio
adaptado, porém a Câmara Mu-
nicipal pretende, ainda esto an-
no, concluir um edifício pro-
prio, segundo um projecto sum-

ptuoso do dr. Julio Blerrembach
de Lima, digno engenheiro -ia

Prefeitura. Essa construecão
provavelmente será feita. no

terreno onde è hoje o jardim da

praça Frei Barau'na.

CRUZEIRO

A população deste município,
está muito animada com os
trabalhos da estrada de roda-

gem, que vem sendo feita de
Cachoeira a Cruzeiro.

Os serviços estão sendo exe-
cutados com perfeição, pelo
que se espera terá esta cidade
uma optima via de communica-
ção, ligando Rio-São Paulo e
iUinas.

 Sob a dlrecção de prove-
ctos normalistas de São Paulo,
está funecionando, annexo á
Escola Normal Livre desta cl-
dade, um curso de preparato-
rios, com uma freqüência já re-
guiar.

O enthusiasmo e estimulo pe-
lo estudo, têm se desenvolvido
aqui de modo admirável, 6en-
ão que por toda parte se
encontram moças e rapazes «o-
braçando livros e discutindo
letras e estudos. Bello indicio
de um futuro promettedor.

Assumiu a dlrecção espi-
ritual desta parochia, o revmo.
padre José Maria Brandi, que
velu substituir ' o remo. pa-
dre Ângelo P. Benito, removido
para Rincão.

O padre Benito dirigiu esta
parochia por espaço de cinco
annos, mais ou menos, gosando
sempre da estima e respeito dos
seus parochlanos.

Trabalhador e virtuoso, dei-
xou em cada parochiano um
amigo, que sentiu a sua retira-
da Imprevista.

S. CARLOS
Tivemos oceasião de visitar a

fabrica de adubos, rastellos o
peneiras, de um dos maiores in-
dustrlaes desta terra, o sr. Car-
los Facchlna.

Situada no perímetro urbano,
a referida fabrica possue área
bastante para allojar todos os
seus operários, em prédios com-
modos e hyglenicos, e ainda dar
a cada um delles uma área para
plantar nas horas vagas. E' uma
Instituição industrial que mere-
ce tod0 apoio e admiração mes-
mo, da parte de quantos vejam,
no trabalho bem remunerado, a
chave que resolve o complicado
problema do operariado moder-
no. Não podemos deixar de men-
cionar uma invenção do sr. Car-
los Facchlna, relativa á confe-
cção de rastellos, que sã0 todos
de ferro e as machinas diversas
que elle usa para fabricação das

peças dos rastellos são algumas
patentes suas e outras de ura
mecânico desta cidade, aceres-
cendo que na Allemanha, Ingla-
terra e Itália, não houve enge-
nheiro que fosse capaz de fa-
zel-as ou mesmo as aperfeiçoar,
como nos demonstrou o er. Car-
los Facchlna, pela correspon-
dencia que manteve com varias
officinas mecânicas dos citados
DaizeS»
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Biiça pnra o cargo do substitutas
offocllvns dos grupos oscolaros
«lo llolomzlnhn, na capital, o "Vis-
condo do Porto Seguro", em So-
roeftbai

Foram nomondos pnrn substltu»
!r adjuntns licenciadas do grupos
escolares:

sr. Dento laordello — substitui-
da — d. Gàtlia Corrêa Borges, do
dn Cordeiro, em Limeira;

d. Altlmlra da Silveira Montei-
ro — substituída — d. a\llco So-
ckler, do "Luiz I.olto", em Am-
paro:

d. Odetto Falcão Ródrlglíos —
substituída — d. Antonietta PI-
mentol Munlz, do do Jardim Ame-
rica, na cnpltal;

d, Esmeralda Mattos — suba-
tiuilda —- d. Emllla Plnder, do"Henrlquo Botelho", om São So-
bastião;

d. Flora Cnvalllnl — substitui-
«In — d. Acldnlla da Silveira Fur-
qulm; o

d. Zllda de Moraes Carvalho
substituída — d. Olga Dagmar de
Araujo Qulrino doB Santos, do"aVntonlo ,1. de Carvalho", cm
Araraquara.

Fornm designadas:
d. Allco Ccsar Rosa, oom exer-

ciclo nas escolas reunidas de São
Pedro do Turvo, para substituir,
em commlssão, o sr. João Doret-
to, adjunto do grupo escolar do
Santa Rosalln, em Sorocaba, du-
rante seu impedimento; o

d. Maria do Lourdes Araujo
Qulrino dos Santos, adjunta do
1." grupo escolar de Araraquara,
para, substituir em commissão,
durante sou Impedimento, d. Em-
ma do Azevedo, adjunta do grupo
escolar do Guaplra, na capital.

Foi declarado sem effeito o
acto de 11 de fevereiro ultimo,
quo designou a professora d.
Alico Rocha, com exercício nas
escolas reunidas de S. Pedro do
Turvo, para substituir, im com-
missão o sr. João Doretto, ad-
junto do grupo escolar de Santa
Rosalia, em Sorocaba, durante
seu impedimento.

Foi exonerada, a pedido, d.
Anna do Andrade do cargo do
substituta effectiva do 1." grupo
escolar do Cambuey, na capital.

Foram concedidas licenças
aos seguintes adjuntos de grupos
escolares:

de quarenta e cinco dias ao sr.
Luiz Novaes, do 1.» de aVraraqua-
l-a;

de dois mezes a dd. Julia Col-
laço França, do "Oswaldo Cruz";
Vitalina Tavares, do 1.9 do Braz,
na capital: Chrlstlna Fittipaldi,
tío de Santo André, em São Bor-
nardo e Olda Dagmar Araujo Qui-
rino dos Santos, do "aVntonlo J.
de Carvalho", cm Araraquara;

de um mez a dd. Carmella Al-
legrettl, do do Carmo, na capital;
aVcidalia da Silva Furqulm, do de
Paranaplacaba, em São Bernardo
o Emllla Plnder, do "Henrique
Botelho", em São Sebastião;

de vinte dias a d. Adeila Gour-
sahd, do "João Kopke", na ca-
pitai;

do nove dias a d. Maria Oa Sil-
va Gaudonclo, do de Casa
Verde, na capital; o

de oito dias a d. Maria Ama-
lia Luz, do "Rodrigues Alves",
na capital.

Foram nomeados:
O professor Albino Mello de

Oliveira, pnra exercer o cargo
do substituto effectivò do gru-
po escolar de Santa Cruz do Rio
Pardo.

Foram nomeadas as seguintes
sras. para substituir adjuntos

Üe grupos escolares:
il. Maria. Appareclda Sodré.

Substituído, sr. José Mendes
Netto, do do Serra Negra:

d. Hérmáhtina do Sousa Coul-
lem. Substituída, d. Francisca

de Almeida Lisboa, do de Iga-
rapava;

d. Cremilde Botto, Guimarães,
Substituída, d. Noemia Loyola,
do de Taquarltingáj

d. Justina Romano. Substi-
tuta, d. Maria Paula Schmldt,
do "Dr. Jorgo Tibiriçá", do
Bragança;

d. Benedicta de Barros Cal-
Vão. Substituída, d. Esther Ma-
chado Teixeira, do "Cesarlo
Motta", do Itu',, durante o im-
podimento por licença de d. Mar-
garlda Barros, que vem a substi-
tulndo.

Foi designada d. Esther
Angelina . Cunha Capella, pro-
fessora das escolas reunidas,¦urbanas, de Avanhandava, para

substituir, em commissão, o pro-
fessor Laurindo Ferreira, adjun-
to do grupo escolar de Promis-
são, durante o seu impedimen-
to.

Foi devidamente apostilla-
So o titulo do designação de d.
Isaura do Paiva Manita, para
substituir, em commissão, a ad-
junta do grupo escolar "Dr.
Cândido Rodrigues", do São, Jo-
sé do Rio Pardo, d. Marina Dias
Ferraz, durante o seu impedi-
mento.

Foram concedidas as se-
guintes licenças a adjuntas de
grupos escolares:

de 3 annos, a d. Hortencia
Soares, do de Duartlna;

de 2 mezes, a d. Maria Beno-
dieta Moreira, do "Col. Vaz", de
Jabotleabal; d. Francisca de

Almeida Lisboa, do de Igara-
pava: d. Noemia Loyola, do do
Taquaritinga; d. Maria Paula
Schmidt, do "Dr. Jorge Tlblrl-
çá", de Bragança; d. Margarida
Reimão Barros, do de Salto, em
commissão, no "Cesario Motta",
de Itu';

de 1 mez, em prorogação, a
ü. Lúcia de Moraes Pereira, do"Olympio Catão", do São José
dos Campos;

de 8 dias, a d. Maria José de
Castro, do do Cruzeiro.

 Foram concedidas as se-
guintes licenças:

De 3 mezes a d. Domitllla
do Aguiar Fonseca, professora
da escola mista, rural, de Teyas-
supeba, em Mogy das Cruzes;

de 3 mezes a d. Jurema Ca-
morim, professora da escola ru-
ral de Coruquara, cm Parna-
hyba;

de 3 mezes ao sr. Washin-
gton José de Lacerda Ortiz, pro-
fessor da escola masculina, ru-
ral, da fazenda "Tarana", em
Lins;

de 2 mezes a d. Hercilia Go-
doy, professora da 1." escola fe-
mlnina, rural, das reunidas de
Eugênio de Mello, em S. José
dos Campos;

de 2 mezes a d. Hulmira Pas-
bos, professora das escolas reu-
nidas de Monto Aprazível;

do 1 mez a d. Adelaide Gon-

çnlvos Perolrn, professora da os-
cola. mista, rural, da faiawla
"Cravlnhos", em Cravlnhos;

do 1 mui! a d. Curmollta Aqul-
no «Io Ollvolra, professora da 2.*
escola minta, das rounidns, ur-
bunas, «la H. Louronço do Turvo;

do 1 mez n d. Dulco Aquino
do Ollvolra, protossora da esco-
Ia mista, rural, do bairro da
LngOu, om Vllla Amorlcnna;

«Io 1 moz a d. Maria do Lour-
dos do Andrndo 80, professora
das ciicolus reunidas do 8. Joué
da Bolla Vlstn, cm Franca;

do 1 moz a d. Virgínia Rama-
lho, professora da 2.» escola mis-
ta, urbana, do Vllla Coolho, om
aVSSlS,

' Foi nposlllluda a porta-
ria do 20 do fovorolro ultimo,
quo concedeu sois mezos do 11-
cqnça a d. Maria Cândida No-
vaes Rocha, para declarar quo
a mesma é a contar do 1.° da-
qucllo mez.

 Fornm nomeados os' so-
giiinlcs substitutos:

d. Aldlna Cossolasso para su-
bstltulr «I. Justina Fcssol, pro-
fessora dns escolas reunidas do
José Paulino, em Campinas;

d. Alaydo do Castro Neves pa-
ra substituir d. Nooml Lolto RI- .
bolro, professora da escola mis-
ia, urbana, do Córrego Rico, cm
Jabotleabal;

d. Annlta Mncedo Reis, para
substituir d. Annlta Ribas do
Andrade, da escola mista, urbu-
na da Ponto Secca, cm Tau-
bate;

d. Irene do Oliveira Pinto pa-
rn substituir o sr. Eugênio Tea-
ul, da 2.» escola masculina, dus
reunidas, em Parnahyba;

d. Judlth Moretti para substi-
tuir d. Nalr do Carvalho, das cs-
colas reunidas do Pau d'Alhl-
oho, em Piracicaba;

d. Leonor Vidottl para substl-
tuir d. Clonlce da Silva Camar-
go, da escola mista, rural, da
estação de Gramlnha, em Jabo-
tlcabai;

d. Maria José Freire para su-
bstltulr d. Aurora de Oliveira,
professora da escola mista, ru-
ral, da Cruz Pequena, em Pln-
ãamònhangaba;

d. Maria Appareclda Barbosa
para substituir d. Maria Crespan
(leiga), da escola mista, rural,
üa fazenda Palmyra, ein Serra
aVzul;

d. Maria José Gregorin para
substituir d. Zulmira Passos, das
escolas reunidas de Monte Apra-
zivel;

sr. Manuel de Ornellas Vello-
so, para substituir o professor
Washington José de Lacerda Or-
tiz, da escola masculina, rural,
da fazenda "Tanama", em Lins;

d. Thereza Targa, para substi-
tuir d. .Maria Abbadia de Faria,
professora, da escola mista, ru-
ral, da fazenda "Barra Mansa",
em Bofeto;

d. Cel i na Franco, professora
das escolas reunidas do Espirito
Santo, em Parahybuna, para su-
bstltulr, em commissão, d. Ma-
ria da Gula Schieso, das escolas
reunidas, urbanas, do Natlvida-
do, durante o seu impedimento;

d -Vnna de Mello Coelho, pro-
fessora da escola mista, rural, do
bairro do Córrego dos Patos
(Colônia Japoneza), om commis-
são, para substituir, d. Es-
ther Angelina da Cunha Ca-
polia das escolas reunidas do
Avanhandava, duranto o seu im-
pedimento,

Poi dispensada, a pedido, d.
Maria Navarro Alcântara, do cai-
go de substituta de d. Áurea H.
Guimarães, professora da escola
mista, rural, do Matto Secco, em
Mogy-guassu'.

Foi revalidado o acto de 10 do
fevereiro ultimo que nomeou d.
Burydice Aquino de Oliveira,
professora da l.a escola mista,
das reunidas de S. Lourenço do
Turvo, em Mattão para substi-
tuir, èm commissão, a professo-
ra d. Adalgisa Penna, da 2.a es-
cola mista, urbana, de Senhor
Bom Jesus dos Perdões, cm Na-
zareth, durante o seu Impedi-
mento.

Foram autorizados as se-
guintes permutas:

das professoras d. d. Diva do
aVrruda Camargo, com exercício
na escola mista, rural, da fazen»
da "Capão Bonito", era Porto
Ferreira, e Maria José de Almol-
da Leite, da escola mista, rural,
da fazenda "Matto Negro", em
Descalvado;

das professoras d. d. Maria
de Almeida Leal, da 2.a escola
mista, rural, do bairro do Alam-
bary de Cima, em Rio das Pe-
dras, e Cornella Aurora Mat-
tels, com exercício na escola
mista, rural, do bairro do
Plnhalzlnho, em Araras

das professoras Interinas, lei-
gas, d. d. Lázara Augusta da
Silva, com exercício na ecsola
mista, rural, do bairro do Morro
Grande, cm Bofete, e Lydia Vas-
concellos, da escola mista, rural,
da fazenda "Barreiro", em Bo-
tucatu'.

Foram concedidas as licen-
ças seguintes :

de 1 mez, em prorogação, para
tratar de sua saude, A d. Mary
Qulrino dos Santos, adjunta do
grupo escolar modelo "Caetano I
do Campos", annexo a Escola
Normal da capital;

de 1 mez, a contar de 18 do
corrente, para tratar de sua sau-
de, A d. Adilia do Figueiredo, ad-
junta do grupo escolar modolo,
annexo, a Escola Normal de Ca-
sa Branca; ?

de 2 mezes, a contar de 21 do
corrente, para tratar de sua sau-
de, A d. Annunciata Bossi, conti-
nua da Escola Normal de Casa
Branca.

—Foram revalidadas as porta-
rias do 10, 19 e 12 de fevereiro ul-
timo, respectivamente, que con-
cediam licenças de 10, de 6 e
2 mezes aos professores d.
Maria Francisca Montemór, ti.
Iracema Cardoso e sr. Adhe-
mar Noronha Nogu ih-a ad-
juntos dos grupos escolares .le
Iblrá, "Convenção de Itu", de
Itu', e de Itapoiis.

Requerimentos despachados,
de d. Marietta Slnha — Provi-

dencle-se. (Prov.)
de d. Hermila Arantes de aMel-

lo. — De accôrdo com a infor-
mação. As pretenções da reque-
ronte não encontram apoio na
legislação vigente. As suas fal-
tas, anteriores A licença, no en-
tretanto, poderão ser justifica-
das, em termos. (Prov.)

de d. Carmen Bressane Torra-
no, adjunta do grupo escolar do
Pary, nesta capital, pedindo pa-
gamento, referente ao periodo de
9 a 17 do correntt mez — Provi-
dencie-se o pagamento do orde-
nado, no3 termos da Informação.
(Providenciado);

do d. Ilrnsllelrn (In Campo»
Pinto, d. .Mariottn Ribeiro Pinto,
«I, Aracy Woy, d. Ilercllln llonl-
ha do Clortoy, d. Marietta Tolxol-

ia Lombo, d. Ilourlquoln Valle,
,«. Maria liolenn -Io Cnninriro, d.

udlth Almada — Sim. (Provi-
. andado);

do d. Malvlna de Castro — Sub-
.iiotta-so A Inspoojão modlon nes-
•i cnpltal om 2 do nbrll proxl-
mo;

do d. Cyomnra Noguolrn da Ga-
: ia, d. liaria Iracema do Paula,
«,. Maria Isabol do Canto, sr.
.otto Araujo da Silveira, sr. Ar-
, ontl Moretti, d. Lydla Romano
i c Carvalho — „u foram provi-
« as as oscolas requeridas),

do d. Antonla Ue Toledo — O
; odldo da roquorento já foi pro-

idenclado polo aviso 1941, do 26
< j dezembro de 1929;

do d. Olga Venturosa Arnujo
.¦ antos Pereira o sr. Luiz Con-
, ilção Silva — Não podem sor
i ttondldos;

do d. Elza Azevedo Corrêa o Br.
..rthur Homodlos — Não podem
i ir attendldos, A vista das infor-
niaçOos;

do hi-, Luiz Conceição Silva —
Mello a petição com ostiinipllhli
uxliiilunl Uo 2)000;

«lo d.d. Mnrlii Bllsa Silveira
Moraes a Maria Hortencia Alva-
ronca, pedindo potmuta, Prcju-
dlcado pela aposentadoria do uma
das requerentes;

do Joaquim Camargo «lo Bar-
ros — Subinottn-io A lispecção
medica no dia 29 do corrente, As
13 horns, na Dlrectorla da inspeo-
cio aModlca Escolar;

do d. Laudollna Conrndo do
Ollvolra — Dlrlju-so a "Por»:»-

na da fazenda;
do d. Allco Forruz dos ílnntos

-- Não podo ser attendida.
Officios despachados:
Foram dadas providencio* Jun-

«o A Secretaria Ua Fazenda, eobie
o assumpto constante Io.» suguln-
les officios: ns. «iOS, 463, 401, 473,
,!n Directorla Gorai «Ia Instrucção
Publica, 0, 7, do grupo de Ita-
r.u-é; n. 0, do do Coluna; n. 181,
dQ Inspector escolar do 71.o dls-
li-lcto; n. 10, do grupo do São
João da Bocaina; n. 14 do Ue No-
vo Horizonte o n. 5 do do Santo
Átiastaclo.

i:\miiii» «In "«ilmiilleur»" — Sn-
lio uliiiiiiiulos a oxamos, a 29 do
torrente mos, poln ordom Ue In-
Horlpção, os canUIUntos seguln»
tes: Benjamin Vieira, Emílio !«'a-
limitti, aVntonlo iMngalhãos Car»
doso 1 lar»ta, João Gonçnlvos, ,1o-
to Uo Angclls, Virgílio Mosca, Jo-
,6 Piissarolll, Antonlo Pinto lios-
ki Leal, llom-Iquc iMnlzono, Joa-
ruim Cardoso, llonlo Vieira do
Nascimento, Santos Vornco o Bo-
lis Abramoff, rasldcntes, rospo-
ilivnnicnto, As runs: Mnjor Dio-
io, n. 105; Sorocabanns, n. 57;
i ventila São João, n. 254; Carlos
do Campos, n. 1G; Immnculadn
Conceição, n. 22; Chnvantos, n,
171; alameda Glotto, n. 68; Ma-
ila aMarnolIna, n. 167; Hlppodro-
no, n. 254; Tijuco Preto, n. 20;
liarão do Campinas, n. 00: Dia-
na, n. 59, o Conselheiro Ncblns,
ii. 63.

Os oxamos roalizar-so-ão A rua
Affonso Penna, n. 8; os do dl-

rneção Uns 13 As 17 horas o os
do motor Uns 8 As 11 horaa, sob
n siiporlntonUonciu Uo sr. O. S,
Carneiro»

HOI.F.TIM DO ENTREPOSTO IIK
PESCADOS

Entrada do Santos:
ltl calxaB com . .. 5.550 kilos

Untrndu Uo Itlo:
4 caixas com ... U0 Ullos
Entrada do ParnnnguA:
-1 burricas nom .. 320 leilos

l'r«-i:«>n nn li-IMn
Do Santos:

ii; in
•13400
38200
15S00
45000

l.» Uo üismi ,
2.» do 28000 ,
.'.» do 1S200 ,
Camarão, do 3S200 A ,

Do Rio:
Icrcllhãn, A .. .. 1ÇO00 o kllo

Do ParnnnguA:
Camnrão, do -1S500 A G$000 o kllo

PREFEITURA 00 MUNICÍPIO

CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO
SERVIÇO PARA O DIA 20 OB MAI1ÇO

LOCAI.
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INorte

líepoií.ção e ligações

.toguiarlzação de ruas

Olversos serviços . .

Porto e deposito . .

liscriptorio .....

-&&!>

expediente do dia 28 de
março de 1930

lOqucrlnientox despachados:
Ciiiicellnnicntn : — Pedregulho'6517, Minleri 077. — Sim, pa-

rando o 1." trimestre; Alcina
5917, Martinez 14998, Lapa 71800,

i'uzner 3718 — Deferido; Rodol-
)'ho 73228 — Cancelle-se; Zanot-
ia 12478, J. Barros 12G52 — In-
deferido.

Cninmunlcnçaoi — Hanny 4523
Archive-se, por não ter com-

parecido.
Iaiinçnmcntot — F. Luctano

3 2S66, F. Ferreira 12277 — Pro-
videnciado.

Pnlillciilndei — L. Machado
!'9750 — Cancelle-sc a differen-
ça.

Itcclmnnçliot — Argus 8028 —
Keduza-so o proporcional para

805000; Bogliete 14847 — Idem,
liara 1:9205000; A. Couto 6928

Idem, para 4:200$000; Damião
2517 — Idem, para 720S000;

íterhej 10158 — Idem, para....
J:230?000; A. Julio 9817 — Idem,
para 600?000; S. Saber 10624 —
Idem, para 4805000; Trabulzi

3 2101 — Idem, para 2:400?000;
Nicolau 11000 — Idem, para
3:2605000; OrlandI 12597 — Idem,
para 2:8805000; Martins 10073 —
adem, para 2:1705000; Setrak 558
-- JA foi attendido; Schoemvc-
tor 11505 — Cancelle-se o addi-
cional; Laurindo 1G232 — Alto-
re-se o nome; S. Thomê 7240 —
.Mtere-se; Tinoco 81G7 — Idom;
?latlvous 16115 — Altere-se a ta-
::a proporcional para 240$000 da
« harutaria; Cyclopo 12019 — Re-
i;uza-se do accôrdo com a pro-
posta; Bada 11170 — Pague o
imposto lançado á rua 25 de
.tarço n. 270 e os emolumentos
iie transferencia; Sabinst 9338 —
Idem, A rua 25 de Março, 34;
Abbud 9269, Abdala 11543, Afria
H747, . Braga 8379, Bogosian
3 0219, Lotyre 13493, Ranzlno
31755, P. Conzo 11669, Moher-
úahui 9583, .1. Salvador 3111 —
l.-Tfio ha o quo deferir; Barbella
«309 — Idem: Gallloto 11655 —
indeferido; J. Francisco 9640,
«laupt 14296 — Idem; Leopoldi-
na 5366 — Providenciado.

Itcglsto de titulo: — M. Al-
meida 1596 — Compareça A Di-
i ectorla da Receita.

Transferencia : — Cordollna
11077 — Prove o allegado; R.
loehne 16513 — Providenciado;

,.e vehlculos: A. Augusto 99772,
i"}uerra 99710, A. Cascone 99743,
Lourenço 99744, Jordano 99712,
Heramico 99751, Elvlra 99753,
•ergan 99758, Baraldl 99754,
.Valdemar 99759, AsterI 99G89,

dr. Cc-leste 99722, Gava 99048,
Irisandrl 99714, W. Lee 99704,
lrasllchlch 99684, M. Peixe 99736,
lazagão 99756, Finocchiaro
9725, Januário 99715, Rogério

' 9707, Pneumatic 99711, Ford
;i9718, Mjr. Carvalho 99762, dr.
,'olombo 99721, Adão 99683, Sil-
.erio 99702, J. Messias 99687, V.
•eluzzo 99685, Warro 99717, R.

.Junto 9953, Furtado 99704 —
Providenciado; Camillo 7988,
Harlos G895, I. Ferrarri 11298,
'auppi 10690 — Deferido; V. Nl-
<:olau — indeferido.

Thentro Munil-lpnl: — Artls-
ilca 16272 — Deferido.

Açougue: Ginesl 11362, Seti
5060 — Deferido, feita a prova

«le sanidade; F. Carllo 10092 —
Idem.

Certidão: — Antarctica 15918
— Indeferido.

Cocheira: — Durazzo 130131,
ílllbertoni 11616, Altierl 12818,
Vrcoll 8498 — Deferido; Ararnl-
ablle 12506, A. Boccla 9771, A.

«Jriche 11615, Bortolati 11526,
Delgado 12982|1, Caldeira 14508,
¦,'arvalho 7585, F. Grandlno

2776m, G. Altioro 12758, G.
Uirlchio 10974, G. Basilio 7700,
f. Fernandes 12360, ,T. Esteves
Í2692, J. Caputl 12112, M. Am-
urosio 13043, Miquelina 12359,
P. Narl 10007, Orlando 9007|8,
'Sousa 11751, Thomaz 13363 —
ndeferldo.

In.iiiillnçilo de bomba: — In-
cerna: Franchini 14807 — Defe-
¦•Ido; Baragtti 11090 — Nada ha
i deferir; Carduz 5897 — Decla-

-•o caduca a concessão feita por
lespacho de 13 do fevereiro ul-
imo.

Inilemnlr.iiçílo : — Giafelice
!I7'60 — Ipdeferido.

Lclterln: — Ferecellt 14929,
^Icanor 15485 — Deferido, feita
i prova de sanidade.

Ialccnçn ciipecinl: — Abul 14015,
A. Ângelo 15306, Carvalho 14403,
D. Paulo 14682, J. Moro 15225 —

Deferldc.

I.ii.|.|n.':is diversas: — Asscn
8925, A. Dusl 12235, A. Paiva
3 3136, A. Lastri 7034, Barono
16160, Cidro «8502, Conzo 5804,
Do Grazia 9090, Fino 8773, Fo-
llcia 12546, Gualtlero 12136, I.
Beraldo 10624, J. Montolro 15206,
J. Monteiro 15200, J. Antunes
12734, Kaupet 10305, Lagarcs
16155, Lossl 9830, Lorcchlo 9828,
r.laterosso 11015, Petrocell 6071,
aMarforio 14540, Ventura 11668
— Deferido; Domonicont 14748,
J. Deus 15009 — Nada ha a de-
ferir; Nazaretto 13943, Friães
14455, Rosa 15623 — Indeferido.

Praso: — Portella 14468 —
Concedo o de 30 dins; Ardllla
14767 — Mantenho o despacho
anterior.

Restituição: — TV. Seng 87243,
Martins 75038 — Faça-se a res-
ti tulção.

Hclc-viii.oii de multas — J. Ur-
ner 11598 — Deferido; M. Leite
15200 — Relevo a multa; Gual-
tlerl 14102 — Indeferido; Bote-
lho 6837 — Cancelle-se a multa.

Vehlculos: Juarez 1542G, Mol-
nar 15520, Amélia 13111, Conse-
lheiro 13618, Fromer 1739; Ga-
gliano 12784 — Deferido; Ado-
lina 13076, Bicacardl 13438 — In-
deferido.

Coiit««gcm «le tempo: J. Silva
177G7, Tútero 69512 —- Deferido;

laiecnv» administrativa: An-
drootti 13336 — Concedo noventa
dias de licença;

CoiiHtruceflo: LIght 12699 —

Indeferido;
Chaiiírnmcnto «lc gulns: Lu-

nardi 1G812 — Botelho 16764 —

Benelll 16819.
Abertura «lc vnllns: Gomes .

16210 — Ferracci 16288 — Pellse
15885 — Tuccl 1G077 — Aveglia-
no 1G310 — Burattlnl 13938 —
Ferracci 16287 — Marques 16418

 Tuccl 16078 — Fernandes .
16021 — Nápoles 15590.

riimtns niuirovndiisi Cintra R.
Joaquim Piza, esquina Vlttorio
Emanuel 13943 — Duran, R. Si-
queira Campos, 28, 15860 — Sor-
dl, R. Voluntários da Pátria, 127,
15529 — Matarazzo, Avenida São
João, 81, 15280 — Pulgn, R. Mo-
relra do Barros, 46, 12393 — Mar-
cantonio, R. Jaguaribe, 51-A, .
13366 — Ferro, H. Monteiro de
Mollo s|n, 10797 — Leoni, R. Du-
arte Azovedo, 156, 11970 — An-
taretica Paulista, R. José Paull-
no, 171, 14288 — Glordano, R. .Ma-
rechal Hermes da Fonseca, 52,
14400 — Luttonschlager, R.
Anhaia, 23, 14313 — Reikmann,
R. Cândido Esplnheira, esquina
K, Traipus, 12G95 — Conti, R.
Alteres Magalhães, 39, 15034 —
.Marchi, R. Traipu, 34, 13919.

Devem comparecer ft Dlrecto-
rln «lc Obras c Vlmjão o» «rs.:
Branco, 15278 — Cima 15381 ~-
Rossi 1G150 — Paradella, 16207

Pepe 15044 — Paplno, 13692
Nani, 15020 — Rossi, 15592 —

Richter, 15911 — Rienzi, 14347 —
Kalca 10144 — Maguorone 13912

Marques, 1B625 — Nacya, . .
15437 — Oliveira 15387 — Fer-
raccl 16253 — Araujo 15241 —
Bonetti 15088 — Cyrino 16274 —
Cerchlaro, 15425 — Coronato, .
13921 — Tuccl, 11896 — Cia. Cl-
ty, 13893 — Piesco, 14779 — Pu-
jol Junlor 14770 — Blanco, 15434

Bonickowskl, 13174 — Paiva,
16008 — Corazza, 15067 — Calla-
do, 13053 — Canonl, 11344 — Ca-
valiere 11895 — Buono 15429 —
Almeida 15145 — Levl, 16275 —
Fe-.-raz, 15998.

DUlECTOHIal DE POLICIA D»V
PUEFHITUIIA — Serviço do dia
27 — ComimMilonçííe»: A* D. de
Obras: Construecões sem licença,
10; passeios levantados por com-
pahhlas, 6. A' D. da Receita:
Casa commercial sem lançamen-
to, 1 — Iiitliiiaçiles: Para cons-
trucção o concerto de passeio e
fecho do terreno, respectlvamen-
te, 15, 23 e 2 — EstnlsclPclmcsstoH
i-oniiucrclKCH visitados: Açougues,
81; quitandas, 40; armazens, 78;
padarias, 2 — MiiHiik: Impostas,
4: paga sjmigavelmente, 1 —
Exumes de hnliilltuçiio: Cândida-
tos lnscriptos, 15 — Curtas m-
pedidas: 30 — Carteiras «le nm-
liulnntes: Foram expedidas, 6.

Feiras livres: Mercadores lo-
-lallzados na rua Padre João Ma-
nuel, largo S. José do Belém,
rua Prates e avenida Pompela,
1.440. — Deposito Municipal:
Anlmaes recolhidos, 172; lotes de
mercadorias, 6; vehlculo, 1; -vo-
lumes diversos, 20. Anlmaes ro-
tirados, 25. Cães sacrificados, 87;
i-etlrados para estudos, 2. —
Kcsidn totnl nrrecndnün: 
2:K69<°000.
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Tribunal de Contas do.
Estado de São Paulo
Sessão ordinária em 27 do

março do 1930.
Presidente, sr. ministro Rocha

Azovedo; procurador geral da
Fazenda, dr. Eduardo M. Fon-
tes; secretario, dr. Gabriel de
1'czende Filho.

A' hora regimental, presentes
os srs. ministros Carlos Villal-
va, Renato Jardim e Bento Bue-
no, foi aberta a sessão, sendo 11-
da e approvada a acta da sessão
¦-interior.

Foram julgados os seguintes
processos:

Relatados pelo sr. ministro
Carlos villalva:

Da Secretaria do Interior —
O Tribunal julgou boas as con-
tas e ordenou a quitação o o
registo da despesa, no processo
do prestação de contas do dr.
Raul Brlquet, da Faculdade de
Medicina, referentes a outubro
de 1929 »,

Da Secretaria da Agricultura
— Aviso solicitando pagamento,
n., 739, a Mario Maldonado. De-
(isão — Registe-se. O Tribunal
julgou boas as contas e ordenou
a quitação e o registo da despo-
sa, no processo de prestação de
«ontas de Archltlclinio dos San-
tos, do Museu Agrícola Indus-
irial, referentes a outubro e de-
nembro de 3 929.

Da Secretaria da Vinção —
Avisos ns. 485, transmittlndo
ç.ãpia da ordem do serviço i-, 56,
«xpedida a Antonlo Ferreira; ..
191, solicitando pagamento, a
José Cesario Peroira; 777, a Ln-
ipilrão e Cia.;, Decisão — Re-
iíiste-se. O Tribunal julgou boas
us contas e ordenou a quitação
«I o registo da despesa, no pro-
• iosso de prestação de contas de
Sylvio Lopes . dos aVnjos, dn
Comm. do Saneamento, referen-
tes á setembro e outubro de
1929. z

Relatados pelo sr. ministro
Itenato Jardim:

Da Secretaria do interior —
O Tribunal julgou boas ns con-
tas e ordenou a quitação e o
registo da despesa, no processo
le prestação de contas de Jo-

-é Kdiraldo Jorge, blbltothecá-
«¦io da Bibliotheca do Estado, re-
ferentes no nnno de 1929, obscr-
vando o Tribunal que as contas
de adeantamentos por quotas
mensaes, devem ser mensalmen
te prestadas.

Da Secretaria da Justiça —

Secretaria do Interior
i:\pi-illi-nti- «Io «lln -ll il«. mnrçii

le Illllll.
Sollollnrnm-flo da Secretaria da

jrftzonda os seguintes pagamen-'os:
253$000. a Josué O. Salvado,

iv. 798;
4801000, ao prof. Vlcento dos

!anlnsi av. 799;
350?000. no dr, Waldemar Can-

ollo, av.' 800;
Sollcltnram-«o da meunn So-

¦rolaria os seguintes créditos:
500$000, n Octaviano de Mello,

iv. 801;
400$000, a Gustavo F. ICUliI-

nanu av. 802;
4:8335200. a J. Siqueira de Ca-

nargo, av.' 803:
1:998*500. no dr. Clemontc Por-

elra, av. 801;
Solicitou-se da mesma Secre-

arla o seguinte adeantnmcnto:
3:000*000, a. Abílio César de

Vnilrnde, av, 805,
Expediente do «Ha -" «le mnrço

•lc UMO.
Sollcltnrnm-se da Secretnrla da

fazenda os seguintes pagamen-
«os:

3:9135730, a diversos fornece-
lores da Escola Polytcchnlca. av.
!0S:

0:I60$000. a diversos forneço-
lorcs da Inspectoria de Prophy-
nxla da Lepra, av. 809;

l:722SO00 a d. Maria Ribas, av.
«o:

1315000, a Lima e Cia., av. Sll;
1:3005000, A Casa Photoptica,

tv. 812;
525500, a Leduar Kneese o Cia.,

av. 813;'
4195000, a Rlcco e Cia., av. 814;
4065000, n Montonegro, Costa e

Cia., nv. 815;
33:,5000, a Amaranto e Cia., av.

S1G;
1:2205000 A Rhodla Brasileira,

av. 817;
2605000, a'Eduardo Bandeira e

"•la., av. 818;
4805000, a Sarmento Silva e Cia.,

iv. 819;
75S00O. a Jorge Blanco, av. 820;
130?0OÒ, ás Industrias Reunidas

ai*, iilatarazzo, av. 821;
3205000, a Kalkmnnn Irmãos e

.'eters Ltda., av. 822;
6235000, a R. V. Barros, av.

'23;
6005000, a J. Pires e Cia., av.

i24;
755000, a M. Guedes, av. 825;
1505000, a Monselesan o Ca-

nello, av. 826;
1005000, a César e Eocchlnl, av.

27;
2505200 a Barros e Cia., av.

Aviso n. 2946, solicitando pa-
gamento a A. Sestlnl e Cia. Do-
cisão: — Dadas as informações
ora prestadas, das quaes so ln-
fere ter sido Interrompido o
decurso do prazo da prescripção.
e consoante o parecer da Pro-

curadoria Geral, acima, regis-
te-se.

Da Secretaria da Agrleultu-
ra — Aviso solicitando paga-
mento, n., 743, a Joaquim Nu-
r.es e outros. Decisão — Regis-
te-se.

Da Secretaria da Viação. —
Avisos ns., 4SG, transmittlndo
côpla da ordem de serviço n.
57, expedida a Antonlo Fer-
relra; ÍS7, a de 11. 5S, expedida
ao mesmo sr.; 559, solicitando
pagamento, a Lion e Cia. De-
cisão — Reglste-se. O Tribu-

nal julgou boas as contas e or-
rtenou a quil-.ção e o registo da
despesa, no processo de proslj.-
ção de contns do Sylvio Lopes
dos Anjos, da Comm. de Sn noa-
mento, referentes a novembro e
dezembro de 1929.

Da Secretaria da Fazenda —
Prestação do contas da Cia. Es-
trada de Ferro Barra Bonita, ro-
ferentes a outubro de 1929. D"-
cisão — Dada 11 requisição s -."-
pra, reencamiiihe-se A Fazenda,
pnra quo se sirva a mesma at-
tender.

Relatados pelo sr. ministro
Bento Bueno:

Da Secretaria do Interior —
O Tribunal julgou boas as con-
tas e ordenou a quitação e o
registo da despesa, no processo
«le prestação de contas de José
Francisco do Oliveira, da lns-
tV-cçüo (le Moléstias Infeecio-
sas, referentes ao período de ju-
Mio a setembro de 192!).

Da Secretaria da Agricultura
— O Tribunal julgou boas , as
íiontns e ordenou a quitação e
o registo da despesa, 110 proces-
so de prestação de contas de
Milton de Sousa Piza, do Haras
Paulista, referentes ao perindo
le 15 de outubro a 31 do dezem
•>ro do 1929.

Da Secretaria da Viação —
Avisos ns., 4S8, transmlttindo-nTipia da ordem de serviço n
18, expedida A Cia. Technlca
3rasileiru; 1460, solicitando pa
jamento ao dr. Martins Fontes.
iJecisão. — lteglste-se. O Tri-
bunal julgou bons ns contas e
ordenou a quitação e o regis-
to da despesa, no nrocosso de
prestação de contas de Sylvio
Lopes dos Anjos, da Comm. do
.Saneamento, referentes a setem-
bro de 1922-.

4725500, a Costa, Siqueira e Cia.,
nv. 829;

1005000, a Adolpho Droghetti,
e Filho, av. 830;

6405000, a Lúcido dl Flore, av.
S31;

9:8065000, a Weskott e Cia., av.
332;

0755000, a V. Glolito e Cia.
Ltda., av. 833;

1:0005000, a Berto Moser, av.
834;

7905000, A Cia. Telephonlca
Brasileira, av. 835;

4255000, A Cia. Chlmlca Merck,
Brasil, av. 83G;

9:3355000. a John Jurgens e
Cia., av. 837;

3:3155000, a Messias, Andreuccl
e Cia., av. 838;

190SOOO, a Sampaio Costa o Cia.,
av. 839;

4895000, A Sociedade de Produ-
ctos Chimicos "L. Queiroz", av.
S40;

4:380$000, a Sarpl e Falcão, av.
841;

3:100SO00,rá Standard Oil Com-
pany of Brasil, av. 842;

3505000 a Luiz Consorte, av.
843;

5:0005000, a Wilson, Sons e Cia.
Ltda., av. 

'844;

3115500, A Casa Lohner, S|A.,
av. 845;

5:8935000, a V. Morse e Cia.,
av. 846;

8575200, ao Tramway da Can-
tarelra, àv. 847;

28550'00, ao mesmo, av. 848;
SolicitaVam-se da mesma Se-

èretaria os seguintes créditos:
5005000, a Vital Palma, av. 8-19;
85:0005000, ao dr. Leoldino Pas-

.«¦os, av. 850;
Requerimentos despachados:
do sr. José Amaral Sobrinho

Cafêlandla. — Providenciado
jelos avisos G74 e 685, de 14 e 15
le março corrente;

dos srs. Walfrldo Guimarães
Uuono, Jovlno de Sylos Fliho, Jo-

¦ é Loúzada Ferraz, e d.d. Déa
Vmigo Guimarães e Maria Con-
«•eição Barreto. — Sim. provi-
lenclado; ' ,

dos srs. Joaquim Fernandes e
lustavo Enge. — Juntem certl-
lão do laudo medico;

dos srs. Joaquim Flavlo de
Moraes e Francisco de Sousa Ca-
nirlha. — Compareçam perante

o sr. dr. Nicolino Morena afim
le prestar esclarecimentos;

do sr. João Ignaclo Grnzlano.
Dlrija-se á Directoria da Es-

íjoln:
do d.d. Nalr Pires de Cnnipos

Sarros, Maria de Lourdes Mar-
-ondes de Andrade, Carokna Jo-
•lê Antônio, Agnr Vieira, Iracema
Salman dos Santos, Jacyra Appa-
recidn, Maria do Carmo Borges,
» Dalva Pestana Franco. — Não
oodem ser attendldas; e,

de Eunlce Vilhena Leite e sr.
rayme Vilhena Leite. — Sim,
providenciado.

Prrlkia do Estado
Foi designado o sr. dr. Perci-

vai de Oliveira, chefo do serviço
te identificação do Gabí-ete de

investigações, desta Repartição,
->ara exercer, em commlssão, (1
¦nrgo de secretario do chefe de
Policia.

Foram nomeados:
O sr. dr. Elias Pio Monteiro

'a Silva Junlor, para o cargo do
«.fficlal de gabinete 

'do chefe de
Policia:

Damazio Cardoso Monteiro, pa-
•a o cargo de carcereiro da ca-
leia publica do município de PI-
raclcqba, tendo sido exonerado, a
ledido, daquelle cargo, Plácido
le Camargo Teixeira.

Fornm concedidas férias regu-
lamentnres: ao dr. Gustavo da
Veiga, archlvlsta de fichas do
-Serviço do identificação; Joa-
íulm Vieira da Silva, l.o escri-
iturarlq do Gabinete de Investi-
-ações: Renato de .Moraes Mout-
té, pesquizador de fichas do Ser-
ifiçn de Identificação.

Foram dispensados. .1 pedido.
>s srs. dr. Adolpho Magalhães
Xormnnha, official de Gabinete:
3 Luiz Gonzaga Cruz, secretario,
do sr. chefe de Policia.

Requerimentos despachados:
Do dr. Hugo aVi.rlppino de

aVzuvodo, delegado do policia da
íifio Cario», Interinamente, no-
mundo para a dologaala restaria!
du pollola do AhsI», pedindo pro-
lOgnção «lo dois dlns do prazo pa-
ra assumir aquelle cargo — Do-
forldo;

do Camillo Pires Joly, do P.io
Claro, pedindo para pagar alva-
rn, para cada espoctacuio cin»:-
matographlco quo realizar em
Corumbatahy — Indeferido. Não
A legal o roquorldo, o alvará, é
mensal o valido por 30 «lias.

Secretaria da Viação
BXPEDII3NTR HO DIA 27 DH

IIAIICO DK 11130

Do sr. secretario do Estado:
Avisos:
A' Soerotarla do Interior, on»

caminhando orçamento na Impor-
tancla de 5:5205900, para os ser-
vlços do llmpesa o reparos no
predio onde funeciona o grupo
escolar do Tupy, município do
Piracicaba. (aVvisos S. 408, do
27 do março).

Ao sr. presidente do Tribunal
do Jury da capital, solicitando a
dispensa do comparecimento aos
trabalhos da sessão do Jury, na
presente qulnzenn, do sr. dr.
Jorgo do Amaral Silva, chefe ln-
terlno, do Secçâo da Dlrectorla.
do Vlação. (aVviso S. 499, de 27
de. mnrço).

A' Secretaria da Fazenda, de-
volvendo o processo n. 2.274
acompanhado de cópia da carta
de 20 do corrento em quo os srs.
Salim F. Maluf o Cia., pedem fi-
car sem effeito o requerimento
dirigido aquella Secretaria so-
bro contns que julgavam perten-
cer il Commis.ião de Saneamento
da Capital. (Aviso S. 500, de 27
de mnrço).

Despacho:
Autos 25-I6G — 1927 — Dirccto-

ria do Vlação — Communicando
que o eontracto celebrado com o
sr. DIogo Ribeiro de Oliveira pa-
ra o transporto em canoa entre
Ypoi-anga e Xiririca, no rio da
Ribeira, terminou em 31 de de-
zembro p. passado — propondo,
outroslm, a continuação dos mes-
mos serviços a titulo precário,
até a conclusão do estudo que es-
tá sendo feito naquella Dlrecto-
ria sobre a situação actual do
alludido serviço — "De accOrdo".

Pagamentos requisitados cm 2S
de mnrço de 10ÍIO:

10:8365000 a Torello Dlnuccl.
(Aviso 1490).

1895231 a Dlogenes Armani.
(Aviso 1191).

2605000 a Pirie, Villares e Cia.
(Aviso 1192).

2575000 ao engenheiro André
Veríssimo Rebouças. Aviso 1494)
Rest.

Serviço Sanitário
Expediente do dia 27 do março

de 1930.
Requerimentos despachados

pelo sr. director geral e Infor-
mados pelas seguintes secções.

Iiispeelurin de Fiscalização dn
DICdicinn c Plmrnmcln:

Maria Elisa Pires, S. Carlos —
Prove a residência na localidade.

V. Morse e Comp. — Officie-
so, solicitando providencias ao
Correio.

Maria Costa — Indeferido.
Maria Ignez Poiy — Prov. Ar-

chive-se.
Claudia Lisboa — Aguardo o

cumprimento da intimação da
inspectoria sobre o predio.

Maria Jandyra de Macedo Vi-
elra — Prov. Arclilve-se

José Bruno — Sinão nos ter-
mos do parecer e mediante recei-
ta medica.

Insiieetoi-iii do Policiamento
Domiciliarlo:

Avenida Rebouças, 10S, 110 o
1.20 — Provando havor feito a
ligação dos exgottos, concedo o
praso pedido.

Rua Ferreira de Araujo, 97 —
Concedo 00 dias.

Rua Senador de Queiroz, 63,
05 o 67 — Officlo-se.

Avenida S. João, 139-D — Re-
queira o proprietário a quem lol
expedida a intimação.

Rua Francisco Leitão, 11 —
Concedo 60 dias.

Avenida Rebouças, 98 — Con-
cedo 60 dias.

Avenida Rebouças, 251 e 253—
Prove o allegado.

Rua Santa Marina, 9 — Inde-
ferido.

lnspcetorln de Hj-gienc do Tm-
balho:

Rua Barra Funda, 61 — Defe-
rido.

Rua dr. Sérgio Meira, 7 —
Concedo 4 mezes.

Inspeclorlii «lo Policiamento «ln
Vliiiitíiitrujfio Publica:

Rua Francisco Coimbra, 33-A
Prov. aVrchive-se.

Avenida Wautler 94 — Faça o
registo antes de funecionar.

Rua dos Gusmões, 13 — Inde-
ferido.

Rua Gago Coutlnho, s|n. —
Indeferido.

Rua Chrislovam Colombo, 4
Indeferido.

Antônio Pedroso de Barros —-
Ibira. — Prov. Archlve-se.

Rua Libero Badaró, 40 — Os
filtros propostos são approvadou
pelo S. Sanitário.

lnspcetorln de Molcstlns Infee-
ciosas:

Rua Barão Duprat 49-B —
Relevada.

Rua Palm, 113 — Mantenho a
multa imposta.

Rua Joaquim Carlos, 256 —
Mantenho a multa Imposta.

Rua Recife, 57. 59 e 59-B —
Mantenho a multa imposta.

¦ Rua Almirante Lobo, 59, IpI-
ranga — Mantenho a multa im-
posta.

Iiispcctnrln de 'Hygiene dos
Muiilulp.ois:

Ricardo Campollm, Faxina —
Relevada.
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i ASPECTOS DA VIDA FORENSE • AS DECISÕES DA JUSTIÇA, PROFERIDAS HONTEM -O QUE OCCORREU NOS CARTÓRIOS, NOS JUÍZOS E TRIDUNAES

Tribunal du .Justiça
Si»*»-» ilu ciiiiiiiniM iti-iiiililn»,, i-iii

is do niiirçii do lliilll
Presidente, sr. ministro l'oly.

carpo do Azovodo. Secrotarlo,
Ur. Clovis Canto.

A' hora regimental, com a pre-
m-nça dos «re, intnlairos Campos
rurolra. Pinto do Toledo, Luis
Ayros, Ellsou Gullhormo, Godoy
.sobrinho, Paula o Silva, Jullo
do Faria, Affonso do Carvalho,
Kaphaol Cantlnho, Achilloa RI.
beiro, Antonlno Vlolra, Adnlber-
to Garcia, Campos Mala, lior.
inogciicH Silva, e Abollard Plros,
foi aberta a scssAo, sendo. lida
o approvada a acta da sessão an-
torlor.

JULGAMENTOS
Contllolos do Jurlsdicção:
Relator, ar. ministro Abeilard

Pires: 826 — Capital — Dr. Juiz
do direito da S.a vara clvol.^su.
scltanto, o o da l.a vara do or-
phams, suscitado. — Julgaram
procedente o confllcto e compe.
tente o dr. juiz do dlrolto da
l.a vara do orphams, contra o
voto do sr. ministro Affonso do
Carvalho.

Relatado pelo sr. ministro
Adalberto üaroia: USO — Capital

Dr. juiz do direito da l.a va.
ra clvol, suscltanto e o da co.
marca do Jacarehy, suscitado.

Adiado a requerimento do sr.
ministro Abeilard Plros. — Na
segunda parto da sessão, prose.
guiu-.o no julgamento a pedido
do sr. ministro Abeilard Pires, e
então: Julgou.se procedento o
confllcto cm face da compoton-
cia manifesta do juiz suscitado,
contra o voto do er. ministro
Pinto do Toledo.

Relatado pelo sr. ministro
Antonlno Vieira:

320 — Capital — Maria da
Gloria Camargo, embargante e
drs. juizes do dlrolto das 2.a e
3.a varas cíveis, embargados. —
Dispensada a revisão, não se to-
mou conhecimento dos embargos,
quo por serem Infrlngentes «ão
inadmissíveis e por votação una
nime.

Relatado pelo sr. ministro
Julio do Parla:

32-1 — Dr. Juiz de Direito da
3.a vara civel, suscltante e o da
l.a vara de orphams, suscitado

Julgou-se procedente o con.
fllcto e competente o dr. juiz
do dlrolto da l.a vara de or-
phams, contra o voto do sr. ml.
nistro Affonso do Carvalho.

Relatado pelo 6i\ ministro
Affonso do Carvalho.

32G — Capital — A Cia. "LI.

tliographlca" Humberto Reblzzi,
soe. anonyma, suscltante e drs.
juizes de direito das l.a, 4.a o
G.a varas eiveis, suscitados —
Não tomaram conhecimento, por
votação unanime.

Relatado pelo sr. ministro
Raphael Cantlnho:

327 — Capital — Josí de Gou-
véa Gludlce, suscltante e drs.
juizes do direito da l.a vara de
orphams e o da 3.a vara cível,
suscitados — Julgou-se proce.
dente o confllcto o competente o
dr. juiz do direito da l.a vara
do orphams contra o voto do sr.
ministro Affonso de Carvalho.

Relatado polo sr. ministro
Hermogenes Silva:

332 — Sorocaba —- dr. juiz
substituto da comarca, suscltan.
to o o dr. Juiz de direito, susci-
tado. — Julgou-se procedente,
por votação unanime.

Relatado pelo sr. ministro
Campos Pereira:

333 — Capital — Braga e Ir-
mno. suscitantes o drs. juizes do
direito, da l.a e 4.a varas cl.
vois, suscitados — Julgou-so
prejudicado contra o voto do sr.
ministro Campo3 Pereira. Desl.
gnado o sr. ministro Luiz Ayres
para escrever o accordam.
Passagens da S.a Cornara, em

SS do corrente

Capital — A Justiça a Joné Ja-
nelro.

Carta tont. — Capital — Zulml-
ra Machado o Joi' Gonçalves do
Oliveira.

Appollncios cíveis:
Itu' — D. Hormollnda Casclollo

e Sabbndlno Casclollo,
Hnntos — D. Vlooncla Rodrl-

guos Ramos o Domingos Dlns.
Campinas — Josí Fornnnflos

Ventos» e a|m o Roberto Knobbe
o s|m.

Cnpltnl — D. Marln dn Penha
Marques a Octavio Ferreira*

Capital — D. Zallna Rlbolro fi.
Almolda e Nnppleãn de Almolda.

Capital — Gulomar Cyrllio
rtnuçns o Ahrão Fernandes Bou-
ças,

Capital — EIvira Russo o Loo-
nel Nonninnn Saraiva,

Aggravos:
Capital — Nelson Becharn.
Capital — Collo Soares Bnptls-

ta.
Capital —» Fallencia de Fran-

cisco Bnrono e Banco Noroeste do
E. de São Paulo.

:': *'; Jk
FALLENCIA — SOCIEDADE A-

NONYMA COM SE'DE NUM
LOGAIl E COM O PRINCIPAL
ESTAUELEOIMENTO NOUTRO
.iri/,0 COMPETENTE

SI llnn calntntn* ile mini
Nocleilnilc unniiyntii cirnsln
que n -un «ide é cm ilr-
.crinlnniln comarca ninx .ii
{• noutra que elln tem on
«eus estabelecimentos, nlil
rpNlilImln «eus dlrectnren e
nhl Inniliriii exercendo to-
«In n nun nctivldnilc cen-
nnmlcn, cnnrdiiiiiln nesse
lognr o» Heiis livros com-
-íityrnlned, - lncontcN,nvcl
«er Cdtn n ditunçno ilo «eu
l.rlnclpnl cdtnliclcclniento,
ilcvcndo ser o Juiz ilnlil c
nflo o dn dtile nnmlnnl o
rimipelcnle pnra iirocessnr
a fnlleiieln.

Foi o que decidiu hontem o
Tribunal de J-.stlça do Estado,
em sessão do Câmaras Reunidas
pelos votos dos srs ministros
Adalberto Garcia, Campos Maia,
Abeilard Pires, Hermogenes Sil-
va, Antonlno Vieira, Achilles RI-
beiro, Raphael Cantlnho, Affon-
so de Carvalho, .Tullo do Faria,
Paula o Silva, Godoy Sobrinho,
Ellseu Guilherme, Lulz Ayres e
Campos Pereira, contra o voto
unlco do sr. Pinto de Toledo,
sendo a decisão tomada de ac-
cOrdo com os fundamentos do
sebuinto vo o do sr. Adallber-
to Garcia, que foi o relator do
feito.

"A 3 do dezembro de 1929 foi
decretada pelo juiz de direito da
comarca de Jacarehy a requo-
rimento de um credor, a fallon-
cia da S. A Jacarehy Indus-
trial. O mesmo so fez na co-
marca da -capital, dias depois,
mercê de pedido de um outro
credor ao juiz do direito da l.a
vara cível e commercial. Te-
mos, pois, para um sô caso, duaa
sentenças. Mas, no sentir de
toda gente, "fallllte sur faillit
no vaut". Dahi o presente con-
fllcto, suscitado pelo Juiz da
l.a vara dosta capital, que se
declara único competente para
decretar a fallencia, para co-
nlieccr de todas as reclamações
ou acçSes que versem sobre
bens, interesses e negócios re-
lativos á massa fallida.

O sr. procurador geral do Es-
tado opinou pela Improcedencia
do conflicto. "A lei 6 clara o
não admitte duas interpretações

disse s. exc. — "E* compe-
tente para declarar a fallencia
o juiz do commercio em cuja
jurisdlcçâo o devedor tem o seu
principal estabelecimento". Prln-

-s^^-
Jurídico? Rospoiideiii l*i»lnfflo o
Tlto .Miml, outo no seu livro "Del
Palllmonto o dolla llnucarota"
vol. I, tlt. 137, o nqunllo nn sua
obra "Del Fnlllmoiito", vol. I,
n. Xlli "Por prlnolpnl eatnbelo-
cimento ontonde-ce aquelle que
ocntrnllsa «m si o movimonto go-
rnl da administrando", o "ondo
existem os livrou, registos, o co-
plndor, a corroepoiiJonoln do com-
morolnnte o do ondo eniannm as
suas ordons." Mas, havorA nqul
slnonynila posnlvol entro estabo-
leclmentos ou prlnolpal «stnbelo-
cimento o domicilio ou sedo ao-
ciai? Quem vnl dlzor do Inicio fi
aquello para quom. no trato In-
«cssnnto com as letras Jurídicas,
sempro rofulgln a estrella glo-
rlosa quo Iho serviu do gula se-
guro na sua vida privilegiada do
Intollectual tomliío; fi nquollo a
cuja momorla rofulgont* o Bra-
fell tom sngrndo, »om n devoção
do um crente, o prolto sincero de
forvorosa admiração: 4 Ruy Bar-
bosa. E' Ruy Barbosa quo na In*
vostldura do prosldonto t» relator
da Commlsstto Especial do Codl-
go Civil no Senado Federal, son*
tonclou com osta clareza o pro-
olsão: "Os estabelecimentos não
são Jtirldlcnmonto domicilio nom
por tal so podem tor. O quo so
havorA nor domicilio, ft o logar
ondo 03 estabelecimento» demo-
iam." E X maneira do Ruy, os
eminentes juizes da RelAçao de
LlsbOn, como so conclfio do accor-
dam do 31 do julho do 1909, tran-
ecrlpto da "Rovlsta de Direito",
vol. 16, pag. 585, por Spcncor
VamprC, cm sou oxcellento livro
"Da Falloncla c da Cancordata",
vol. l.o, pag. 100. Assim decidiu
o tribunal llsboota: "E' compe-
tento para a declaração da fal-
lenda de uma sociedade, o Juizo
da clrcumscrlpção ondo estiver o
seu principal estabelecimento, e
como tal so considera a fabrica,
ondo so preparam os produetos,
cujo commorclo constituo o sou
fim, embora seja noutro juízo a
sua sede, om que estã o oscripto-
rio, o a caixa geral o em que se
concentra a vida commercial da
mesma sociedade." Agora um
trecho d'"0 Direito", vol. 8, pag,,
43: "O domicilio que nasce da só-
de social do uma companhia, não
so podo confundir oom o quo nas-
co do sou principal estabeleci-
mento, porque a sede social de
uma companhia determina-se por
virtude de um contracto « o con-
tracto 6 sOmente obrigatório on-
tre as partes contractantes."

Clovis Beviláqua, autorizado
commontador do nosso Código cs-
creve ao tratar "Das sociedades
ou associações eiveis": "A conse-
quencla immedlata da ptrsoiilfi-
cação da socledado 6 distingull-a,
para os effeitos jurídicos, dos
membros que a compBom. Pois
que cada um dos sócios 6 uma In-
dividualidade o a sociedade uma
outra, não ha como confundir a
existência." (Vol. I, pag. 220).
A seguir o inslgno Carvalho de
Mendonça, que textualmente no-
ta: "Domicilio da sociedade o sê-
de social são expressões quo so
valem..." Mas de que maneira,
de quo modo? Respondo o próprio
autor citado: "no modo commum
de falar". Ora, si não appareceu
ainda quem contestasse a -existen-
cia da "lógica", sei.nela que estu-
da as leis do pensamento o as re-
gras do racicionio, ô bom do con-
cluir que, não "no modo commum
do falar", mas na technlca júri-
dlca _ "domicilio da sociedade"
o "sedo social" não so podem Jun-
gir, não se emparelham na lei ou
no direito como expressões quo
tenham o mesmo sentido ou acce-
pção E cerca do oito lustros an-

tes de Clovis e Carvalho de Men-
donça, escrevia o inolvic.avel Ra-

malho, cujo espirito, em plena
maturidade, os coe-vos -o as ge-
rações sobrevindas souberam
.„__ ,.„i,m™ diirniflcar e reu

O sr. Campos Pereira ao sr,
Luiz Ayres as appellações 17204,
1780-1, de Ribeirão Preto, 1738-1
1749-1 da capital, 16987, Rio Pre-
to, 16772 de Santos, os embar.
gos 15182 do Plraju'; ao sr. A-
ehine3 Rlbolro, o aggravo 16377
da capital, carta testemunhavel
057 da capital.

O sr. Luiz Ayres ao sr. ml.
nistro Ellseu Guilherme, as ap-
pellaçõcs 17580, 17279, 16923,
17403 da capital, 17659, 17338 do
Salto Grande, 16882, 16219 da ca.
pitai, 17094 de Santos, 14437 da
capital, 16829 do Santos, 17170 de
Taubaté, 15S81 de Batataes, em-
burgo 12602 de Campinas, X me.
sa, os embargos 16308 de Monto
Aprazível, o aggravo 16363 da
capital.

O sr. Ellseu Guilherme ao
sr. Godoy Sobrinho, as appella-
ções 17562, 17409, 17169 da capl.
tal, 17149 de Rio Preto, o aggra-
vo 16385 da capital, os embar.
gos 15439 de Presidente Prudon-
to, á mesa o aggravo 16369 da
capital; (Na ultima sessão o sr.
Ellseu Guilherme, aíêm dos au.
los jã publicados, passou ao sr.
Godoy Sobrinho, os embargos
10847 da capital).

O sr. Godoy Sobrinho ao sr.
Achilles Ribeiro, as appellações
17798 de Franca, 17517 de Jabo-
licabal, 17287 do Cunha, 17029 de
Rio Preto, 16654 de Itapolls,
17130 de Santos, 17697 de Itapo.
lis, aggravo 103S6 da capital,
embargos 16847, 15194 da capital,
6340 do Itaporanga, 17750

Santos, ao sr. Godoy Sobrinho o
conflicto 335 da capital.

O sr. Achilles Ribeiro ao sr.
Campos Pereira as apps. 17405
capital; 17500 capital, 17829 Casa
Rranca, 17226 Jabotlcabal, o agg.
K'í"0 capital, embargos 15842 ca-
Pitai; ao sr Godoy Sobrinho o
OKg. 16370 capital, X mesa a app.
17328 capital o embargos remet-
tidos 17750 Santos.

334 
"— 

Capital —¦ Antônio da
Costa Pinto, suscltante, e drs. jul-
zes de direito da 2.a, 3.a e S.a
varas eiveis, suscitados. — Não
se tomou conhecimento contra os
votos dos srs. ministros Lulz Ay-
res e Pinto de Toledo. Designado
o sr. ministro Ellseu Guilherme
para redigir o accordam.

2,o Officio:
Autos conclusos aos srs. ml-

nistros:
Ao sr. Paula e Silva, rec. elel-

toral 6768 capital.
Accordams publicados:

App. 17633 capital, aggravos
16S29 Santos, 16275 Bauru', 16233
o 16164 capital.

Secretaria:
Secção Judiciaria:
Aut03 entrados om 27:
Rec. crime — Campinas — A

Justiça e Slmão Durovne o outro.
Appellações crimes:
Bauru' — A Justiça e Luiz Fer-

nandes e outro.
Avarft — A Justiça e João Tl-

burclo.

cipal estabelecimento ê aquelle
em quo se concentram a actlvl-
dade econômica e commercial do
devedor. E' por isso que já tem
sido julgado que "a competen-
cia para declaração da fallencia
de uma sociedade é a do juiz da
clrcumscrlpção onde estiver o
seu "principal estabelecimento",
devendo se considerar como tal
a fabrica onde se preparam os
produetos cujo commercio cons-
tltue o seu fim, embora seja
noutro Juizo a. sua sfide, escrl-
ptorio ou caixa geral do com-
ne-rcló".

Assim exposta a matéria su-
jeita a discussão e a julgamen-
to, entro a expender o meu vo-
to. Os argumentos do Juiz sus-
citante, em Tesumo são os se-

guintes: A sociedade anonyma
tem a sedo social em S. Paulo
e em Jacarehy o seu principal
estabelecimento. SI assim 6, a
attribuição de declarar a falleri-
cia cabe ao juiz da l.a e não
ao da 2.a dessas comarcas. Ca-
be ao de S. Paulo o não ao de
Jacarehy. S. Paulo ê o domicl-
lio porque em S. Paulo está a
sede social, mercê da reforma
dos estatutos. Pomicilio e sfide
são termos equivalentes. Não
importa a localização do estabe-
leclmento em Jacarehy. Estabe-
lecimento, principal ou unlco,
não serve de ballsa para se afe-
rir da competência do Juízo ou

foro da sua situação.
O assumpto não deixa de. des-

portar interesse juridico. Estão
ft baila, como vimos, domicilio,
sério social e principal estabele-
cimento, que sã*expressoes que
têm a sua significação própria.
Vem pois de molde uma vista

d'olhos «sobre esses vocábulos, em
separado ou concomltantemente,
no intuito de locallsal-os ou de

tentar estabelecer para cada um
delles a significação jurídica que
a cada um delles se deve attri-
bulr.

A lei falllmentar n .2.024 de
17 de dezembro do 1908, art. 7.o,
e a lei recente, n. 5.746, de 9 de
dezembro de 1929, offereçem, pa-
ra critério da competência, a si-

tuação do "principal estabeleci-
mento." Que quer dizer estabe-
leclmento? Segundo os dicclona-
ristas como Francisco de Aline -

da, quer dizer: fundação, Instai-
lação, creação. "fabrica", casa pu-
blica de commercio. E segundo
Botiíllet, pag. 601, "etaMUae-

ment só dlt, en general, de toute
institution, de doute tondatlon,
0ui doit avoir de Ia durêe". Desl-

Kna mais especialmente, ajunta,
"um edifício, uma casa destinada
a servir interesses de ordem pu-
blica ou privada. Os hospícios, os

hospitaes, as escolas Publicas, as

manufacturas do Estado, etc,
são estabelecimentos put.lcos; as

usinas, "fabricas" ou "manufa-

cturas particulares», os "ate-

l'ers", etc, são estabelecimentos
privados. E com anteposição do
adjectlvo "principal" que slgnifl-
cação tem, sob o ponto de vista

e

têm sabido dignificar e render

culto fervoroso. Dizia o saudoso

autor da "Theorla e Pratica do

proc. Civil e Commercial:
" . hoje é uniforme a júris-

prudência das nações cultas em

consagrar que as sociedades
annoymas que tem a sua 6*ae
social em um paiz o seus esta-
boleclmentos em outro diverso,
onde exercendo eua vida indus-
trial estão sujeitas, não ao foro
do logar, em quo têm a sua se-
de social, mas ao do logar em

que exercem a sua Industria .
(Direito, vol, , pag. 49)»

Do mesmo sentir os autores
extrangeiros. Não ê preciso dei-
xar na carta um pugillo delles.
Dole apenas. O primeiro ê Dai-
ioz, que assim se enuncia:
"...uma companhia não pode
declinar do foro do principal es-
tabelecimento para o da sfide so-
oial quando demandaria por obrl-
gações ahi contrahidas, porque C
ondo tove existência o facto que
a lei attende para caracterizar o
domicilio". E mais: "a citação é
validamento feita ao agente de
uma sociedade no logar em que
ella tom o seu principal escripto-
rio e faz operações sociaes, pos-
to quo, segundo os estatutos,
fosso em outra parte do domicl-
lio ou sede social". O segundo é
Savigny (este e aquollo citados
por Ferreira Coelho, a quem do-
vemos esta licção) "A existen-
cia do uma sociedade anonyma
em um logar mostra o seu domi-
clllo, porque este ê determinado
pelo logar om quo oxercoasua
Industria". E da thoria não des-
tõa a jurisprudência pátria e,
a extrangeira. Quanto a esta,
além do Já mencionado accordam
da Relação de Lisboa, vejamos
como decidiram a COrte do Mont-
pollier, a 6 de novembro do 1817;
a COrte de Cassação, a 21 de fe-
verelro de 1894; o Tribunal de
Belfort, a 30 de dezembro de
1861, e a Corte de Colmar, a 11
de Junho de 1852. Foi nestes ter-
mos: "... o domicilio de uma
companhia anonyma, constituído
na sua sede social para os seus
sócios, não determina a compe-
tencia do foro desse mesmo do-
micillo para as questões que ae
levantam com terceiros, nascidos
no logar em que a mesma com-
panhla tem o seu principal esta-
belecimento e este não coincide
com a série social (Dalloz, Socle-
té, ns. 187, 188 o 191, clt. Ferrei-
ra Coelho, Cod. Civil vol. V).

Um outro julgado, a revigo-
rar os anteriores, é o do Tri-
bunal de Bordeuax, de 11 de
agosto de 1857, Ell-o: "O domi-
ellto 6 necessariamente o logar
em que se encontra o principal
estabelecimento. Ahl, com ef-
feito, ê a sedo de sua vida civil
para todoa que têm demandas
ou causas a propOr. Mercê des-
tes princípios, incontestáveis, a
Companhia de Estradas de Fer-
ro do Sul tem pela natureza e
por força das cousas seu domi-
cilio real em Bordeaux. E' ahi
de facto a sede das diversas

vlofl, quo explora, o ponto oon-
trai do todo o movimonto Inilim-
trlnl. R' em Bordeaux quo «o
acham O deposito do material, OB
principal'»! "tnllloro" «. dlroo-
ção offootlvn, os chofes Immo-
liloato.i do sou numeroso pea-
.mal, quo Imprime notlvldudo o
vida X vasta emproBa. O artigo
dos estatutos, qu» fixa o domi-
clllo da sociedade em Pariu, não
6, para com torcolrou, slndo uma
declaração de vontndo, ou do In-
tonção, declaração Inofflcnz por
so achar em contrndlçdo como o
íneto".

Não Importa, pois, como se vD
da doclBão cm examo, quo o con-
«olho do administração tenha a
sua sfido em Paris. E porque? A
resposta ahl vem: "Coei no con-
corno qu'a 1'organlBntIon ln-
tfirlour0 do Ia soclfitfi, c aos
rapport avoo loa associes". "A
sfido dos rolaçOes com torcelros
e, portanto, sou domlcllo, 6 no-
ccssnrlamonto no logar ondo a
companhia exerce a sua Indus-
trln, ondo olla tem sou principal
cstaboloclmcnto; a sfido da
administração podoria sor tran-
aportada para outra parte, sem
quo o domicilio real da socloda-
ilo fosso por Isso mudado. "La
Biége do lVidmlnlstratlon pourrnlt
fitro transporia nlllcurs, sans
quo le domlcllo rcel de Ia soclctfi
fut pour cola changoo". E con-
tlnua: "Dado quo a companhia
tivesse, om vlrtudo do seus cs-
tatutos, um domicilio om Paris,
ella teria forçosnmento um ou-
tro om Bordeaux, ondo so on-
contra o centro da sua vida In-
dustrlal".

Eis ahl. Certo quo ninguém
nfflrmou quo a Imaginação cre-
adora do eminentes cultores do
direito, inimigos do anachronis-
mo, haja produzido Idfias novas,
contrarias ás expostas. Não.
Porque veromos já, ainda mais
vltalizados pela jurisprudência
pátria ão 1873 aos nossos dias,
os postulados extrangeiros, con-
vertidos já cm axiomns jurldi-
cos si não fOra uma ou outra
nota discrepante a recordar,
"verbl gratia", o parecer do II-
lustro o saudoso Chrisplnlano
Soares, ao debater com o ines-
queelvol e autorizado Joaquim
Ignacio de Ramalho. Pois volto-
mos as nossas vistas para os
nossos trlbunaes. Numa causa
do alto valor, talvez da época a
mais vultosa, promovida na ca-
pitai da antiga Província de São
Paulo, ha 57 annos, pelo vlscon-
de do'Mauá, contra a Companhia
do Estradas de Ferro de Santos
a Jundlahy, articulou a rá ln-
competência de Juízo, por Isso
que a sua sfido social era em
Londres e em Londres devia ser
accionada. Patrocinou os direi-
tos do titular autor ria acção o
velho mestre da "Pratica Civil o
Commercial". O seu trabalho es-
correlto, onde colhi Inestimáveis
subsídios para este voto, está n'-
"O Direito", vol. citado. E o
Juiz de direito de então, dr. An-
tonio Cândido da Rocha, rofor-
mando, em Tecurso de aggravo, a
decisão do juiz municipal dr.
Francisco de Paula Rabello e
Silva, proferiu brilhante despa-
cho julgando Improcedente a "do-

clinatoria forl". B' peça em que,
pela solidez de argumentos, bem
so affore da cultura e do senso
jurídicos do seu prolator. O pa-
trono da rfi, o velho Chrlsplnla-
no, levou o Incidente, em grau
de revisão, ao Supremo Trlbu-
nal de Justiça, que não conhe-
ceu d0 reourso, por ser descabl-
do. E desfarte transitou em
Julgado a decisão do Juiz da en-
tão Imperial cidade de São Pau-
lo, resumida nestes termos: — a
competência para o litígio cabe
ao juizo do logar em que se en-
contram os estabelecimentos e
não ao da sfide social da com-
panhia accionada.

Outros julgados: "O commer-
dante singular (trata-se aqui de
commerciante singular, fi corto,
mas o slmlle não Ô desaprovei-
tado) o commerciante singular
que abro e mantém um estabe-
leclmento Industrial ou commer-
ciai dirigido por prepostos seus,
é responsável no foro deste es-
tabelecimento pelas obrigações
contrahidas, ' embora seja outro
o seu domicilio civil". (Acc do
Tribunal de Justiça de S. Pau-
lo, de 5 de Julho de 1906, no "S.
Paulo Judiciário", vol. 11, pag.
280).

Num conflicto de Jurlsdicção
entre o juiz de direito de San-
to Antônio do Rio da Madeira,
no Estado do Matto Grosso, e o
do Manaus, capital do Estado do
Amazonas, o Sup. Tribunal Fe-
deral assim Julgou: "O Juiz oom-
petente para decretar e proces-
sar o. falloncla é o do Manaus,
por ser ahl o logar em <vue se
acha o principal estabeleclmen-
to". (Acc. de 30 de setembro de
1914, na "Rev. do Sup. Trlb.
Federal", parte l.a, vol. 3.°, de
1915).

Entro muitos outros figura o
accordam da Relação üe Ouro
Preto, de 6 de março de 1897, pu-
blicado no "Fórum", vol, III,
pag. 521. Ahl fica o sentir com-
mum dos doutos. "Communls do-
ctorum oplnlo". Ahl vem enun-
ciado o quanto preciso porá de-
monstrar que os vocábulos, por
Innumeras vezes referidos, não se
eqüivalem na technlca jurídica,
posto que surjam nós autos co-
mo hastes pendentes do mesmo

Inconcebível xlpophngla Jurídica,
Provado como está quo Jaca-

rnhy A o domicilio legal dn com-
panhla anonyma em fallencln, ou
o logar em que se centralizam a
sua actlvldndn o Influencia eco-
mímica, quo resta agora fazer ou
pratloar?

Resta a npplloação, JA mental-
monto foltn pelos mous lllustro.
o respeitáveis collegas, dos oiihI-
namentos dos autores o dos Jul-
gados dos trlbunaes ao caso «m
apreço. Ataquemos os autos. Pe-
Ins certidões, pela resposta do dl-
gno Juiz suscitado e pareoor do
nobro sr, procurador geral, tudo
em conjugação, resulta provado
A evidencia: a) quo os devedores
da S. A. Jacarohy Industrial,
mesmo dopols da roforma dos es-
tatutos, continuaram a resgatar
os seus títulos na cldnde de Ja-
onrohy; b) quo em Jacarohy dl-
vorsas procurações foram outor-
gados pola sociedade a terceiros,
quo se Incumbiram de negócios
quo lhes fornm eommottldos, fô-
ra daquella cidade, "verbl gra-
tia" Rio o São Paulo; c) que em
Jacarohy diversas duplicatas re-
ooboram a assignatura da bocIo-
dado, por sou prosldonto, que ahl
reside do mosmo modo que os
demais membros da directorla;
d) quo cm Jacarohy, no cartório
compotento, crodores vários flzo-
ram os sous protestos ou regista-
ram oa sous títulos, para os fins
do direito; o) que da sentença da
fallencln, em Jacarehy declarada
em primeiro logar, foram Intima-
dos o» presidente o o secretario
da socledado, que so conforma-
mm com a declaração da quebra;
t) quo pelo syndlco nomeado fo-
ram apresentados oa livros "Dia-

rio" e "Coplador de Cartas" re-
gularmente encorrndos pelo os-
crivão e assignados os termos pe-
lo Juiz; g) que os dlrectores da
sociedade, presidente e secreta-
rio, asslgnaram o tormo de com-
pareclmento o compromisso, de
accôrdo com o art. 37 da lei
2.024 de 1908, reproduzido na lei
nova, n. 6.746, de 9 de dezembro
de 1929.

Ora, si tudo Isto ê verdade de-
fluente dos autos, como se ha de
permlttlr que se consnmmem
"deslocações vexatórias ou rui-
nosas" para credores lnnumoros,
entre os quaes certamente se en-
contram o numeroso pessoal que
á sociedade vinha prestando os
seus serviços, talvez sem stippftr
numa quebra' que a obrigasse á
locomoção para esta capital ou a
uma constituição, aqui, de pro-
curadores para a defesa dos seus
direitos?

Como se ha de cogitar de se-
melhanto deslocamento s! fi em
Jacarehy quo está cifrada a vida
econômica e financeira da socle-
dade, como se vê, tambem. da ln-
formação escripta do Juiz susci-
tado? Como, finalmente, ante os
ensinamentos dos autores e das
decisões antigas o recentes dos
trlbunaes pátrios o extrangeiros,
se ha de proceder em sentido con-
trarlo, dando prevalência X sfide
social' Instituída para 03 sócios,
em detrimento do domicilio le-
gal, que fi, no conceito preciso «
feliz de Ruy Barbosa, "o logar
onde os estabelecimentos demo-
ram"? ¦

O meu voto fi por que aa Julgue
improcedente o confllcto o com-
petente para declarar a fallencia
o juiz de direito da comarca de
Jacarehy.

(Conflicto de jurlsdicção o.
330).;

ExecuçAu de «ciit-nçn — Jul-
gundo lnsubH|Btonle o conourao
do prnforonoln linitaurndo na
exeoução do nontunçu quo O dr.
Affonso Frnga movo a Jodo Pa-
vnn, para quo o exequonto eojn
pago pelos bons ponhorados.

Iteulamaçno relvlndlcntorla —
Julgando procodonto n reclama-
ção relvlndlcatoila proposta pe-
ln Sociedade Androont o De Snn-
otls contra a mnssa falllda do
Arturo Bortusoellt,

'Ji'. i\t «ft
Polo dr. Vlconto Mnmodo do

Froltns Junlor, foram proferidos
os seguinte* despachos:

Acção «uniiniirln — Commlnan-
do a pena de confosso A rô Tho
R. Paulo Tramway Llght and
Powor, na acção Bumma/rla, pro-
vonlonto do nccldonto no trnba-
Iho, quo lhe movo o operário Ma-
nuol Francisco.

Accão executiva —- Julgando
por sentença Bubslstento a po-
nhora, na acção exocutlva pro-
posta por Antônio Domingues
do Paiva contra Antônio Joa-
qulm Martins.

Acção onllnnrln — Recebendo
a oxecpção de «legitimidade do
parte, opposta pólos réos João
Plnda Negrão o outros na ncção
ordinária que Iho movom a So-
ciedado do Concertos Symphonl-
cos do São Paulo.

Acção execntlvn — Julgando
por sentença subsistente a pe-
nhorn, na acção executiva que
Waldomlro Rlbolro Marcondes
movo contra d. Josephtna Lon-
ghlnl.

Excentlvo hypothconrlo — Jul-
gando por sontença a penhora
no executivo hypothecarlo pro-
movido por d. Antonla F. L. e
Silva contra Mario P. S. Ba-
ptlsta.

CoufiKNflo — Julgando por son-
tença a confissão em quo Incor-
reu Josfi ,F. Carreira na acção
proposta contra o mesmo por
Eugênio Raffanto.

Acção executiva — Julgando
por sentença a Justificação so-
bro a ausência de Arthur F. C.
Santos e promovida na acção
executiva requerida contra o
mesmo por J. Ramalho Junlor.

Acção ordinária — Denegando
a seguimento ao aggravo do des-
pacho que não admittiu o depol-
mento pessoal do rfio Alfredo
PIzzottl na acção ordinária pro-
posta contra este e outro pelo
representante da massa falllda
"Empresa Chimica Industrial
Matarazzo Ltda". "'-

Acção executiva — Rejeitando
"ln fimine" os embargos de ter-
ceiro oppostos por d. Maria Lan-
da á ponhora na acção executi.
va movida por Domingos de Luc-
ca e Irmão3 a Ângelo Dedivitis,
marido da terceira embargante.

Fnllcnein — Incluindo na fal-
loncia do Raul Lajut e Irmão, o
sócio oceulto Mansur Elias Lac-

Fórum Civel
Audiência* __ Segunda-feira,

ás 14 horas, realiza-se a audien-
cia ordinária do dr. juiz de di-

relto da 6,a vara cível, Manuel
Carlos.

* * *
A*s 13 horas e meia, Tcallza-

se a audiência do dr. Joaquim
Celidonio, juiz da 2.a vara de
orphams.

IJECISflES
O dr. João M. Carneiro do La-

cerda proferiu, ante-hontem, as
seguintes decisões:

Executivo hypothecarlo — Jul-
gando improcedente os embar-
gos e por sontença a penhora, no
executivo hypothecarlo que o dr.
Gallileu F. Cintra move ao dr.
Austin Nobre e sua mulher.

Seqüestro — Julgando por sen-
tença o seqüestro em bens do dr,
Austin Nobre.

Inventario — Julgando por
sentença o calculo, no Inventario
de Eduardo Magri.

Acção oriliimvln — Commlnan-
do a pena de confesso ao rêo
Roque Accacio Marques, na acÇão
ordinária que lhe move Antônio
Julio Pinheiro o outros.

Execução de sentença — Man-
dando expedir mandado de lm-
mlssáo do posse na execução do
sentença quo ri. Clatidlna de Sou-
sa Barros move a Eduardo Tau-
-isano e outros.

IlnliillInçocM ,<le créditos —
Julgando habilitados como cre-
dores da massa fallida da Pa-
brlca de Tecidos Stella Ltd. B.
Gregorlo, Domingos Pintei, As-
sumpção e Cia. o Juvenal Fer-
nandes.

Hnbilltnçflo Improcedente _
Julgando Improcedente o pedido
üe habilitação, na mesma fal-
lencla, por parto de Constantlno
Calil, por so não mostrar liquido

tronco e presas, "sol disanf, por o credito pretendido.
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Terminou, hontem, o prazo para os nos-
sos agentes do interior devolverem os talões
de recibos e prestarem as suas contas, reco-
lhendo os saldos que se achavam em seu po-
der.

Vamos publicar, dentro dé poucos dias, os
nomes dos que ainda não attenderam aos nos- |
sos convites a esse respeito.

São Paulo. 21 de março de 1930.
Sfi-MHaewmaei-íiH^K"^^^ msiíflSiití"»

Fallencln de Adclln Bnrbetta —
Foi requerida, hontem, por parte
de Victor Chiarolla, a decretação
da fallencia de Adella Barbetta,
estabelecida á avenida São João,
53 (6.a vara — 12.0 officio).

Fallencia ile Mnnaur Elias Luc-
cn- __ Foi incluído na fallencia
de Raul Latuf o Irmão o soclo
oceulto Mansur Elias Laccar.
CONCORDATA NA FALLENCIA

Fallencia dc João gongrlorgl —
Na assembléa dos credores de
sua fallencia, hontem realizada,
João Sangiorgl apresentou uma
proposta de concordata, para Bal-
do de seus débitos e que oonsls-
tira no pagamonto, por saldo, do
dividendo de 60 0|0, em quatro
prestações eguães o aos prazos
de 6, 12, 18 e 24 mezes apôs a
sentença homologatorla. Posta
om discussão vários credores ma-
nlfostaram.se contra a proposta,
tendo pedido o prazo legal para
apresentação de embargos. (6.a
vara — ll.o officio).

Fnllcnein de Maurício e Rncy
A Fabrica de Botões o Artefa-

otos de Motaos requereu, ante-
hontom, a decretação da fallen-
cia de Mouricio e Racy, estabe-
lecldos X praça Ramos de Aze-
vedo 3-B. (l.a vara — 2.o of-
ficio).

Concordata preventiva de Tan.
fl e Senff — Por sentença de an-
te-hontem, foi homologada a con-
cordata preventiva que Taufi e
Scaff propuzeram a seus credores
e que consistirá no pagamento,
por saldo, do dividendo de 30 0|0,
em quatro prestações eguaes e
aos prazos de 6, 12, 18 e 24 me-
zes. (l.a vara — 2.o officio).

Concordata preventiva de Mn-
nuel ,Io_é ile Oliveira — Por sen-
tença do ante-hontem, foi homo.
logada a concordata preventiva
proposta a seus credores por par-
te de Manuel José do Oliveira e
que consistirá no pagamento, por
saldo, do dividendo de 24 0|0, om
tres prestações eguaes e aos pra-
zos de 6, 12 e 18 mezes. (6.a va-
ra — ll.o officio).

Fnlleiieln de Jncob Jorge — S,
¦lento do Snpucahy — Foi decre-
tada, por sentença de 23 do cor-
rente, a falência desta firma, es-
tabelecida em Campos do Jor.
dão, comarca de São Bento do
Sapucahy. Foi nomeado syndlco
o credor Renato Gomes Vieira,
marcado o prazo de 5 dias para
as habilitações de credotes e de-
slgnado o dia 23 de abril p. f.
para se realizar a assembléa de
credores.

Fnlleiieln de Tlieophllo Gomes
Sobrinho — Iiio Preto — Foi de-
cretada, por sentença de 20 do
corrente, a fallencia desta fir-
ma, estabelecida em Mirasol, co-
marca de Rio Preto, com seccos
o molhados. Foi nomeado syndl-
co o dr. Ibero Peixoto, marcado
o prazo de 30 dias para as habi-
Utações de créditos o designado
o dia 31 de mato p. f., ás 14 ho-
ras, para se realizar a assembléa
de credores.

Concordata de Rcplinel Alterlo
—O juiz da 4.a vara cível 1 mo.
logou a concordata do Raphael
Alterlo.

Fallencln An Cia. Icccrenm do
Ilrnail s|A. — O mesmo juiz sus-
tentou a decisão que na fallen-
cia da firma supra excluiu o
credito de Waldemar Salles. (7.o
offlclo).

Fallencln de Raul Lnjnt e Ir-
mflo — Por sentença do dr. M.
Carlos, juiz da G.a vara civel, foi
ordenada a inclusão de José Rt-
beiro da Costa como credor chi-
rographario pela importância de
rs. 20:027$700 (vinte contos a
vinte sete mil e setecentos réis)
na fallencia de Raul Lajut e Ir-
mão.

Fallencln de Mncru- e Cin. —
O mesmo juiz manteve a decisão
que mandou Incluir o Banco de
São Paulo como credor chlrogra-
pharlo pela Importância de rêls
62:667$000 na fallencia de Macruz
e Cia.

Fallencln de Huna Krnnskopt
— Por sentença do m. juiz da S.a
vara eivei foi decretada a fallen.

ola de IlnnR ICrnnlcopf, cotnmor*
iilnnte «Htnbüleclilo a rua Martim
Prnnolaco n, 80,-om H. Ilornardo,
sendo nomeado syndlcos oa oro-
dores Zerrener Rulow o designa-
do o dia 4 de Junho, Xn lll horua,
pnra a prlmolra atiBomblcn. dn
credores.

Fallencln de Mueclnlo o IriuAni-
— Por sontença do dr, J, Sobri-
nho, jul/. da G.a vara olvol e
commercial, foi docrotadi* a fnl-
lencla do Mueeiolo e Irmãos, ch-
inbolocldos nesta cnpltnl X rua
da Moóca numero 484. Nomeou
nyniltcos os credores ítalo Ailnml
o Cia.

('itiicoriliitii prevenllvii ile J.
Naslauskl — O mesmo Juli Impoz
ao commlssarlo da concordata
preventiva do J. NaslauRkl a
multa do C00*000 por não havor
cumprido o dispositivo do art.
ir,l, paragrapho l.o, n. C do de-
creto 5.740 do 1929.

Fnllencln dn IIoiiiIiikom Gnlloio
—¦ Doverá renllzar.so hojo, As 13
horaa, a reunião dos crodores
desta falloncla que so processa
poranto o Juízo da Ca vara e
cartório do 10.o offlclo.

Fnllcnein rie Oacnr Wclim —
lloallza-»ii» hojo, As 13 o mela ho-
ras, a assembléa do credores da
falloncla do Oscar Weiss.

O feito procossa-so perante o
Juizo da 2.a vara e nirtorlo do
3.0 officio.

Cnnconlnln preveni Ivn tlc Pno-
Ullo Slngalill c Cin. (Limeira) —
Hoje, dovorá roallzar-so a assom-
bléa do credores da concordata
proventlvn do Pnollllo Mngaldl e
Cia., commerclantes estabeleci-
dos na comarca do Limeira.

* * *
E' HcKn n simulação ilu

rnlrcgii do illnliclr» do
cinprenllmii no neto rtn es-
criplura, ijiiiiinlii íi-ilu de
boa fé.

O dr. Laudo Camargo, juiz de
direito da 1." vara civel o com-
mercial proferiu, hontem, a se-
guinte sontença:

"O dr. Gallleu F. Cintra pro-
poz o presente executivo hypo-
thecarlo contra o dr. Austin de
Almeida Nobre e s|m., para ha-
ver a Importância do 150:000",
multa, honorários o custas, tudo
em conformidade com o contra-
cto ajuizado.

Ao pedido so Insurgiram os
executados, allegando nullldade
do feito, porque os bens penho-
rados estavam seqüestrados pela
Fazenda do Estado.

Além disso, embora na escrl-
ptura se haja declarado ter re-
cebldo a quantia de 150:000?,
na realidade tal não aconteceu,
pois, nenhuma Importância foi
exhibida. Houve simplesmente
uma simulação.

Ademais, não pfido haver a
dupla multa pactuada. Final-
mente, o empréstimo foi reall-
zado com dinheiro do deposito
publico o não -particular do cre-
dor exequente. Esses, os factos
-,'ue os embargos offerecldos a-
gasalham.

Sem procedenola a defesa.
E" de não acolher a prollml-

nar, porque o seqüestro em nada
Impedia o executivo proposto.
E iniciado esse executivo, a pe-
nhora teria do incidir nos bens
hypothecados.

PELO MERECIMENTO
Ao mesmo tempo que allega

empréstimo simulado, a defesa
confirma a sua existência, quan-
do assevera feito com dinheiro
de outrem que não o do credor.
Mas Isso em nada aproveitaria
aos executados.

Seria, então, confessar copar-
tlcipação na pratica de um cri-
me. E licito lhes seria allegar
a própria malícia.

Relativamente á simulação, ê
bem do ver que em nada affe-
etária o constar da escriptura
quo o dinheiro foi entregue no
acto quando o não fSra. Casos
ha em que isso se dá, som que
o contracto se prejudique. Tole-

ra-se o neto simulado qunndo
feito do boa fé.

Un lt I chio enHlnnmonto do Ln-
corda: "!'.' licita a simulação
que (IA, como recebido o dlnhel-
ro d0 empréstimo no acto dn
escriptura, quando realmente
não so deu esse recebimento.
(ObrlBnçOoa, pnraurnçho 55, notn
0).

Mas, na capeole, nnda disso
oceorrou: nom o' dinheiro em-
proHlnrio era do deposito publl- I
co, nom Blmulação houve, prln-
clpalmonto cnm o enrnetor em-
prestado. O credor exequente
foz prova bastaiito, para corro-
borar todos os onunclndos da es-
crlptura njulzadn. O dinheiro do
emproBtlmo foi oxhlbldo no noto.
Rocobou o oxeoutndo 80:000$ em
rilnholro o 70:000$ cm um choque,
contra dotormlnado banco desta
cnpltnl.

Uom o explicou o sorvontua-
rio quo lavrou o contracto, bem
esclareceu a pesaon portadora do
choque no banco, e bem narrou
ns occorronclas quom do tudoae
intoirnra, por ouvir no próprio
como pessoa do recursos, par»
riovedor quo, nté então, era tido
como pessoa do ronnrsoa para
Rolvor os compromissos toma-
dos.

VC-so assim que a matéria do»
embargos prova alguma tove a
ouo o debito está comprovado
polo contracto ajuizado, oom oon-
flrmnção dos testemunhos ouvi-
dos. E quanto a multa e hono-
rarlos, per corto que são devi-
dos, cl.q que a tanto so submet-
teram os devedoros no oontra-
cto.

Julgo, pois, improcedentes o»
embargos e por sentença a po-
nhora para condemnar os exe-
ditados no podido e custas.

P. I. São Paulo, 27 de março
do 1930. (a.) Lnnro Ferreira de
Cnninrjío".

Fórum Criminal
DENUNCIA IMPROCEDENTH

O dr. Manuel Itaglba Porto,
Juiz substituto em exercício na
3.a vara criminal Impronunclou
Nicola Sposlto, julgando Impro-
codente, por falta de provas, a
denuncia contra elle offerecida
como Incurso no art. 291 paragr.
l.o combinado com os arts. 13 e
63 do Código Penal.

Sposlto foi denunciado por ha-
ver tentado matar sua filha Tre-
rezina e seu genro Marcelino Sa'..
moron, no dia 24 de fevereiro de
1929, na esquina das ruas Anhaia
e Solon. O denunciado disparou
dnls tiros do garrucha contra o
casal, não attingindo o alvo e no
processo não so provou, com esse
procedimento, Nicola tivesse in.
tenção de matar sua filha e seu
genro.

ACÇAO PENAL PRESCRIPTA
O dr. Jonathas Fernandes,

juiz substituto, presidente do
Tribunal do Jury, Julgou prescri-
pta a acção penal que a Justiça
publica Intentou oontra Moral
César Blomberg, que estava pro-
nunclado Incurso no art. 303 do
Código Penal, por crime de forl-
mentos leves.

Jury singular — Em audiência
do Juiz de direito da 2.a vara cri-
minai, foi julgado hontem o réo
preso Napoleão Penha Samper,
processado por crime de roubo.

A defesa foi feita pelo dr. An.
tonio de Noronha Miragaia.

Proferiu a aceusação, o dr. VI-
cente de Azevedo.

Tribunal do Jury
Presidente, dr. Jonathas Fer-

nandes; promotor publico, dr. Pe.
dro Rodrigues de Almeida; escrl.
vão, sr. Sebastião Alves da SIIvr.

Não funecionou hontem este
Tribunal, por falta de numero
legal de jurados.
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Serviço Meteorológico
da Republica

O TEMPO EM TODO O PAIZ —
AS AtiUAS DO RIO PARAHY-
BA

RIO, 28 (A) — B' o seguinte
o boletim da Directorla de Me-
teorologla:

Previsões para o período do
18 horas, do dia 28 até 18 ho-
ras, do dia 29:

No Dlstrlcto Federal, Nicthe-
roy o Estado do Rio, o tompo
manter-se-á Instável, passando a
bom.

A temperatura será estável á
noite o em ascenção de dia.

Ventos de suesto a nordeste.
Nos Estados io sul, o tempo

em geral decorrerá bom, com
forte nebulosidade na costa e
sori-a de S. Paulo; temperatura
em ascenção, sendo quo accen-
tuada no Rio Grande.

Ventos de nordeste a sueste
em S. Paulo, Paraná o Santa
Catharlna.

Synopse do tempo occorrldo:
No Dlstrlcto Federal — De 15

horas de hontem atô 15 horas
do hoje. O tempo foi Instável
em todo o período, com alterna-
tlvas de bom a Incerto, com ra-
ros chuviscos, até ás 18 horas.

A temperatura foi estável. As
médias das temperaturas extre-
mas verificadas nos postos fo-
ram — máxima, 25.5 e mínima,
19.5 o as registadas no observa-
torlo — máxima, 24.7 e mínima,
19.6. Ventos variáveis, tendo
predominado ao quadrante oeste,
com rajadas fortes á tarde.

Em todo o paiz — Do 9 horas
de hontem, até 3 lioras de hoje.

Zona norte — Não ô feita a
synopse por falta dos despachos
usuaes.

Zona centro — O tempo foi
bom em Matto Grosso o instável,
com chuvas esparsas, nos de-
mais Estados, tendo trovejado X
noite em Formosa. ,

A temperatura foi estável.
Ventos variáveis, com fraca

Intensidade.
Zona sul — O tempo decorreu

bom, excepto nas cidades de S.
Paulo o Santos, onde se apre-
sentou porturbado com chuvas.
Esta manhã, ás 9 horas, o tem-
po so apresentava hom. A tem-
peratura declinou no Paraná o
foi estável nos demais Estados.
Ventos do sul a leste, fracos,
salvo om Castro, Avaré, S. Cfti--
los e Passo Fundo, onde foram
frescos.

Rio Parahyba do Sul — Esta-
cionario em Cachoeira; baixando
em Cacapava, Guaratlnguetá,
Rezende e Plrahy; subindo no
resto do curso.
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aUE'DA . DESASTROSA

Feriu-se e foi soecor-
rida peia Assistência

A's 5 horas do hontem, no pre-
dlo n.° 00 da rua Conde de Sar-
zodas, sua residência, Carmelita
Russi, .brasileira, casada, de 20
annos de edade, cahindo desastra-
damente, soffreu luxação da re-
gião escapulo-humeral direita.

No posto da Assistência a vi-
ctima foi pensada.

¦..*..*.<•.»•'.•-•<><

APANHADO POR UM BONDE

Uma mulher ferida
Rosallna Annunclata, brasllel-

ra, casada, domestica, de 33 an-
nos de edade, domiciliada á rua
Aristides Lobo, 28, hontem, na rua
Aurora, foi apanhada por um
bonde e, arremessada ao solo, sof-
freu contusões nas pernas o echy-
mose no Joelho esquerdo.

A victima foi pensada no posto
da Assistência.
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CAFE'

BOLSA DE SANTOS
. DIA, 28.

COTAÇÃO DA nOLSA OFFICIAL
DISPONÍVEL

Foram vondldas 83.000 sacens.
Baia de 31*000 para o typo 4,

cafés simplesmente mollos,
Mercado, estável.

Pauta paulista . . . • 8)000
Pauta mlnolra . . r. 8,000

DIA, 28:
COTAÇÃO DO TEIIMO A'8 10,11

Abert Fecf»
anl

Marco ... . .. 25*000 25*000
Abril. ..:... 23*800 23*800
Maio ..... 24*800 218800
Vendas  —
Morcado .... Paraly Paraly.

Inaltorado.
DIA, 28:

COTAÇÃO DO TEIIMO A>8 15.311
Fech. Ahort.

hoje
Abril . . . , . . 22ÇS00 23SS00
Maio 24S300 24*800
Junho ..... 24*800 —
Vendas . • • • • —
Mercado .... Calmo Paraly.

Baixa do 1*000 om abril.
DIA, 28:

MOVIMENTO GERAL
Telegrammas especlaea do

"Correio Paull8tano":
SACCAS

Entradas, hojo . 30.817
Entradas desde l.o

do mez 701.900
Entradas desde 1.0

de julho .... 7.322.162
Média 31.396
Existência em l.a e

2.as muo3 .... 1.028.773
Dospachadas, hojo 31.300
Despachadas desde

1.0 do mez . . 682.207
Despachadas desde

l.o de julho . . 7.605.201
Embarcadas, hontom 41.755
Embarcadas desde l.o

do mez 613.935
Embarcadas desde l.o

l.o de julho . . 7.478.594
Passagens, hoje ... 27.057
Passagens desde 1*0

do mez 756.968
Passagens desde l.o

de julho .... 7.295.267
Subida* durante o mez eorrentci

SACCAS
Europa 184 087
Estados Unidos . 282.517
Argentina ¦=• 6.637
Uruguay .. ... ... .... 200
Chile > .:. .. 300
Ásia ........ 391
África  —> «. 1.522
Cabotagem ... «. •• 259

VISITANDO A
PRIMEIRA LIQUIDAÇÃO SEMESTRAL

POUPARA' TEMPO E DINHEIRO
Artigos finos para homens

Camisaria — Chapelaria — Perfumaria
Capas e sobretudos — Artigos para inverno

Reducções geraes durante abril
10 — AV. SAO JOAO — 10

Prédio Martinelli

CAMBIO

Total.. 475.954

MOVIMENTO DOS ARMAÍ6ENS
GERAES

DIA, 28:

COMPANHIA

Existência no dia 27
Entradas, hoje . . .

CIÍNTRAL
SACCAS

59.105
3-10

Total 59.445
Sahldas, hojo ... 787
Stock, hoje 58.058

NAS ESTICADAS DE FEIIRO
JUNDIAHY, 28:
Foram recebidas hojo, até ás

12 horas, nesta cidade, oom destl-
no a Santos, 24.884 saccas.

DIA, 28:
Conforme aviso telegraphieo,

entraram hoje, em Jundlahy, pela
Estrada de Ferro Paulistai

SACCAS
Hoje .. .. .-. .-. .-. 13.1S6
Anterior 24.085
Entrada pela Soro-

cabana 13.871
Anterior  .. 14.269
Total de hoje . . .: 27.057
Total anterior ... 38.349

Passagens do café oom destino
a Santos, desde 12 ate ás 17 ho-
ras nâo houvo.

DIA, 28:
Café baldeado hoje, at** ás 12

horas, com destino a Santos
27.057 saccas, sendo:

Nlonc o Cia, ......
Thoodot Wlilo o Cia. . .
Nossack e Cia
Hard, Rand o Cin. . .
Raphaol Sampaio o Cia.
Vicente C. Mello . . .
Nnumnnn, Gepp o Cia,
Lldn.

Exp. Rublac. Md. . • •
J. Bcrtl e Cln
Cloffl, Guerra, o Cia. . .
Faro o Cia

No vapor nacional
"Cantunrla Guimarães":

Theodor Wllle o Cia. . .
J. C. Mello o Cia. . . .
Santos e Campinas War-
rants

J. Aron e Cia. Ltd. . . .
Cln. Paulista de Expor-
tação '

Tolxolra Martlnt o Cia.
Nossnek e Cia. .....
Picone e Filhos ljtd. .
Wrlght o Cia. Ltd. . .
Sion o Cia
Franco Soares e Cia. . .
Silva Ferreira e Cia. , .
_ No vapor nacional

"Caxambu'":
Theodor Wllle e Cia. . .
Almeida Prado o Cia, .
Teixeira Martins e Cia. .
Naumann, Gepp e Cia,
Ltd

VS. Johnston e Cia. Ltd. .
Vlori S|A
S A. Levy
Bacc-vrat e Cia

No vapor norueguez
"Bra-ICar":

Cia. Prado Chaves . •
Almeida Prado o Cia. .
Theodor Wllle o Cia. .
Nossack e Cia
J. Aron e Cia
Cia. Leme Ferreira . <
Diversos 

 No vapor francez
"Grolx":
Leon Israel C.° S|A . ..

Naumann, Gepp c Cia.
Limitada

Almeida Prado e Cia..
Sion o Cia
E. Johnston e CU.. Ltd.
Nossack e Cia. m> .. ..
Teixeira Martins o Cia.

 No . vapor ameri-
can0 "Capillo":
Leon Israel C.» S|A . ..
Naumann, Gepp e Cia.
Limitada

Raphael Sampaio e Cia.
Theodor Willo o Cia. .
J. Aron e Cia .'•
Queiroz doa Santoa . . •
Lima, Nogueira e Cia. .
Teixeira Martins e Cia..

 No vapor francez
J. Aron o Cia. Leda. .
Nloao o oCIa
Naumann, Gepp e Cia.

Limitada .,
Lima, Nogueira e Cia. .
Almeida Prado e Cia. .
Leon Israel C.° S|A . .

 N0 vapor nacional
"Campos":
Naumann, Gepp e Cia.
Limitada

R. A. Drummond o C.°
B. Gonçalves e Cia. . .

 No vapor Japonez
"Montevidéo Maru'":
Cia. Commercial de San-
tos

Oswaldo Ferreira e Cia.

750
620
515
500
.250
200

125
125
60
3
1

2.920
2.000

1.120
1.000

750
500
500
400
375
336
250
250

2.350
1.225

946

920
750
345
250
250

500
363
314
125
125
63
2

2.392

875
500
250
188
125
125

1.500

1.075
1.000
1.000

750
500
250
250

ALGODÃO

Vend.

Vend.

S. PAULO
MOVIMENTO DE HONTF.ffl

Cntncfln dis termo
ABERTURA

AltrodBo cm rnma
Typo n. I:

Comp,
Março..  48*000
Abril  485000
Mnio  48Í00O

Junho .. .. .. 48*000
lulho  47S0OO
•\gosto  47S00»
Setembro  461000

FECHAM liNTO
Algnilflo "m rama

Typo n. 5:
Comp,

Abril ..  485000 —
Mnio  4S$000 —
Junho  .. 485000 —
lulho  47*000 —
\gnsto  475000 —
Setembro  465000 —

COTA.CJIO DO DISPONÍVEL
NOTA — As notnçOes do dispo-

nível referem-se a mercadorias
postas em Silo Paulo, portanto
livros de fretes, carretos, etc. a
dinheiro, sem desconto e para lo-
tos de 50U volumes.

Algodão em caroço, aem sacco:
Comp. ,rcnd

Qualidade com
mum 15 kllos . Nom. Nom
Em rama:
Classificado com certificado da

Bolsa: .
Comp.

•175000
Morcado, estável.
Nao classificado:

Com p.
47$00n

Morcado,. estável.
Caroço dc algodfio:
(Por arroba):

Comp
Sem sacco . • . 3$200
linsaccado . . . 35500

Mercado, calmo.
ARMAZÉNS GERAES

Algodão em ramas

MERCADO DD fl. PAULO
Com o mercado eatavol, os ban-

cob Iniciaram hontom sous oxpo-
dlontos, adoptnndo oa taxaa de
5 1|04 e a D 53|04 d. a 90 d|v„
aondo de 6 47|04 d. a 5 4|0I d.
A vlata.

Houvo dlnholro cotado n 6 7|8 '

d. o a 85100 para a compra do
libra e dollar exportação a 90
il|v. entrega a 30 d|v.

A sogiilr o dlnholro foi docla*
rado Bômonto nna hasoa do ....
5 56|64 d. o a 8*120, tondo-ao rea-
llzado negocloa do libra expor-
lucilo, a 5 53|64 d. a 90 d|v. para
ontrega a 30 d|v.

O Banco do Brasil sacou para
quaesquer cobranças a 5 59161 d.
a 90 d|v. o a 6 27|32 d. o 85460
A vista.

O Banco do Estado adoptou as
taxas do 5 7|8 d. para saques do
90 d|v. e a 5 13|I6 d. e 85510 pa-
ra saques do vlata.

O valor da libra eatorllna om
reis oaclllou a 90 dias de vlata
do 405527 a 415101; 4 Vlata, do
415069 o 41SS52.

Oa bancoa aacar.am hontem,
desdo a abertura atfi o fecha-
.monto, nas seguintes condições-
a 90 dias: Londrea do 5 51164 d.
a 5 69|64; A vlstn, Londres, do
5 47|64 d. a 5 27|32 d.: Nova
York, 8S460 a 85010; Paris, $336
a $337; Itália, $450 a $451; Sula-
sa, 15000 a 15063; Hespanha ...
15075 a 15094; Portugal, $387,5 a
5390: Argentina, papol, 3$300 a
35320; Hollanda, 3*142 a 3$460;
Bélgica, $239 a $240; Japão, ...
45213.

TAREI.I.A OFFICIAL
' A Câmara Syndlcal dos Corre-

tores de Suo Paulo afflxou hon-
tem a aegulnte tabeliã:

A nn dlv
. 51|664

6 -7J32

27|32

27|32

D 27|32

Vend.
48$000

Vend
485000

Vend.

Londrea . • .
Parla . . . .
Itália . . . .
Harburgo . .

Suissa . . • •:
Portugal .v. >:
Bolgicn . . :•
Hespanha . .
Uruguay . . .
Nova York . .
Soberanos . .
Buonoa Aires

'330

SÇ105

A' vlitn
6 47|64

$336
$450

25055
1$663

$387
$210

15085
75876
85591

— 35325

BOLSA DE SANTOS
A Bolsa Offlclal dos Correto-

res desta cidade afflxou a se-
guinto tabeliã, hontem:

SACCAS
27.057
13.136
10.609

1.858

.303

.122

689
625
441
222

905
500
125

250
175

Stock anterior . . ...
Entradas .....
Sahldas
Stock actual ....

Algodfio em caroço:

Stock anterior . . ..;
Entradas.
Sahldas  .
Stock actual ....

Caroço de algodfio:

Stock anterior '.'»',?

Entradas ........
Sabidas ......
Stock actual ....

KILOS
105.591,5

105.591,5

KILOS
1.557

1.567

KILOS
53.227

53.227

Praça»
Londres. .
Paris . .
Hamburgo
Itália . . .
Portugal .
Hespanha
Nova York
Bélgica . .
Suissa . .
Argentina
Uruguay .
Hollanda .
VIenna. .
Beyrouth .
Praga . .
Copegnague
Oslo . . .

A 00 il|v A vlata
5 13|16 6 3|4

$331

85470

- .1
• I

$334
25045
$449
$386

15065
85510
1$662
15200
3$260
75750
3$435
1$230

$258
25295
25295

IUuoarest 

. • —
Jnpflo ..... •—¦
Btoókolmo . —

OtfartMi
Lotras partícula-

roa, a 6 dlaa . 6 63|64
Letras partícula-

roa, a 30 dlaa G 53|61
Letras bancaria»

a 5 dias . . . 513|16
Lotras bancarias

a 30 dins . . . C 13110
Letras bancarias

a 5 dias Ao
Banco do Bra-
ali, dollar ... —

Letras bancarias
. a 6 dias do Ban-

co do Eatado 6 7|t —
Letra*, partícula-

rea a 5 dlaa,
dollara .... 8S1G0 8$440

Letras partícula-
roa a 30 dias
dollars .... 8*160 85410

Letras bancarias
a 6 dlaa, dol-
Iara  3$470 85440

Lntraa bancarias
a 30 dlaa dol-
Iara  8$470 85140

Letraa partícula-
res a 6 dlaa
francoa .... $328 $320

Letras partícula-
rea a 30 dias,
francoa .... $328 $320
Aa transcnçDes effectuadas em

27 do corrente foram:'
Dollars .. .. .. ...
I.lbraa • •• ••
Francoa .. .. .. ••
Peaotoa
CorOaa suecas • • .
Francos auissoa . •
Pesos argentinos . ..
Marcos .......
Marcos . . . . «
Fiorlna hollandezes .
Escudos
Liras :•
Dollars canadensea •
Francoa belgaa . . .
Posoa uruguayoa . —

O Banco do Braall afflxou aa
seguintes taxaa, aa 11 horas:

Tnxnss de vendai
Libras -5 27|32
Francoa ¦. I333

Tam» de compro»!
Libras ........ -—'
Dollara **"

A taxa cambial para pagamen-
to de aobre-taxa de francoa, na
Recebedoria de Rendas, ê de $334

o tranco, ouro.
Vnlcs-onros
A taxa cambial para pagamen-

to de direito "ad-valorem". na
Alfândega, 6 aegulnte:
Dollara •
Aglo ••

Valor dn librai
Valor da libra papel

A vista
Valor da libra, papel,

a 90 dias 
Valor da libra em onros

Soberanoe . 44J500

$055 COMPANHIAS

\\lll . A. S. Paulo, 40 0|0 -
' Armazonn Goraos

S. Paulo . • • •
Lltli. Yplrnnga .
Molho. S. Paulo
Moinho Santlsta.
Mogyana ....
l*n 11 nata E. do

Forro, nom, .
Puullsta, port.

ãof .....
Paullata, a 80
dlaa

Paullata Aluml-
nlum

Pu ul lata do So-
guroa ....

Paulista Energia
Elect

Paullata Eloctrt-
cidade ....

Ind. Comm. Mn-
torlaea Constr.

Força e Luz S.
Sim.lo Cajuru'

P. C. Fabrica
Bolem ....

ÜEIIENTUHEN
Agua e _xgot-

toa de Rlbel-
rflo Preto . .

Campineira '£.,
Luz o Força

Central Elect.
Rio Claro, da

210.432
31,161

135.975
1.889

2.020

3001000

HOOfOOO

3001000 —

1201000 lOOtOOtl
6005000 —

1801000

2455000 244$000

8105000

3005000

3205000

1:000$ —

0005000

130$000

8005000 4005000

915000

875000

l.a
tdem

3.a
Fali ill

tfio,

da 2.a e

do
l-o

Cuba-

925000

925000

85$000

879000

87$000

Agrícola Pastoril
Barreiro Rico. 8155000

8 A. "O Esta-
do"  —

F Luz Santa
Catharlna .

Franoena Ele.
ctricldade . 1005000

Melh. Silo Pau-
lo, 2.a . . . . 93,000

MACHINAS "TONAI!"
PARA BENEFICIAR ARROZ

PAI/

— 815000

1905000 1605000

925000

8$460
4(567

415739

415290

BOLSA DO RIO
DIA, 2.8:.
O mercado de cambio abriu ho-

jo firme com o Banco Brasileiro
sacando'a 5 59|64, para cobran-
ças. Os extrangeiros sacaram a
5 53|64 o compraram a 6 7)8.

Fechou Inalterado.

CAMP.iO EXTRANOETRO

4.BERTURA HOJE I HONTEM

Total 41.755

BOLSA DE NOVA YORK

Paulista
Reg. S. Paulo .. ..
Reg. Campo Limpo.
Central
Braz »:
Pary Regulador . .
Barra Funda ,.
Reg. de Santos . ..
Sorocabana 

CAPE' DESPACHADO
SANTOS, 28:

EXPORTADORES
Café Paulista Sacens

American Coffee Corp. 7.000
Hard, Rand o Cia. . .. 6.709
Theodor Willo e Cia. 3.800
Naumann, Gepp e Cia.
Ltda 3.569

H. Aron e Cia. Ltda. 3.350
Mo Laughlln e Cia. . .. 1.077
Baccarat e Cia 6025
Cia. Commerclal de San-
tos 550

Silva Ferreira e Cia. 600
Cia. Santoa o Campinas

' A|G 500
Arbuckle e Cia. .. .. 150
Nossack e Cia 391
E. Johnston 1 Cia. Ltd. 375
Sion e Cia 375
Fred H. Coy o Cia. . 250
Wrlght e Cia. Ltd. . -250
Soo. Export. de Café do

do Brasil 250
Queiroz dos Santoa . 250
Vicente C. Mello .... 200
Soe. Nacional Exporta-
-. dora ........ 179
Prudente Ferreira e Cia. 125
Lima Nogueira e Cia. 125

DIA, 28:
ABERTURA

/Contrato Rio) '
(Centavos por 458 srntnmn»)

Hoje Ilont
Maio :. 8.54 8.56
Julho  8.26 8.25
Setembro  8.00 8.00
Dezembro  .7.78 7.78
Mercado E3t- Calmo

Alta parcial de 1 e baixa ãe 2
pontos.

COTA COEI DAS 13.30 HORAS
(Contracto Rln)

(Centavos por 45» grnmmaa)
Hoje Ilont.

Maio  8-47 8.66
Julho  8.17 8.25
Setembro  -7.91 8.00
Dezembro  7.72 7.78
Mercado. .... .. Est. Calmo

Baixa de 6 a 9 pontos.

BOLSA DO RIO
DIA, 28.

O mercado do algodão funecio-
nou fraco.

Entraram 1.119 fardos. 9ahi-
ram 310 fardos. Em stock 4.204
fardos. Cotações por-10 klloa —
Seridô, de 375500 a 39$; os aertõea
de 33$ a 39$; o Ceará, de 31$ a
f.5$; Matta e Paulista, de 30$500 a
54*500, conforme a qualidade.

BOLSA DE LIVERPOOL

DIA, 28:

COTAÇÕES DAS 12,30 HORAS
(Pcncc por 453 grma.)

Hoje Hont.
Mercado  Calmo Estável
Pernambuco "fair" 8.04 8.05
Maceió "fair" . . 8.04 8.05
•American Fully

Mlddling" . . . 8.4 8.445
Anierlr-an Futures,

para maio . . . 8.15 8.14
Amerlean Futures,

para julho . . . 8.16 ' 8.15
American Futures,

para outubro . . 8.16 8.15'
Amerlean Futures,

para janeiro . . 8.21 8.20
Disponível americano — Baixa

de 1 ponto.
Disponível brasileiro — Baixa

de 1 ponto.
Termo americano — Alta 'de 1

ponto.
FECHAMENTO

DIA, 28:

Londres s|N. York, â|v., p|dol. .
Londres, s|Genova, á|v . p. liras .
Londres, s|Madrld, á|v., pi pes. .
Londrea s|Parls, â|v., p| frano. .
Londrea, s|Liaboa, à|v.. p| eso. .
Londres, sIBerlim, á|v., p. marc. .
Londres, slArnsterdam, á|v, p|flor.
Londres. s|Berne, A|v„ p|frano.
Londres, s|Bruxel!as, a|v., p| frs.

DIA, 28:
FECHAMENTO

Londres, s|N. íork, á|v. p. dol, .
Londres, s|Genova," a|v„ p| Uras .
Londres. s|Madrid, a|v„ pi pes, .
Londrea a|Paria, á|v„ p| frano. .
Londrea, s|Llsboa, á|v.. Pi esc. .
Londrea s|Berllm, â|v„ p. marc. .
Londres, sJAmsterdsm, á|v, p|flor.
Londres e|Berne, â|v., p|frano. .
Londres, sIBruxellaa, á|v., p| frs.

4.86 5116 |
92.80 j
39.20 1

124.28 {
108 5|16 1

20.37 1|2 j
12.12 1|2 |
25.13 1J2 |
34.87 1|2 |

I
4.86 1116 |

92.80 j
39.40 1

124.26 |
108 5|16 I

20.37 1|2 |
12.12 3|8 I

25.13 I
34.87 1|2 I

CASA RAUNIER
ALFAIATARIA

Para poucos dias

10%
DESCONTO

a titulo de reclame para
todas os encommendas

PAGAS A» VISTA

RUA S. BENTO, 45, sob
(Elevador)

100
INSTALLADAS D EM FUNOOIONAMENTO NO

A ultima palavra em:
Estheíica — Rendimento — Simplicidade
Economia Motriz — Modicidade de preço

MACHINAS DESDE 20 ATE' 300 SACCOS LIMPOS POR DIA,
PARA ENTREGA I MM EDI ATA

OFFICINA MECHANICA E CONSTRUCTORA

eARCOS TORAnm
Matriz e fabrica: Filial:

JAHOTICABAL SAO PAULO

(Estado de «fio Pnulo) Rua Florenolo de Abreu, 184
Endereço Telegraphieo: "TONANNI"

FARINHA de MANDIOCA

COTAÇÃO OO DISPONÍVEL NA
BOLSA l)E MERCADORIAS
OO RIO GRANDE DO SUL

(Sacens de 45 kllos) 1
Comp. Vend.

Do primeira . . • Nom. Nom
De segunda . . • Nom Nom.
De terceira . • . Nom. Nom.

Mercado, —.
UO ESTADO

(Saccaa de 45 kllosls
Comp. Vend.

4.86 21|32
92.80
39.10

124.28
108 5|16

20.38 1|2
12.12 1(2
25.13 1|2
34.87 3|4

4.86 21)32
92.80
39.10

124.28
108 5|16

20.38 1(2
12.12 1|2
25.13 1|2
34.87 3|4

MERCADO de VaRIOS
PRODUCTÜS

ASSUCAR

COTAÇÕES DO TERMO NA
BOLSA DE MERCADORIAS

ABERTURA

Assacar crystal —• (Sacco novo)
Comp. Vend.

Abril . . x . x . 30*000
Maio ...... —¦ 315000
Junho  —
Julho ........ —
Aeosto .. ... ... —
Setembro .... —

FECHAMENTO
Assacar crystal — (Sacco novo)

Comp. Vend.
Abril .._.,„¦• 30$000 —
Maio ...... 311000 —
Junho ..... 31*000 —
Julho ..... 31S000 —
Agosto 31{000 —
Setembro . . . 31Í000 —-

COTAOAO DO DISPONÍVEL NA
BOLSA DE MERCADORIAS

Assiscnr — (10 kllos

De primeira . Nom. Nom
De segunda . Nom. Nom.
De terceira . Nom. Nom.

Meroado, —,

DO ESTADO
(Snccas dc 50 kllnx)i

Comp. Vend
De primeira . . • Nom. Nom
De 8egunda . . . Nom. Nom
De terceira . •. • Nom. Nom

Mercado, —,:

as, 5.580 klloa; stock actual: 93
sacens, 6.580 kllos.

Arroz beneficiado: stock ante-
rlor: 95 saccas, 5.700 kllos; atoclí
actual: 93 saccas, 5.580 kilos.

Mamona: 112 saccas, 5.600 kl-
los; stock actual: 112 saccas, ...
5.600 kllos,

Farinha da trigo: 10.000 saccas,
440.000 kllos; stock actual: 10.000
saccas, 440.000 kllos.

NOTA — Este movimento 6 o
resumo dos dados recebidos dan
próprias Cias. de Armazena Ge-
raes que ae responsabilizam pela
exaetldilo das notas fornecidas á
Bolsa.

30.760
CAFE' MINEIRO

Arbuckle e Cia  1.136

Total ........ 31.896
EXPORTAÇÃO

SANTOS. 28.
Kelnyiio dD enfé embarcado no

dln 27 de marcos
. No vapor norueguez "Pará":

Saccas
Nossac e Cia
B. M. Hafers

No vapor belga "As-
trida":

Naumann Gepp e Cia,
. Ltda.

No vapor francez,
"Guarujâ"*

Lima Nogueira e Cia. .
No vapor nacional "A-

raçatuba":
Martlnho Camargo, Coe-

lh oe Cia
No vapor Italiano

"Conte Rosso":
Cia. Leme Ferreira • •

524

200

815

FECHAMENTO
(Contracto Rl«i)

(Centavos por 4!15 isranimn»)
Hoje Hont.

Maio .. ,, .: ... 8.47 8.56
Julho '. .:. 8.17 8.25
Setembro .. .. .. 7.92 8.00
Dezembro  7.73 7.78
\rendas .. ., .. . 10.000 5.000

Baixa do 
'5' 

a 9 pontos.
DISPONÍVEL

Compradores

1'ypo Rio, n. 6 ..
Typo Rto, n. 7 ..
Typo Santos, n. 4.
Typo Santos, n. 7.

Rio — Baixa de 1|4.
Santos — Inalterados.

Hoje
10 1|2
10
14 1|4
14 1|-

Hon»
10 311
10 1|4
14 1|4
12 1|2

BOLSA DO HAVRE
DIA, 28:

ABERTURA
(Franco por Si> kllos)

llnie lloss«.
Maio  2721|2 2713|4
Julho  259 3|4 258 3|4
Setembro .. .. 2531|4 253 l|2
Dezembro .. .. 247 1|2 284
Meroado  2.000 5.000
Vendas CalmoEstavel

Alta de 3|4 a 1 e baixa de 1|4 a
1|2 franco.

FECHAMENTO

(Frnnco por UO kllos)
Hoje Hont

Maio  270

(Pencc por 453 Rtms.)
Hoje Hont.

American Futures
para maio . . .

Anierlriiii Futures
para julho . . .

Mnerlcan Futures
para outubro . .

Amerionn Futurea
para janeiro

8.15 8.18

8.17 8.18

8.19 8.27

8.21
3 e baixa de 1 a 3

8.24

Julho ., ..
Setembro
Dezembro
Vendas
Merendo ..

Baixa de

257
250 314
245
6.000

271 314
258 3|4
253 II?
248

5.000
.. .. Calmo Estável

1 314 a ? francoa.

Alta de 2 a
pontos.

Afrouxou devido liquidação, ¦

BOLSA DE NOVA YORK
DIA, 28:

ABERTURA

(Centavos por Hlirns)
Hoje Hont.

American Futures
para maio . . .

American Futures
para julho . . .

Amorloan Futures
para outubro . .

American Futures
para janeiro . .
Alta pardal de 10

1 6 pontos.
COTAÇÕES DE 1,30 HORAS

(Centavos por lilirni
Hoje

Amerlean Futures
para maio .' . .

Amerlean Futurea
para julho . . .

Amerlean Futurea
para outubro . .

American FUtures
para janeiro . .
Alta de 1 a 10

pontos.

15.77 15.78

15.70 15.7B

15.35 15.35

15.68 15.48
e baixa de 1

Hont

15.73 15.78

15.77 15.76

15.64 15.48

15.64
baixa

15 48
de 5

TÍTULOS
BOLSA DE SAO PAULO

TRANSACCoES REALIZADAS
HONTEM. DURANTE A

HORA OFFICIAL
l.o nréiíBo

OBRIGAÇÕES ,
70 do Estado, 1921 port.

do 500$ 4108000
76 do Estado, 1922 port.

de 1:000$ 810$000
LETRAS

100 dn Câmara Capital,
1926  94$000

ACCOES
60 do Banoo Commer-

ciai, 60 o|o a . . . . 2818000
16 do Banco S. Paulo a 1845000

COMPANHIAS
233 da Paulista E. de

Fero, nom. a . . . 243*000
100 da' Paulista E. de

Ferro, nom. a . . 2448000
100 da Mogyana E. de

Ferro 185*000
B.o prÍKÜo

OBRIGAÇÕES
5 do Estado de 1922 S

' port. a ..... . 8105000
ACCOES

10 do Banco Commer-
mercio Industria a. 540$000

50 do Banoo Commer-
ciai, Int. 362*000

COMPANHIAS
289 da Paulista E. de

Ferro, nom. a . . . 244*000
50 da Paulista E. do

Ferro, nom. a . . . 245*000

OFFERTAS

Fundos 1'iilillcnsi

Apólices do Es-
tado, da 3.a a
O.a sfirie, 1.0
dia

Idem.
ll.a

Idem,
I5.a

Idem
rie

Idem. da 12.a
rle

Idem, da lO.a sé-
rle . . .

Idem. Federaes,
port. . . . .

da 7.a a
(l.o dia),
da 14.a e
série

da I3.a sé-

sé-

Vend. Comp

— 760*0011

OBRIGAÇÕES
Do Estado, de

1921, nom. . . — 810*000
Idem, de 1921,

port 840*000 810*000
Idem, do 1922.
port 815*000 810*000

Idem, de 1927,
port. .- . . . —- —

Federaes 980*000 970*000
Ferroviárias . . —

BANCOS
Commerclo e ln-

dustrla .... 540*000 525*000
Idcm, a 30 dias. 550*000 —
Commerclal, 60

por cento . . . 285*00 280*00
Commercial, Int. 305*000 361*500
Commercial, 60

por cento (30
dias) ..... — 283*000

Uo Estado . . . 230*000 05*000
Brasil - 395*000
S. Paulo .... 186*000 —
Noroeste, 30 dias —
Noroeste, 50 o|o.

CÂMARAS
Araraquara . . .
Amparo ....
Botucatu' ....
Capital, emp. de
1909  — 71*000

Capital, emp. de
1910 ,... . •— 75*000

Capital, emp. de
1913 ..... — 76*000

'"ainial. emp. de
1918 88*000 —

Capital, emp de
1925  95*000 92*000

Capital, emp. de
1926 ..... 94*000 92*U0U

Espirito Santo . —- 80*000
Guariba ..... — 900*000
Itu*  — 68*000
Igarapava. 10 o|o 95*000 85*000

l.a. . — 80*000
9 por

Refinado, filtra-
do, especial

Refinado filtra-
do, de l.a . .

.Moldo, branco 58
kilo.)

Crysta,; bom sec-
co do Estado.

Idem, de Per-
narabuco . ¦ .

Idem, da Bahia.
Idem, de Campos
Idem, de Campos
Irystal. bom, frio

Mercado, calmo.
Somonos, bom .
Marca vo, . . . .

Mercado, calmo.

Comp. Vend,

42*000

40*000

31*000

30*500

30*500
30*500
30*500
30*500

29*000
22*000

43*00

41Í00D

32*090

31*500

31*500
31*500
31*500
31*500

30*000
23*500

FARINHA DE TRIGO

COTAÇÃO DO DISPONÍVEL NA
BOLSA DE MERCADORIAS
DA REPUBLICA ARGEN-

TINA
(Saccas de 44 kilos) s

Comp. Vend.
De primeira ..... —
De segunda . .. « —

De terceira . . * *"*
Mercado, —.

(De moinhos naclonaes)

(Sacens de 44 kllos)t
Comp. Vend.

De primeira . . 37*000 S7*500
De segunda . .. 35*000 35*500
De terceira . . . Nom. Nom.

Mercado, calmo.

FEIJÃO
COTAÇÃO DO DISPONÍVEL NA

BOLSA DE MERCADORIAS
(Mnlntlnlio (snccnrla usndn):

(Snccns dc OO kllos)!
Safra da aecca:

Comp. Vend.
Superior, claro . Nom. Nom.
Bom Nom. Nom.
Súnériòr, barrea-

AO m ...... N01T1' NOm'
Bom Nom. Nom.

Mercado, calmo.
Safra dns águas:
(00 kllos):

1Mbm$m^

Comp. Vend.
34*-36* 375-39*
30*.32* 33$-35*
305-38* 39S-40*
32J-84* 35*37?

68*000 65*000
MUNIO1PAI0S

. 95*000 80*000

. 112*000 80*000
— 80*000

760J0I1U

— lOUJOO»

— 760ÍUOU

Jundlahy,
Inndlahy,

nento . .
Campinas . . .
Cravtnhos . •
Lorena . . . •
.Vlneftca . •
Mogy,mlrlm .
Kibeirão Preto
S Manuel . .
sao Sim3.o . ,
s joao b
S Luiz R.
lanu
Monte Alto,
Piracicaba,

Vista
Pardo

500*

96*000 9 »K
_ 70*500
—' 66*000
100*000
90*000

905000 -
— 90*üOli

90*000
90*JMI
90*U00
90*000
68*000
460».l.)l
900*000

92*000

ARROZ

COTAÇÃO DO DISI-ONtVEt NA
BOLSA DE! MERCADORIAS

(Snccnrla asnda)
GO kllos

Comp. Vend,
Agulha, benefl-

ciado, especial 52Ç-54* 565-58*
Idem, superior . 48*-50* 52*-64*
tdem, bom . . 42*-44* 46*-48*
Idem, regular * 30*-32* 34*-36*
Agul meio arroz 16*5-17* 18J-19*
Idem. cm casca

bom .... 22*-23* 24*-25*
Mercado, frouxo.

Cattete meio ar.
rob  16*5-17* 18Í-19*

Quiréra . . . 11*-11*5 12J-12J5
Cattete. em cas-

ca, bom . . Não ha Nao Ua
Meriado, frouxo.

BANHA

COTAÇÃO DO DISPONÍVEL NA
BOLSA DE MERCADORIAS

Comp. Vend
Do Estado, em

. latas llthogra-
phadas de 20
kllos, caixa de
60 klloe

Uo Kstado, em
latas llthogra-
phadas, de 2
kllos, caixa de
60 kllos . .

Do Rio Grande
do Sul, em la-
taa llthogra-
phadas de 20
kllos, cai—a de
60 klloe

Do Klo Grande-
do Sul, em ta-
nas llthogra-
nhadas, de 1
kilos, caixa de
60 kllos
Mercado, calma,

Superior, claro *
Bom
Superior barr. .
Bom . . . . .

Mercado, firme.

MILHO
COTAÇÃO DO DISPONÍVEL NA

BOLSA DE MERCADORIAS
Comp Vend

(Snccnrla usndn — 00 sülos)
Comp Vend

Amerelllnho . 14Ç-14Ç5 15*-16*5
Âmarello . . . 13*5-14* 14*5-15*
Amareliao . . 135-1355 14*-1455

1 Branco, crystal 155-1555 165^17*
Branco, comm. 13*-13*5 14*-14*5
Branco, dente de

oavallo . . . 12*5-13* 13*5 14?
Mercado, firme.

MAMONA

167*000 168*000

167*000 168*000

167*000 168*000

167*000 168*000

COTAÇÃO DO DISPONÍVEL NA
BOLSA HE MERCADORIAS

(Snccnrla asada) por kllnt
Comp Vend.

CORREIO AÉREO

Compagnle Gênêrale Aêropos-
tale:

Malas para Morte e Europa, to-
daa as sextas-feiras, as 21 horas.

Para o Sul, atê o Chile, todos
os sabbados, até ás 12 horas.

ALFÂNDEGA
SANTOS, 28.

DESPACHO AD-VALOREM
Taxas combines pnra imganicn-

to de direito inl-vnlorcni pnra vi-
cornrein em março:

Oãr. Trajano Paqueno ajudai!-
te do Inspector, no Impedimento
do sr. Alfredo Seabra baixou e.
seguinte portaria:

201 — Declarn aos srs. func-
clonarios, despachantes aduanei-
ros o demais interessados que sao
as seguintes as taxas csimblaos
para calculo de pagamento doj^1"
reltos ad-valorom .»-.•.

mez:
Londres, 5 19|32.. ..
Paris •» «•
Hamburgo .,. ..,.. «.;
Itália .. .:• •:• •¦• CM
Portugal ., .;, _. .i.i
Hespanha.. .. .» ,.ui
Suissa —v iv»j
Bélgica (papel) . . .«
Bélgica (ouro) . . .
Buenos Aires (peso
papel)

Buenos Aires (peso

Grauda ..... Nao ha Não ha
Média .... Não ha Não ha
Meuda .... Não ha Não ha
Misturada . Não ha Não ha

Mercado, —.

no corrente

'2*550,023
*351

2*127
*468
*401

1*163
1Í743

S252
15256

3*481

ouro). .. ... .» >¦
Montevldéo. K. » .<»
Nova York .,. .» —1
Hollanda"... r* •» ¦••
Japão ,. '«.' m/m'.".•
Suécia,. •!• •:• .<_¦ ,«•
Noruega .. .» •¦» •»
Dinamarca. ... «. •»
Romanla ;•
Tcheco-Slocaqula . ,
Palestina e Syrla, . .

I Áustria .. ... •» «
COTAÇÃO DO DISPONÍVEL NA | Canadá  ... »

BOLSA DE MERCADORIAS I Chile
Óleo de inroço de nlgodfios I Portugal (réis InsU'

Do Estado, em j lanos) ... ... «. <••
caixa com 3 la-
tas, 28 ks., pe-
so liquido . . . 61*000 62*000
Mercado, calmo.

ÓLEO

não houve
8*121
85945
3*617
45413
2.423
2.119
2*421

*05íS
1*267

não houv»
1.271
8.945
1.121

NOTA — As cotaoOes do dispo-
nível referem-se a mercadorias
postas em S. Paulo o, portanto,
livres de fretes, carretos, etc, a
dinheiro, sem desconto, e para
lotes de 500 volumes.

ALFAFA
Do Estado, *320,

ESTATÍSTICA
Movimento das Companhias

Arm. Geraes São Paulo, Paulista
de Arm. Geraes, Arm. Geraes Ma
tarazzo. Brasileira de Arm Ge-
raes Arm Geraes Gambá. Arm
Geraes Melrelles e Arm Geraes
Brasital S. A., em 27 de março de
1930

MERCADORIAS:
Assucar *rystni stock anterior-

10.000 saccas, 600.000 kilos; stock
actual: 10.000 saccas, 600.000 kllos

Feijão: stock anterior: 93 sac

não houve

MALAS POSTAES P-R
VIA MARÍTIMA

PARA ETJROPA

KIO — PARTIDAS
Em março:
30 — "Aimanzorra" e "Cantua-

ria".
31 — "H. Monarca".

RIO — CHEGADAS
Em março:
29 — "Alcântara".

31 — "Eubêe" o "Monte 3*'-
mlento".

SANTOS — PARTIDAS
Em março:
29 — "Aimanzorra".

31 — "Oranla".

SANTOS CHEGADA3
Em março:
29 — "Gelrla", "Cap Polônio" «

"Slerra Cordoba".
80 — "Alcântara'*»

I
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Agencia Municipal de Gêneros de Consignação
Tabeliã da preços pura «a dln» UU a UO da março ds IPlin

VAUBJOl

. .. .. .. ... Kilo

B9 CORREIO PAULISTANO
13

i.Mii.tn.» nnnlca ., ¦¦ ¦•¦
nnnnna maçã
Mamão do Balado ., •
Laranja bahlnna ., • •
i.-.u-iinja Uma
I.uranja tnngeruna ,, .
Laranja oommum .. •
Laranja cOco 
Limão slolllano ..
Limão gnllsgo ..
Mexerica cravo ..

Vida Militar
•-•.ti nr.iiiAi»

• • •• • •. Diula

• • •• •• ••

ATACADO:

Laranja bnlilana
Larunja lima ,.
Laranja tangerona .
Laranja oommum ..
Laranja cOco .. .. ..
Limão slclllano .. ..
Limão gallego .. ,.
Mexerica cravo ,. ..
Urapp-Frult
Mamão do Estado
Poro de inverno .
Kakl chocolate
Kakl branco
Cldrai  ..
Abacate manteiga

• ¦ •'» • • • • •!¦

tt •• ¦• • •

Cxs. poq.

• • • • •• s)«.

• • • • • • ••

• • • • • •
• • • • •¦• ¦ •

•300 |300
lioo isoo
1400 IS00
11000 1(500
1800 1(000
•suo isoo
1600 1800
«800 ri 1(000
1800 1|000
1000 $800
1800 ISOO»

41000 6(000
4S000 0$UU0
31000 4(000
ÜI500 3)000
4(000 01000
81000 7(000
16(000 18(000
6(000 8(000
10(000 12(000
4(0OU 6(000
6(UU0 6(000
6(000 7(000
8(000 6(000
4(000 6(000

10(000 12(0011

NOTA — O» sonhores consumidores deverão exigir rigorosa

observância nos preços desta tabeliã. As irregularidades poderão

ter communtcadas por curta, pessoalmente ou pelo telephono n.

2-3377.

MERCADO DE CARNE

DIIIKCTOHIA DO SERVIÇO DE
CARNES

Mui ml miro Municipal
São Paulo, 27 de março de 1830.
freços correntes da carne, em

kllos, no Tendat:
Bois, 1(350 (Quando vendido

'nteiro ou melo boi).
ldem, 15050 (quarto deantsiro).
ldem] 1(550 (quarto trazolro).
Porcos de üSfiOO a 2(700
Vitellos. de 1S200 a 1(600.

Ovinos, da 1(000 a 2(000.

MOVIMENTO
MARÍTIMO

ENTRADAS

.¦a

Em 27:
De Antuérpia, Cardiff e lílo de

Janeiro, com 34 dias de viagem, o
vapor Inglez "Knlght of tho Ro-
se", do 3.861 toneladas, carga va-
rios gêneros, consignado a E.
Johnston Co. Ltd. Manifesto n.
476, distribuído ao funcclonario
Ernesto de Castro.

Do Buenos Aires, Montevldéo,
S. Francisco e Paranaguá, com 9
dias de viagem, o vapor Inglez
"Sardinlan Prlnce", de 3.401 to-
neladas, em transito, consignado
a Houlder Brothers Co. Ltd. Ma-
ulfesto n. 477, ao funcclonario
Joaquim Pereira Alves.

Em 28»
Do Rosário com 5 dias de via-

gem, o vapor sueco, "San Fran-
cisco", de 3.707 toneladas, om
transito consignado a Johnson
Line. Manifesto n. 478, ao func-
clonarlo Guilherme Figueiredo.

Do Rio de Janeiro, com 23 ho-
ras de viagem, o vapor nacional
"Cto. Alvim", de 1.905 toneladas,
carga' vs. gs. consignado ao
Lloyd Brasileiro. Manifesto n.
3G0, ao funccionarlo José Alvares
de Oliveira.

De Nova York o Rio de Ja-
neiro, com 13 dias de viagem, o
vapor inglez, "Northern Prlnce",
de 15.970 toneladas, carga vs.
gs. consignado a Xlonldcr Bro-
thors o Cia. Ltd. Manifesto n.
479, ao funcclonario Ernesto de
Castro.

SAHIDAS
Para Buenos Aires, o vapor In-

clez, "Northern Prlnce", com
fruetas.

Para Porto Alegre, o vapor na-
cional "Cte. Alvim", com vs. gs.

Para Copenhagtie, o vapor dl-
namarquez "Florida", com 7.183
saccas de café.

Para o Rio Grande, o vapor
francez "Ile de ia Reunlon", em
transito".

Para Buenos Aires, o vapor in-
glez, "Tespis", em transito.

Para Paranaguá, o vapor ame-
rleano "Schoodlc", em transito.

Para Cardiff, o vapor Inglez
"Great City", om lastro.

Pura Nova York, o vapor In.
plez "Sardinlan Prlnce", com ...
5.100 saccas de café.

Para Santa Fé, o vapor inglez,
"Knlght of tho Rose", em tran-
sito,

junta' COMMERCIAL

desta pinça, pura egual llm. —
Satisfaçam as disposições do art.
2 »ln fine" do dee. 3.708, de
1919. Do J. Gottman e Cia., dos-
ta praça, para o mesmo fim. —
Indeferido porque em regra o noa-
so direito não admitte sociedade
commorcial entre marido e mu-
lher o por estar expirado o prazo
social, do accôrdo com o parecer
do dr. procurador. De 8. San-
los Pinlo e Cia., de Bauru', pa-
ru idêntico fim. — Cumpram o
despacho anterior no corpo do
contracto.

De Gustavo Stiebler e Cia., de
Guaratlnguetá, pura o mesmo
fim — Prove haver pago o im-
posto do renda no exercício de
1929. Do Ercoll e Cia., Fablo
Sbragia e Cia., desta praça, pa-
ra o mesmo fim — Harmonizem
no contracto a firma a data do
Inicio das operações. FIRMAS:—
De Folippo Caruso, Weigand,
Ueishoíer e Cia., Nicola Lossa-
co, J. M. Abrantesi F. Fortu-
nato, Annibal Cintra, Benedlcto
Dassiô o Irmãos, Eduardo As-
üarh Theophllo O. de Araújo,
Victor Leite, Alberto Ribeiro,
Alberto Guper, desta praça; Vi-
ctorlo João e Irmão, de Ourl-
nhos; Irmãos Fornarl, de Monto
Alegre- para o registo de suas
flrmiu soclaes — Deferido. De
Leonel e Silveira, J. S. Freire
e Cia. Ltda., José Martins de
Carvalho,-desta praça; M. Felix
e Cia., de Santos, para o mesmo
fim. — Adiado. De Maria Meu-
ta, desta praça, para o mesmo
De Carmello Russo e Cia. Ltda.,
desta praça, para o mesmo fim.
_ Cumpram o despacho proferi-
do no contracto e promovam o

cancellamento da firma Car-
mello Russo. De Irmãos Forna-
ri e Cia., J. Monteiro e Cia.,pa-
ra o cancellamento do registo
de sua firma _ Deferido. De

Alves, Azevedo « Cia., Negrão e

Cia., Salomão Bomaruf, para ser

feita annotação aos registos de

suas firmas. - Deferido. De

julia Reginl, para o archlvamen-
to da escrlptura do venda de u-

ma formula medicinal. — Ar-

chlve-se, devendo a transferen-
cia da marca ser processada na

Dlrectovla Gorai da Propriedade
industrial, nos termos do art

99 do dee. 16244, de 1923. De

Humberto Otranto e Ignaclo

Ga cl Acal. para o "Chivamen-
to dos seus diplomas de conta

dor - Deferido, Da Ca Brasl-

?e°ra de Cimento Portland SIA,

qvndicato de Madeiras S A, S»1A.
y 

Fiação é Tecidos S. Bento,

S« Garantia industrial Paulis

U Cia. Nacional de Estamparia
nara o mesmo fim - Venha o

documento Incluso com margem

Sente para •^•;»«^
Do Carlos Torres Mendes, para

o archlvamento do recibo do 'm-

posto do industrias e profissões
 Deferido.

Bolary Glub de S. Paulo

Sessão de 28-3-930.
Presidente, coronel Valendo

Carneiro de Castro; secretario In-
terlno, sr. Renato Santos; procu-
radorf dr. Antão de Moraes;
membros: srs. Alfredo Duprat,
Alberto de Mello, Corrêa dos
Santos e Martim Pontes.

EXPEDIENTE:
OFFICIOS: Do Juízo Commer-

ciai, eommunicando as fallencias
'le Chlmica Industrial Paulista
S|A. desta praça; J. Marques e
¦Sobrinho, Antônio Ignaclo 011-
velra, do Santos; Jacob Jorgo,
de São Bento do Sapucahy; João
Addás c Irmãos, de Marllla. —
Inteirada, arohlve-se. Do Juiz
commerclat de Monte Aprazível,
eommunicando que foi transferi-
Ja a assembléa de credores da
concordata do Salim Homsl e Ml-
ffuel Dib. — Inteirada, arehive-
86. REQUERIMENTOS: dlstra-
ctos: De Neves e Mendes desta
praça para o archlvamrnto do
seu distracto social. — Deferido.
De Carvalho e Santoa, desta pra-
ça, para idêntico fim. — Decla-
rein o quantum remanescente e
paguem o sello proporcional de-
vido. CONTRACTOS: De Wei-
prand, Geishofer e Cia., Socle-
dade Commerelal Italo-Brasilelra
Ltda., Benedlcto Dassie *> Ir-
mãos Alves Azevedo e Cia.,.M.
Maloèchl e'Cia., S, LunardI e
Cia. Garcia da Silva e Cia., des-
ta praça; J. Lacerda e Pereira,
tle Jundlahy; Negrão e Cia., de
Santos-, Vlctorlo João e Irmão.
¦le Ourlnhos; Irmãos Fornarl e
Cia., de Monte Azul, para o ar-
eliivamento dos seus contractos
soclaes. — Deferido. De Carmel-
lo Russo e Cia. Ltda., desta pra-
ça, para o mesmo fim. — Pro-
movam o archlvamento da escrl-
ptura de autorização para com-
merclar concedida á sócia Filo-
tnena Santoro. De Nilsen e Bre-
za Ltda., desta praça, para o
mesmo fim. — Declarem onde é
a sede social e satisfaçam as dls-
posições do art. 2 "in fino" dp
dee. 3.708 de 1919- De Leonel
e Silveira' dest apraça, para o
mesmo fim. — Façam visar "

O QUE HOUVE NA SUA
UNIÃO DE HONTEM

O Rotary Club de São Paulo

realizou hontem, ao meio dia.

no salão do banquetes do Club
Commerelal, a sua terceira e ul-

tima reunião do corrente mez.

O dr. Manfredo Costa, vice-

presidente om exercício, após ter

declarado aberta a sessão com a

habitual homenagem á bandeira
brasileira, fez a apresentação
dos rotaryanos santlstas, srs.
Agenor Guerra Corrêa, Roberto
Dalo Cayuby e Arlstides Cabre-
ra Corrêa. Pelo consoclo Rudolt
Kesselrlng foi apresentado o sr.

H. Hiddlebrook, rotaryano em
Durban (África do Sul), o qual
fez uma cordial saudação ao
Club de São Paulo, no seu nome
e uo dos rotarianos do Districto
n. 55, tendo servido de inter-
prete o sr. Hesselrlng. '

O dr. Marcello Plza leu o IX-

pedlente, do qual se destacou a

carta monsal em que o Gover-
naodr do Districto brasileiro
costuma das conta das actlvlda-
des rotaryanas em nosso paiz.
Nes3e documentos, s. s. fez re-
saltar os notáveis trabalhos que
vão sendo encetados pelo Club
de Santos e vários do Rio Gran-
de do Sul.

Usou da palavra, em seguida,
0 dr. Edmundo de Carvalho, go-
vernador do Districto n. 72. pa-
ra informar que nos dias i e i

de maio próximo se realizará a

Convenção do Districto Brasilei-
ro, nesta capital. Tratando-se
de reunião Importantíssima, á

qual comparecerá grando numero
de rotaryanos de todos os C ubs

do Brasil, com o fim especial de

deliberaram sobre assumptos de

ordem geral, tal como a escolha
de representantes nossos âs fes-

tas de anniversario do Rotary
internacional, em Chicago. Faz-
se mister que os Rotary Clubs
do Brasil emprestem ao sr. go-
vernador todo o apoio necessário
ao bom êxito dos trabalhos.

Aos clubs compete auxiliar na
organização do PropaI""a *

principalmente na elaboração oe

Do boletim do hontem:
Apresentação de offloliios —

Apresentaram-se, hontem, neste
Q. a., oh «ogulnte» «enhoros nf-
flolnos: l.o ton. do 6.0 II. I„ Os-
waido Vlrlato do Medeiros, prt»
codonto de Caçapava, a «orvlno
da 4.a Btlu. I.i l.o ton. do l.o
II. I„ Latmleborto Pinheiro Hon-
ros, por tor «Ido Inspecclonado do
nnu'de; cnp. pharnmoeutloo, Odn-
rloo Octavio Odilon Filho, vlml.i
do Matto Orosso, nom llcono.ii
para tratamento de «nu'do o oom
tlostlno no Rio, oom pormlssão do
sr. ministro; cnp. do S.o B. E.,
Sebastião Cornos Farln, por ter
«Ido designado para oncarregailo
du remodelação do estádio do
Centro do Bducução Physica; MO,
do Deposito do Homonla de l)u-
ruery, PHnlo Freire do Moraes,
por tor do seguir para o Rio, n
serviço do referido Doposlto de
Remonta, afim de ultimar dlvor.
sas providencias relativas á cn-
trega da Fnzondnde Baruery; í.o
ten. cominlsslonndo do 4.o II. I..
Antônio Bnptlstn, vindo do Qul-
tau'na por ter do seguir pu-a
Botucatu', a Rorvlço de Justiça; e
2,o dito, tnmbom do 4.o R. 1»,
Luiz Bezerra do Araújo Lins, poi
ter do seguir para Botucatu', o-
companhaiido o ton. Baptlsta.

• Nomonção dé offlclaes — No-
melo, do accôrdo com o nrt. 83
d,, regulamento n. 3, os srs., eu-
pitão Antônio Gomes dos Snnlos
o 2.o tenentes Einygdlo Noguelia
Lima Filho e José Varonil de Al-
buquorque Lima, os dois primei-
ros do 3,o G. A. G. e o ultimo,
do 2.0 B. E., pnra constituírem
a commissão quo deverá proceder
ao necessário exame do material
a cargo do S. E., em mau estado
o que se acha no Forte de Ilalou'.
conforme relação apresentada ps.
lo sr. chofo do mesmo serviço a
qual so entrega a referida com-
missão.

Resultado de Inspecção do sau-
ija — Foi inspecclonado de saúde,
em São Carlos, no dia 22 do cor
rente, pelo sr. capitão medico dr
Horber Mnya do Vasconcellos,
autorizado por despncho dente
commando, de 13 também do cor.
rente, a dar parecer definitivo, o
sorteado Insubmisso Ricardo, ft-
lho de Ricardo Malnegrln, da
classe do 1905-1900, município do
8. Carlos, julgado Incapaz def!-
nltlvnmonto para o serviço do
Exercito.

 Entrega-se a 4.a C. R., a
respectiva copia da acta do ins-
pecção de sau'de

InnpcccAo ile »nn'ile — Ordem
n 4.n Ilila. Infantaria. — O
commandante da l.a bda. I. pro-
videncle no sentido do ser inspec-
cionndo de sau'de, por ter requo-
rido reforma, o l.o sargento do
Q. I., Florisníundo de Paula Mo-
reira que se acha encostado á ro.
ferida Brigada.

A copia da acta dessa Inspe-
cção doverá ser remettlda a esto
Q. G.

Archlvamento de caução — Ar-
chlva-se, nesta data, a caução n.
2107, da Delegacia Fiscal do Tne.
Bouro Nacional, neste Estado,
referente a importância do ....
542(400, remettlda pelo T. G. !¦.
234, de Itapetininga, para inde-
mnização do armamento e acces-
sorlos a que so refere o artigo a.
cima.

Recommendação — Recommen-
da-se, por conveniência do servi-
ço, que, junto ás communlcaçõ-is
de descarga de material bellico,
com excepção das referentes ao
gasto normal de munição com a
Instrucção — deve-se annexar o
pedido de material para supprlr
o eliminado, afim do se manto-
rem as dotações regulamentares.

Quantidade de lubrificantes —
Os senhores cmts. de Bdas. I. «
das demais unidades enviem, com
urgência, ro S. M. B., demo.vi-
trações da quantidade do anti.
oxido e de lubrificantes, para
conservação do armamento, gas-
ta durante o anno de 1929.

AiireNeninçilo ile praças — A-
presen taram-se, neste Q, G., as
seguintes p.rvças, a sabor: a 25
do corrente, S.o sargento Ed-
mundo do Lima Freire, do l.o R.
A, M.i e que se achava em goso
dé férias regulamentares, do re-
gresso á Capital Federal; por
tor de recolher-se ao Rio, por
conclusão do férias escolares, o
alumno da Escola Militar, Ray-
mundo Netto Corrêa; vindo da
Capitai Federal, o cabo Sebas-
tião Dla3 Carneiro, mandando in-
cluir na 4.a Bda. I.; o sorteado
Juvenal, filho de João Ribeiro
tie Oliveira, que seguiu para o
5o R, A. M.i (Minas Geraes);
o sorteado do 6.0 R. I., llumber-
to Raghiantl, que foi Julgado in-
capaz deflnitivan ente e o sor-
teado Ângelo Vltelli, acompa-
nhado pelo soldado Sebastião Ml-
litão, empregado na 4,a C. R.,
tendo sido mandado apresentar
ao 4.o B. C, para os devidos fins,
A 26: o l.o sargento Casslano
Mauriclo da Silva, o o 2.o dito
Francisco Amado Ferreira, am-
boa do 3,o G. A. C, afim de se-
rem inspccclonados de saúde; os
alumnos da Escola Militar, VI-
ctor oe Mattos, Milton Marcondes
Boucher o José Elias de Vas-
¦ oncellos, todo6 de regresso á

Commercio do Porto de Santos
i*».-.«. »,* •.** * * *» *¦•* > .»»*..• **»»*»-» ****.-«

do o «ortendo ln«uhml»»o Wald«*
mar, filho de Romano Avariai,
que foi mandado npre«ontnr ao
4.o O. C.i o cnbo do Il|5.o lt. I.»
Arthullno Ferreira, aeompahnn-
do o «oldado do mesmo Btl„ Jo«6
Affoneo da Silva, que baixou ao
II. M, D.; a 27: o l.o sargento
do Q. I.i Florlsmundo de Pnula
Moreira, por oonelusão de easll*
go, tendo «Ido mandado encostar
A 4,a Bda. I.; o 2.0 aargento do
l.o H. A, M„ José Mnrla da Co»»
tn, eom deíllno a Santo», afim
do depor em um Inquérito «anl*
tarlo; os segundos «argenlo» da
Força Publica de»t« Estado •*-
Clogarlo do Moraes, Ambroslo dn
Sllvn, Jorge Moogon MngalhãNi
e Bonodleto Francisco de Morno»,
todo. oom destino ao Contro Ro-
«lonni do Hduenção Physica, on-
do deverão effoctunr matricula;
o soldado Moysés Ferreira doa
Snntos. do lV|2.o H. C. D., com
procedência do 6.o R. 1.1 e o
sortondo José João, filho de Zo-
forlno Gualdi, dostlnado ao lO.o
R I., tendo sido mandado apro-
Hcntor nn 8,a C. R.. em Juiz do
Fora. Entrega-se A 3,n Bda. I.i
h gula dc soccorrlmento da pra-
ça baixada ao H. M. D.

Conimnniln do <I.o H. C. — O
sr. capitão Antonor Tnulols do
Mesquita communlcou quo o »r. i
major Heitor Augusto Borges,
por tor do seguir para a Capital
do Estado do Goyaz, pnssou-lho
o commando do 6.o B. C. (Iladlo
n. 123, do 22 de março de 1030).

Aliuln Iii»|ii.oçho de «nuile —

Sojam Inspccclonados do «aude,
neste Q G., os seguinte» candi-
dato, no C P. O. R.: Francisco
do Paula Colll, Lauro de Barros
Clclllano, Fernando Monteiro,
Antônio Corneio Pompeln, Lnbl-
ceu Bnrro. Machado, Carlos Gar-
coz de Faro, Raul Davld Plmen-
tel, Ângelo Ronr,, Armando Mon-
ciani, João Alberto Salles Mo-
rcirn, Carmello Reina, Carlos
Calll Francisco Cnlle Junlor,
Bertíio Conde, João Baptlsta
Zolla. Oscar de Queiroz, Benedl-
cto Marcondes, Oscar Paes Leme,
João Baptlsta Dubleux, Cayru
Teixeira, Pedro Gonçalveg dos
Santos Francisco Ducchesl, Nas-
sim Nadruz. José Ferreira de A-
loncar, José Primavera, Manuel
Dias Augusto, Rodolpho Mlttel-
Ktaedlt, Anlceto Primavera, Rha-
damés Cesnr Ribas, Maurício
Barros, Corlolano Nogueira Co-
bra, Carlos Xtmene. Fabra, PU-
rio de Azevedo Marques, Carlos
Munhoz de Camargo, Antônio Vi-
ctor Dd Cuercio, Francisco
Franco do Amaral. Cândido Lln-
coln Gustavo, Armando Cardo-
relll, Sebastião Pimenta de Al-
melda, Joaquim Ortman, Almyr
Simões liopes, Joaquim Luiz Al-
ves do Lima, Joaquim Gomes de

Figueiredo Filho, Waldomlro RI-
beiro dos Santos, Ornar do An-
drade Pereira, Marino «e Andra-
de Lima Pereira, Osirls.de An-
drade Pereira, Erasmo Flores oa

Cunhn, Benedicto de Moura Du-
bloux Eduardo Luiz Dutra Vaz,

Fernando Almeida Nobre, Oswal-
do da Cunha Bueno, Mozart Pu-

no Nogueira, João Soares do A-
maral 

"Netto, 
Augusto PedalHni,

Mario Puccl, Eduardo da Veiga
Munhoz, José Gênova, Miguel
Slegel, João Evangelista «a.0";
velra Penteado, João Mathlas
Boker, Alberto Queiroz do Ama-
ral Burloo de Sousa , Queiroz,
José Soares de Almeida Junlor,
Josí» Carneiro Vlanna, José A-

rlosto Barbosa do Sousa, Eduar-
do Zoega, Octavio Lotufo, Henrl-

que F. Mandlln, Abel Rlghetti,
Guilherme Ribeiro, Antônio Ma-
ria Furtado A. Cavalcanti, Joa-

qulm Figueiredo e Joaquim da

Silva Mondes. «-,.„
iicNciirrtn «c anlmaes — Sejam

descarregados da carga do 2.0
G. A. Mth. e da do 2.0 R. C, de

accôrdo com a autorização da Dl-

rectoria do Remonta do Exercito,
exarado em officio 337 de 17 do

corrente, o m.úar n. 213 e o ca-

vallo n. 197' respectivamente
Inspccçílo d* •<•"-<•-• - 0r,aem

ao sr. S. S, R. — O ar. chefe
do S SR- providencie sobro a

organização dè sessões extraor-
dinarias, afim de serem Inspec-
cionados os candidatos ao C. l.

O. nos dias 29 e 31 deste mez o

2 de abril próximo futuro.

O movimento do commercio do porto de Santos com os paizes extrangeiros du-

rante o mez de janeiro foi o seguinte, segundo dados mandados orga-

nizar pela Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo.

EXPORTAÇÃO mo tinto
11120

Valor «m mil réll papel ...... 204.033:027( •«•"(.0fl!.3,(,6»
Equivalente em libra» eetorl. .. o.OSO.MU* *:00,,B.'!

As mercadoria» oujo valor mal» uvulla na Lxportacfto, «ão
ns seguinte»; Mil réis papel

87:2041
8G7:207(
188:600-

10:.162:069(

Algodão om rama .. •>
Couros • •• •• •• •¦
Fruotoi pnra. óleo •• •• •• •>«¦ ••
Café •¦ «•
Carne rosfrlada ou congelada ..
Bananas ••
Iteslduos de caroço de algodão..

A qunntldnde de cnfé exportado ne»«o
saccas om 1929 e do 1.077.007 om 1930.

.nOVIMUNTO POR PAIZES
13.300:838$
2.158:292?
7.313:8789
4.860:1031

123.704:070$
21.272:989$

1.801:7673
274:272$

14.150:000$
6.137:717$

142:168$
4.117:260$
1.307:839$

IMPORTAÇÃO

Valor em mil réis papel  127.396:776»

Equivalente em llbrna osterllnn» 8,136,861

Aa mercadoria» cujo valor mais avullnda na Importação, «ão aa

seguintes:

ioao

77.736:173»

1,819,17

Allemanha .. .. •
Argentina ••
Bélgica .. .. .. .» •» •• •• »•
Dinamarca .. •• .. .. «• »• *•
listados Unidos .. .. ... ... ••• ••
França ••
Grã-ürotnnha
Hespanha •• ••
Hollanda
Italla 
Noruega
Suocla •• •• •• •• •• •?
Oulros Palzes  .. ••

Total • • • • • • r*

45)760»
77..880$

199.362:837$
2.211:006$ 7.088.080$
1.338:698$ 1.471:171»
294:100$ —

mez tot de 886.234

9.071:621$
2.316:048$
4.463:187$
1.482:237$

111.363:705$
14.942:309$
4.601:401$
2.046:1!..$

10.704:630(
7.556:764(

303:871$
2.35l:167(
2.238:203$

173.539:216(

Mil rf-ls pnpel

204.932:027$

MOVIMENTO MARÍTIMO

ENTRADAS» Numero
luso 1080

Tonclagem

Brasileiros .. .
Allemães
Dinamarqueses ,
Francczes
Hespanhoos.. ..
Hollandezes.. .
Ingleses
Italianos ....
Japonozes .. •
N. Americanos.
Norueguezes ..
Suecos
Diversos .. ..

•¦• •;• • •

Totaes

SAHIDAS:
Brasileiros.. ..
Allemães •• •¦
Dlnamarquozos
Franceses .. ..
Hespanhões ..
Hollandezes ..
Inglezes .. ..
italianos .. ..
Japonezes .. ..
N. Americanos
Norueguezes ..
Suecos .. ..
Diversos .. ..

• • a.* •"¦

• * •a •¦

• •' • •

Totaes

128
• • •

2
11

1
10
33
10

4
14
12

8
7

266

136
26

2
10

2
12
40
10

4
16
12

7
6

282

137
22

3
15

2
9

48
11

4
15

9
7

10

292

136

3
14

2
10
48
11

4
17

8
6
8

293

1020
187.737
142.845

6.225
65.625

3.708
32.923

181.828
69.739
16.911
49.810
31.390
16.396-
17.835

812.063

196.141
142.123

6.225
74.430
7.596

37.618
195.212

66.188
16.278
70.238
31,830

12.909
11.213

839.871

10.10
194.575
124.595

9.4S3
792.857

7.596
35.638

247.356
88.009
17.731
64.256
26.050
15.149
30.008

939.713

193.880
121.979

9.483
73.668

7.696
39.437

2-12.662
88.017
17.731
76.702
22.848
13.353
28.181

935.627

Algodão em bruto « am manufa*
oturas dlvorsas 

Aço o forro om bruto e em ma*
nufacturas diversas  ••

Machlnns para a Industria .. ••
Machina» para a lavoura

Outras machlnns, apparelhos e
utensílios diversos

Produetos chlmlco», drogas o os-
peclalldades pharmaceutlcas ..

Polles e ..ouros proparados o cur-
tivado.i e suas manufacturns ..

Junta o canhamo em flo para to-
colagem

10.533:250$

12.637:02.!$
2.593:813$

230:476$

16.006:852$

2.902:220$

233:712$

2.436:644»

7.496 969$
1.718:559$

511:381$

12.037:525$

2.500:666$

(, 323:864»

Juta e canhamo om bruto .. •»

Carvão do pedra ¦

Korozene

• •. ••' .¦"•3

sbo ••: •• «o.* ••* •• ••I

SR» • • • •

• • * •; «¦:

• • • • • *. • • ••:

Bacalháo .. .. .,

Farinha do trigo

Trigo em grão .,

Vinhos communs e finos •¦• •»- ...

Gêneros alimentícios dlvorsos .,..

Moeda motallica e fiduviarla ... —

MOVIMENTO POR PAIZES

'?
1.236:475» 1.049:700»

312:802» 8.392:152$

1.408:703$ ; . 4.108:790$

1.10-1:104$ 486:203$'
1.581:754» 757:278$

2.101:380» 1.056:013$

10.192:359» 7.997:372»

2.160:048» 1.363:921$

4.149:973? 13.474:822$

Allemanha ....

Argentina .. ,«..

Bélgica

Estados Unidos

França 

Grã-Bretanha .»

Italla .. ..: ...

• •: • • • • • t: • •;

• •: •» ar». ••:

«*• • •: • • t •

•ra vx, ••' .•*».

Portugal

Outros Paizes

• ». ••: ••. »t. •• •• ••:

Totaes

15.472:406$

12.828:865»

4.586:884»

42.749:383»

6.807:0155

22.934:892»

6.490:830$

1.923:462$

13.605:038$

127.306:775$

8.926:683$

8.995:193$

4.382:498$

17.528:674$

3.570:982$

16.894:406$

3.887:651$

1.448:755$

12.131:331$

77.726:173$

Sociedade Rural Bra-
sileira

RE

FORÇA PUBLICA

Escala do serviço para hoje:
Ronda á guarnição — major

Theophllo, do 1.» R. C.
pia ao Quartel General -ca-

pitão Ferreira do Sousa, do 2.0

B 
Amnnuense dc dia _ sargento

Quirlno.
Uniformo, 2.°.
O i o b|I dará a guarda do

Tribunal do Jury o a escolta pa-

ra acompanhar presos ao Fórum.
n •• i llll dnrfi "« P.'"""1""' ,
Auditoria da Força, Cadela

Publica, Caixa Beneficente, Cl.

G (Avenida Tlradentes, 114),

Gabinete do Investigações Hos-

pitai Militar, Palácio d° Go™r-

nò Penitenciaria, Policia Cen-
"ràl, 

Quartel do C. I. at a Quar-
tel General.

O S.° B|I dnrâ ns gnnrtlnst
Escolta do presos (Penitencia-

ria) e Palácio dos Campos Ely-

Sob a presidência do sr. Mnrlo
de Sousa Queiroz, secretariado
pelo dr. Bonevidos de Rezende e
com a presença dos srs. Bento A.
Sampaio Vldal, W. G. French,
Humberto de Sousa Gerlbello,
John Lee, Silveira Jr., O. Barbo-
sa e outros, realizou-se em 21 de

março corrente, mais uma re-

união do Departamento de Pe-

cuaria da Sociedade Rural Bra-

sllelra.
Aberta a sessão e apôs a lei-

tura do expediente, passou-se A
ordem do dia.

Sobre a
quo pesam sobre os couros para
a exportação, fala o sr. French.

Pelo sr. presidente é dito que
., Soe. Rural Brasileira vai pro-

. idenclar com urgência a respel-
to, Informando os srs. associados
logo que tiver alguma solução
para o caso.

Exposição de gado gordo —
Tratou-se ainda da exposição de
gado gordo que se projecta le-

e fomento do commercio de car-
nes para o extrangeiro. Os ani-
mães premiados serão abatidos
no matadouro que a Secretaria
da Agricultura construiu na
Água Branca em dependências da
Directoria da Industria Animal,
e então será a carne examinada
e Julgada por um Jury composto
de technicos dos frigoríficos.

Serão instituídos prêmios não
sô pela Sociedade Rural como pe-
las companhias de frigoríficos.
A directoria da Sociedade Rural
pleiteará junto do secretario da
Agricultura todas as facilidades
para os expositores, no que se
refere ás despesas com transpor-
tes, alimentação dos anlmaes,
etc, do modo a dar ao certamen
o desejado êxito.

Questões de pecnnrln — Por
fim, discutiram-se as preforen-
elas de raça. Os srs. Lee e
French, representando os frlgo-
rlflcos Anglo o Armour, são de

obteria melhores e mais compen»
«adores resultados.

Ainda sobre a necessidade de
se fazer uma campanha Intelli-
gente prõ-cruzamento zebu' com
vaccas crioulas, no objectlvo
unico de ser obter bons anlmaes
pnra corto, falaram os srs. Ma-
rio de Sousa Queiroz e Humberto
Gerlbello.

Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a sessão.

'"' 
.* a~« ,_.„,,., I opinião quo os cruzamentos de

questão dos impostos op^i 
^ ^^ ^ exoellen.

tes produetos para corte. Pen*
sam que gado oriundo desse cru-
zamento, é quo nos convém, no
momento. Do fseto, attentas as
nossas condições de pouco ac-
cesso para as raças finas euro-
péas, devemos cuidar de esco-
Iber um typo de animal rústico
capaz de se desenvolver e pro-
gredlr em nossos pastos. E o
mestiço zebu' é esse animal.

O sr. French diz mais que tem
em sua fazenda alguns herefords.
Porém, cria esses anlmaes por
puro diletantismo, visto que elles,
absolutamente, não compensam.
Na Inglaterra, com a terça par-
te de esforços que seria obrigado
a dispensar para tel-os em formai

var a effelto nesta capital ainda
este anno.

Para isso, pretende a Rural
aproveitar a exposição que so vai
organizar em junho. O fim prln-
clpal dessa exposição de gado de
corte visa animar a pecuária,
mostrando quaes as raças que
convém criar para a exportação

Braças para a lavoura
DEPARTAMENTO ESTADUAt

DO TRABALHO

Boletim de 28 de março de
1930.

Offertns»

Para fazenda — 2 administra-
dores, 1 ajudante, 2 feitores, 1

fiscal, 1 escrivão, 1 agrônomo, 1

pratico em lactlclnios, 2 pedrel-
ros o 1 carpinteiro.

Para fazenda ou fora delia —

2 guarda-llvroB, 1 professor.
Immlgrantes»
Chegados, 37.
Contractos cffcelnndos»
Directamente:

familia do colono.
Destino corto:
II famílias de colonos e 97

camaradas.

unto despachado pelo

Capitai Federal; o soldado
donança da 4.a C. R., acompahan- ireoioo

seos.
Requerlme.

<sr commandante geral.
De BeTlnrmlnn Heiias Pereira

Benedlcto Evarlsto dos San-
mediante

0 TEMPO EPHBMBBIDES ASTRONÔMICAS
BOLETIM DO DIA 2S DE

MARCO DE 1980

* * *

Serviço Astronômico e Meteorológico de São Paulo

Nascer do Boi * ...
OccaBO do lol . .
Nascer da Lua . .
üoeaso da Lua . .

ESCOTISMO
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE

ESCOTEIROS

ComniiRsfio Central — Hoje, ás
19 horas emeia, todos os esco-
teiros inscrlptos deverão compa-
recer á sede para a reunião ha-
bitual, presidida pelo sr. Agos-
tinho Corrêa. Devendo ser reor-
ganizada a banda de cometas e
tambores, sob a direcção do pro-
fessor Nestor Freire, realizar-
se-á hojo uma reunião de todos
os músicos, para receberem as
necessárias Tocommendações. A
chamada será encerrada ás 19
o 45 ms.

Visita de confraternlznçfio. —¦
Depois dos exercícios do dia 23
do corrente, que constaram de
treinos de marcha, explicações
sobre organização de patrulhas,
partidos e reconhecimentos, ser-
viço de estafotas e signallsmo,
sob a direcção do professor Joa-
qulm Freire o do sr. Agostinho
Corrêa, foi designada uma pa-
trulha da A. B. E. para, Junta-
mente oom outra da C. E, do
grupo escolar "Arnaldo Barre-
to", fazer uma visita de confra-
ternização á sede dos escoteiros
da tribu "Aimoré". Pelo monitor
Abelardo foi-lhes feita carinhosa
recepção, sendo em seguida or-
ganizado um Jogo de bola ex-
pressa entre as patrulhas do G.
B. "Arnaldo Barreto" o da tribu
"Aimoré". Despedindo-se dos
seus camaradas, os escoteiros vi-
sltantes offereceram-lhes vários
livros, revistas, mappas e cartões
de historia do Brasil para a res-
poctiva bibllotheca.

a de
or. tos — Entreguem-se,

in*.j>imi ".inl. — Í.-..-4»*-* -- ¦ ,„. „,Un. (-in» constem dos an

Santos; J. S. Freire e Cia. Ltda-, i O Rotary Clubs de Santos «

Ribeirão Preto Já so manifesta-
ram afirmativamente, tendo es-
te ultimo so compromettldo a

proporcionar aos convencionais
uma visita a uma fazenda oe
café, como também uma festa
num' dos clubs locaes.

pedindo a palavra o sr. Aris-
tides Cabrera saudou, também
om nome dos seus companheiros
de Santos, os rotaryanos do São
Paulo, fazendo sentir a estes ser
necessário haver maior inter-
cambio entre os consoclo dos
dois clubs. razão por que trazia
n Incumhencia de convidar o Ho-
tary Club de São Paulo a ser
mais assíduo ás reuniões reall-
zadas em Santos, pelo seu con-
genere.

Em seguida, o sr. I. H. Gal-
lyon, Interpretando o sentir dos
rotarianos de São Paulo, agrade-
cou a saudação do sr. Middle-
brook, pedindo-lhe transmlttisse
ao Rotary Club do Durban as
felicitações cordlaes dos rotarya-
nos desta cidade.

Por ultimo falou o dr. Manfrc-
do Costa, presidente, para com-
municar que o jantar intimo em
conimfir.oração ao 6.o anniver-
sar'.o do Rotary de São Paulo ia
reallrará no próximo sabbado,
dia 5, ás 20 horas, no Club Com-
nerelal. Será orador official o
dr. Vlctor Freire, primeiro pra-
sidenl? do Rotary de São Paul).

O dr. Manfredo Costa, agrade-
cendo a presença dos '-otairanes
visitantes e dos consodos desta
capital, encerrou a sessão.

ACCIDENTE NO TRABALHO

OBSERVATÓRIOS

Véspera
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Hontem, pela manhar quando
trabalhava num poste da Liglit na

avenida Internacional, em rucu-
ruvy, o operário José Arruda, ca-
sado, residente A rua Bella Vis-
ta, 22, na Penha, foi victima de
uma forte, corrente elect"lca.

Arruda recebeu queimaduras de
3 o grau pelo corpo, sendo, depois
de medicado pela Assistência, re-
movido em estado grave para o
Hospital Samarltano.

Silo l'iiulo (Olwervatorlo)
Agudos .
Amparo ,
Avarê ..
Botucatu'
liragança
Brotas ...
Campina
Campos do JordB.0
Faxina 

NA RUA CORRÊA DE MELLO CorRIba
Cuyabá

Franca ....
igarapava .
Iguape ....
itapetininga
itararé ....
Ourlnhos ..
Piracicaba
Prata •••
Ribeirão Preto ....-...••
Itlo Claro ...........«.•••••••
Santoa 
São' Carlos 
silo José do Rio Pardo ........
Sorocaba
l-a.uhy «•••••
Taubaté ••
itu' ..«•..«•..»•••••*•*•

24.3|
27.0

24.2
33.0
25.5

13.8
12.0

16.2

12.2
14.2
14.5

36.0

13.7

3t.8|16.2
16.0| —

26.8 19.0

23.9
36.0 14.0
28.0
28.4

29.0
29.0
25.3

17.0| 1.4
19.2| -

Ficou intoxicado
Tendo Ingerido um substan-

ola desconhecida, A rua Corrêa de
Mello, 24, o llthuano Carlos Dji-
ventsnt, operário, casado, de 61
annos de edade, ficou Intoxicado.
e sendo soccorrldo lmmediatamen-
te por um facultativo do posto da
Assistência, foi posto fora de P"-
rlgo.

Florianópolis
Guarapuava «• •••••
Juls da FOra ........••••*••••
Paranaguá ..........•••¦•••*•
Porto Alegra
Rio Grande •»
Rio de Janeiro ..„> ,
Prnguayanj  28.0li5-y_

14.0
14.4

12.0
19.0
11.4

27.7J16.5
24.2 14.0
37.8 13.6
23.5 14.3
27.0 10.0
23.0 12.0
31.0 19.0
25.0 16.0
25.0 11-0
24.0|16.0
25.0119.0
25.0|lt.O

— 16.1

20.1
19.2
20.0

19.6
22.2
23.0

17.2
20.0
16.0
22.2

25.0120.0 —

-|~

|19.0| —
_ |33.01 6.0

|17.2| -
119.6) —
21.0| —
10.01 —
19.0| —
19.1| —
26.0 —
23.0 —
20.0 —
13.0 —
19.0 —
23.0 —
16.0 —

|22.0
120.01

Ene.
Claro.

Claro.

Claro.
Claro.
Claro.

Claro.
Claro.
Claro.

Ene.
Claro.
Claro.
Claro.

Claro.
Eno.
M. Ene.
Claro.

— 1 Claro.
Claro.
Claro.
Claro.
Ene

chov.
Orvalho.

Orvalho.

Orvalho,

Orvalho,

Orvalho.
Orvalho.

Orvalho.
chov.

M. Ene. i Orvalho.
Claro. | ——
Ens. I Orcalho.
M. Ene.

| Claro.
j Claro.

1 Ene.
Claro.

Orvalho.

chov.

Temperatura máxima — • ¦ 24,3

Chuva em 24 horas —— 0,0 mm.

O TEMPO NA CAPITAL (até 14 Horas)

Temperatura mínima

Temperatura média de hontem 17,7
T«n>uo geral BOM Vento oredominante

13,8

SE

Fallencia de Inno-
cencio de Paula

Eduardo
AVISO AOS CREDORES

João Baptista Novaes, abaixo

assignado, nomeado syndlco da

massa falllda de Innocenclo de

Paula Eduardo, avisa todos oa

interessados e credoreB da re-

ferida fallencia que oa at-

tenderá sobre todos 08 nego-

cios e Informações referente*,

nos dias úteis, das 9 As 11
horas, no próprio estabeleclmen-
to do fallldo, A praça da Repu-

bllca n. 5, e, assim, também, das

12 ás 15 horas, no próprio esorl-
ptorlo do syndlco. A rua Juea
Quito, nesta cidade.

Jabotlcabal, 14 de marco de
1930.

JOAO BAPTISTA NOVAES.

Comarca de Salto ,
Grande

JTAIiliENCIA DE JOSB» .
PEDRAZZA

AVISO AOS CREDCRES
O sollcltador abaixo assignado,

syndlco da fallencia acima, com-
munlca aos Interessadoa qu» se
acha a sua disposição, para to-
dos os fins de direito, no seu
escriptorio, na cidade de Palml-
tal, todos os dias utelB.

Salto Grande, 26 de marco de
1980.

(a) OCTAVIO PINTO FERRAZ

ijt^E^Wa^aiill^^ ¦¦im'»..»» ««¦«
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Novos horários dos trens
Faço publico que, a partir do dln SO do onrrcnlo, vigorarão

novos horários pnra os trens do piistinccolros, no trecho do Hão
Pnulo n Juinlliiliy o nn Seccflo llingiimlmt, do accõrdo oom ns In*
bellas quo so aclmin nfflxadns em todui ns eatiiçfios,

PARTIDAS IM! SAO PAULO PA HA .lUM.IAIIY l<: IMIillllHI
ii j*b

C.30 7.00— 7.30 — 8.30— ti,|0 — 11.00 — 13.SC — 15.6«l

It V. It
10.45 — 17.30 — 1S.10 — 19.15 o '.'1.30 horns

¦•AHTIDAS DE JIMIIAHV 1'AHA .SAO PAULO

lir.ii'i*ili-nli*H ilu Intrrl.ir
U

0.15 — 7.20 — 7.40
J

8.22 9.03

ri n it tt
U.53 — 12.02 — 13.18 — 11.00 — 10.53 — 18.20 — 19.03 o 20.íl,

horns.

i:\i.II.-ik.i1.i dn» Ivlrnm

IJ — dão coinmuiitcnção com a Secçflo Brngatitliin
J — não proscgulrfio nlfiin de Jundlahy

It — não fuzom parada alRiimn entro São Pnulo o .liindlnttv.
A contar dessa mostun dnln, os troim quo partem do São Pnulo

para Santos, nos domingos o feriados, As 7.11 o 7.50 passarão *
trufogar somente **'. mezes do nlirll a agosto o o quo actualmente
B.ie do São Pnulo üs 7.53, nossos dlns, não correrá nos mezes íe¦ilirll n agosto.

O trom do 18.52 horas quo corre dlnrlumcnto do São Pnulo paro
Santos, passará n partir dn São Paulo ás 13.50 o fura mais iiinn
pnra em Rio Grande. O trom quo sao de Santos tia 18.52 não pnraríi
mais cm Cnmpo Grnndo, passando a chegar cm São Paulo As 21.16
horns.

O trem A. P. 1 quo snn do Al.o da Serra tin 5.39 passarA i
partir As 5.23, chegando n São Paulo As 0.41 horas.

O horário dos trens do subúrbios tambem soffreu ligeiras mo*
alflcações.

Superintendência. São Taulo, 20 do março do 1930.

ERICII A. JOHNSTON,
Superintendente.

Seeçá© livre
———— .i. ¦»¦¦——,,. - i ¦„—. - - ,. ¦¦—¦ ., -.,-—!. ^——*m)

Sempre pe for preciso.
O homem d'0 Jornal mostrou-se hontem preoecupado

com a villegiaturà do Chefe da Nação em Petropolis e, a
propósito .dá nova entrevista do Dr. Borges dc IMecleiros.
emitte a opinião de que S. Ex. vai descer para a capital.

Si fosse possível penetrar no curioso ..cérebro desse
plumitivo e remexer-lhe as respectivas cellulas, talvez se
descobrisse a connexão estrambotica que elle arranja, en-
tre a entrevista gau'cha e a villegiaturà presidencial. De
outro modo, é impossível estabelecer essa relação, peregri-
namente idiota.

Mas )á que o sr. Chateau se abalança a tal empre-
sa,.dir-lhe-hcnios o seguinte:

O sr. presidente da Republica interrompeu a sua per-
manencia cm Petropolis e desceu para o Rio no dia 6 de
fevereiro em virtude dos acontecimentos de Montes Cia-
ros, em cujas origens não será difficil encontrar o effeito
da excitação subversiva do homem d'0 Jornal.

No dia seguinte o Sr. Chateau publicava na sua folha
uma nota assignada pregando a eliminação do Chefe do
Estado como meio de resolver o caso da Alliança compli-
cado na..emboscada de Montes Claros. Estava-se vendo a
estreita ligação do homem com os antecedentes prepara-
torios daquella tragédia.

. Agora, regressando o Presidente a Petropolis, quer o
Sr..Chateau que elle desça á metrópole. Mas sem duvida.
S. Ex. descera, sempre que pregações criminosas do Sr.
Chateau, como aquella de ser immolado o Chefe da Nação,
•tornem necessária a sua presença nesta capital. Pôde o
plumitivo d'0 Jornal estar certo de que isso suecederá
sempre.

i Agora, uma pergunta: em vez de perder tempo com
baboseiras, por que o Sr. Chateau não responde ao tré-
merido replo do deputado Azevedo Lima? Já faz quasi
um'mez que esse repto lhe foi lançado ás faces, e essas fa-
ces não avermelham para uma resposta,

iNão se lembra mais? Disse o Sr. Azevedo Lima:
"Carta aberta ao Sr. Assis Chateaubriand — ... Pas-

sadas as eleições, cessaram já as razões do meu silencio.
E como houvesse seu jornal, hontem, noticiado que os
motivos do meu recente exito eleitoral consistiam na der-
rama de dinheiro do governo paulista em favor da minha
candidatura, assiste-me o direito de reptal-o a provar o ai-
legado, sob pena de em caso negativo,"ficar autorizado
a incluil-o no numero dos homens sem honra, sem digni-
dade e sem vergonha — Azevedo Lima".

Certamente, amanhã teremos a resposta. "

(Transcripto d'" O Paiz")

Banca Franse e italiana per
ÍAhéüéI Sid!S?J!!!Wi!Jl UM

ASSEMBLE'A GERAL ORDINÁRIA
São convidados os senhores accionistas da

BANCA FRANCESE E ITALIANA PER L'»*vME-'RICA DEL SUD, para a Assembléa Geral Ordina-
ria,' qüe terá logar na Sede Central do mesmo Banco,
om Paris, á rua Halevy n. 12, no dia l.o de maio p.
Í-; ás 15 horas, pnra approvação do Balanço do exer-
cicio de 1929.

Na forma do artigo 34 ultima parte dos esta-
tutos, os senhores accionistas que residem neste
paiz poderão enviar os seus poderes para serem re-
presentados em tal Assembléa por telegramma con-
ferido e expedido por qualquer Succursal ou Agen-
cia, em que tenham effectuado o deposito das suas
acções.

São Paulo. 20 de março de 1930.
A DIRECTORIA

Valdomiro dc Godoy
O '¦ nli"i. cujo in.rn.. i.i-iiii.i

se 10, administrador du minha fu -
se mia, em Jiicnr^iiiiuuA, nn Dls-
nii-tii i'*n.i. rui, reoelieu do Han-
co üornuinloo do illu .1.. Janeiro
a Importância iireelsii pnrn rea*
Usar os punam,  ruCerenlus
no mes do íovurulio |iroxl|iio
findo, Taoi pituiiinon.òs u.n. fo*
ram offeotundoi» o doimppureco*
ram aa alludlda fiuunda nao
innn. nii. ii nr, Viil.loinlro cum»
a sua respectiva família, Como
so trato do pessoa am i|iiu .Ia*
pusllcl intuirá cuiiilnncji, d pos*
slvul que hIkuiii malfeitor tenha
UHstiItmlo o duilo fim mysturlouo
A alludlda família, Coiiuiuniitu j.i
estejam avisadas »h pollolim du
Klo du Janolro u du títio Paulo,
li.-iju a qualquer pusuuu quo sul-
lm do purndulro da fiimllla Vnl-
iloin.ro du Uodoy, o obséquio du
mu foinecor IntormnçOos pura u
Huu Allm |iii-ri|in- l.lni, n, 72 —
Nili, 1'lllllu,

Lul* Anl..nlu Teixeira l.ollc,
Autorizo a publlcn>;Ao uclina

sob o titulo Vuldunilru du Uo-
doy. São Paulu, 27 do marco do
1030.

Luiz Anlonlo Tclxulrn l.ullr.
Itaconlicçu a flruiu supra de

Lm/. <\utoiilu Teixeira L,ullo. Sãu
Paulo, 27 du llliircu do 1930, Km
test, (,s'gnnl publico) da verda-
do, Dr. Marcollo UchOa da Vol-

ga, ll.o Tabelllão, interino.

A's pobres do "Correio

Paulistano'1
A gerencia du "ijurrelo Pau-

listano" encaminha qualquer do-
oatlvo as pobres ubalxu menclo-
nadas, aa quaes reconimetnla aa
oous almaa como digna», doentea
umas, outraa com filhos meno*
rea e todas Impossibilitadas de
trabalhar.

Viuva Kego, Marta doa Santos,
Maria Uaapur, beiuiira lleierru
limlllana Uernardlno, Marta Sul*
les, Josephlim Siqueira, Benedl-
ctu Penha Soarea, Maria Barbo-
sa, Cândida Soelro, Joaepblna
Almeida, Carlotn Klbeiro, Leon
tina Lopes, Maria Pereira, Anto*
ola Monteiro e Carlota Chaves.

A "São Paulo" Com-
panhia Nacional de

Seguros de Vida
APÓLICE EXTRAVIADA

Tendo ee extraviado a apólice
n. COU emittida pela A "S.sO
P<VULO", Companhia Nacional de
Seguros de Vida, sobre a minha
vida, e como não tenha sido fei-
ta transacção do espécie alguma
sobro a mesma, desdo ja. decla-
ro estar a referida apólice nulla
o sem valor algum, em virtude
da emissão do uma duplicata.

Comprometto-mo a rcst(tutl-a
A Companhia si cm qualquer
tempo fôr encontrada, assim
como responsabilizar-me por
qualquer reclamação que sobre
a mesma advenha ti Companhia.

S. Paulo, 28 de março do 1930,
ARTHUR ALVES MARTINS

S. A. Casas Reuni*
das Harmbrust-

Laport
ASSEMIILÊA GERAL

Convldam-se os srs. Accionis-
tas a se reunirem em aesemblúa
geral ordinária no dia 30 do abiil
próximo, ás 10 horae, em seu es-
criptorio no largo do S. Bento,
12, para tomarem conhecimento
do relatório, inventario e contas
annuaes da Directoria e do pa-
recer do Conselho Fiscal e dos
peritos, eleição de fiscaos e de
supplentes, formação da lista a
que se refere o art. 20 dos Es-
tatutos, deliberar sobre a fixa-
ção de ordenados o gratlficnçõns
a que se refere o art. 15, e sobre
outros quaesquer assumptos de
Interesse social.

S. Paulo, 28 de março de 1030.
A DIRECTORIA

Editaes

"PREVIDÊNCIA"-Caixa Paulista de Pensões
ASSEMBLE'A GERAL ORDINÁRIA

São convidados os srs. accionistas a comparecer ti. assembléa
geral ordinária, a realizar-se no dia 29 de março do corrente anno,
áa 14 horas, na sede social, sita á j aça da Sé, n. 3, l.o andar.

Na fôrma doa estatutos, esta assembléa tem por fim proceder
& eleição da Directoria e dos membros do Conselho Fiscal e seus
supplentes para- o exercido de 1930, leitura, discussão e votação do
relatório do anno social de 1929, tomada e approvação das contas
annuaes. apresentação do balanço o do parecer do Conselho Fiscal
e fixação dos honorários dos directores.

Desde a presente data ficam ruspensas as transferencias de

acções, achando-se á disposição dos srs. accionistas oa documentos

1 m que se refere o art. 147 do decreto 434, de 4 de Julho de 1891.

Cl. SSo Paulo. 27 de fevereiro de 1980.w' A DIRECTORIA.

FACULDADE DE PHARMACIA,
ODONTOLOGIA E OHSTETRI-

CIA DE 8. PAULO

CURSO DE DOUTORADO
Edital de matricula

De ordem do sr. dlreotor, dr.
Francisco Rodrigues SeoUler,
communico aos senhores Interea*
sados que a matricula ao Onrao
dc Doutnrndo em Pliiirmncln c
OilontoloKln se encerra no dia
30, ás 21 horas. Para a matrlcu-
Ia ao Curso 6 necessário que o
candidato apresente o diploma
de pharmaceutlco ou cirurgião
dentista ou a respectiva publica
fôrma.

S. Paulo, 15 de março do 1930.
a.) — ArlKlIdc» Ue nanlle.

Secretario do Curso de Douto-
rado em Pharmacla e Odon-

tologla.

708 DO 831 a
814 40 IÍ.I it
811 40 601 u
813 40301
S..Í. 42 701 ii
877 41.801 a
1103 43 231 II
'.nu 43.331 a
Utl} 43.731 a
li s 40.131 a
1.1,7 41i llllI II

1.013 60.3DI a
1.024 31,131 a
1.001 33 001 a
1,114 63.031 a
1.140 30.031 a
1.1 Iii 67.231 a
I.1KS 60 201 a
I.I mí 60.231 a
1,187 60.301 a
1.2H'' 00.401 a
1,220 00.1161 a
1.227 01.801 a
1.213 112.101 a
1.244 02,131 a
1.213 02.201 n
1.283 02.061 a
1.284 III.I..I a
1.305 00.701 a
1.427 71.301 a
1.454 72.061 a
1.653 77.701 a
1.57» 78.831 a
1.1113 80.001 a
1.G25 81,201 a
1.011 82.161 a
1,700 .,85.26.1 a
1.721 80.001 a
1.720 80.251 a
1.7H 87.001 n
1.743 87.101 a
1.705 88.201 a
1.793 , 811.0.0.1 ,.a.
1.850 02.001 a
1.800 02.051 a
1.011 . 07.001 o
1.951 1)7.601 a
1.952 97.551 II
1.00U ' 97.951 a
l.ijOl 98.001 a
1.902 98.061 a
1.984 90.151 o
2.000 100.251 a
2.U41 102.001 a
2.050 102 161 a
2.079 103.90, a
2.097 104.801 a
2.101 105.001 a
2.118 105.85.1 a
2.127 100.301 a
2.101 109.601 n
2.244 112.151 a
2.254 112.051 a
2.255 112.701 a
2.250 112.751 a
2.258 112.851 a
2.200 112.951 a
2.203 113.101 a
2.270 113.751 a
2.277 113.801 tt
2.J93 114.001 a
2.308 116.351 a
2.339 110.901 a
2.315 117.201 a
2.304 118.151 a
2.372 118.551 a
2.443 122.101. a
2.472 123.B51 a
2.521 12G.001 a
2.02.4 120.151 a
2.552 127.651 a
2.553 127.601 a
2.579 128.901 a
2.C97 129.801 a.
2.599 129.901. a
2.613 130.601 a
2.670 133.451 a
2.693 134.601 a
2.702 135.051 a
2.752 137.651 a
2.753 137.601 a
2.766 138.251 a
2.790 139.751 a
2.806 140.251 a
2.817 140.801 a
2.824 141.151 a
2.843 142.101 a
2.854 142.661 a

i9Çf4ir881 ll . 144.001 a
2.880 144.251 a
2.902 140.051 a
2.929 146.401 a
2.973 148.601 a
2.974 148.651 a
3.000 149.951 a
Da mesma data em u^u...s,

serão pagos, tambem, na Thesou-
raria Municipal, os "coupons"
deste empréstimo, venelveia em
l.o de abril futuro.

Thesourarlu Municipal de São
Paulo, 22 de março de 1930.

O thesourelro,
.1. N. Cunha.

SECRETARIA DA VIACAO E
OHRAS PUBLICAS

DIRECTORIA DE OBRAS
PUBLICAS

Concorrência publica pnda mn
«liras do construcção dc um
pavilhão pnrn privadas e re-
furinii uo r.rcdio du Grupo Es-
colar ile Lins.
Faço publico quo no "Dlarlo

Official" está sendo publicado
edital de concorrência para as
obras acima mencionadas, de-
vendo as propostas ser abertas
no dia 12 de abril p. f„ ás 15 ho-
ras. As guias para o deposito da
caução de Rs. 6OO5O00, no Thesou-
ro do Estado, serão fornecidas
por esta Directoria até áa 15 ho-
ras do dia 11.

•S. Paulo, 28 de isarço do 1930.
Arthur Motta,

Director, em Commissão.

39.000
40,500
40.330
40,030
43.730
43.850
43.8011
45.400
43.8011
40.800
49 3Mi
30.000
r.1.211"
63,030
f.5.700
67.000
57.30U
39.250
09. IIOH
r.*.* -jr.it

00.450
ol.oou
01.350
li 3.1.Mi
03,2011
62.250
1)3.000
01.200
09.160
71.360
72.700
77.750
78.000
8 0.0.'iii
81.250
82.200
85.300
80.050
80.300
87.060
87.150
83.250
89.050
92.050
93.000
97.050
97.1.50
97.000
93.000
93.050
98.100
U 9. 2110

100.300
102.050
102. .MIO
103.950
104.850
105 050
105.900
100.350
109.650
112.200
112.700
112.750
112.800
112.900
113.000
113.160
113.800
113.850
114.050
115.400
116.950
117.250
118.200
118.600
122.150
123.600
120.050
126.200
127.600
127.650
128.950
129.850
129.950
130.650
133.600
131.650
135.100
137.600
137.050
138.300
139.800
140.300
140.850
141.200
142.150
142.700
144.050
144.300
145.100
140.450
148.650
148.700
150.000
deante,

rios de si'iis preditos e ilealuna*
tin o dlu .luz» (13) .1" jiinlii. pro*
xlmo, As 13 horns, no mltílnlo
ilu íroriím, para « primeira as*
lomblia d» oradores, CoIlVQÒO,
portanto, Iodos oh credores alvlH
a i-.iiiiiii.-iriii'-;i dn 'nllliln pura
tmiiiiruin parto nn, inoiioloimdn
iirniemlilna nfim de re procudur
«i verificação iIuh eruditos o innlii
lurmoH Iukiiuh dn fiilluncln, In-
OlUilVÔ olulção du llqillilutiillu,
«I o fullldo mio iiproHunlor cnn-
(iirdnta ou si iiprisoiitiir EOr esta
rcBoltiila. 13, paru quo oIiokuo
au oonliuclmuiito de todoH, iiiiin*
dul uxpedlr o presunto que será
afflxiiilo no locar do estylo e

outros de ¦•¦'.¦'•I t°°r ¦mri* """i"

publicados pela Imprensa na fôr-
ma da lei. - Diulo o passado
mista cidade de Salto Orando, aos

10 do mm-ço do 1930. BU, Abrnhão
Abiijunirn, escrivão, subBorovI.
O .luis dn Dlrolto, (a.) Josô Os-

rar Mi Itomelro, — Onfere oom
n original, dou (ti, Uniu supra
(Holliuli, |.-i;iilin.-iit.i).

O oaorlvftn,
AiirnliAn Aliiijiinirii.

Faculdade dc Philo-
sophia e Letras

MATRICULA!.
Acluim-nn iilii*rtiia, ato no «Ha

¦i p. f. Iiioljulvò, as mr.trlcul.ii
nesln ISseolu. Sft so punam m.i-
tripula, o lusorlpçiln pnrn cxi-
mos, Nu" lia meiiMilidiido.

Ah nulas não nouluriins.
Huu Plorcnclo do Abrou, 21,

sob., dns 19.30 tia 21.30
VEIGA DOS SANTOS,

Socroturlo.
São Pnulo, 28 de março du

1930.

MOCÓCA
EDITAL

sorteio nr: letras do empréstimo da 1.1:1 N. 233, de 1010

O doutor .."ronclsco Porclra Lima, prefeito municipal desta cldado

do Mocôca, na fôrma da lei, etc.

PAPO saber a todos quantos Intorossar ponsa, quo a Camara

Municipal desta clih.de, om sessão do 16 do corrente, procedeu uo

sorteio das 125 letras do Empréstimo Municipal quo tom do ser res*

gatadus no corrente anno, tendo sido sorteadas as dos seguintes

números:

5 _ 9 — 40 •

472 — 515 — 58.". •

1151 — 1381 — 1390
1598 — 1003 — 1018 •

1710 _ 1813 — 1821
2202 — 2350 — 2370 •
«194 — 2538 —* 2543
3084 — 3120 — 3377 •

3IIC7 — 4040 — 40112
4156 — 4107 — 4180 -

1C71 —¦ 4084 —¦ 4774
5303 — 5160 — 5478
5002 —¦ 6934 — 6183
Í0S0 — 7095 — 7102

. r.7 — 68 ¦
084 — 0111 •

. 1398 — 1403
1C3S — 1647 •

. 1836 - 1S6S
2401 — 2415 •
2579 — 2585

. 3439 — 3862 •
4OS0 — 4091

. 4197 — 4212 •

. 0177 — 51SC

. r,.|90 — 5517
0190 — 6210
7177 — 7254

81 — 125 — 165 - 409
000 — 1037 — 1048 — 10J1

, i"'"l _ xr» UJ — 1563 — 168?
1071 — 1683 — 16S8 — 1709

. 1885 — 1951 — 1990 — 2004
2426 — 2419 — 2471 — 2476

. 26011 — 2019 — 2002 — 2753
3894 — 3932 — 3940 — 3065

• 4105 — 4113 — 4122 - 4138
. 4220 — 4319 — 4340 — 400»
¦ 5225 — 5253 — 5271'— 5239
. 5533 — 5550 — 5869 — 6832
. 0239 — 0539 — 0802 — 7071
. 7290 — 7151 o 7487.

Outrosim, que o pagamento das referidas letras bem como dos
onuiioiiH do juros (coupon n. 40) será feito no eseriptorlo do cor-

retor offlclal Antônio Avmoré Pereira Lima, do dia 6 do abril vln-

douro em deante, na capital do Estado. E. para que chegue ti no-

tlcla do todos, lavrou-se o presente edital quo será afflxado no lo-

irar do costume e reproduzido nas Imprensas local e da capital.

Prefeitura Municipal do MocOca, 18 do marco do 19,10. Eu, Homero

da Costa Leite, guarda-livros, o dactyloBraphei.

(a) FRANCISCO PEREIRA LIMA.

SVISOS RELIGIOSOS

Pequenos annunoios
CASAS Iii CHÁCARAS

Aluga-se uma cn.sn
nova n limpa, porto do oéntro,
coin 3 dormitórios, Run da As*
-.iiiii.li-a .13, olinvuu no n, 31, Ver
a qiiiilqtifir hora,

Armazém
AIuim¦:•¦ um optlinii nrinnzoni

novo, nom 250 metros quadrados,
próprio paru Industria, 5 niliiti*
tos do con tro, ti run Alfnnd.ltn,
n, 13, Preço convcnlento, Tolo*
phone 9—00*17.

|jj VERSOS

nn o feio
Acabamos do roeobcr da Alio-

manha mn grande sortliumilo du
pcllua como

IIBWARDS,
COLLARETEH,

STO LA S,
GUAltMCOES pnrn
MANTEAUX, olo,

Alum disso oíturecemos o nos-
so grnndo titock do C»VP»\S o SU-
BllETODOS Inglezcs — -MAN-
TEAUX du LA o ARTIGOS Ü.i

MALHA DE LA
pelo3 preços mala convidativos

da praça"niBEOEHS"
Largo Santa .pl.ipi.ia-

ns, 25 4 e 6

l'l*UMIT,\.M!

por pequeno prédio o pequeno
«1 lln uu 1'hiii'iirn nu interior, v*.
lm* iuiiIh uu monos, 30 » 40 cm.
ton, por um sobruilo e mui» |
ciibii, nnile so avista toiln a, cl.
.Indo 0111 redor. Valor do 70 con*
los, o restante da peinintn qu,,
m combinar, eui;o convenlia, cn
InturctiMi.loH pn.li.rao pni{iir*ir,i,
em prestnfiflos nitinma*, n com.
binar. Nflo acendo IntnrmedlH*
rios » num pago oommlitOei, Vir
o tratar nn villa Monumentc
rua 2 n. 1''.', sobrado, «troa ii„
iiimpltnl do Gxorolto, do Cam>
buoy, u faxondo frente so Monu.
manto do üfplrnnsa, bondes 4, 211
o 32 011 esorover no tiroprieinib,,
Vicento !-'r|iillIi>ii, Caixa Potit.ii
3CS7 — K.lo Paulo.

HIP1A

^ tt m\'

CULTO DA SAUDADE
Bm Ves daa flOres que fenecem dae em memória dos vossos mor-

tos as moedas, que construirão o

SANATÓRIO SÃO PAULO .
Para tuberculosos pobres. (Campos do Jordão) — 8êde — Rua"

Ia Quitanda, 20 — l.o andar — Sala 1 — Palacete Frelln.

ÍPfi.s iiiim ircnglvnx c ituudn dos
il.Milcs) — ri-los clriirKtfícff^dcn-
llstnm Annlliiil c Cnstilo Vllrul

— O imirimienlò pfldc «cr feito
ilepol» tin cura,

E' o unlco especialista nesta
capital quo requoreu íi Faculda-
do do Medicina a nomeação de
uma commissão para acompa-
nhar o sen tratamento na cura
desta moléstia. — Rua Jok6 Co-
tllfaclo. 46, sohrado, esquina da
rua Libero Badadô. — Phone,
-2144.

Malharia Sicania
RUA DE SANTO ANTÔNIO N. 20

Caixa Postal, 883
Artigos do trlcot, finíssimos e

baratos, fabricados com pura
seda e lã extrangoira: blusas e
vestidos do s6da com lam6 dou-
rado e prateado, confeccionados
pelo figurino. Especialidade em
roupas para crianças. Preqos de
accõrdo com a crise; blusas de
seda desde 26$ e de lã 185: cha-
les, desde 14$; vestidos, desde
35$. Saldos por qualquer preço.
Economizareis comprando na fa-
brica .

I-'.' um ollxlr, formula do dr,
Ayrca linsloa, som rival na ecz.i.
mn e eohornno no nrthrltlsmo.
Vim todns as pbnrmaclas. Ex*
perlmontem.

Um acto de cen
Os (llhluhoi 4o finado prof.

Joaé Tavano, «chando-ae deaam-
paradoa de todo o reonrxo p«-
cunlarlo, racorram t earldade
«m nome daa almaa lofíreiJoras
solicitando am auxilio para o
eeu sustento. Os qua uttenderem
a este appello, terlo eontrlbul*
do para minorar a iltuacSo an-
(çuntloiin da uma pobra viuva
quo se v« am dlfflcul.lnde parn
manter e educar aeua fllhlnho».
Oa donativo» poderio ier entre*
uuai nesta folha.

MEDICAMENTO ftUB PllUMirí-
OA A VIDA

O Licor Ante Luotlco Cardoso,
formula fio dr, M. Resende, curs
radicalmente a aypbllla • aua.i
mauIfestacBes, taes como; boa*
bas, rheumatlBmo, alceras syphl*
Iltlcos, paralysla, doro» de caba-
ça, ato. Nas drogarias do Rio e
B.to Paula Forneço-se literatura.
Vidro, pelo correio. 10$000. Pedi-
doa a Almlr Octavlnno Fenelra
_ Varglnha — (Minas),

j GRANDE DESCOBERTA
SCIENTiriCA

Garante-se a cura da todas as
moléstias da pelle taea como:
eezemas, dartbos, emplngena, ea-
pinhas no rosto, (rlelras, feridas
antigas, assaduras, rachaduras,
eto., com o uso da maravilho: :>.
Pomada Eczematlolda. Devolve-s»
o dinheiro a quem nüo obtiver rc-
sultado. Vidro, pelo correto,
5$000, Pedidos â JosS Gomes No*
munira •— Varalnha «- .(Minas).»

||l< ^*BjBt»t»*a*aTÉTs7BTBTs»laMaÍ**M*4Wa^^ I 
'

THESOURO MUNICIPAL DE
S. PAULO

THÈSÜÜUAHIA
Edital n. 4

Do ordem do sr. Inspector ln-
terlno do Thesouro Municipal de
São Paulo, faço publico que. do
lia l.o de Abril p. futuro em
deante, serão resgatadas 0.250
letras da Municipalidade de São
Paulo do empréstimo Interno
da lei n. 1.193, de 1910 (Empres-
tlmo 1918) sob os números se-

gulntes:
Grupo* Lclrns ns.

351 400
13 601 650
83 4.101 4.150

108 6.351 6.400
145 7.201 7.250
181 9.001 9.050
102 9.551 9.600
212 10.651 10.600
235 11.701 11.750
358 17.851 17.900
388 19.351 19 400
389 19.401 19 450

* 468 23.351 23.400
484 24.151 24.200
493 24.851 24.900
524 26.151 26.200
530 26.451 26 500
543 27.101 27.150
687 31.301 34.360
691 34.601 34.650

COMARCA DE SALTO GRANDE
Fallencla de Josí' Pcdrn/.xn

O dr. José Oscar M. llomelro,
Juiz de Direito desta Comarca
de Salto Grande, Estado de
São Paulo, etc.
FAÇO saber aos quo o presen-

te edital virem o seu conhecimen-
to interessar que, attendendo ao
lue me foi requerido pela Com-
panhia Calçado Rocha, firma
existente na cidade de São Pau-
lo, e depois de ouvidos o devedor,
o o dr. Curador das Massas, de-
cretei a fallencla de José Pe-
drnzza, negocianto estabelecido
na cidade de Palmltal, desta
Comarca, cujo ramo do negocio
não consta dos autos, retrotra-
hindo-a 40 dias contados da data
de protesto da duplicata de fis.
9, isto é, do oito de novembro de
1929, tendo nomeado para syndlco

o sollcitador Octavio Pinto Fer-
raz, residente na mesma cidade
do Palmltal. Foi marcado'o prazo
de 15 dias para os credores apre-
sentarem em duplicata as rela-
ções b documentos edmprobato-

ASSIGNATURAS PARA
1

CUSTAM SOMENTE

I
Os preços das assigna-

turas do

De hoje a 31 de dezembro de 1930 30$000
De hoje a 30 de junho de 1930

CORREIO PAULISTANO estão ao alcance de to-
das as bolsas —.r.. ,..-;

PRÊMIOS NA IMPORTÂNCIA DE

SOCIEDADE ANONYMA
EMPRESA SEMEADOR

ODEON
SALA V Bit M Kl. IIA

A'« 15 horns
A's Ifl.ilU e SU.UO hora»

Em matlnée e solrée:
Lenore ülrlch, Louls Wo-

lbeim e Robert Fraser, no
palpitante drama do norte:

Talú, a estrèlla
do norte

Um film sonoro e cantado
da Fox Movietone. — Com-
plementos sonoros: "Fox
Jornr.1 Movietone 16", actuí-
lidades sonoras. — 1 cômica

A' tarde: Poi., 3$ — 1|2 ent.,
K 1$500 — Frisas c cam., 20$.
| 

— A' noite: Polt... 4$ — 1|2
U ent., 2$ — Frisas o cam.,
ij 25$000.

0 CORREIO PAULISTANO R
fundado em 1854, é o mais anti-

go jornal de São Paulo, cheio

de nobres tradições, que o tor-

nam sympathico e digno de ser

lido, não só pela sua feição con-

servadora, como tambem pela

doutrina sã que invariavelmèn-

te inspiram a sua orientação e

os seus escriptos

S CAMPANHAS que emprehende e sustenta são
eminentemente construetoras. São suas as causas
em que se acha em jogo o bem publico.

A organização do CORREIO PAULISTANO tem o des-
envolvimento exigido pela factura de um grande jornalmoderno e permitte-lbe offerecer leitura abundante, utilis-
sima, atfrahente e fartamente .Ilustrada com "clichês",,.

A collaboração
PUBI.IUAUA DIARIAMENTE E>
1'IJI.O VAI,OU 1)08 NOMES
UUE AS.SKl-MAM SUMMIOAUES
NAS LETRAS 10 NAS ARTES
NA POLÍTICA li NA SCIISNCIA.
A MAIS VARIADA. INTKIIKS-
SANTB o OIGNA dc" ATTISNCAO

A distribuição
DO "CORREIO PAULISTANO»
E' PEITA NA CAPITAL A'S
PRIMEIRAS HORAS OO DIA EJ
A SUA REMESSA PARA O IN-
TERIOII E' DB ÜMA REGULA*
IlIDADE ABSOLUTA — — —

Os pedidos de ASSIGNATURAS devem ser feitos aos nossos
agentes de todas as cidades do interior ou á gerencia

Praça..-Momo..™,
.í* 7

in n .*—¦** 
"

Prado 12 - São Paulo

\
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Assombro!!
Quer roallznr vossos desejos?

Ter sorto em amores, negócios,
loterias, oto. o ter completa fn-
llnidndo, escreva a Brnzflo, Cal-
xa Postal. 12 — Niothcroy. E.
do Rio, quo receberá grátis o
nulo rnpldo do o conseguir.

OPT.MO NEtiOClO

UONGONHAS - Estnilo do Pnrnnn
Cito com 14 mezos de ei.aúe,

dá-se a destrueto por sete annos.
— Também, paga-se bom, por
quatro ou cinco annos, no fim
do tempo. Tom mais de 100.000
pós: dá-se todo, ou parcellada-
mento. Producção no l.o anno:
500 arrobas por mllhelro. — Cll-
ma •iilnliprrliiiu o neuna corren-
ira, — Tem |in»lo parn criar pnr-
vos. Altitude nirilln — 700 me-
in». — Dentro de 12 mezes, se-
rã Inaugurada, dentro dn fazen-
da, a estação da Estrada de Fer-
ro São Paulo-Paranã. Para mais
Informações, escrever no or. Al-
fredo Leoncio Dlns. em Santa
Rita do Sapuoany—Sul de Minas.

_â__pfk«
¦ — ... — ».' i

Mm9
¦irlff__iff^^?W__?*Ta_____

O PILOGENIO ser-
vc em qualquer caso

SI qunsl não tein, sorvo
o PILOGENIO porquo fura.
vir cubollo novo o abun-
danto. SI começa a tor
pouco, servo porquo Impo-
do a queda. Si tom multo,
servo porque garanto a
hygieno do cabello. Aln-
da para a extlncção da
cuspa, para o tratamento
da barba o loção do toilet-
to. O PILOGENIO, eompre
o PILOGENIO. A' venda
om todas ns pharmactBs,
drogarias; Deposito, Dro-
garia Glftonl, rua do Car-
mo, 64 — Rio.

SAPATAR1A
4JG00, molas solas: .800, sal

tos; 8,600, solas Inteiras. Estos
preços, so ns

SAPATARM HP.LAMPAOO
RUA REGO FREITAS, 26-A

LEILÃO
JUDICIAL

EXCUSSÃO DE PENHOR
Grande lote de trilhos, parafusos, talas de juneção é feregos

Carlos Mendes
lollolero offlcial, autorizado pelo dr. Juls de Direito da la Vara Cível o 

nch0™l*««,*i'i^ã,r^
um «ó lote ou rotnlhndnmento os bom quo constituem a Hxous.flodo penhor ,,u»»**¦"*• ™ '.

LONO & CIA. movem * Cia. Estrada de B*erro Itararò-Fartura, trilhos estea de 9t9*'™m}\n„n
rnãV com oh seguintes onractorlstlcos: perfil. 611 D. poso 50 librai por Joría ouMi»« Kllos,.* 80 poi

mo ro. altura 0M3 m/m. largura na cabeça 58.97 m/m, altura da cabeça «i***^"^,"™ 
„,".

altura 11,11 m/m. comprimento medlo 10 m*-"-*'. ™™^
tros, talas dn juneção da mesma prooodonclat perfil WIi íl, pelando 11,07 cada par, pnraiusos «

pregos acondlclonados om 3Í3 oalsas. _M»T-».*r_ a r«¥"iTl_i _

SEGUNDA-FEIRA — 31 do corrente — SEGUNDA-FEIRA
A'S 11 HORAS E MEIA DA MANHÃ ,

RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 7 — SOBRELOJA
NOTAI — O referido material acha-sa á dlsposlçfio dos sra. Interessados na Companhia Pao

llaln ilo Material Ferroviário em Osasce. Para mal* Informações, com o annunclnnte. ^

Adjuncttt
Do Soecorro, deseja permutnr

com collega do Interior. Tratar
com dr. Mncedo, A rua Santo An*
tonio, 150, dns 14 na 18 horas.

íí
COMPA.VIIIA DE NAVEGAÇÃO|,U.'U*-.l"-Js ¦_*¦_! *¦¦-¦.-' -*-»»¦¦.-. v-w

LLOYD BRASILEIRO"
PARA O NORTE

CTE. CAPELLA
Subirá hoje. 20 do cor-

rente para KIO DE JANEI-
RO. 

O PAQUETE • •

Duque de Caxias
Sahlrá para o Rio de Janel.
ro no dia 2 de nbiil. prose-
guindo sua vlagom atê Ma-
nàos.
ATTENC**0 — Bml.t.nios

do Brasil.

PARA O SUL

CTE. CAPELLA
Subira, no dia 4 do nbrll

para Paranaguá, Florlano»
polis. Rio Grando, Pelotas,.
e Porto Alegre. Ah

Almte- Jaceffuay «
Sahlrá no dia 4 de abrlli
para Paranaguá, Antonlna_jt
Silo Francisco, Rio Grande,'-
Mnntevldf.o e Buenos Aires.

Excursão: 580.000 com «¦«
tadla de 5 dla_ om Buenos
Aires, a bordo,

passagens imra qualquer porto

SEGUROS CONTRA FOGO
NA

Companhia Paulista
D1RECTORES:

Drs. Cardoso de Almeida, Veriano Pereira <
Nieolau Moraes Barros

Rua Sâo Bento, K. 25

J4770 TONEL.YI.ASaí -£* sra ts^-ssm.:
ROTTERDAM e HAMBURGO.

RAUL SOARES, a 37 de nbrll.
TIUV BARBOSA, a lr_ dc mnlo.

Íêd?~RlO 
DE JANEIRO. Rua do Rosário 2 • 2-

MO PAÍLO, R-. São Bento «2. ****£$*?> ^^

NORD
DEUTSCHER

LLOYD

UNIMENTO GÉNEAU
Para os Cavallot e Mulas

i Suppnssúa *> Fogo
f adaOaedsdoPello

| Mestep_»eloe»T»»!M..o__ej
| q_e.ubet.uieeC__it.Hecu__
[ ndleslmeate «a pooeoe Alu
1 ss MsaMiliunotasa tntLns.

u Tmèsam. Ce»lu*s.

iFrusMa •bgatiHaiMntadasuni*!dosp-^7>tírí«* •e»»iMíK
) nenhuma e_S|S. B*» ***** *» **"*
\ mo.mo durante • tratamento.

.OAiiM.eEilU
SEM RIVAL

' 
Os resaltidos «xtrsot» |
dloãrios quaUa. obtido,

•fcnelillls, NolMtli»1
U «snjíBla. 0»htala»l*. ele, alo
dl» k(ir á ceacurreoda. m

àmnfi-*^*êMêmm»mtlns\mlni, \
M«*ir«n-»<»rl*r.B_sirsiNr« »¦¦»¦

QUALIDADES VANTAJOSAS
FUONHAS E LENÇÓES

Em Buperior cretonne, artigos pra*
ticos e duráveis.
Froi-has de linho com ajour a mio.

GUARNIÇÕES PARA CAMA
brancas e de cores, adornadas des-
de o mais simples ajour at* ornais
artístico trabalho feito a mão na
Ilha da Madeira.

COLCHAS PARA CAMA ¦
de criança, solteiro e casal, arttgot
allemães e inglezes.

COBERTORES
de lã, dc algodão e de pello de ca«
mcllo legítimos.

ACOLCHOADOS
capas de setineta com enchimento
de algodão, de lã e de paina.
Acolchoados finos com plumas.

A ÜINHEIRO 5 % DESCONTO !

easa Cemcke
SAO PAULO:

RU V I.IDISI.0 DADARO, HO
SANTOS:

RUA DO COMMERCIO, 13

mo.mo aurm» w w»"'"" .»—» . . .._._.,..
Deposito em Psrti: H^tclaOfcW^llia^^

A PREFERIDA
AGENCIA DB LOTERIAS

14 _•_ RUA 15 DB NOVEMBRO —:— »« "

Filial era Santoa — RUA GENERAL CÂMARA, »0

Caaa Matrl» — B-nu do Oo.ldor, 10S-181 — RIO

V. FERNANDES * CIA.

____r_w_?C\ __ ¦_!

?é o xri.xxri.do
INTELLIGENTE LEITOR OTJ
ENCANTADORA LEITORA:

Queres conhecer os meios que te guiaria •
conseguir Fortuna Amor, Folloldade, Exito
em negócios. Jogos e Loterias? Pede, ORA-
TIS, meu llvrlnho "O MENSAGEIRO ÇA
OITA". — Remetta 600 rs. era aelloa para
resposta. Direcfiao: Prof. Nila Mara — Calla

Matheu, 1924 — Buenos Aires (Argentina).

$& I \--ZnZ- ^iiTfi^llíft W Ml ftMICÍl
CORRESPONDÊNCIA

Í5ERVIÇO REGULAR E RÁPIDO ENTRE

EUROPA, BRASIL E RIO DA PRAIA

Slerra Cordoba
Sahlrá de Santos em 20 do corrente, pata: MONTEVlÜE'U

e BUENOS AIRES.

"W" JEB S EI3R.

W+mWnWsmm —

G0LLI0I0 D1Q0ESAN0 S. LUIZ

Sob os auspícios do Exmo. e Revmo Sr. Bis-

po Diocesano de Bragança - (E.. de S. Paulo)

Reabrirá suas aulas a l.o de março e acceita alum*

nos internos, semi-internos e externos.

Recommenda-se pelo corpo docente escolhido, ali-

mentaqáo ar.utic.inte, preparada com gêneros a*

primeira qualidade, amenidade do clima de Bra

gança e pela porcentagem de 100 % de appro

vacão obtida nos exames realizado, perat.te Ban

ca Official enviada pelo Departamento Nacional
do Ensino.

Preços das pensões por semestre:
Internato •• jgg»
Semi-interr.ato _.. .:.:.»•«.:«.:.:.¦»... ?gW
Externato ...:.:..»...«.....-.;.• • 200!?00u

Sahlrá de Santos em S de abril para: RIO, BAHIA, TB-

NERIFE, LISBOA, VIGO e BREMEN. -——-

GÔT^A
Sahlrá de Santos em D do abril para MONTBVIDE'0 E BUE-

N03 AIRES.

VAPORES

Peçam prospectos ao Revmo. PADRE REITOR

Weser . . * .
Slerra Cordoba .
Gotba
Slerrn Ventann .
•lailrid . . . .
Slerra Morena ,
Werrn ....
Slerra Cordoba
Weser ....
Slerni Vcntana
Ootha . * * *
Slerra Morena .

BUENOS AIRES

MONTEVIUB'0

29 de margo .
9 de abril .
19 de abril .

29 de abril .
10 de maio •
21 de mato .
31 de maio .

11 de junho .
21 de junho

_ de iulho .
13 de Julho .

EUROPA

S da abril
14 d« abril
30 de abril

4 de maio
20 da maio
26 de maio
10 de junho •
16 de junho .

1 de julho
7 de Iulho

24 de Julho
28 de Julho

EMITTIMOS BILHETES DE CHAMADA

Para passagens e mala Informações!

ZERRENNER, BÜLOW & CIA., LTDA,
SAO PAULO - Rna íe SSo Bento, SI - Caixa -*a»tal, •»

SANTOS - «aa do Commerclo 82|B6 - Cataa Postai. *

^*^»**»**a*****,'>*M*"^^^^^^^^^^^ ¦ -*

CORRESPONDÊNCIA
EXPEDIENTE DO DIA 24 DB MARCO

DB 1880

Sr. Anyslo CaatUho de Soas» —

Bauru*.
EBcrovi a t. s. sobre assumpto

Banoo Noroeste e dr. Lida. Aguardo
resposta urgente.

Exma. ara. d. Marta O. da Paula
Teixeira — Bolucata».

Reoebi sua oarta de 21. Aguardarei
com multo prazer as suas ordena am

qualquer tempo.

Sr. Alfredo V. íe Moura — S. *I.

doa Campos.
Recebi sua carta de 21, communl-

cándo recebimento importância en-
.vlaâa. Grato pelaa amáveis referen»
olas.

Sr. José Vieira Gonçalves — Dele-
sacia Policia — Pedre-Tolho.

Com sua carta de 21, acabo de rece-
bor a portaria referente ao período
do 8 a 31 de desembro 1928. Vou pro-
vldeoniar.

Sr. Benedlcto Bueno da Sll.» —

Pennapolls
Cora sua carta recebi a importan»

cia enviada. Amanha providenciarei
sous desejos.

Exma. sra. A. Maria da 8I1y« —

D. Professora — SSo Joaquim.
Reoebi Juntamente sua oarta de 11,

Importância enviada consulta aue
responderei amanha.

Sr. Benedicto Pereira doa Santoa —

D. Professor — SaUesopolIs.
Com aua carta de 21 recebi oa do.

ouraentos neoessarioa cumprimente
suas ordens. Grato .

Sr. Tlto Nogmelra Barbosa — D.

Professor — Taubate. .
Sem carta de v. s. acabo da rece-

ber documentos com oa auaes cum-

prirel seus desejos.
Sr. Prudente Negrelros — D. Pro-

fessor — Chavantes.
ABsumpto Parque Braalleiro. lnfor*

mado hoje pormenorlsadamente e oom

toda franqueza.
Sr Jo»o P. de Siqueira — D. Jul»

de Pas — RedempcSo.
Sua oarta sobre assumpto na, ue-

legacia Fiscal, respondi hoje detalha-

damente aguardando novas ordena.
Sr! major Cláudio Mendes Barbosa

"Ahida 
que contra os meus -»»¦>"*>»

e ooetume, nüo me cançarel de eou»

oltar a eua presença no meu escripto-
rio.

Escolha bem o seu procurador em São Paulo

O meu escriptorio é recommendado gentilmente pela
aaministraçâo ^ "CORREIO PAULISTANO», do fl«.l
sou Contador ha mais de VINTE ANNOS.

Acompanhem,, por obséquio, o meu movimento

pela secção "CORRESPONDÊNCIA", ao lado deste an»
núncio, para certificarem do que affirmo.

Trato rde todos e quaesquer assumptos nas 'depemtó*-

cias publicas, Estaduaes ou Federaes; junta Commerciai,
[Tribunaes, etc. ^

ADMINISTRAÇÃO PRED1A1,:-*
Acceito procurações para recebimento OI,
alugueis, mediante módica oomm.esSo •**
Todas as garantias.  »

PRESTAÇÕES DE CONTAS:- .
presto as minhas contas 24 horas apôs os te-
cebimentos diários e publicamente por est*.

jornal. : | n

Honro-me em ser procurador de quasi todos os funceioni*
rios públicos que residem no interior

INTERESSANTE!... M ,
T> Cobro por uma consulta, 10$000 apenas e não e

caro — creiam, porque, sendo sempre certas e se-

guras, devem valer muito mais. NÃO ADEAJg^
informações para pagamento posterior.

«SORIPTORIOSi—
, /¦

SU/i 8XO BENTO, 88 . Í.O andar -

Salaa H • 18 • Phone. 1-461»

RESmEtíClAl—

AVENIDA TIH.MA_.WA, •
SAO PAÜU)

PARA O SEU CASO E DO SEU AMIGO, aqui estóó

LAURENTINO CAMARGO
-_ w i

Folhetim do CORREIO PAULISTANO - (217)
PONSON 

D U T E R K A iL

A Mi!DÉ Ü
(ROMANCE HISTÓRICO)

EDIÇÃO ILLUSTRADA

TERCEIRA PARTE

0 JURAMENTO ÕUCATRO VALETES
VOLUME III

—Elle 6 bravo o dedicado,

_ Capaz de se deixar lazer
em postas para servir a vossa
majestade. .

Além disso tem um ar in-
tolllgente. . ,

Pudrea! si elle 6 g-ascilo!
B visto que partiu, sô tu

o poderás substituir.
Noê deu um pulo na sella.

Como! exclamou elle...
vossa majestade quer enviar-
mo A Navarra?

N5o completamente, mas
atê á fronteira da Gasconlia.

E Isso quando?
Vais partir lmmediatamen-

te.
Sem ver minha mulher?

 Não ha tempo para isso...
e visto que Heitor partiu...

Meu senhor, disse Noê re-
solutamente, tenho á mão um
homem, que é tão bravo e In-
telllg-ente como Heitor.

Ah!
•— _. que como ello, derrama-.

.-ia todo o seu sangue uo servi-

50 de vos6a majestade,
 Como se chama?

Hogler.
V. bearnez?

—'•-'-»'.
_'E tem-1'o á mão*.

Está, com Heitor, hospeda-
do no Cnvnllo ruflo*

_ e Julgas que elle partira 1
immedlatamonte. Comtu-

°— 
comprehendo a restrlc.fio,

meu amigo.
Talvez.

_ Achaa que é chegado o tem-

po de eu te fazer as minhas
confidencias. .

_ E' verdade, respondeu «oe

um tanto despeitado, que de ha

algum tempo a esta parte, não

mereço toda a sua confiança.
Henrique.

E sabee porque
Não sei.
Porque depois que casaste

não és o Noê de outro temno.
Oh! que ideal

Tremes aempre, tens medo
de tudo.

Julgas Isso, Henrique7
E imoglnastes mil pretextos

para me fazer eahlr de Paris.
__ E" verdade.

pois bem, alegra-to.
. — Partimos?

—. Depois de amanha, e leva*
mos um penhor.

NOê estremeceu pela segun*
da vez. '-.'¦

Henrique approxlmou-ee do
ouvido de Noé, e murmurou um
nome.

_ E Juro-te, prosegulu o rei,

que nfto teremos demora no ca-
mlnho.

Ah!
E que viajaremos coin uma

boa escolta. O nosso prislonel-
ro sorá. bem guardado. Por con-
seguinte, Noé, passou ja o tem-
po de hesitar e de recuar.

Álea Jacto est! murmurou
Noê, soltando um suspiro.

Depois acerescentou:
Não tinha talvez razão,

Honrique, quando o qulz fazer
ia.li de Parla.

Mas, visto que soou a hora do
combate, encontrar-tno-a nas
primeiras fileiras. •

Emquanto conversavam deste
modo, o príncipe o o compa-
nheiro tinham atravessado o
Sena, entrado na rua de S. Ja-
cqu_s, e chegado A hospedaria
do Cnvnllo ruão.

Noê apeou-se e bateu com o
pnho da espada. A porta a-
brlu-se, e o estalajadelro appa-
roceu em camisa. Reconheceu o
príncipe, e cumprimentou res-
pe'tosamente.

Hogler está deitado? per-
guntou Noê.

Dorme, respondeu o esta-
íajadelro.

Segura nos cavallos, e da-
me a vela.

Noê guiou Henrique atê so

primeiro andar, onde Hogler de

Devls dormia, com a chave na
porta, e com a confiança de um
fidalgo tão pobre quanto bra»
vo.

O príncipe e Noé entraram.
Hogler, acordado de lmprovl-

so, estendeu a mão para o tra-
vesselro para pegar na espada,
mas de repente reoonheceu Noê,
e poz-se a rir.

Dupois olhou para Henrique.
_ abafou um grito.

Hogler vira multaa vezes em
Nérao o Joven rei, no tempo em
que este era ainda príncipe de
Navarra.

Eme seguida saltou do leito
sonfuso e envergonhado.

Honrique disse-lhe sorrindo:
Vejo quo não Ignora quem

eu sou.
_ Ah! meu senhor...

Noê disse-me, que podia
contar com a sua nedloasão.

 Será necessário morrer por
vossa majestade?

 Não Intolramonte, mae vis-
ta-se. '

Hogier vostlu-se num abrir «
fechar de olhos.

O teu cavallo ô bom o pode
fazer ainda umas duas léguas?
disse Henrique a Noé.

_- Vinte, si tanto Ior neoes-
sarlo.

Henrique fechara a porta, a-
brlra o glbão, e tirara uma
grande bolsa cheia de ouro que
collocou em cima da mesa, com
t.rande ospanto de Noê.

Em seguida disse a Hogler:
 O senhor vai partir Imme-

dlatamente.
— Sim. meu senhor.
O rei tirou da algibelra um

pergamlnho no qual se liam
mela duzla de nomes.

Aqui tem os seis nomes que
deve aprender de c6r, disse elle
ao joven bearnez. Quando °s
jcuber, queime o pergamlnho.

Hogler incllnou-se.
 Cada um déssea fidalgos

tem o eeu solar na estrada de

Paris A Gasconhe.
Dovo ir a casa de cada um

delles?
_ Iri successlvamente.
Bntfio o rei tirou do dedo o

amei que pertencera ao rei An-
tonlo de Bourbon, seu pae, an-

nel que o fizera reaonhecer pe-
lo bom Mailcan.

—Mostrará este annel a caca
um delles, prosegulu Henrique.

Sim, meu senhor.
B todos lhe obedecerão co-

mo a mim próprio.
_ Que devo ordenar-lhes7

Que tenham promptos a-

manhã â noite dez cavallos.
onde serio collocados?

__ Aqui tem, disse Henrique
o tempo urge e não tenho tem»

n_ de lhe dar de viva vos aa

.nstruecões que encontrará¦ p—

Vur.ando da -..»**»¦»--.«»
segundo pergamlnho, entre-

«ou-ô ao mancebo accreacenUn-
d°-L 

Eetâ cscrlpto «m língua
beameza. Parta!

Hogler pegou na capa e no

chapéu, aflvellou a eBpada, •

pot as esporas. _.iJv._,l_
Deve também este «Unhei-

ro, e não o poupe no caminho,
disso ainda Henrique.

Henrique e os dois manoebos
tornaram a descer.

_ Mette o meu cavallo na cn-
vallarlca, disse o rei de Navar-
ra ao estalajadelro, **n«u'-n"
Hogler montava no de Noê. «u

volto a pé.
Hogler partiu a galopo.
Honrique e Noê atravessaram

o Sena, e chegaram ao Louvre.
V porta Noé dlsee ao rei:

Creio que não precisará d«
mim esta noite, meu senhor?

Nfto.
Posso retlrar-meT
Para onde vais?

__ Para casa de Mailcan.

— Tua mulher esta lá?
—* Espera-me ahl. Boa noite,

meu «enhor.
Emquanto Hogler de Ijevis

galopava pela estrada da Gas-
conha, emquanto Noé se la dei-
tar. e Henrique entrava no
Louvre, onde Margarida não
chegara ainda, sabem os leito-
res o que suecedeu.
"No 

dia seguinte, chegando co-
do ao Louvre, Noê encontrou o
rei numa prostração propunda.

Henrique amava Sara, mas
amava também Margarida, e
estava entregue a uma profun-
da desesperação.

Em vão Noê tentou conso-
lal-o.¦ Durante todo o die, o rei la-
mohtou-se, e escreveu a Marga-
rida bilhetes sobre bilhetes que
ficaram sem reápoeta.

Porém, à noite, Noé a quem
às confidencias oe Henrique e
Os acontecimentos da nolto ti-
pham modificado de algum mo-
do os planos formados relatl-
vãmente a Sara, disse ao rei.

' — Noutro tompo, vossa ma-
Jestade ouvia-mo.

—E estou prompto a ouvlr-te
ainda.

 Vossa majestade quor re-
conquistar o coração da rainha?

- Ainda o perguntas?
! — Pois bem. ha para Isso um
melo execellente.

Qual é?
• - Em primeiro logar por em

execução oe nossos planos.
; '_ E' essa a minha tencão.
Empenhei a minha palavra oom
a Conde.

! — E partir como si nada fos-
se.

 Multo bem. B depois?
 Levaremos Sara.

Henrique estremeceu.
E esperaremoa que a ral-

nht Maraarlda corra atrás do'

nõs, o quo não pôde deixar de
acontecer.

Henrique abanou a cabeça.
Eu entendo dossea nego-,

cios, disso Noê. As mulheres
amam aquelies que aa desnre-
zam.

E, tendo «sslm reconfortado
o príncipe, Noé acerescentou:

E agora, meu senhor, es-
queçamos os pozares do amor,
o pensemos na política.

Tona razão, disse Henrl-
que. A tua gente está prompta?

Está, sim, mou senhor.
Heitor e Lahlre virão aqui?
Estarão A meia-noite no

postlgo da margem do rio.
Com a llteira?
Estará tudo prompto. Além

disso, vou dar as ultimas or-
dens,

Noê deixou o prlnolpe, . cor-
reu a casa de Sara. Ella estava
disposta a partir, mas Noê dls-
se-lhe:

Minha querida Sara, está
tudo mudado desde hontem.

Que quer dizer?
A rainha soube tudo.

Sara empallideceu.
E deixou de amar Henrl-

que. Oh! meu Deus!
O resultado disso é que por

emquanto não deve ponsar em
lhe fugir.

Sara estremeceu.
Noê pegou-lhe nos mãOB, e

disse commovldo:
 Como sabe, esso príncipe

aue nôs ambos amamos, não po-
do viver sem amor. E' preciso
que o ame, Sara, que o siga P°r
toda a parte, que se torne o seu
anjo bom.

Sara cahiu de .oelhos, o duas
lagrimas silenciosas deslizaram-
lho pelas faces.

A pobre mulher fizera ao seu
amor o sacrifício do dever.

LXIII
Entretanto Margarida e Nan-

cy corriam pela estrada do An-*
tçers. Tinham partido, oomo ai
eabe, na véspera, ás de» horas
da noite, da praça de S. Geraa»
no 1'AuxerroIs.

Raul trotava A portlnhola aa
llteira.

O cortejo atravessou o Sena
na ponte au-Change, depois 1.
Cite, passou a ponte de S. Ml»
guel, e ganhou a porta de B.
Jac.úes.

Chegando ahl, Os oônduòto-
rei fustigaram as mulas, e Raul
o cavallo.

A noite estava fresca, um pou-
00 sombria. Não podia haver
melhor tempo para viajar.

Então a rainha que, desde que
subira para a llteira, permane.
cera calada, disse para Nanoyi

Faremos quinze léguas »««.
mudar de mulas, e chegaremos
ás portas de Chartres antes ao
nascer do sol.

E' multo possível, replleou
Níincy a

Não é possível, é certo, aí-
firmou Raul através da porti»
nhola.

—Ora, minha pequena, prose»
gulu a rainha, ô multo bonito
ter feito quinze léguas ante» 4è
que alguém no Louvre dS pela
minha falta, mas nSo ô o baai
*ante.

Pode multo bem aer que
o rei de Navarra corra apôa
vossii majestade, disse a prui
denc" Nancy.

Oh! isso ê-me indifferente.
E que o rol Carloa BC ••

metta no negoolo.
Isso ê mais grave, mas eu

temo ainda male a rainha Ca-
thar'na minha mãe.

sem contar o duque de
Guise, que ficará louco de ral-
va quando receber o bilhete de
vossa majestade.

Por conseqüência, prose»
gulu Margarida, a minha ôpli

(CoaUou'»I
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\ 0 Japão está sendo theatro dum |
terremoto de acção continua I
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Foi recolhido a Bibliotheca Nacional fle Lisboa o primeiro jornal eflitado em Portugal,
Cahiu o gabinete irlandez chefiado pelo
-:- -:- -:- sr. Cosgráve -> -:- -> dos principios do secuio XVI
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As feministas interessam-se pela rcdu-
-':- ccão dos armamentos navaes -.:-

DO RIO

Que é que esperam?
IS DECEPCIONADOS continuam affliniando quo

não deixarão du realizar us compromissos quo ns.

sumiram perante a Nnção.
E' uma phraso vaga, quo exprimo apenas o desejo

do fazer uma desordonzlnlia para nilo rarecer quo bo

conformaram com o pleito do l.o du marco.

Mas, revolução não se faz com palavras. Silo neces-

sarlos outros elemento... E' necessário um ambiento o

multo dlffercnte do que felizmente reina no Brasil dc

liojo.
Oa ardentes politicos i|.ie não querem resolver afc.

sumptos eleitoraes por melo do voto, naturalmente que.

rem outra cousa. l'or Isso levam a discutir as declara-

ções do sr. Borges dc Medeiros — já agora secundado

por outros nomes com autorldado — o alguns chegam ao

dcsplanto do pretender Insinuar quo nao so conformam.

Xão .se conformam'.' Ent&0, que 6 que esperam?

A soluqão não pôde ser pacifica? Então porque não

procuram a solução das armas?
V verdade ú que, além de serem minoria lnsignifl-

canto o .ambiente os rcpelle. E tudo isso não passa do

verborrhfia, o nada mais. Si os ardentes cavalheiros ti-

vessem elementos para Inzer revolução, já cila estaria

folta... ,, ,
Como apparecem retarflatarlos esses cavalheiros que

fingem não se aperceber quo — para honra o telicidado

do Brasil — a éra da sua demagogia definitivamente

passou! — 3. C.

Chegada a0 Rio dos srs.
Mello Vianna e Carva-
lho Britto
KIO, 28 (H. R.) — Procedentes

de São Paulo, chegaram hojo a es-

ta capital os srs. dr. Mello Vian-

na, viec-presidonto ala Republicai

acompanhado dc sua esposa, e dr.

Carvalho Britto, director do

Banco do Brasil.

Estiveram na estação «1. Pedro

II, onde receberam os viajantes,

os srs. general Teixeira ele Frei-

tns o José Coimbra, representan-

les do sr. dr» Washington Luis,

presidente «ia República; dr» Mel-

]o c Sousa, representando o «ir.

Vianna do Castello, ministro da

Justiça; srs. Abelardo Mello o

Henrique Roroangueira, represen-

tantes do sr. dr. Victor Konder,

ínlnistro dn Viação; «Ir. Alfredo

Sfi, vice-presidento do Estado do

Minas Geraes; dr. Homero Zan-

der, director «ia Central do Bra-

Sll; dr. Benjamln do Monte, For-

tunato Bulcão, Nestor Massena,

dr. Alfredo Noves, dr. Francisco

Bailes, Alfredo D. Portclla, dr.

..ertorid do Castro, dl'. Líbano da

Bocha Vaz o outros.

Pedido para operar mais
dez annos no Brasil

Homenagem ao dr. Dur-
vai Villalva

AO 1.° DELEGADO AUXILIAI!

DA POLICIA lllil S. PaU.1.0 FOI

offerecido hontem vm

Almoço de cordialidade

RIO, 2S (A. B.) -—A Inspecto-

ria Geral dos Bancos transmittiu

a*o Ministério õà fazenda o pro-

cesso om quo o City Bank of New

Sorlc solícita prorogaçao por mais

10 annos, para c.r.Unua*.* a func-

clonar no Brasil.

Conferências na Escola
Naval de Guerra

RIO, 28 
'(H. R.) — A direcção

da Escola Naval do Guerra ro-
solveu promover esto anno uma
sério de conferências, cujo pro-
gramma será sübméttldo ú ap-
provação do sr. ministro da Ma-
rinha. A primeira effectuar-se-á
em abril próximo, devendo fazel-a
pessoa do destaque, a quem o al-
mirante Sousa o Silva, comman-
dante da Escola, já dirigiu o con-
vite.

Official posto á disposi
ção do Ministério do

Exterior
RIO, 2S (H. RO — O sr. mi-;

nlstro da Marinha, por acto do
•hoje,, mandou pôr A disposição do

¦ Ministério das Relações Exterio-

ros, para servir numa das com-
' -missões brasileiras de limites, o
'capitão-tenento Arthur do Frei-

tas Seabra.

Em torno do caso da "Re-

vista do Supremo
Tribunal"

RIO, 2S (A. B.) — Ainda não
se liquidou de todo o caso da
"Revista do Supremo Tribunal".

Num dos armazena do cães do

porto existem ainda 
"24 caixas

descarregadas do vapor "Santa

Fe", entrado de Hamburgo em

janeiro do 1026, contendo o ma-
chinismo consignado aquella re-
vista.

O lnspector Lindolpho Câmara
consultou á Directoria da Recei-

«ta si podo ser vendido em hasta

publica essa mercadoria, dada a
¦ sua grande permanência nas pia-
taformas do armazém.

Reabertura de aulas nos
serviços de Saúde

RIO, 28 (H. R») — Em presen-
ra do general dr. Ivo Soares e

íutras autoridades do Corpo de

Saudo, reabriram-se hoj-a as au-

las de appücacao dos Serviços de
» Saude.

RIO, 2S (A.) — Realizou-se
lioje, no salão nobro do Centro

Paulista, o almoço quo amigos e

admiradores offerecerain ao dr.

Durval Vlllalva, 1.° delegado au-

xlliar da policia dc S. Paulo, ora

do passagem pelo Rio.
A homenagem, a quo compare-

coram vários vultos destacados
da po-itica, das letras, jornalis-
tas e alta sociedade, caracter!-
sou-so por um bello espirito de

cordialidade e do elegância.
Ao "champagne", disso algumas

palavras do saudação , em nome
do todos, o sr. Salles Guerra, quo
fez o elogio do Durval Vlllalva,
como figura de altos méritos pes-
soaes.

O escrlptor Paulo do Maga-
lhães, instado pelos presentes,
Improvisou algumas palavras
humorísticas, que causaram
suecesso.

O almoço íol promovido pelo
deputado Roberto Moreira.

O dr. Durval Villalva embar-
cou pelo "Cruzeiro do Sul", com
destino a S. Paulo.

E'cos do desastre na serra
para Therezopolis

KOI ENTREGUE) AO Sll. MINIS-
'MIO IlA VIAÇÃO O HELATO-
HIO DA CIMMISSAO DE IN-
(IIÍERI'1'0
RIO, 2S (A.) — A com.nlss.1o

constituída doa engenheiros Al-
berto Flores, Paulo Martins Cos-
ta o Francisco Sousa, Incumbi-
da do upurar as causas quo «le-
terminaram o desastre, na Ser-
ra dos Orgnna, da Estrada do
Ferro Thcrezopolls, após detalha-
do exame procedido no material
da citada ferrovia, fez hojo en-
trega ao sr. ministro da Viação
do respectivo relatório.

Nessa exposição, aquelles en-

gcnhelros suggerem umn serio
da providencias, no sentido de
ser melhorado o material rodan-
to daquella estradn.

A sede própria do Banco
dos Funccionarios

Públicos
RIO, 2S (A.) — Realizou-se

hoje, á tarde, A rua do Carmo 59,
a cerimonia Inaugural da sede
própria elo Banco dos Funcclona-
rios Públicos, cujas obr*».s estive-
.•am entregues á compete-ncia do
conhecido artista VIcmisso Pira-
c-lia, que dotou o novo estabeleci-
irento oo todo o conforto, instai-
'adas condlgnamcnte todas as
-auas dependências.

Antes do acto inaugural, d.
Mamed.-., bispo rcilgnatorlo, pro-
cedou á bençam do todo o celifi-
cio, acompanhado de todos os

presentes.
Em seguida, o dr. Carlos An-

Eusto Wayler, presidente do Ban-
co, pronunciou incisivo d.scurso,
tratando da vida daquella- estabe-
lecimento bancário o 03 benefícios
que á vasta classe do funcclona-
lisnÀ publico vom proporcionan-
do.

A seguir foi inaugurado o bus-
to em bronze do coronel Matheus
Martins de Noronha, dlrootor do
referido Banco.

í viuva Je Lenine e a historia rubra dos Soviets O CAFÉ

Movimento na praça do Rio 'de 
JãrifeífBr1

'mjXJ.

RIO, 20 (A) — Boletim do movimento do cafí hoje
cado nosta praça, p.-ocedento dos Faltados dc:

S. 1'i.ulu MIiiiih Hlo E. Santo
... „ ... 300Central .. .. «.

Loopoldlna •• ¦•
A. O. Mlnolros ..
A. G. Com. Caf6
A. G. Cariocas ..
Arm. Reg. R. R.

Aut. A. M.
Aut. E. A.
Aut. C. S.
Aut. Ci. S.

— 1

Ml ii li»
1.305

010
!>0l

200

Am.
Arm.
Arm.
Arm.

2.09(1
305

f'.2
200
500

A. G| Belgas 1.1GG

verlf!»

Totnl
1.665

010
1.961

7611
200

2.698
305

62
200
500

1.166

- . .«: =00Sommaa
Quotas:
Ordinária ..<-><_• «•
Supplementar •• ••

nesumo

6.205 3.7C3 1.110 10.431

213 4.7112 2.503 1.004
60 115 600 235

Os novos chefes da Esqua
dra e director da Aero-
náutica

RIO, 28 (Ha R.) — Os alminui-
tes Julio Santos Noronha o Tan-
credo Gomensoro, escolhidos che-
fo da Estrada e director da He-
ron^íica, respectivamente, deve-
rão tomar posse na próxima quln-
ta-íeiía, com a presença das al-
tas autoridades naclonaes.

Fallencia da S. A. Via-
ção Guanabara

RIO, 2S (H.R.) — O juiz de
direito da 2.a vara civel decre.
tou hoju a fallencia da S. A.
Viação Guanabara, a requerl.
mento do Thcodor Willc o Cia.
credores do uma duplicata ven.
ciUa, protestada e não paga.

Senadores chegados ao
Rio

O chefe do Movimento da
Central do Brasil em
inspecção
RIO, 28 (A.) — Em carro ro-

servatlo, ligado ao trem de lu-
xo mineiro, seguiu para Lafayet-
te, em viagem do inspecção, o
engenheiro Luiz Carlos da Fon-
seca. da Central do Brasil.

O álcool desnaturado pa-
ra fins industriaes

RIO, 28 (A. B.) — O director
da Receita, respondendo a uma
consulta do delegado fiscal de
Alagoas, declarou quo o "álcool

para fins industriaes" não pude
sor desnaturado apenas com 500
cms. cúbicos (meio litro) de Ue-
rozene por hectolitro de álcool,
como foi perinittldo no despacho
a que so reíero o consulente. O
"item" 1." da circular n.° 24 de
32 do abril do 1927, determina
quo aquella quantidade de ke-
rozene deve ser empregada jun-
tamente com dois litros de "me-

thylone" ou "espirito de madei-
ra" e mais um decigrar.amo de
violeta de metliylo .'violeta de
Paris, violeta de niethylanillna).
O emprego de kerozeno sô pôde
ser na proporção de 5 0|0 (5
lts. ile kerozeno por um hectoli-
tro de F.lcool) nos termos do ar-
tigo 7.", letra "i" do Regulamen-
to do Imposto de Con3umo.

O desastre do "Minas
Geraes"

RELAÇÃO DOS H-EUIDOS FOH-
NÊCIDA PELO GABINETE DO
MINISTÉRIO DA MAUHVHA
RIO, 28 (AV) — O gabinete do

Ministério da Ma-lnha forneceu a
imprensa a seguinte relação dos
feridos no desastre, da "Minas Ge-
raes":"Sargento Máximo Bispo Da-
masceno, cabo Joaquim Francisco
Alves, fogulsta João BapHsta Ca-
valcanti, Diogonej Manuel de
Sousa, loão Pereira Barahuna,
Octacilio José de Sant'Anna, Jo-
sô Sebastião Tavares, José Dio-
nysio Silva, Eduardo Campos.
Manuel Paixão & Mario Costa."

O gabinete tamo&m incluiu na
lista o nome do togulsta Mario
Rodrigues, que fa'.:eceu na Santa
Casa de Santos, em virtude daa

queimaduras que recebeu no de-
castre. ,_

O estado dos demais feridos nao
inspira cuidados..

RIO, 2S (A. B.) — Encontra-
se já nesta capital, vindo do Pa-
rá, o senador Sousa Castro.

 A bordo do "Commandante

Jaceguay", deverá chegar hoje ao
Rio o sr. Ephigenio Salles, que
vem para o Senado na .aga do
sr. Barbosa Lima, o qual, por sua
vez, foi eluito deputado por Per-
nambuco.

Cathedral de Porto
Alegre

PROPAGANDA EM PROL DA
CONCLUSÃO DE SUAS OBRAS

RIO, 28 (H.R.) — Os gau.
chos, o principalmente as gau.
chás, residentes uo Rio do Ja-
neiro, resolveram tentar nesta
capital um esforço em prol da
conclusão das obras da cathedral
de Porto Alegre, e logo quo ob-
tenham a licença do clero, lança,
rão pela imprensa a propagan.
da.

Pretendem os rlograndenses
promover a acqulsição de duas
ricas taças do prata para serem
disputadas nos campos de foot-
bali du Pelotas o Porto Alegre,
om hiatchs cujos produetos se-
rão attribuldos aquelle piedoso
objectivo.

Pelo "Conte Rosso"

ttmmmWSà

Tá se cogita de escrever a historia por todos os ..títulos trágica da cx travagante Repu-
J 

bíca do Soviets Russos, frueto da revolução bolchevista chefiada pelo amo o ag

Llor Lenine c seus comparsas Kerensky, Trotzky, etc. E uma epopea de absurdos

de sangue, dc miséria. A derrocada dos exércitos moscovitas na gwnde^erra, a

pL en separado, o tufão do bolchevismo varrendo o thn.no e as "^l ^n 
™s acre

afogaram no oceano rubro de sangue provocado pela íuna ex remista o maaagre

da íamilia do Czar exilada na Sibéria, o regimen do terror tudo isso sao capUulos

vibrantes que impressionam o espirito mais despreocupado. O conhecido-,soaoto

go 
"yankee", professor Johnson esteve, recentemente, na Rússia, colligmdo dados

para escrever a historia do regimen soviético.

Nesta photographia, o escriptor norte-americano apparece em conversa com a sra.^N; .

Krupskaya, viuva de Nicolau Lenine, o "leader" vermelho e primeiro presidei dp

conselho dos Soviets, fallecldo em Moscow. Ella está narrando-lhe «IMjg»

sos que marcaram o inicio da éra bolchevista e a sua emoção pode ser calculada pe
Ia expressão apprehensiva da sua physionomia, que parece significar a usta a.1-

gustia com que a viuva do fundador da nova Rússia rememora os dias lutuosps üa

implantação dos Soviets naquelle paiz.;
^^tmstswiJtw0Mvmwma*timmsmmimÊsnmaBmo^mmm^m^^m^mÊiBmÊ^m^^^mmw .

Pagam taxa de registo as
encommendas expressas
por via aérea
RIO, 28 (H. R.) — A's re-

partições postaes da Republica

o director geral dos Correios ex-

pediu a seguinte circular:
"Uma vez quo as companhias

de aviação postal aérea já foram

autorizadas a conduzir cm seus

aviões correspondências regista-

das, declaro-vo3 revogada a cir-

cular ri. 8 T-2. do 26 do janel-

ro do 102S, quo facultava o rc-

cebimento do encommendas ex-

pressas para o transporto aéreo,

independente de pagamento do

prêmio do registo."

O imposto de energia ele-
ctrica em Mogy das

Cruzes

Existoncla onterior (27) .. :«. ¦-_. ..
Entradas hojo  •• ... *.

Somma .. •¦ *• •• *•• «» •*» •• #-•
Consumo local diário — ...
Embarcadas nesta data «.. ..» «. ..

Existência ás 17 Iioras .:•• •• ,, ,.

OBSERVAÇÕES:
Ulseriaaaã.aiia.aae Uos embarques» ,

i • mm: oi¦¦v r
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y t i

Europa — Oeste e Norto •_. •• « ¦«•• •• «.
Europa — Sul e Beste ¦ :* •.'."t""
Amoricí). do Norto .. •.» :«j». •» *» •• «u «^
Cabotagem — Norte ... .. •• .» .. •• •»
Cabotagem — Sul ¦**, •• ,«•; ••. -«• .«». •• .«•
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2.000
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3.000
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Medico paulista que re-l Actos do sr. ministro da
torna de uma longa via- Viação
gem de estudos na Eu
ropa

RIO, 2S (A) — Entre os passa-
gelros do "Cap Polônio", hojo cn-
trado iiesto porto, encontra-so o
dr. Maurieio de Lemos Pereira
Lima, medico paulista, quo re-

gressou da Europa, ondo freqúon-
tou, durante dois annos, as prln-
cipaes clinicas de Vienna, Bor-
lim, Breslau o Paris, especializan-
do em dermatologia, syphillis e

vias urinarias, o trazendo, a res-

peito, valiosos trabalhos.
O joven medico, que 6 neto do

saudoso dr. Pedro ganches, fio

Poços do Caldas, prosegulu via-

gem para Santos, com destino a

São Paulo, onde vai clinicar.

Repressão do
communismo

RTO, 23 (A.) —No Rio Grande
do Stií, nestes últimos mezes, os
communistas estavam agindo de
maneira Intensa.

A propaganda do catocismo de

GENERAL ARGENTINO EM
VIAGEM PA11A A EUROPA,
ONDE VAI ESTUDAR E Oll-
SEHVAll AS ORGANIZA.

Çe-aES DAS LINHAS DE
TlltO

RIO, 23 (H.R.) — Entro os
passageiros do "Conto Rosso",
que hoje. esteve em nosso porto,
viaja para a Europa, proceden-
to do Rio da Prata, o general de
brigada, argentino. A. Emílio
Sartorl, director do Tiro Geral
do Gymnasio. Foi indicado pelo
seu governo para fazer na Eu-
ropa estudos e observações a
respeito das organizações das 11-
nhas do tiro. Assim é que visi.
tara a Itália, a Franca, a Belgl-
ca, a Hespanha, a Allomanha e
a Suissa, observando em cada um
desses palzes o quo houver de
mais interessante a tal respeito.

Os polygonos de tiro da Itália,
e os gyninasios que existem na
Allemanha para a pratica do ti-
ro de fuzil merecem especial at-
tenção daa pessoas que ee dedl.
quem a um estudo de tal nature-
za. Acredita o general Sartorl
que a sua permanência na Euro.
pa será de 6 a 8 mezes e quan-
do de 14 regressar apresentará
um relatório completo ao seu
governo.

O general Emílio Sartorl foi
cumprimentado a bordo do "Con-

te Rosso" por vários officiaes do
nosso Exercito,

Lenine era, no grande Estado
feita livremente.. Entretanto, a
policia de lá não ^s processava.

E, agora, tendo prendido cinco
desses elementos perigosos, man-
dou-os para esta capital, ondo
chegaram Por via marítima hoje
P6la manhã.

Levados para a 4.a delegacia
auxiliar, foram ali apresentados
ao dr. Podro de Oliveira, quo os
ouviu sem demora.

Trata-se do conimuniilas que,
¦•apertados" pola policia c«irioca,
daqui fugiram para Porto Alegre,
onde estavam agindo ao lado de
tantos outros.

Os que se acham na policia cen-
trai são considerados Como cabe-

ças do vários movimentos no Es-
tado alludldo.

Foram postos todos na mais ab-
soluta lncommunicabllldado, em
xadrezes separados, dovendo ser
amanhã instaurado o compotente
processo do expulsão,

A policia espora, com os depol-
mentos desses communistas, des-
cobrir o paradeiro de outros que,
ha longos inezes, vêm sendo pro-
curados.

São os seguintes os cp.mmunls-
tas hojo aqui chog-ulos: Belalo Gil
Ribas, Leon Piatlgorski, Simon
Porochini, Marcos Piatllgorskl e
Nicolau Andielvencu.

RIO, 2S (A) — O sr. ministro
da Viação, por portaria de ho-
jo, exonerou, a, podido, Nelson Be-
cker, «lo cargo do auxiliar de
carteiro da administração dos
Correios do Santa Maria, R. G.
do Sul.

O sr. ministro approvou hoje
as tomadas do contas relativas
ao segundo semestre de 1929 da
Estrada do Santa Catharina o ile
sua secção «le navegação fluvial;
c da E. de R. do Espirito Santo,
a cargo da Leopoldina Railway,
referente esta ultima ao primeiro
semestre de 1020.

O ministro da Viação declarou
á Inspectoria Federal das Es-
tradas que aprovara os contractos
que entre si fizeram a Oia. Fer-
rovialria E'sto Brasileiro, a Socle-
dado Lavoura Industrias Reuni-
das, as Usinas PIntangas, Passa-
gem e Oiteirinhos, afim de que
possa trafegar, nas linhas férreas
daquella companhia, o material
rodanto e de traccoãão da S|A La-
voura o Industrias Reunidas.

Ao seu collega da Fazenda, o
sr. ministro solicitou provlden-
cias no sentido de ser paga pelo
Thesouro Nacional a conta do ...
1.120:3645107 a The Brasllian
Coal, proveniente de forneelmen-
tos feitos, no corrente anno, á
Central do Brasil.

Chega ao Rio o sr. Knip-
ping, ministro da Alie-
manha
RIO, 28 (H. R.) — Pelo paque-

to "Sierra Cordoba", «íuo chegou

do Bremen hojo á tarde, regressou
da Allemanha, ondo estevo alguns

mezes, o sr. Hubor Knlpping,
ministro plenipotonciario daquel-
le paiz, acreditado Junto ao go-
vorno brasileiro.

O ministro Knlpping foi recebi-
do ao desembarcar no caos do

porto pelo3 representantes do srs.

presidente da Republica e minis-
tro das Relações Exteriores o por
muitas pessoas, dentre as quaes
membros do destaque da colônia
allema.

O bom humor de uma
quasi suicida

Actos do sr. ministro da
Agricultura

RIO, 28 (A) — O sr. ministro
da Agricultura deixou de tomar
em consideracoã o recurso apre-
sentado por Alcides Silveira, do
Rio do Janeiro, do despacho que
negou registo á marca "Pulmoto-
se", por tor sido o mesmo inter-
posto fora do prazo legal.

O sr. ministro negou provi-
mento ao recurso Interposto pela"Corning Glass Works", do Nova
York, do despacho que negou re-
gisto á marca Corex. para dlstln-
gulr vidros.

O sr, ministro detlgnou o
veterinário do 2." classe, He.uri-
quo Blanco e Freitas, para exer-
cer as funeções do lnspector do
fabrica e entreposto de carnes o
derivados em Itaguay; sendo de-
slgnado também, para as mesmas
funeções, om Porto Alegre, o vo-
terinarlo de 2.» classe Paulo Fro-
es da Cruz.

Autorizações para acqui-

RIO, 25 (H. R.). —¦ O Tribunal
do Contas recusou hoje registo ao
contracto entro a Fazenda Nacio-
nal e a S. Paulo Trammway
Llght e Power Company, para
arrecadação do Imposto de ener-
gla electrlca no município do
Mogy das Cruzes, por falta do
prova da renuncia da Empreza
Ròr-já o Luz do Norto do São
Paulo.

Reclamação do Banco do
Brasil ao sr» ministro
da Fazenda

RIO, 28 (A.) — Tendo o Banco
do Brasil reclamado contra o
noto da delegacia 'iscai em Santa
Catharlna, que exigiu o pagamen-
to de impostos relativos a um
terreno de marinha em Itajahy,
pertencente ao <Llludido Banco, o
sr. ministro da Fazenda mandou
recommendar aquella delegacia
que preste com urgência informa-
ções a rosDeito.

E'cos de um crime na es-
trada Rio-São Paulo
RIO, 28 (A.B.) — Sob a pro-

sideneia do juiz Magarlno Tor.
res ostevo hontem reunido o Tri.
bunal do Jury, julgando o réo
Isalas Soares de Macedo, aceusa-
do do ter morto a golpes do fa-
ca Marcelllno Ventura;

O facto se verificou na estra.
em 13 de sesições sem concorrência | ^°-s^° apn^l0passad0i proxl.

Quota das Caixas de Apo-
sentadoria e Pensões
Ferroviárias
RIO, 28 (A.) — A' Inspectorla

Federal das Estradas e ás estra-
das do ferro da União, o ministro
da Viação dirigiu a seguinte cir-
cular:"Tendo em vista o disposto no
artigo 148, do regulamento geral
de Contabilidade Publica, combi-
nado com o artigo 3.0 da le!
ã.lOU, de 20 de dezembro de 1!)2S,
tecoinmendo-vos iue devels pro-
yldericiar o recolhimento da quo-
ta de 1 e meio por cento da ren-
da bruta, a que refere o artigo
10.o, paragraphos 1 e 2. e artigo
4.0 da letra T dos regulamentos
das Caixas de Aposentadorias e
Pensões Ferroviárias, d-.vendo in-
õlcar a este Ministério as impor-
tancias correspon tentes a dividas
de exercidos anteriores, afim de
ser pedido o credito especial Para
sua liquidação.

RIO, 28 (II. R.) — O ministro
da Viação autorlsou a repartição
dos Telegraphos a adquirir do
Wlllmann, aXvier e Cia., o da
The Engllsh Electric Company
Limited" materiaes nas importan-
cias de 80:8225030 o 524:7455000,
respectivamente e ao director da
Estrada de Ferro Central do
Brasil, A "Aços Brockling Bu-
derus do Brasil" na importância
de 29:8005000, tudo do accordo
com o artigo 51, letra B. — que
permitte essas acqulsições sem
concorrência.

Licença denegada a um
collector de rendas

RIO, 28 (H. R.) — O director
geral do Thesouro Nacional re-
solveu indeferir o requerimento
cm quo o collector do rendas fo-
deraes de S. Sebastião, no Esta-
do do S. Paulo, Manuel Lopes
Cunha, pedo 6 mezes de licença
em prorogaçao para tratar de
seus Interesses.

mo á invernada dos Affonsos.
O conselho de sentença absol.

veu o aceusado.

O dr» Luiz Galotti assu-
me, hoje, as funeções
de Procurador da Re-
publica

RIO, 28 (II. R.) — Deverá ás-
sumir, amanhã, as funeções «le
procurador da Republica, nesta
capital, o dr. I/uli. Galotti, que
foi Incumbido pelo ministro da
Justiça de acompanhar o pro-
cesso instaurado em Montes Cia-
ros, por oceasião dos acontocl-
mentos desenrolados nessa clda-
do e em os quaes foram envol-
vidoe., além d0 membros da po-
lltica local, os srs, Mello Vianna,
vice-presidente da Republica,
Carvalho Britto, presidente do
Banco do Brasil e outros.

O decreto do termino da fun-
ccão daqueile membro do Mlnls-
terio Publico Federal 6 esperado
hoje.

RiO, 28 (A. B.) — Pareço ao
publico que os suicidas são pes-
soas tristes, desesperadas, victi-
mas «lo sombrias tragédias, quo
as levam a actos de despero.
Nem sempre 6 assim. Hontem,
tentou suicidar-se, atirando-so
do' unia barca ao mar, a senho- dita concessão;
riaa Edméa Fonseca, uma linda
carioquinha.

Hoje teve ella, com nm reda-
ctor da "A Noito", que a visitou
no Hospital de Frompto Soe-
corro, a segulnto palestra:

Estou muito zangada com
"A Noito" — disse ella a sorrir.

Por que?
E a senhorita Edmêa, com

mauito espirito:
Contou o meu accidente' com

muita fidelidade, niag acerescen-
tou um ponto: disse que eu ti-
nha 28 annos, quando, em ver-
dade, agora 6 que marcho para
os 18!

Havia sido um erro derivado
da transmissão telephoniea, ex-
plicamos-lhe.

E ella, sempre espirituosa:
 Mas, roctifique!

E, depois, com galantarla.
— Dez annos, para mim, Te-

pre6entam um secuio...

Campanha contra os fal-
sos dentistas

RIO, 28 (Havas) — Alarmada
com a proliferação de falsos den-
tistas, que andam por vários

.pontos da cidade, prejudicando
os que lhes caem nas unhas, a
Directoria da Associação Brasl-

leira de Cirurgiões Dentistas
acaba de tomar providencias se-
veras, offlclando ao director do
Departamento Nacional da Sau-
de Publica. O director do De-
partamento já respondeu ao pre-
sidente da Associação Central,
declarando que vão ser tomadas
medidas de rigo. para, de uma
vez para sempre, tem um fim a
exploração.

Requerimentos despacha,
dos pelo sr» ministro
da Viação

RTO, 28 (Ã) — Pelo titular da
Viação, foram despachados os se-
gulntes requerimentos:

De Alcides Palm, telegraphista
de S.a classe da Repartição Go-
ral dos Telegraphos e José Çrau-
lio Sobrinho, conduetor de malas
carteiro da agencia dos Correios
pedindo licença — Indeferido;

de Gabriel Alves de Carvalho,
sartelro da agencia dns Correios
fle Uruguayana, pedindo transfe-
rencia para administração dos
Correios do mesmo Estado. — Ou-
ça-se a D. G. dos Correios sobre
si ha conveniência para o servi-
ço, com a remoção, ou si é prefe-
rlvel aguardar .o resultado õ'o
concurso a abrir-se;

de Mario Caldas Braga, pratl-
cante diplomado da R. G. dos Te-
legranhos, pedindo licença. — In-
deferido.

Medidas enérgicas da pre-»
feitura carioca contra

a Cia. Mercado Muni^
cipal

RIO, 28 (A) — Era officio 6X-.
pedido pelo prefeito ao presiden-
to ela Companhia Mercado Muni-
cipal do Rio do Janeiro, foi com-
municaõ'0 o seguinte:"Primeiro — que, por acto dns»
sa mesma Companhia o contra»
riamento ao disposto nas clau::u-
las l.a o 11.a, da. concessão or-
torgada a 20 de Janeiro do 1911,
estando a funecionar uni dos ?í'J
estabelecimentos particulares rio
Mercado Municipal ã praia D.
Manuel, com à inobservância dai
lol ti, 3.353, de 7 do janeiro ela,
corrento anno, e do edital do dia
lmmcdlato, fica desdo hojo o dia-
riamento multada essa compíi-
nhia cm 1005000, relativamento a
cada um dos 302 estabeleòlmcn-
tos ou sejam 30:2005000 diário.**,
nos termso da cláusula 13.a da
referida concessão;

Segundo — as multas, na ra-
zão de 30:2005 diários, Sovem sc?
recolhidas no dia lmmcdiato o,
portanto, desde amanhã, aos ca.-
fres desta Prefeitura, cm con-
nos termos da cláusula I3.a da

Terceiro — sendo manifesta,
mente Insufflclento para o paga-
mento das ditas multas a caução
c.'e 50:0005000, existente nos co-
fres municipaes, fica, desde jã, In»
limada essa Companhia, caso não
faça o pagamento ora exigido, a,
dentro de 15 dias, improrosavei.;,
contados do amanhã, a reintegrar
a mesma caução, sob pena do ser
administrativamente declarada a
caducidade da concessão, de ae-
cflrdo com a referida cláusula,
15.a;
Quarto — Declarada a caduçlda»

de da concessão, a Prefeitura as»
sumirá a administração do Mer»
cado o suas dependências, por in»
termedio d'a Inspectoria do Aba-»
tecimento, ainda cm conforml<-i-
do com a mesma calusula contra»
ctual (cláusula lõ.a).

Escola Naval
MATRICULA DE CANDIDATOS

AO l.o ANNO DOS CURSOS SU-a
PERIOR 13 PRÉVIO
RIO, 23 (II. R.) — O sr. ml»

nlstro da Marinha resolveu Aov
praça d'o aspirantes a guarda»
marinha e matricula do l.o amio
do curso superior da Escola Na-
vai aos seguintes candidatos: So»
boral Ferreira do Sousa, Rny
Mostardeiro, Handorson O. Mn.-i»
carentíos, Ollvar da Cunha Sal-
darinaj Salvlo Duarte Nunes, Pau»
Io F. Mendonça Amaral, Oswal-
do' N. Pacheco, Nelson Novaes o
Joaquim Maurlty Netto, que ter»
minaram o curso do Collegio Ml»
litar e foram julgatos aptos e:a
inspecção de saudo.

— O sr. ministro ainda resolveu
matricular no l.o anno do curso
provlo da Escola Naval os co-
sruintes candidatos: Oswaldo do'
Macedo Cordes, Ney fie Sousa o
Silva, Hello L. Martins, Roberto
Nunes, Fose A. Rodrigues, Luiz
Cnlmon, F. Gomes e Orlando C.
Almeida, que preencheram todas
as exigências rogulamentares.

A carne %
MOVIMENTO DOS MATADOUROS.

DE SANTA CRUZ E MENDES
RIO, 23 (A) — No matadouro

de Santa Cruz, foram hojo abati-
los 384 bois, 45 vltellos, 20 por»
cos e 13 carneiros.

Foram recolhidos aos ourraeS
340 bois, 84 vitellos e 1SS porcos.

Existem nos campos de Santa
Cruz 2242 bois e 322 porcos.

Vigoraram os seguintes pre*.
qos — rezes, 15360: vltellos, lf700j
porcos o carneiros, 35-

— No matadouro de Mendes to*
ram abatidos 108 bois, 10 vitellos
s 9 porcos.

Preços — rozes, 15360; vltellos,
15700 o porcos, 5300.

A Alfândega
RIO, 28 (A) — A Alfândega

desta capital rendeu hoje —
»3S2:246517õ, sendo em ouro —
178:4515053,

Os telegrammas conti'
nuam na pagina 1


