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A razão tem sido sempro
Incapaz de lransformar as con-
vícçõob dos homens.

LE BON. CORREIO PAULISTANO
ANNO LXXXH

ORGAM DO PARTIDO REPUBLICANO PAULISTA

aSBOAlà ••:.»;

Numero, do dia

200 rs.
Séde, Redacção e Administração:

Rua Libero Badaró N.° Caixa Postal "D" S. PAULO — Sexta-feira, 22 de Maio de 1936 Fundado om 1854
End. teleg. "PAULISTANO"  São Paulo NUMERO 24.594

aziam na regência da
Governo
independente de Castella

e Leon ?
MADRID, 21 (A. B.) — O desejo ma-

nifestado pelo governo hespanhol, de
approvar os esforços de vários provin-
cias da Hespanha, no sentido de con-

V*' ' -,"\" "Ví.^-^tV*'¦¦¦¦¦¦¦¦ 'ír4-5'r,%í>;>.

&,¦ 'ift/fe ¦' ¦¦•:: -TV* '• "-.--.íò-sít

Abyssinia

i: W -'L
i !•• •.''-.•.':.'•'.'. jffi

>;-í'?:;^'-';V,ir rmtm

\S.Mi'^'í.'.:f.

Tocante o encontro entre o marechal do
sul e o supremo commandante Badoglio

O sr. Manuel Azana, presidente
Hespanha

da

seguirem um governo autônomo, deu
margem a que as populações catholicas
tomassem a iniciativa de pleitear um
governo independente das províncias de
Castella e de Leon. Ainda não se sabe
si as províncias de Nova Castella e
Madrid terão, tambem uma administra-
çâo autônoma. Os debates em torno
desse assumpto parecem favorecer,
unanimemente, essa medida. Está pa-
ra se reunir um Congresso de todos os
deputados das províncias, afim de ser
discutido o estatuto de autonomia a ser
ratificado por um plebiscito.

É grave o estado de saúde
do dr. Stanley Gomes
RIO, .21 (U.),— Em;-sua"'rlsfdèn-

c/à «a Praia do Botafogo, está gra-
vemente enfermo, atacado de febre
typholde, o dr. Stanley Gomes, ex-se-
cretario do Interior e Justiça do Es-
tado do Rio, supplente de deputado
federal pelo referido Estado e irmão
do coronel Eduardo Gomes, comman-
dante da Escola de Aviação do Exer-
cito.

A' ultima hora era desesperador o
estado daquelle auxiliar da interven-
toria Ary Parreiras, do vizinho Estado.

terror
LANÇADO Á CONTA DO

GOVERNO BELGA

ADDIS ABEBA, 21 (A. B.) — A bor
do de um avião trimotor, procedente de
Harrar, chegou hoje a esta capital o
marechal Grazlani, que vem acompa-
nhado do commandante da aeronáutico
da Somália, general Ranza. O marechal
Grazlani dirigiu-se, immediatamente á
residência do vice-rei, marechal Bado-
glio, que ali o aguardava. O encontro
entre os dois chefes foi tocante. Elles
sn abraçaram com uma verdadeira ef-
fusão fraternal. Mais tarde, os dois
marechaes tiveram uma demorada con-
ferencia.

O GENERAL STARACE OCCUPOU
DEBRA MARCOS

ROMA, 21 — (H.) — Communicam
de Addis Abeba, que a columna rapi-
da commandada pelo sr. Achilles Sta-
race occupou Debra Marcos, na região
Godjan.

O general precedeu as tropas, a bor-
do de um avião e, logo depois da

O vice-rei embarca para a península
aterrisagem, foi, com a officialidade.
collocar a bandeira italiana no "ghe-
bi" imperial.

A população acolheu, com júbilo, os
italianos. Da columna rápida, faziam
parte grupos auxlllares, commandados
pelo "dedjaz" Ghesseu, filho do "ras"
Hailou, que o "Negus" mandara en-
carcerar.

Todos os antigos chefes e o "ras"
Immeru' se submetteram ás autorlda-
des italianas.

ATTINGEM OS MAIS REMOTOS
PONTOS DO PAIZ

ADDIS ABEBA, 21 (A. B.) — A

seu serviço dc inspecçao, numa vasta
extensão do território sul-occidcntal e
meridional; Os aviadores italianos en-
contram, por toda parte, uma entnu-
siastica acolhida da população lndige-
na, que os saúda á sua passagem, agi-
tando lenços e pedaços de panno bran-
co. Os aviões do exercito de oecupação
attingiram os pontos mais remotos do
paiz, e, por toda parte, constataram a
mais completa normalidade. ¦ ,
VISITOU TODOS OS HOSPITAES E

AMBULATÓRIOS
ADDIS ABEBA, 21 (A. B.) — O

senador Castellanl, alto commissario da
esquadrilha acrea italiana continu'a oi Saude na África Oriental, visitou todos

os hospltaes e ambulatórios recente-
mente instituídos nesta capital, manl-
testando a sua satlsfacçâo pelos traba-
lhos já realizados.
VÃO APPROVAR OS PLANOS DE

RECONSTRUCÇAO DA CIDADE
ADDIS ABEBA, 21 (A. B.) — O

vice-rei da Abyssinia, marechal Bado-
gllo, partiu hoje, com destino á Itália,
onde vae descansar dos árduos traba-
lhos da campanha de cinco mezes. Du-
rante a sua ausência, o marechal Gra-
ziani, hoje chegado a esta capital, res-
pondera pelo expediente, na qualidade
de "regente" do Império Abyssinio.

Esta cidade apresenta ainda um aspe-
cto de desolação, voltando á vida nor-
mal pouco a pouco, Da população prl-
mitlva de 100 mil habitantes, somente
10 mil permaneceram em Addis Abeba.
A população indígena vae perdendo,
porém a sua desconfiança das tropas de
oecupação, graças aos excellentes ser-
vlços de assistência sanitária, presta-
dos pelos italianos, com a fundação de
hospltaes e ambulatórios. Quasl todos
os hospltaes tinham sido destruídos,
por oceasião do saque da capital, orde-
nado pelo "negus". Nas clinicas e dis-
pensarlos installados pelos italianos,
tem sido tratados numerosos indígenas
e europeus. Não ha, presentemente,
nenhum perigo de epidemia. O estado
sanitário geral da população é perfel-
tamente satisfactorio. As autoridades
de Roma vão approvar os planos da
reconstrucção da cidade.

Quatro dias de festa nacíona na França
0 presidente da Republica e os ministros visitam os principaes centros vinícolas

COLMAR, 21 (H.) — O presidente
Albert Lebrun, acompanhado dos srs.
Albert Sarraut, Georges Bonnet, Geor-
ges Mandei, Paul Thellier e Frossard,

tada de guirlandas de flores e ban-
deiroias. Os alsacianos, de ambos os
sexos, ostentavam os trajes tradicio-
naes e agglomeravam-se por traz do
serviço de ordem, tendo recebido o
cortejo presidencial, á sahida da esta-
ção, com gritos de "Viva o preslden-
te" e "Viva a França".

Depois da recepção offereclda, no
Palácio da Municipalidade, pelo "mal-
re" de Colmar e pelo prefeito do Alto
Rheno, o cortejo presidencial partiu
para Ribeauville, ao longo das colli-
nas Cobertas de vinhedos, que se ex-
tendem aos pés dos Vosges. Em cada
aldeia embandeirada — Osthelim, Be-
blenheim, Oellenheim, Riquewlhr — a

•multid&n.eh^omingàda, atira flores so-

O sr. ALBERT LEBRUN, chefe
da nação

IBllfi .MMMà
0 sr. Vanzeeland,
chefe do governo

belga

BERLIM, 21 ,
(H.) — O "Vo-

elkischer Beoba-
chter" manifes-
ta-se contra a
decisão das au-
toridades belgas,
que prohibiram,
em Malmedy, a
distribuição do
jornal "Der Lan-
bote". Em enor-
mes manchettes
na primeira pa-
gina, o orgam do
Partido Nacional
Socialista, quali-
fica aquella me-
dida como "um
attentado contra
a liberdade elei-
toral em Eupen
e "Malmedy", e
torna responsa-
vel, por essa de-
cisão, todo o go-
verno belga, que
aceusa de ter
commettido "um
acto de terror'

presidiu, hoje, um dos quatro dias da
festa nacional do vinho, tendo estado
em Colmar, em Ribeauville e nos prin-
cipaes centros vinícolas da Alsacia. O
trem presidencial chegou a Colmar,
ás 9 horas.

A velha cidade, de ruas estreitas e
casas de madeira caiadas de branco,
estava toda embandeirada e ornamen-

Prisão de 50 republica-
nos na Irlanda

LONDRES, 21 (H.) — Annun-
cia-se que o sr. Maurice Twomcy,
que passa por ser o chefe do exer-
cito republicano irlandez, foi de-
tido, depois de ter assistido á
missa cm Dublin.

Pouco depois, fora egualmente
preso o sr. Coulehane, conhecido
chefe republicano c advogado em
Dublin.

Accrescenla-sc que mais de 50
republicanos sc acham actual-
mente presos sem nota de culpa.
Consta que serão submcttidos ao
Tribunal Militar.

Admirável creação da
engenharia allemã

:*:

TREM DE AUTOMÓVEIS, COM CINEMA, TELEPHONE, RADIO
E OUTRAS COMMODIDADES

COLÔNIA, 21 (A. B.) — O "Trem de Automóveis do Reich", formado
de 36 carros que podem locomover-se independentemente e, em determina-
dos percursos, conjugar-se em fôrma de um trem, com todas as accommoda-
çõs de um verdadeiro comboio, eis a ultima creação admirável da engenharia
allemã. As experiências com esse novo e original meio de transportes serão
realizadas, hoje, com a presença do ministro Goembbels, que vae inaugurar a
primeira secção de auto-estradas para communicações rápidas na Allemanha
occidental.

Essa secção, está situada entre Colônia e Duesseldorf. Trata-se, de fa-cto, de um trem formado de automóveis com cinema, telephone, radio e outrascommodidades.
O carro da frente está munido de uma torre de 20 pés de altura, com uma

plataforma para os oradores e conferen cistas. Os altos falantes transmittirãoos seus discursos. Esse trem destina-se á propaganda de caracter technlco
e politico, permittlndo o maior contacto com toda a população do Reich.

bre o cortejo, cmquanto as crianças
agitam bandeirolas. O sr. Lebrun res-
ponde as acclamações, com sorrisos e
acenos de mão.

O cortejo chega, finalmente, á cidade
medieval de Ribeauville, clrcumdada de
colunas, onde se avistam ruinas de
castellos feudaes. Em frente da muni-
cipalidade, mulheres trajando vestidos
de cores vivas, offerecem ramos de fio-
res azues, brancas e vermelhas, sym-
bolizando as cores da bandeira tricô-
ior. Em seguida, o "malre" de Ri-
beauville, dr. Reiner, apresenta ao cho-

O sr. GEORGES BONNET, mi-
nistro do Commercio

fe de Estado ás autoridades locaes e
ergue o copo de vinho de honra, pre-
cioso liquido que conta 102 annus, á
saude do presidente Lebrun e á prós-
peridade da França.

O presidente da Republica, o sr.
Sarraut e os ministros, depois de res-
ponderem ao brüide, saboreiam e apre-
ciam o maravilhoso "bouquet" do afa-
mado vinho branco e provam uma fa-
tia do tradicional bolo "kugelkopf". O

E'
boliviano de nascimento

PARIS, 21 (H.) — Nos círculos
bolivianos bem informados, decla-
rava-se que, contrariamente a cer-
tas informações, o coronel Buscli,
que desempenhou importante papel
nos recentes acontecimentos oceor-
ridas em La Paz, é boliviano de
nascimento, tendo nascido em
SanfAnna, e é de formação mili-
tar inteiramente boliviana.

presidente da Republica agradece os
votos de boas vindas e a comitiva tor-
na a formar-se para visitar os vinhe-
dos.

Na parte final da manhã, o cortejo
presidencial voltou, de automóvel, pa-
ra Colmar, antes de se dirigir para a
sala das "catharinettes", onde será
realizado o banquete.

No fim do almoço, varias personall-
dades brindaram o sr. Lebrun e, una-
nimemente, louvaram as leis france-
zas, que protegeram a industria na-
cional, na Alsacia, e permittiram que
os grandes vinhos Riesling, "Trami-
ner" e "Sylvaner", sejam, novamen-
te, qualificados entre Os melhores da
França. ."Depois 

de'agradecer*á calorosa re-

RESPOSTA Á "FALA DO
THRONO" DO JAPÃO
TOKIO, 21 (H.) — A dieta appro-

vou, por unanimidade, menos um vo-
to, a resolução em resposta á "fala
do throno".

A resolução allude âs agitações de
26 de fevereiro e affirma a inabala-
vel decisão da Câmara dos Represen-
tantes, de salvaguardar a Constituição
e assegurar o livre funecionamento da
dieta. Insiste, por outro lado, junto
ao governo, pela execução da reforma
da administração, afim de restabele-
cer a confiança popular e assegurar
o desenvolvimento geral do paiz.

Os termos da resolução foram ca-
lorosamente apoiados pelo chefe do
governo, sr. Hirota, que affirmou a
decisão de prosegulr, em plena colla-
boração com a Dieta, na execução
das reformas administrativas.

cepção que lhe fora feita, o sr. Lebrun
abordou a situação poiitica interna e
declarou:"Sofiremos, ainda, as conseqüências
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O sr. ALBERT SARRAUT, chefe
do governo

de uma crise econômica, sem prece-
dente. Nada é estável e vemos sos-
sobrar os ¦ princípios que serviam de
caução ás sociedades modernas".

O chefe de Estado terminou diri-
gindo um appello á confiança e ao
optimismo, na realização da união de
todos os írancezes, A tarde íol consa-
grada ás festas artísticas realizadas em
honra dos vlnhateiros. O sr. Lebrun e
a comitiva presidencial, partirão de
Colmar ás 18 horas, devendo chegar
a Paris á meia-noite.

Lampeão cortou linhas
telegraphicas

O FAMOSO BANDIDO ESTA' OPERANDO EM ALAGOA, MON-
TEIRO, PARAHYBA E ALAGOA DE BAIXO

RIO, 21 (A. B.) — Do sr. Almeida Braga, director regional dos
Correios e Telegraphos de Recife, recebeu, hoje, o sr. Leonidas
Siqueira de Menezes, director geral dos Correios c Telegraphos, o
seguinte telegramma:

"Communico-vos que o grupo de Lampeão cortou nossas li-
nhas, entre Villa Bella e Alagoa de Baixo, operando na zona de
Alagoa, Monteiro, Parahyba c Alagoa de Baixo. Providenciei com-
municação do sertão, por meio outros circuitos. Entrei em enten-
dimentos com as autoridades, acertando providencias geraes, bem
como garantia dos empregados. Mandei restabelecer as linhas, a
partir de Alagoa de Baixo. Attenciosas saudações".

Os pontos de vista da
política italiana

Como o ministro Dino
Grandi agirá

PARIS, 21 fA.
B.) — As in-
tenções actuaes :
do governo ita-
liano são ¦ trata-
das, pela im-
prensa franceza,
com certa cau-
tela. O jornal"L'Information"
affirma que a ]
possivel recon-
ciliação da Ita-
lia com a In-
glaterra, estai
sendo assumpto j
de sérios deba-
tes, pois que se [
trata de sahlr, j
definitivamente,

do actual desvio jmorto — como
diz o referido j
jornal. O "L'In- i
formation" inti- j
tula o seu artigo |de fundo de'"Nós podemos!'
af firmar". De- |clara o diário j
que o ministro i;
da Itália em |Londres, sr. Gran ||di, recebeu as §§
necessárias ins-
trucções do sr. O sr. Dino Grandi,
Mussolini, para
explicar certos
pontos da política
italiana. A citada
reconciliação dependo do reconheci-
mento da annexação da Abyssinia á
Itália e da abolição das saneções.
Mussolini acredita, ainda, que a dis-
cussão posterior da situação mundial
conduzirá ao relaxamento da tensão
anglo-italiana. Mussolini, para isso,
está preparado para garantir que o
Império Romano nada mais pretenderá
na África do Norte. As tropas brancas
da Lybia devem ser por isso retiradas.
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ministro da Itália
cm Londres
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A Santa Sé
AGASTADA COM PARIS

PARIS, 21 (H.) — O sr. Paul Bon-
cour recebeu a visita do embaixador da
França junto da Santa Sé, sr. Charles
Roux, que poz o ministro de Estado,
a par da opinião de Roma sobre as dif-
ferentes questões políticas.

Tem-se como certo que a entrevista
versou, egualmente, sobre a situação
creada com a deposição de monsenhor
Dubois de ia Villerabel, arcebispo de
Rouen. Observa-se, a propósito, que, si
a intervenção do governo francez fôr
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O ministro Paul Boncour

considerada justificada, seria necessário
que a iniciativa partisse do ministro do
Interior, de cuja alçada depende a ap-
plícação das leis apparecidas depois da
separação entre a Igreja e o Estado.

Accentua-se que a troca de vistas
teve, no entanto, caracter puramente
informativo.

I1 andes paradas militares na Itália
ROMA, 21 (H.) — Nai Será, tambem, celebrada

próxima semana, devem a festa commemorativa da
iealizar-se grandes para-(lei constitucional de 1861.

"iO 
GOVERNO ITALIANO

RESPONSABILIZAR-SE-
A' PELA SEGURANÇA

DOS ESTRANGEIROS

tjas militares, por oceasião
aa celebração da cerimo-
"ia annual da marcha
fascista.

Em Nápoles, será inau-
Errada, pelo rei Victorio
Manuel, a estatua do ma-
rechal Diaz, duque da Vi-
ctoria.

ROMA NÃO DESEJA, EM SEUS DOMÍNIOS, A PRESENÇA DE TROPA
INDIANA OU SENEGALEZA

LONDRES, 21 (H.) — O
redactor politico do "Times"
annuncia que o governo ita-
liano mostrou ao governo bri-
tannico a conveniência de ser

retirada, _ da Ethiopia, uma i cez, no que diz respeito aos
companhia de soldados india- atiradores senegalezes de Di-
nos, enviada no ultimo outono,
para reforçar a guarda da le-
gação britannica em Addis
Abeba.

O redactor do "Times" ac-
crescenta que, aviso semelhan-
te, foi dado ao governo fran-

ré Dauá.
O governo italiano não se

oppunha, porém, á conserva-
ção de vinte "skihs", que for-
niam a guarda da legação bri-
tannica, sob o commando de
um official inglez. Tambem

não parecia que tivesse sido
incluídos, no aviso, os "asca-
ris" que defenderam a legação
da França, durante as agita-
ções em Addis Abeba.

O jornal termina dizendo
que o governo italiano se con-
sidera, agora, habilitado a

responsabilizar-se pela segu-
rança dos estrangeiros.

GRANDE CONQUISTA PARA TO-
DO O OCCIDENTE

VIENNA, 21 (A. B.) — O "Rei-
chspost" affirma que o povo ita-
liano, tendo realizado a solidário
dade interna e a concentração de
todas as suas forças moraes que
nenhuma outra nação possue,
acha-se, presentemente, na van-
guarda da Europa. Essa vantagem

affirma ainda o "Reichspost"
representa, na realidade, uma

grande conquista para todo o oc-
cidente. E' falso querer explicar
os incomparaveis suecessos da
guerra colonial, na Abyssinia, só-

mente pela moderna technica mi-
lltar italiana. Trata-se de uma
obra de educação espiritual que,extendendo-se a todo um povo, pô-de desencadear, nesse mesmo po-vo, as energias de nue ninguém
suspeitava. A Nova ítalia — con
clue o "Reichspost" — pôz cm pra-tica a sua verdadeira divisa: "Vir-
tus et ignis omnia domant".
SUGGESTÃO RENOVADA POR

TRES VEZES
LONDRES, 21 (H.) — Nos circulos

officiaes britannicos, precisa-se que a"demarche" italiana relativa á reti-
rada da guarnição da locação da In-
glaterra, cm Addis Abeba, não tem o
caracter de reivindicação official.

(Continua na 2." pagina)
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CONTAS PARTICULARES
Talões do cheques e retiradas livres

THE ROYÀL BAHK OF CANADA
Caixa, 2-N - Rua 15 de Novembro, 3A - SÃO PAULO

0 cinema em relevo já é uma surprehendente realidade
Soxta-foira, 22 do Maio dc 1336

PRODUCTO/DEQUflUDRDE

(Conclusão da 1." piifilna).
verde. Essas Imagens deverão ser pro-
jectadns superpostas o melhor possl-
vel sobre o anteparo.

Para serem percebidas as Imagens
cm relevo, devera o observador Jazer

Da visito monocular Já Callchlopulr,
dizia: "o que se perde cm esforço o
luminosidade das imagens ganha-se
em effelto c plasticidade

As Impressões que o olho humano

f santa" - exclamou o povo

recebe da natureza sfto bMMdaft
através de um systema complexo, a
nossa consciência que as corrige e.tw

SANGROU O CADÁVER DE ISAURA ROSA DE JESUS ENTER-

RADO EM BELLO HORIZONTE HA 15 ANNOS

u-o de lunetas com vidros dc côrcs
ara o lado do olho esquerdo verme- SóVma. De facto, olhando-se para

hó o para o outro olho verde. O olho ™J á6rlo (lc columnas a tapnHto

direito percebera então as Imagens dellas, na no&,a retl.m da mnis proxl-
nrolcctadas cm vermelho e o esquerdo pftra ns mais distantes, 6 QUe . t£-
'^s 

de cò oração verde. A dupla lm- dM 'possuem dimensões decrescentes,
nressão transmittlda aos centros optl- entretanto, a nossa conscienc a rece-

co faz deSa a sensação, prinbi- Sendo as Impressões decrescentes, sen-

palmcnte quando vistas dc perto, dc tc nue essas columnas são todas do

lín^l^STp^áSp": -rt^TÍomento que ob™.
grande esforço de acommodação. 0s objectos que nos cercam, W^gg*

nhTlve resultados mais ou menos sc confllctos Idênticos entre a raz&o cs»s mmmÊÈmlo gre

platéa, formando, com abas MoracM
guisa dc bastidores lllumlnrtdos, uma
especie de palco, som fundo vlsWcl

pois taes luzes lateraes são multo pro-

posltadamente distribuídas em todo o

contorno dn anteparo, afim lc dar a

lllusao de vácuo sombrio, onde se vao

suecedendo os factos ou vistas P oJc

ctadas, como se tudo estivesse fluetuan
do no espaço, sem pontos de apoio.

Outra propriedade deste systorruvé o

dr permitlir a illumlnaçâo dlttusa^de
toda a sala de projecção nao obstan
to a pequena intensidade da luz do

nolec or devido tão somente às pro-

Sdadcs especialmente luminosas do

anteparo do novo Proc/;fns?'f,.mnEem c
Uma technica da actual filmagem ».

que certamente será quesi que Intel-

ramente eliminada para o fututro, t

0T aproximar exaggeradamentc a
_„!,„,. ninnos. nara dar a perceuu

BELLO HORIZONTE, 21 (H.) —

Causou viva impressão na opinião pu-
blica o encontro do cadáver intacto
de uma mulher enterrado ha vários
annos na cidade de Cacté. Hontem o
cadáver íoi novamente exhumado em
presença das autoridades, jornalistas c

grande numero de populares da loca-
lidade Nessa oceasião registaram-se
scenas interessantes entre as quaes a
seguinte: quando o coveiro, quasi ao
terminar o trabalho, deu um golpe
mais forte de enxada, arrancando um
dedo da mão do cadáver, partiram do

povo gritos: 
"E' santa". Olha;san-

euc cesta quente ainda". Retirado
o cadáver, os commentarios sobre o
singular caso se generalizaram A
maioria acceitava a hypothese de se
tratar dc um ente sobrenatural. A coi-
rente chefiada pelo medico local pro-
curava explicar o phenomeno da theo-
ria da microbiologia.

Até, o momento em que telegrapha-
mos o cadáver não tinha sido identi-
Xicado. Corre o boato que o corpo e
de uma das duas irmãs do Colleg 0
Sagrado do Coração de Jesus, ali fal-
tecidas ha 12 c 13 annos, respectiva-

mente, Anna Rnymunda c Anna dn
Oliveira que foram extremamente re-
ligiosas.

As investigações proseguem.

IDENTIFICADO O CADÁVER E EX-
PLICADA A CONSERVAÇÃO

BELLO HORIZONTE, 21 (H.) —

Continua tendo grande repercussão
nesta capital o extraordinário achado
de Caeté.

Hoje, finalmente, as autoridades
conseguiram identificar o cadáver da
mulher, que ha vários annos estava
enterrado no cemitério local, sem ter
soffrido a acção devastadora do tem-
no O corpo pertence a Isaura Rosa
de: Jesus, íallecida em 1921, com uma

pneumonia dupla. Pica assim expli-
cado o sensacional caso: tendo Isaura
fallecido de pneumonia dupla com fe-
bre bastante alta, contribuiu a çxces-
siva temperatura para a destruição to-
tal dos germens. Accrescenta-se am-
da a este facto, ser o terreno bastante
calcareo, presumindo-se dahi a con-
servacão do corpo durante tanto tem-

po.

forçada, usando filtros c
coloração laranja c azul claro^»
rnllo e azul, ou ainda substituindo os
filtros por imagens coloridas no pro-
P1NesteTrocesso anaglyfico ha neçessi-
dado de se augmentar a fonte luminosa
devido ã absorpção dos filtros de pro-
Jecção e de selecção.

Ha poucos mezes, L. Lumlcrc. o

grande mestre da chromophotographia
e da cinematographia, apresentou a
Academia de Sciencias de Paris, .a
substituição dessas cores por outias

Esse é ô motivo pelo qual os objectos
nÕ apparecem pelas suas dimensões
reaes, qualquer que seja a distancia
em que se encontrem.

Naturalmente, para se obterem ie-
sultados de perspectiva pelo novo pio-
cesso, c necessário modificar os syste-
mas actualmente usados, si bem qu
o projector, a câmara e os filmes san
aproveitados, pois, eu mesmo cons de-
riria demasiadamente avançado imiti-
lizar material de tão alto valor artis-
tico c econômico.

Essas modificações, em sua parte mais

OS

»mp« detalhes serão percebidos nas pro

porões normaes, devido ãs proprleda-

nrsso^^rsieua *««*-
são que têm actualmente os es ecta-

dores collocados nos lugares mais dls

rnrítes de estarem observando as sce-

nas através de um binóculo, as aves-

sü níulto ao longe; qualquer que se-

ha distancia em que se encontre um

espectX cm salas de projecção mes-

mPo dc grandes V^^J.
mais adequadas á nossa visão, paia L Unte atingem, em prime ro lugar
a projecção de filmes cstereoscopicos. M ü adaptando-o a ph sio-

Porém, baseado na theoria da tíshoQ do 0,10 humano; cm segundo mas, com 8-» — 
ic0 cmpre

mocular, filmes esses registados comg lumir.osa, cuja intensidade era de .devidoi ao_«» 1 com""' ., t^^r,hipns estéreos- '"". „j„„m„ „ nvrrn da décima par- cado no piocesso, ma»» "<-

LI NHO

meSn"on~c.cniadez'c.plasticlda-

câmaras cinomatographicas estéreos- . duílda a ccrca da décima pa gado no pu c

copicas especiaes. . to da actualmente usada, com os maU a nossa vUio

jo _ Processo da luz polarizada — 1 incalculáveis benefícios para a pio lil-

Este processo evita o inconveniente da i, , da nossa visáo; terceiros, os ante-
'cer 

observada através de lu- |p^.os onde são projectadas asjmagens.

A terrivel Elisa Ernst
w m hxpu^ .do ™0vroAGAND,SIA DO

mulher de
RIO 21 (A. B.l — A

Harry Berger depóz, hoje, na Delega-
° 

Ellza Ernst, que vae ser expulsa, as-

sbn como outras mulheres extremistas,
do território nacional, a principio t-

rltada e falando difficilmente o poi-
tuguez, pois freqüentemente, tinha que
escrever os nomes que ia citando, aca-
liou acalmando-se.

A certa altura cio depoimento,, Ellza,
cansada devido ao nervosismo de que
se achava possuída, pediu agua Atten-
deu-a promptamente a autoridade,
mandando vir café e agua gelada pa-
ra a prisioneira.

Ellza, já então mais calma, reence-
tou seu depoimento. Disse que aqui re-
sidia com o marido á rua Paulo Red-
fern 33 e confessou ser, assim como
Arthur (coom chama o marido), mem-
bro do P. C. A. Casada com Harry
cm setembro dc 1022, em Berlim, che-

gafa com cllc ao Rio, cm março de
1935, pelo 

"Conte Grande .
Antes, estlvera 3 mezes em Buenos

Aires, onde Harry preparara seus pia-
nos de acção.' Declarou a aceusada ler tido na ter-
ra natal as profissões de photographa
e dactylographa usando, então, o no-
me de Sabo.

Foi presa e fichada pela policia alie-
ma em 1922, quando, como represen-
tante da Tcheca, exercia o cargo de
secretaria do ?. C. A.

Tomou parte na reunião supplemen-
tar do C. E. da III Internacional de
Moscou, em 1926, sendo, nessa ocea-
slão, conhecida pelo sobrenome de
Braun.

Ellza não demonstra o menor abati-
monto.

"Sou, como meu marido, propa-
gandista do communismo no mundo"
disse ella.

E rematou:
"Talvez a sua melhor auxiliar".

A aceusada, até então irritada e
falando como que cheia de ódio, dean-
tc da maneira gentil como o dele-
gado Democrito conduziu ó Interroga-
torio, terminou seu longo depoimen-
to, jã sorridente.

Despedlu-se, então, das autoridades,
sendo levada ao Gabinete de Idcntifi-
cação, afim de ser pliotographada e
fichada.

Foi, depois, reconduzida á Casa de
Detenção, onde aguardará o decreto de
expulsão.

projecção «.».. ,, ,
nelas de côr. Basea-se no emprego da
luz polarizada e foi applicadq cm pro-
jccçõos dc diapositlvos estercoscopicos
por Toulon. ..

Consiste cm projectar a imagem üi-
feita ,por exemplo, com luz polarizada
em plano vertical e á esquerda com luz

polarizada cm plano horizontal. Nao,
ha necessidade da superposição das
Imagens projectadas, como no mettio-
do anaglyfico. . .

O observador olha a projecção atia-
vés de analvsadoros, um para o olho
direito e outro para o olho esquerdo,
cujos planos são, -cgualmente, vertical c
horizontal. A luz polarizada, após re-
flectida no anteparo chega aos olhos
do observador com propriedades sul.í-
cientes para que cada imagem nao se-
ia visível sinão ao olho a que e destl-
nada. A fusão das duas determina o
effeito estereoscopico.

Pelos methodos expostos, baseados
no principio estereoscopico, em todos e
necessário, para a projecção c para
a percepção do relevo, as mesmas con-
dições da estoreoscopia, isto e, proje-
ctar no anteparo duas imagens este-
reoscopicas e observal-as através ap-
parelhos seleetores especiaes, de ma-
neira que o olho direito c o olho es-

quordo recebam, somente, as imagens
que lhes correspondem.

Por esses methodos se obtém resul-
tados para pequeno numero de obser-
vadores e, na pratica, para um grande
numero, é irrcalizavel.

O inconveniente dc ser o assisten-
te obrigado a observar o anteparo atra-
vés de. lunetas ou apparatos mais ou
menos complicados, não compensam a
visão em relevo, somente perceptível a
curtas distancias, pois, nesses pro-

cessos o relevo diminue á medida que
o espectador sc afasta da tela, tendo
o máximo de effeito a um metro, mais
ou menos, que desapparece a "

ponto vital do novo processo, pelas
transformações quo os raios luminosos
soffrcm quando nelles sao Projectado-
para produzirem os phenomenos ópticos

AS VANTAGENS DO NOVO PRO-
AS 

CESSO SOB O PONTO DE

VISTA ARTÍSTICO
_ "No inicio da cinematographia -

nmsecuo o dr. Comparato — as proji.
c^f tiveram apenas uma 

^
como mero passa-tempo. icgls oao.

curiosidades . —a^^^

fi. J. RENNERcC
EflÇfiO C TECELR6EM DE LA E.

Jecção de Venda/ a credi to

Filial kcN'™*
Rua/ão Bento, r

AvRanael Pe/rana.totó

cas. Faltavam cor.- ,„„,„•,».
ponto dc vista artístico ^ 

com|, pro-
ce^so das filmagens c a introdução c..

chnica, de scenas dc certo 
^alorj.ar-

tistico, procurou-se im tar, MWüuaa
o theatro, não conscguindo-s' ^er

transportada paia o cinema

de perspectiva c simultaneamente
sorvendo os raios prejudiclaes ao nos
so globo ocular, dando a perceber so-
mente os inócuos, que nestas condições
como veremos, são os mais visíveis c os
mais brilhantes. ,

Não caberia nestes commentarios dc-
senvolver maiores detalhes, que obrigas-
sem á aridez de theorias complexas e
fastidiosas para os leitores entretan-
to todos podem comprehender que, em
synhese, foram aproveitados no novo
nrocesso apenas o que a natureza nos dose ve

deu e o que ella exige para a visão. uma,j«ça l» da 
ctaematogra

De facto, para a óptica dessa pro- °°™»u?™^ia nova modalidade de

jecção sáo utilizadas lentos de absolu- ph-a creou iptQS c
a analogia com o crystal.no do olho 

^ 
™Je° 

e adaptados a ella, ornados
humano; ainda dc accôrdo_corriarg - «^ os recursos photographlcos
cencias da nossa vista e desnecessária
fgrande intensidade luminosa empre-

gada hoje em dia, que alcança 9.000

vJelas de luz obtida por meio de car-
voes especiaes "brilhantes", reflectida,
adensada c projectada na téla bran-

ca que por sua vez a remette, ainda,
com grande e prejudicial intensidade a

retina dos espectadores.
Essa luz reflectida nas telas bian-

cas ou pintadas de alumínio nao se .11-
mita apenas á emissão de raios v si

veis mas, contemporaneamente, reiie

cte 
' raios invisíveis e extremamente

p ejudliaes para o nosso globo oceular,
contrariando as leis da natureza'

Em realidade, scientificamente sa-

bemos que na energia luz uma dessas
níàdiaçóos. apesar de fiftcIje*;3V«vft

provoca phenomenos phys.cos legsta-
dos pelo nosso organismo, por; inter

rhedlo-de- nosso syí>tema nervoso, con-

Udo em nossos tegumontos; evocando
o sensação denominada calor, soienu-

'poucos 
íicanne, irradiações calorlflcas. Alem

poucos ik."»"- >...•-_ ,„-Hinnfips tambe:
Dc onde se conclue quo 1 dessas, outras irradiações Jambom^m

n apenas valor de la-
boratorlo, ou um suecesso cphemero, de | so organismo
metros mais. Dc onde se conciue HW,|y«"~'- "xístêm:que 

provocam cm nos
taes processos têm apenas,valor,_de la-1v«iveis «tele.^ 

^Jfm.mações chimi.

SANTO IVO
PADROEIRO DOS ADVOGADOS
Realizou-se com as annunciadas so-

lennldades, na igreja de S. Francisco,
a missa em homenagem a Santo ivo,

padroeiro dos advogados.
A velha Igreja esteve repleta de jul-

0 auto foi contra o bonde

(,ui.o,.diul(, , ias,"que se denominam irradiações

O uso de lunetas, tanto inlemipto-1 chimicas
ras, como analysadoras, além de se
rem para os observadores um incom- cuja reunião dao-nos a
modo impecilho, obriga a um esforço luz branca yisivel, :£*&&%$¦£ e™
dc accommodação enorme. Si, na pro- grupo dc irradiações í"™"

actual, o pequeno esforço de tremo vermelho ao ultra-y Meta

de que dispõem, trazendo para a,teia
naisagens e ambientes impossíveis de

sc obte nos palcos e, ultimamente,
enorme mente auxiliado pela genial in-

venção da arte sonora, ainda Msta.n&o
conseguiu o cinema supplantar o

-Alazão disto reside, em parte, na

falta dT plasticidade das imagens e

pertam a vivaçidade das expressões;üc_
Hlhes esses perfeitamente registados
nelas objetivas ctnematographicas, mas

de appaíecidos na projecção commum.
Sabemos que á humanidade e fa-

cultada a percepção da 
^poi*médio do dois únicos sentidos. — por

Uso mesmo chamados sentidos supe-

riores: visão e audição.
Já Aristóteles e Ovidio diziam, -

"mentem vldere, mentem audire .
Á'arte é uma linguagem que, pene-

trando pelos olhos ou pelos ouvidos o

cérebro comprehende.
Nos espcctaculos communs dc une-

ma não ica a visão satisfeita com to-

Sos os detalhes que ella exige. De fa-

cto, as personagens actuaçs do emema
são representados por sombras, que vao

cinzento escuro ao branco, In.a-

rão absolutamente. Até, pelo contra-

rio em obediência á combinação de

còfes c ás subtlleza c amenidade da

oroiecção, o apparelho visual tende a

descansar'. Descansa a vista num am-

b ente aponumbrado dc theatro e nas

cores de um vermelho brando e verde-
azulado que são o ideal para os olhos

Srt$?»sis um beneficio que o meu
systema de projeccão^collocara ao ai-

cance do espectador.
UM SOM MARAVILHOSO E QUE

DA' A IMPRESSÃO NÍTIDA
DA REALIDADE

_ "O dr. Comparato, ao depois,
passa a falar do aperfeiçoamento que
ieaüzou nos domínios do som apphca-
do ao cinema. Estudando detalhada-

Grandes paradas muita-
res na

(Conclusão da 1.» paciiia).
Trata-se, simplesmente, tlr. uma.

suRRcstão. Observa-se que, nn entanto,
essa suíTRcstão foi formulada com
certa insistência, visto como foi rc-
novada por Ires vezes: pelo marechal
Badoglio, junto ao ministro-da Gra-

.Bretanha, em Addis Abel,:., pelo sr.
Suvich, junto ao embaixador da in-
i-latérfa, cm Roma, e pelo embaixador
da Itália cm Londres, junto ao sr.
Mauricc Pcttcrson.

Acccntua-se, por outro lado, «uc o
argumento clc o.uc as tropas Miilianiis
controlam a situação em Addis Abe-

mente esse problema e todas as cau- 
^ nâò pare|je tcr convencido Lon-

sas e effeitos quo lhe são connexos, o
nosso entrevistado diz ter chegado a
conclusão de que o som e registado
sem incorrecções, estando exactamen-
te, na transmissão, as imperfeições que
se notam no cinema actual.

O som que chega, noje, aos ouvidos
dos espectadores de uma sala de cl-
nematoirr 'Hia, foge completamente
da realida ij tendo já até chegado a
formar um "auditório" differente c

que se sente surprehendldo quando vae
ao theatro e ouve uma orchestra dis-
tineta e real.

Nossos ouvidos, ja habituados a ou

dres, c mie é provável oue a guarnl-
ção de reforço ainda seja mantida por
mais algum tempo.

Julga-se possível que o secretario ae
Estado dos Negócios Estrangeiros, sr,
Éden, faça uma declaração, a respci-
to. perante a Câmara dos Communs

PO'DE COMPRÒMETTER A FRAN-
ÇA OCCIDENTAL

PARIS, 21 (A- B.j — O acadêmico
Mcdelin, num artigo publicado no
"Echo dc Paris", escreve a.ue, linu
vez terminada a guerra italn-.lhiopc
c proclamada a soberania Itália "a »'

vir os sons e a musica emittida nas sa- Abyssinia, a manut«^o das>,

ção communs, ja nao.no- p0r parte dc Genebra, siriic.
ncçors,
a urna

las de projecção uumuiuuo, j^ ..„-..- . ,,ul ,„..,- -- „„,.,i.,,inirn res-
tam que essa acústica se' differencia attitude grotesca, um vcrcUdeiro gos.

cabalmente daquella que poderíamos to de ódio P*^W^ ^J-

M ^AoT^t^^Sl ^US1S?S o^Sp^ix;'^tis 
e os pianos dc onde elles Lggj 

^—esta 
«g*

do

A série de luzes"^"f^líS^t^^^^'1^^^^

por José Vieira, chocou-se contra

zes: advogado^ serventuários da Jus- bonde 1.041, da linha ^.Penha
tiça

lecçao _-
accommodação causa, sob o ponto de

Na primeira audiência de segunda-
feira no Fórum Civol, o advogado dr.
Jorge Aymberé, pedindo a palavra .e
fazendo refencia á vida do santoíPa-
irono dos advogados, pediu que se to i-
signasse no protoeollo um voto de hu-
menagem e respeito a Santo Ivo.

GOMES CÀRÜIM
Passou hontem o 4." anniversario do

falíecimento de Pedro Augusto Gomes
° 

Gomes Cardim íoi politico, Joma-
lista, poeta, escrlptor theatral e gran-
de animador das artes. ,T„„lnv,„i

Fundou a Cia. Dramática Nacional
onde luetou denodadamente em favor
do levantamento do nosso theatro

Contribuiu poderosamente para a

eonstrucção do Theatro Mumclpa c
foi a alma do Conservatório Dramático
e MusicT de Si Paulo, cuja direcção
ocupou até ás vésperas dc sua morte

Hontom os professores e alumnos do
Conservatório fizeram realizar missa

poi alma do extineto e foram ao com -

terio da Consolação depositar íloies
no .seu túmulo.

CAHIU DO BONDE
A's 20 horas de hontem, na avenida

Celso Garcia, defronte aoi prédio, im
Emllia Jesus, cahiu do bonde Penha ,
numero 1.193, ficando gravemente feri-
da A victima íoi conduzida para a
Santa Casa, sem poder prestar deela-
rações.

Carroça contra bonde
A's 14 horas de hontem, na alameda

Barão de Limeira, esquina da rua Hei-
vetia .bonde 363, da linha "Campos

Èlyseos", dirigido pelo motorne.ro João
Sanches, abalroou a carroça «to Cm.
Progresso Nacional, conduzida por Ni-

couS Borges, de 57 annos de Idade,
morador ã rua Barra do Tibagy, 73.

O carroceiro soffreu diversos ferimen-
los de natureza leve, sendo soecorrido
no posto da Assistência. _____

Chegou ao Rio o "Cidade

de S. Paulo"
P.IO 21 (H.) — Já chegou a esta

capitai e está descarregando no arma-

7*m l do caes do porto, o _ avião Jun-
l-pr "Cidade de São Paulo .

O excellente navio do ar dest.na-se
ío trafego aerco entre Rio e Sfio Pau-

to numa linha regular a ser inaugu-
rada cm breve, ligando as duas capi-

taes.

DUAS PESSOAS FEKIDAS NO
DESASTRE

Na avenida Celso Garcia, nas pro^
ximidades, da rua Guayau'na, o cami'
nhão C. 62.134, de Taubaté, dirigido"tra o

condu-
zidopor Annibal de Oliveira

No choque violento, duas pessoas fi-
caram feridas, sendo transportadas pa-
ra o posto da Assistência. São, o con-
duetor, Adriano Augusto Ferreira, de
22 annos de idade, casado e o passa-
geiro César Guerra, de 41 annos, casa-
do, residente á rua Pedro Lessa, 24-A.

O delegado de plantão na Central
mandou instaurar Inquérito sobre o fa-
cto.

que são medidas pelo comprimento de

°nNosso 
olho é feito do tal modo qui

separa essas duas extremidades, no-

civas para elle; só vê os raios conti.
dos do violeta ao vermelho, defenden
do-se dos infra vermelhos e dos ultra

,..„ ,— .violetas. E' necessário 
conhecer 

a

estercoscopicos acarretaria grandes pre- obra da natureza quei reseiva 
g^

juizos pela inutilizacão do grande par- Uso as Irradiações c°"t^0ensUCmaais
tc do material existente, principalmen- duas extremidades, ísolando os mais

te os negativos, as machinas de to- Letivos e dando a peicebei os menos

mada dc vistas, etc. nocivos de um e outro grupo.

vista physlologlco, um grande nume
ro de perturbações, é facll comprehen-
der o que seriam esses systemas, si
abandonassem os laboratórios para en-
trarem no terreno pratico. '

Sob o ponto de vista econômico, o
processo de projecção pelos princípios I violetas,

sistirem

Apanhado pelo omnibus
A's 21 horas de hontem, quando

transitava pela avenida Rangel Pesta-
na, Luiz Santi, de 24 annos de idade,
solteiro, íoi atropelado pelo omnibus
A. O. 30.070, dirigido por Álvaro César.

A victima foi conduzida ao posto me-
dico da Assistência, onde íol soecorri-
da.

Quebrou a garrafa na
cabeça da mulher

Augusta Silvano Pinto, dc 34 annos
de Idade, ha 15 annos casou-se com Al-1
fredo Pinto Vergueiro. Desde o pri-
meiro dia de casamento, o casal vive
em constantes rusgas. Ante-hontem,
Alfredo mais uma vez brigou, pondo a
mulher na rua Augusta, teve que pedir
pouso na vizinha, onde permaneceu
aurante á noite.

Hontem, ella voltou para casa á av.
Guarulhos, 223, onde teve outra con-
tenda com o marido.

Alfredo, apanhou uma garrafa e des-
feriu dois golpes na cabeça da mulher,
ferindo-a gravemente.

A policia teve conhecimento do facto
sendo instaurado inquérito.

JORNAES DO SUL
A agencia nesta capital da Syndica

A visão cstercoscopica bi-oculnr é
anormal em relação á visão physlologl-
ca, pois éxnggèrà, illude e augmenla o
effeito de naturalidade. Admittindo-se
que a habitual illusão de relevo este-
reoscoplco satisfizesse com o seu exag-
gero, a concepção psychlca é sempre
irisulfiçierité, sob o ponto de vista ar-
tistico.

A eslereoscopia photògraphicà exag-
gera tanto o relevo que o observador
que examina por algum tempo vistas
estereoscopicas, através apparelhos
adequados, voltando a vista para fora
do apparelho que observava, acha tan-
ta falta de relevo nos objectos que o
rodeiam, que chega a julgar ter a na-
tureza se esquecido de crial-o."
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAES DO

PROCESSO
O dr. Comparato, então, passa-nos

ás mãos uma descripção dos princípios
fundamentaes do processo por que
chegou a conseguir o cinema trldimen-
sional; essa descripção Já divulgada
num jornal carioca, a que a seguir
publicamos:"Palmilhando toda esas vasta traje-
ctorla baseada no principio consagra-
do estereoscopico da visão binocular, I manifestações
foi por mim ha tempo abandonado, rfnnc nnrmaes
por conslderal-o irrealizavel sob o
ponto dc vista pratico e prophilatico.
Iniciei novos estudos sob o ponto de
vista monocular, isto é, em figuras
photographicas e cinematographicas
simples.

Com o estudo detalhado da anato-
mia e phisiologia do globo ocular hu-
mano, colhi novos e interessantes ele-

Por isso, é commum a um grande
numero de espectadores, depois de as-

:x:»/: asa

"« 
dan^f=,V1por1'p£o -

rdem geral provocando
todo o organismo e,

de projecção,

,-nnmticas «ns essas que mesmo quando colo-
romatleas, | ger» M nos

cem sem vida no olhar e nas expres
S°No 

novo processo o olhar dessas per-
sonagens adquire um brilho próprio,
emSo ralos que nos chegam e nos
tocam, distinguem-se as nuances na

colora áo da,/pupilas, exercendo uma
Influencia importantíssima sob o pon-
to de vista artístico.

Com effeito, é sabido quo a cor e as

expressão dos olhos têm grande impor-
i tancia para á arte da expressão. O
1 olho escuro é vivaz e dominado!. O

olho claro já é brando e se faz domí-
""com 

esses pequenos detalhes de gran-
de expressão artística que se perdem
na projecção commum é que os acto-
•es theatraes arrebatam as pia éas.
mas esses mesmos actores, num filme

ridículos
de

cert
se manifesta,
turbações de or
certo cansaço em
nü fi,n de «;ptotes 

prenda

grandemente a attenção, já se po~

hora

hontem, ao "Correio Paulistano",
exemplares dos jornaes porto-alegren-
ses "Correio do Povo" e "A Federa-
ção", edição de hontem, e de ante-
hontem, respectivamente.

Encomiuendaram sedas
e receberam batatas

RECIFE, 21 (H.) — Constava, hojo,
que uma casa das sedas recebeu de
uma fabrica dc São Paulo tres caixotes
que em vez dc sedas, continham ba-
tatàs podres c que o seu prejuízo era
superior a 21 contos de reis. O facto
vae ser devidamente apurado.

| mesmo que

^Vboítd^dSÜo1sm^:

satisfaça c só socegam quando se re

foi por mim ha tempo abandonado, duos normaes. & lentes" No novo. processo, Q«*'"u 
nossivel

e ao anteparo empregado, e possivei
r.tilizar-se apenas a décima parte da

rSade de luz actualmente usada.

e reflexão do anteparo especial do

mentos"pà'ra" satisfazer as tres_ condi- I novo pr0cesso, são garantidas maior

ções essenciaes para a projecção com tíslbiUdade e luminosidade: üasi ima

plástica e relevo, como os objectos nos projectadas; e isso se^ compre
"-- ;"- " 'nende^acilmente^va^s^^

com

•^oiraofXs ditadores as

no", ou seja,

cinematographico, parecerão
por falta desses mesmos detalhes
expressão. ,.„„

Assim como no cinema sonoro tive-
ram accesso os artistas cantores, com
o novo processo os actores theatraes te-
rão mais facilidade em ingressar no
cinema e poderão desempenhar os pa-
peis que personificam o, com o seu
olhar, irradiar as expressões de actos
offensivos, dominadores, activos ou vi-
vazes, suaves, defensivos, etc.

Com esse novo systema foi-me pos-
sivel, felizmente, além de tornar per-
feltamentc visíveis aquelles detalhes,
evidenciar outros detalhes physlono-
micos como sejam contracções fibrila-
res dos músculos da face, concorrendo
grandemente para o conjunto da ex-
pressão artística.

Dispondo, os artistas, desses elemen-
tos, poderão dar maior expansão aos
seus Ideaes artistlcos, crear verdadeiros
assombros".

I A VISTA COMMUM E O NOVO
SYSTEMA

Passa, em seguida, o dr. Sebastião
Comparato a focalizar a questão vi-
suai em relação ao cinema actual e ao
seu novo systema revolucionário da tc-
chnica do "écran".

— "Consoante os methodos de pio-
jecção do cinema commum actual —

affirma o dr. Comparato — uma crea-
tura não poderia ficar muitas horas sc-
guidas assistindo a filmes consecutivos
sem que, de logo, sua vista se resen-
tisse, começando a lacrimejarem^ seus
olhos, dando-lhes aquella sensação de
cansaço c somnolcncia.

Mesmo nas duas horas regulares cm

os
dimanam.

Com os aperfeiçoamentos que. após
numerosas pesquisas e longos estudos,
consegui introduzir nesse dominio da
technica cineasta, os sons, a _ musica,
as vozes, na sua projecção até os ou-
vidos dos espectadores são realmente
distinetos, nítidos, puros, concretos co-
mo a própria realidade.

E o dr. Comparato collocou, no seu
apparelho de transmissão do som um
disco gravado por um duo composto
de violino e piano. Era um disco do
Mischa Elman. Ouvimos, distineta-
mente, toda a expressão, desse notável
violinista transmittida através dos ap-
parelhos aperfeiçoados pelo dr. Com-
parato c, coisa surprehendente, perce-
bemos cabalmente a separação dos pia-
nos dos sons. Ao fundo, em segundo
plano, o piano emittia suas notas e,
na frente, em primeiro plano, o vioh-
no, fazia-se ouvir clarissimamente, co-
mo si estivessem ali Mischa Elman e o
seu acompanhante.

Collocou, em seguida, no seu appa-
reino, o dr. Comparato, um disco em
que Procoplo Ferreira faz definições
humorísticas de algumas palavras.
Uma especie de diecionario sarcástico
de Berilo Neves, ou, indo mais longe,
de Max e Alex Fischer. Mais uma vez
nos surprehendeu a propriedade com
que as palavras chegavam aos nossos
ouvidos. Dava-nos a perfeita visão de
Procopio Ferreira ali, próximo a nós,
a modular a sua voz naquelle diapasão
que agrada sempre ao publico das pia-
téas do theatro.

Ouvimos, tambem, uma marcha mi-
litar executada por uma banda de I
musica, podendo distinguir, perfeita-
mente, todos os instrumentos na sua
funeção musical, não nos dando, abso-
lutamente, aquella impressão de um
só bloco de som, sem planos e sem ana-
lyses, que estamos habituados a ouvir
nas salas de projecção.

Essa é, tambem, uma maravilhosa
innovação que o dr. Sebastião Compa-
rato, cujo nome ficará, por sempre
gravado, na historia da cinematogra-
phla, conseguiu Introduzir na technica
depois de apurados e exhaustivos estu-
dos, concorrendo para melhorar de
cem por cento o sytema de transmis-
são do som e inventando praticamente
o cinema em relevo.

dos italianos,
gesto. Medelin
ra que

diculo, esperando que Londresi tomo

a iniciativa dc abolir as saneções, pri
vando-sc, com essa altitude ao <»

dos benéficos desso
exhorta a França, pa-

ão se cometia <"^ erro,

qne 
'pódc 

comprometter a França Oc-

cidental.

Os acontecimentos de
novembro era Recife
RECIFE, 21 (A. B.) - Foi divulgo

o relatório enviado ao ^j^l?^
vlno Lins sobre os acontccimei os. fl

novembro do anno PB«^n^m£S
so evidencia seu caracter puramenu
extremista. ... m,.a

Nelle estão compromettldas par*
mais de 250 pessoas, con ra as qua
foi pedida prisão preventiva P« W»

tomado parte act va nos «ecto , 
çn

se desenvolveu a Iucta. Ent» "g",.
tados figuram o tenente S^lo ™

les, capitão Octacilio Ate U
tenente Lamartine Coutin o, te ne.

Alberto Besouchet, sargento Waldem»
Diniz, José Avelino Carvalho -

tos outros sargentos e cabos 
^

civis que tomaram parto na 1"'^
ção do movimento. Nao tiveram arti _
ção material nos acontecimentos o 

^
nente-coroncl Muniz Farias ocivilM^
nuel Campos de Góes, José^UM rla
cindo Silva, Francisco Alford, w

Mcdina Machado. Antônio nl. S°°

r.ho, medico Paulo.. Pons M i-

Francisco Freitas Balão, Manuei
nandes Medeiros, Paulo Motta «'

Pascacio Sousa Fonseca.

CORREIO PAULISTANO
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VI Concurso de Eugenia

to Condor teve a gentileza de enviar, não é a unica a_ preencher essas tres

PeSSa¦ãheS'iSecti1a L Un- I ^^^õ°anie^o 
T estudado e I qUe"eostumam funecionar os cinemas

taTe perspectiva aérea! I^SSi-^A. ocr.õrdo com a ana-:|na exhibição de filmes, "shorts , Jor-
Effectivamente, a visão binocular construído de accôrdo

condições. A visão monocular tambem
vê as coisas da natureza com plástica
e relevo, somente que o seu poder y\-
suai diminue rapidamente á medidn a lente de que já fa-
que os planos se afastam do primeiro .«> > u 

^ 
' 

série de camadas estra-
ao infinito; aliás, é uma experiência íamos de 

grande analogia
fácil de se íazer tapando o ^«°r mr; tillcaaas ^ hum0res do globo
dos olhos, ou mesmo perguntando a ™ osh„man0i 

calculados de tal mo-
quem está privado de uma das vistas ocular «um nenomenos inter-
si a natureza e os objectos se lhe afi- Q0.Wf,o»™ nrnnri0s para completaremferenciaes próprios para

perspectiva se obtinha olhando-se com
um só dos olhos. Dc facto, não se fe-
cha um dos olhos para se ver com o
cutro. quando se quer determinar uma

' bóa direcção de profundidade?

guram todos achatados SS de phenomenos physicos
O próprio Leonardo da Vinci dizia o con^nt° °e ' 

d&0 ás imagens .
que as condições mais favoráveis da ^'"ff^feita de plasticidade e re»,... „,. nhfiniio nllmnrln-<;n i il sensação peritaw» »»»• i

1Cpara 
completar esses effeitos. o «¦¦.

na exhibição
naes, comédias e etc, a vista cansa-sc
sobremaneira e não ha indivíduo, por
mais perfeitos que tenha os olhos, que
náo sinta o apparelho visual cansado e
irritado depois desses cento e vinte
minutos em que, commumente, os ci-
nemas projectam filmes corresponaen-
tes a uma sessão.

E' que para gravar eficientemente
o branco e o cinzento, torna-se neces-
sario na projecção, um volume de luz
muito superior ao que os olhas huma-
nos podem supportar, fixados, por
longo espaço de tempo, dahi, dessa lua
forte e activa, provindo a fadiga que
invariavelmente sentimos, no apparc-
lho ocular, á sahida do cinema.

No meu systema. pelo contrario, osram v.u».h.«-,"•¦-... r,r0cesso fica No meu sysiema. pcio «mutum. «

So^^matmstTnte SSsivel da olhos dos espectadores nao se cansa

CERIMONIA DA ENTREGA DOS
PRÊMIOS, AMANHA. NA INSPECTO-
RIA DE HYGIENE E ASSISTÊNCIA

A' INFÂNCIA
Realiza-se amanhã, ás 14 horas, ã

rua Aurora n.° 440, a entrega dos pre-
mios aos vencedores do VI." Concurso
de Eugenia, realizado pela Inspectorln
de Hyglene e Assistência á Infância,
por delegação da Sociedade de Mediei-
na e Cirurgia de São Paulo.

Como nos concursos anteriores fc-
rão distribuídos os seguintes pre-
mios:

1.°) — premio "Imperatriz Leopoldi-
na", 500$000; 2.°) — 200S000; 3.°) —
100$000. Aos demais candidatos cias-
sificados serão offerecidos prêmios em
brinquedos.

A Inspectoria dc Hygiene e Asslsten-
cia ã Infância convida todos os can-
dldatos inscrlptos a comparecerem ás
13.30 horas, amanhã, á rua Aurora
440, afim dc receberem o premio que
lhes couber pela classificação obtida.

Propriedade d* SIA. EM^A
"CORREIO FADUS'

Gerente: - ANTONIO DIAS
ASSIÒNATDBAS

Para o Interior do pali:
ANNO
SEMESTRE . •\'\" 1'

Para os paizes signatários cU
Convenção Postal Pan-Amc-
ricana:

ANNO
SEMESTRE 

Para os palzcs signatários d*
Convenção Postal Universal. ^

ANNO
SEMESTRE

VEZF-5

30:000

80-000
455000

5S0CI)
ter-

Em

As assignaturas começam
minam cm qualnuer epoci do

SUCCOBSAES
SANTOS:

sobr
Tf. Saratuno^,,.

Em

No

Direcção: Antônio
Rua do Commercio
phone: 6811.

NorScrIÓ de Paiva Magalhf.es
Rua João Pessoa, 31.
Telephone: 5082.
Miguel Aullcino
Rua do Rosário, 62J.
CAMPINAS:
Sr. José Fonseca .
Rua Barreto Leme n.° «'¦
RIO DE JANEIRO:
Dr. Álvaro Leite rç«t"do0 and«,Rua do Ouvidor. 55 — '•
Telephone: 3-2864.

O "CORREIO PAOTJSJANO'' "^gj
me a responsabilidade cos ,nbomsoemittidos em artigos de cona
devidamente assignados.
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Baldwm joga uma grande cartada
DISCURSO DE HONTEM É TIDO COMO DE

CAPITAL IMPORTÂNCIA
Harmonia na politica

Rio Grande do Sul
do

LONDRES, 21 (II.) — O sr. Stniilcy Baldwin pronunciou, á noite, dc
liojci importante discurso político, durante o banquete organizado pelo "Co-

mllé do 1922" dos deputados conservadores, que representa um dos mnis for-
Irs agrupamentos de deputados, visto que os seus membros são cm numero
superior a 200.

linda a natureza cstriclamcntc particular da reunião, nuo foram admitti-
,1oj á sala do banquete os representantes da imprensa, dc sorte que as linhas
«craes da, exposição do 1." ministro foram reconstituídas, com grande dlffl-
culdade.

Com effeito, segundo a tradição, slr Hiigh 0'Ncill, presidente do grupo,
pedira acs convidados que mantivessem reserva sobre as palavras do chefe do
governo-

Nestas condições, as respostas dos deputados ás perguntas dos jornalistas,
foram voluntariamente vagas c, somente pela confrontação de numerosos tes-
loniunl.os, foi possivel fazer uma idéa da oração do sr. Baldwin, considerada
dc importância capital.

Segundo informações concordes, o 1." ministro, depois dc expor cm que
condições tem dirigido o partido conservador, desde a morte de Bonar Law, cm
1923, externou a opinião dc que o governo da Grã Bretanha devia continuar

•( ser um "governo nacional".
No seu discurso, que durou 45 minutos, o sr. Baldwin abslcvc-sc da me-

nor allusâo ás difficuldades da hora presente. As conclusões da sua exposição
foram acolhidas com calorosos applausos c longas manifestações de enthu-
¦ iasmo, o que parece demonstrar que, si o lider perdeu parte do seu prestigio,
conserva, todavia, a maior estima por parte dos membros da maioria.

O thema da argumentação do sr. Baldwin consistiu cm accenluar que o
fxnrplo da ultima geração, que levara á unificação os velhos partidos liberal,
iinioüista e conservador, seria, sem duvida, repetido, "mutatis mudandi", pela
errarão actual.

O orador frisou que tinha esperança cm tal e acerescentou que, por ocea-
slão das ultimas eleições, o partido conservador recebera o mandato que os
rloitos do grupo tinham obrigação de respeitar.

Accentuou a importância para os deputados conservadores dc se conipe-
nclrarem dc que. por anais ampla que seja sua maioria, a força c o poder desta
não tioderlam ser conservados sinão mediante cooperação c lealdade.' 

Drnois (lc examinar a situação da maioria, o sr. Baldwin alludiu, breve-
mente á acção da politica trabalhista c affirmou que os denominados "intel-

Intuais" do partido trabalhista não representam os pontos dc vista da classe
'"'"q"''» 

ministro referiu-sc por fim á situação internacional c ás dlfficul-
(hilrs que a democracia sempre encontra, para moderar os governos dictato-
.lars rom a esperança de que a situação da Europa náo tardasse cm apresen-
tar indícios dc melhoria c com a affirmação de que a mais segura garantia
dc paz européa e mundial estava numa Grã Bretanha forte.

O SR. RAUL PILLA RESPONDEU, ANTE-HONTEM, A' CARTA
QUE LHE ENDEREÇOU O DR. DARCY AZAMBUJA, PRESIDENTE
DO SECRETARIADO, REINICIANDO AS SUAS ACTIVIDADES —
O REGRESSO DO SR. BORGES DE MEDEIROS — UMA REUNIÃO
DO GRÊMIO DOS DELEGADOS E FISCAES DA FRENTE ÚNICA

CONGRESSO NACIONAL
NO SENADO FEDERAL

RIO. 21 IA. B.l — No Senado, ho-
jc. a ordem do dia da sessão constava
da seguinte matéria:

Continuação da discussão única da
emenda da Câmara, ao projecto do
Senado, n.° 9, que autoriza o poder
rxecutivo a entrar em accordo com o
governo do Rio Grande do Sul, para
organizar a Universidade de Porto
Alegre e discussão do parecer da Com-
missão de Justiça, que manda archl-
var o requerimento da cidadão Euge-
nio Pinto dc Oliveira e outros, que
pedem ao Senado a revogação do acto
do prefeito do Districto Federal, que
dá cumprimento íis instrucções baixa-
rias pela Directoria de Fazenda, de 9
rie março de 1935, sobre o jogo nesta
capital.

Os senadores João Villasboas e Ves-
paslano Martins, apresentaram ao pro-
jecto que manda fazer a construcção
dc dois portos em Matto Grosso, uma
emenda estendendo as vantagens des-
sa construcção ao porto de Murtinho,
no mesmo Estado.

O senador Waldemar Falcão, recebeu
um telegramma do Ceará, communi-
cando que as eleições classistas, desse
Kstndo. ate agora registaram o seguln-
tc resultado:

Deogarpio Ferreira, João da Silva
líamos, Pedro Paulo Cavalcanti. Pau-
lo Sanford, Antônio Carvalho da Ro-

cha, Edgard Falcão, Mello Gomes,
prof. João Marinho de Andrade, Nar-
cifal Barroso.
A LICENÇA PARA PROCESSO DO

SENADOR CHERMONT
RIO, 21 (A. B.) — O recurso di-

rigido ao Senado pelo senador Abel
Chermont, com parecer unanimemen-
te favorável da Commissão de Cons-
tituição e Justiça, deve entrar em or-
dem do dia, no plenário, dentro de
poucos dias. Si bem que isso possa
dar-se ainda nesta semana, é mais
provável que o assumpto seja discuti-
do em sessão plenária, na semana vin-
doura.

Noticia-se que embora concorde com
o senador paraense em que a licença
concedida pela Secção Permanente de-
ve ser submettido ao "referendum"
do Senado, o parecer, que é da autoria
do sr. Arthur Costa, conclue peia con-
firmação da licença para que seja ins-
taurado o processo, no judiciário, con-
tra o representante do Pará.

E' fora de duvida quo o plenário ap-
provará o parecer, confirmando a con-
cessão da licença, por quasi unanimi-
dade. Só se conhece até aqui um vo-
to que será em contrario á concessão
da licença: o do sr. João Villasboas,
que. nesse sentido, votou na Secção
Permanente.

Náo é provável que appareça ne-
nhum voto discrepante.

PORTO ALEGRE, 21 (H.) — O sr.
Machado Coelho segue hoje de avião
para o Rio.
A RESPOSTA DO SR. RAUL PILLA

AO DR. DARCY AZAMBUJA
Do "Correio do Povo", de Porto

Alegre, dc hontem, recebido nesta re-
dacção á noite destacamos a seguinte
nota:

"A CARTA DO SR. RAUL
PILLA. — O sr. Raul Pllla ende-
reçou, cm data de hontem, a se-
guinte resposta á carta que lhe
enviou o sr. Darcy Azambuja, pre-
sidente do Secretariado:

"Porto Alegre, 20 de maio de
1936. — Exmo. sr. dr. Darcy
Azambuja — Dd. presidente do
Sccrteariado riograndense.

Acuso o recebimento da carta
de 18 do mez corrente, na qual
me communica v. exc. não ter si-
do acceita pelo exmo. sr. gover-
nador a minha renuncia do cargo
de secretario da Agricultura.

Esclarecido, como se acha, o fa-
cto determinante daquella minha
resolução, assentadas, como foram,
novas diposições para evitar des-
entendimentos futuros, e ouvidas,
ainda, a direcção e a representa-
ção do meu Partido e da Frente
Uniea, que concordemente se ma-
nifestaram sobre o assumpto.
cumpre-me declarar a v. exc. que
nenhum obstáculo vejo ao prose-
gulmento da collaboração que vi-
nha prestando ao governo, desde
que ella seja julgada de utilidade
na actual conjunetura.

Reitero a v. exc. os protestos da
mais alta consideração, e cordial
estima, (a.) Raul Filia"."

INFORMAÇÕES DO "DIÁRIO

DO POVO"
A respeito da situação politica no

Rio Grande do Sul, até ante-hontem,
o "Diário do Povo" de hontem pu-
blica o seguinte:

"Restabelecida a harmonia na si-
tuação politica" do Rio Grande, com
a manutenção do "modus-vivendi"
firmado pelos nossos partidos a 17 de
janeiro, de novo se regista um am-
biente de tranquillidade em todos os
circulos de opinião desta capital, no
decorrer destas ultimas horas.

LUTO NO EPISC0PAD0
CATHOLICO SUL-'

AMERICANO

O SR. RAUL PILLA JA' REINICIOU
A SUA ACTIVIDADE

O dr. Raul Pilla, que continua k
testa da Secretaria da Agricultura,
visto terem cessado os motivos deter-
mínantes da sua renuncia, apesar de
se encontrar, ainda, enfermo, já re-
iniciou a sua aetividade.

A propósito, s. s. providenciou, hon-
tem, á tarde, para que toda a matéria
de urgência, constante do expediente
da Secretaria da Agricultura, fosse le-
vada até a sua residência, para ser
despachada.
O REGRESSO DO SR. BORGES DE

MEDEIROS
O dr. Borges de Medeiros, chefe do

Partido Republicano Riograndense,
que se encontra, actualmente, em Ira-
puá, é esperado, nesta capital, nos ul-
timos dias do corrente mez.

S. s. depois de receber aqui as ho-
menagens que lhe serão prestadas pe-
los seus correligionários e amigos, se-
guirá para o Rio de Janeiro, afim de
reiniciar as suas actividades parla-
montares.

GRÊMIO DOS DELEGADOS DA
FRENTE ÚNICA

Realizar-se-á, hoje, ás 17 horas, em
sua sede social, sita á rua 15 de No-
vembro, 115, uma reunião da directo-
ria do Grêmio dos Delegados e Fis-
cães da Frente Única, afim de tratar
de assumptos de interesses para es-
sa agremiação.
RETORNARAM AOS SEUS CARGOS

Logo que se verificou a crise, no se-
cretariado, os srs. drs. Mem de Sá,
Brenno Pinto Ribeiro e Ataliba Paz.
que vinham exercendo, na Secretaria
da Agricultura, os cargos de official
de gabinete, consultor juridico e dire-
ctor da secretaria, respectivamente, se
manifestaram solidários com o titular
daquella pasta, dr. Raul Pilla.

Os srs. drs. Mem de Sá e Brenno
Pinto Ribeiro deixaram então, os seus
cargos, apenas permanecendo em
aetividade o dr. Ataliba Paz, até que
só consummasse ou que fosse retirada
r. renuncia do titular, por se encon-
trar no desempenho de um cargo te-
clinico.

Hontem, porém, achando-se solucio-
nada a crise, com desfecho já conhe-
cldo, os srs. drs. Mem de Sá e Brenno
Pinto Ribeiro retornaram ao expedien-
te da Secretaria da Agricultura, reas-
sumindo os seus cargos."

O FALLECIMENTO DO ARCEBISPO
DA CAPITAL DO MÉXICO

Falleceu hontem, no México, monse-
nhor Paschoal Diaz, arcebispo daqucl-
la Archldlocese.

Monsenhor Paschoal Diaz, que era
jesuíta, nascera cm Lapoman, diocese
de Guadalajara, a 22 de junho de
1676. Contava, portanto, 58 annos de
idade. Estudou em Burgos, Louvain e
Liegc. Eleito bispo de Tabasco cm no-

Vida politica
Transcrevemos da "A Nação", dc 16

do corrente, o seguinte editorial:
"Não é tão somente o P. R. P. o suprema chefia

Sem quebra do rythmo partidário, sue-
cedem-se os expoentes. Mas virtudes
excelsas são exigidas para os postos da
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roble altaneiro que resiste a todas as
tempestades políticas. Possue o velho
partido outras virtudes. E', por exem-
pio, uma esplendida escola de estadis-
tas, porque nas suas fileiras os estrean-
tes se preparam para as mais graves
responsabilidades e dellas se elevam pa-
ra o exercício dos mandatos de accordo
com um critério Invariável: o da selec-
cão dos valores. Graças a esse critério
é que vem a pujante organização parti-
daria fornecendo ao paiz, desde a ai-

j vorada da Republica, homens de Es-
tado, cujos nomes resplandecem nas
paginas da nossa historia política. Por
outro lado, domina no seio do P. R.
P. o espirito de renovação. Ha sempre
lugar para os moços e para as idéas
orejadas. Não impera o caciquismo.

Ataliba Leonel foi um homem nasci-
do conduetor de homens. Sua carreira
politica teve todas as características de
uma trajcctorla ascendente e luminosa,
Possuía o espirito publico e o espirito
de sacrifitlo. Em uma palavra, era um
chefe.

Vivo fosse teria completado, hontem,
61 annos dc Idade, esse paulista por
tantos c tão meritorlos titulos Illustre
que tanto honrou a terra de Piratinin-
ga e que tanto trabalhou pelo Brasil.
Levou-o a morte cm plena pujança. E
elle morreu dentro da Belleza — lu-
ctando pela victoria dos seus Ideaes
partidários.

Agora o seu nome refulge como um
soberbo estímulo, fortalecendo o animo
combativo do velho partido".

As commemorações de 23
de maio, nesta Capital

________ • Í»C 

COMO ESTÃO ORGANIZADOS OS PROGRAMMAS DA COM-
MISSÃO ESPECIAL E DO CLUBE PIRATININGA — CARAVANA

DE RIBEIRÃO PRETO — OUTRAS NOTAS

OS MAIS PALPITANTES | "Habeas-corpuá" para o
PROBLEMAS DA INGLA-

TERRA
LONDRES, 21 (A. B.) — O sr. Tho-

mas Inskip, recentemente nomeado mi-
nistro da. Coordenação da Defesa Na-
cional, pronunciou o seu primeiro e im-
portanto discurso na Câmara dos Com-

demnado a 12 annos de prisão
TENDO ASSASSINADO A ESPOSA COM VINTE E OITO FACA-

DAS COMPARECEU AO JURY POPULAR

MO, 21 (H.) — Foi hontem jul-
gado o autor do crime do edificio Ana-
velíno, sito á av. Passos, 33. O facto
oceorreu a 7 de março de 1934, as 14
horas, num apartamento do referido
prédio, onde residia o casal Felisberto
Vieira dc Mattos e sua esposa Erom-
des Vieira de Mattos, de 18 annos de
idade. O gerente do prédio intervém
numa discussão do casal, tendo arreba-
tado o revolver das mãos do marido,
que preourava alvejar a sua esposa.
Poucos minutos depois o autor, em se-
cuida a uma telephonema, voltou ao
aposento 411 e ahl consumou o atten-
tado, vibrando na victima 28 punha-
ladas, nove das quaes attingiram o co-

ração. Perpetrado o crime, Felisberto
trocou de roupa c tentava fugir, quan-
do foi preso por um popular, attrahldo
pelos gritos partidos do apartamento.

Pouco antes das duas horas da ma-
nhã de hoje foram encerrados os de-
bates.

O conselho de sentença recolheu-se a
sala secreta, de onde ao voltar já ás 2
e 35. trouxe a condemnação do aceu-
sado a doze annos de prisão cellular.

A DEFESA APPELLOU
RIO, 21 (H.) — A defesa de Felis-

berto Vieira de Mattos, que assassinou
a esposa d. Eronides de Mattos, appel-
lou da sentença que condemnou o rec
a 12 annos de prisão cellular.
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Ataque de Índios em
Conceição de Araguaya
RIO, 21 (H.) — Do governador do

Pará, sr. José Malcher, o deputado
Deodoro de Mendonça recebeu hontem
o seguinte telegramma:"Os índios cayapós atacaram sueces-
slvamcnte os campos de Conceição de
Araguaya. matando 14 pessoas e car-
regando diversas crianças, além de
terem praticado furtos e depredações.
O ultimo ataque foi contra uma fa-
Knda distante dez léguas de Concei-
Ção do Araguaya. Os moradores dos
campos abandonaram as suas resi-
denclas, refugiando-se na cidade, apa-
vorados pelos constantes ataques. O
município está ameaçado de total des-
povoamento, achando-se a população
tomada do pânico.

Apesar das providencias tomadas
aqui insisto junto do amigo no senti-
do dc conseguir da União medidas
que ponham termo ã afflictiva situação
(los moradores daquelle rico munici-
pio. — Cordiaes saudações."

A liquidação semestral
da "Casa Bordallo"

Amanhã, inaugura-se a tradicional
liquidação semestral da casa de cal-
««tos Bordallo. Todos os annos, pelos
'ins de maio e por oceasiao das Boas
Festas, a firma Bordallo entra numa 11-
quidação forçada para renovação do
MU "stock". Excusado é dizer que esse
certame constltue um verdadeiro re-
ralo para o povo, que tem opportuni-
daric de se abastecer de calçados opti-
mos, a preços de verdadeira pechin-
cha. Como nos annos anteriores, a
trande liquidação da Casa Bordallo te-
•* lugar á rua João Briccola, 13, e
rua Trindade. 8.

Cogita-se da creação de
um novo Ministério

RIO, 21 (H.) — Segundo se noti-
ciou hoje á tarde, estava sendo obje-
cto de cogitações nos circulos admi-
nistrativos a creação do Ministério da
Economia Nacional que teria a seu
cargo todos os serviços de natureza
econômica, inclusive o controle do
cambio.

O "Correio da Noite" diz-se, entre-
tanto, informado de que a idéa nao
havia logrado approvação.

0 deputado João Manga-
beira acha-se enfermo

RIO, 21 (H.) — O chefe de Policia
capitão Felinto Muller, recebeu uma
solicitação do sr. João Neves, lider da
minoria, para que fosse permlttldo ao
sr. João Mangabeira, assistência do
seu medico particular.

O parlamentar bahlano se encontra
enfermo na Casa de Detenção.

Attendendo promptamente, o sr.
Felinto Muller deu ordem ao director
do presidio para que o medico do sr.
João Mangabeira o visitasse.

Fundado o Instituto Bíra-
sileiro de Historia

RIO, 21 íH.) — Foi fundado o Ins-
titulo Brasileiro de Historia.

Entre os membros fundadores sc
destacam os srs. Luiz Edmundo, Gar-
cia Junior, Carlos Maul. Paulo Filho,
Álvaro Bomilcar. José Vieira, Renato
de Castro e Lima Figueiredo.

O Instituto Brasileiro de Historia pu-
blicará uma revista trimestral.

O sr. Thomas Inskip, ministro da
Coordenação da Defesa Nacional

muns. O titular dessa pasta expoz uma
série de inquéritos sobre a vulnerabili-
dade da esquadra britannica e da frota
aérea, assim como das respectivas or-
ganizações. A Inglaterra não dispõe,
tambem, de um systema de forneci-
mento de viveres, no caso de guerra.
O governo inglez tomou por isso as ne-
cessarias medidas para a organização
de um systema industrial a serviço da
defesa nacional do paiz. Diversos emi-
nentes scientistas foram aproveitados,
pelo governo britannico, para o desen-
volvimento detalhado dos planos que
visam a solução dos problemas defen-
sivos da nação. Já foi feito um levan-
tamento geral dos recursos materiaes
e technlcos para a industria, que vae
collaborar com o paiz, na sua defesa
nacional. A producção dos artigos ne-
ressarios para esse fim será considera-
velmente intensificada.

Commissão Disciplinar
da Justiça do Districto

Federal
RIO, 21 (A. B.) — Presidida pelo

juiz Edmundo de Oliveira Figueiredo,
esteve reunida a Commissão Disclpli-
nar da Justiça do Districto Federal,
composta dos juizes Decio Cesario Al-
vim e Frederico Susseklrd, e servindo
de secretario o bacharel Renato de
Campos, escrivão da 1." vara de or-
phams.

Foi julgado o recurso do sr. Manuel
Tavares Cavalcanti, escrivão do Juizo
de Menores, interposto da decisão do
juiz Burle de Figueiredo, que suspen-
deu o recorrente, pelo prazo de BO dias,
do exercício do cargo.

Resolveu a commissão. em accordam
proferido por unanimidade de votos,
diminuir a pena para 30 dias c redu-
zir a multa que tambem fora appli-
cada.

indigitado autor do as-
sasinio do tenente

Barbiani
RIO, 21 (A. B.) — O advogado Ro-

meiro Netto impetrou, á Corte de Ap-
pellação, um "habeas-corpus" em fa-
vor de Ralph Glass, envolvido no as-
sassinio do tenente Hugo Barbiani, sob
o fundamento de demora na forma-
cão de culpa, o que considera eviden-
te constrangimento por parte do juiz
da 6.a Pretória Criminal, onde Ralph
foi denunciado.

O desembargador Arthur Soares,
presidente da Corte requisitou os au-
tos originários, afim de julgar o "ha-

beas-corpus" na próxima sessão de se-
gunda-íelra.

Cerca de um século pro-
hibidos de entrar em

Portugal
LISBOA, 21 (H.) — Encontra-se,

ha dias, em Lisboa, a princeza Maria
José de Bragança, filha do rei legltl-
mista de Portugal, d. Miguel e avó
do rei Leopoldo III dos belgas e da
princeza Maria José do Plemontc.

Ha cerca de um século que era pro-
hibida a entrada, em território portu-
guez, de membros desse ramo da fa-
milia real portugueza.

Jornalistas detidos em
Nictheroy

RIO, 21 (H.) — Por investigadores
da Ordem Social e Politica da 3.a De-
legada Auxiliar do Estado do Rio, ío-
ram detidos, hontem á tarde em Ni-
ctheroy, os srs. José de Mattos, Paulo
Porto e Zenor Bucarest, respectiva-
mente, director, secretario e redactor
do "Quinto Districto", que se edita
na capital fluminense.

Os dois primeiros foram removidos
para esta capital, ficando o ultimo
recolhido na Central de Policia do
Estado do Rio.

Monsenhor Paschoal Diaz

vembro de 1922, recebeu a sagração
episcopal, na Basílica de Guadelupe, a
2 de fevereiro de 1923. Expulso da sua
diocese pelo governo mexicano, foi
promovido a arcebispo do México a 25
de julho de 1929, tomando posse a
18 de setembro do mesmo anno. No
exercicio das suas funeções entabolou,
sob o governo Portes Gil, as negocia-
ções relativas á submissão dos catho-
licos insurrectos do Estado de Jalisco
e ao estabelecimento de "modus vi-
vendi" dos catholicos no México.

Absoluta
disciplina na Câmara

franceza
PARIS, 21 (A. B.) — O cx-pri-

meiro ministro Daladicr, na ultima
reunião do partido radical-soçialis-
ta, leu cm voz bem alta, os pedidos
dos radicaes-socialistas dc toda a
França, no sent^o da manuteri-

Está constituída uma grande com-
missão com a Incumbência de promo-
ver as commemorações pela passagem
de 9 de Julho. Agora, essa Commissão
deliberou, tambem, commemorar a
data de 23 de Maio, pois foi nesse dia,
cm 1932, que começou a reacção ban-
delrante, culminada na epopéa constr-
tucionalista. Dessarte, a referida com-
missão fará celebrar, pela manhã, u'a
missa, no Cemitério São Paulo, em in-
tenção dos cinco martyres dessa jorna-
da inesquecível na historia de São
Paulo — M. M. D. C. O.

Depois da missa, haverá uma romã-
ria symbolica aos túmulos dos mesmos
falando em cada sepultura oradores a
serem designados pelos centros univer-
sitarios.

Varias tribus de escoteiros prestarão
as honras militares.

PELO CLUBE PIRATININGA
Fiel aos seus compromissos, o Clube

Piratininga commemorará, com o ma-
ximo brilhantismo, a gloriosa data de
23 de Maio.

Assim, amanhã, ás 21 horas, em sua
sede social, realizará uma sessão so-
lenne, oecupando a tribuna a sra. d.

Maria Thereza Vicente de Azevedo, que
falará sobre "A lógica deshumana dc
23 de Maio".

Além da parte literária, haverá uma
sessão artística, cujo programma, orga-
nizado pelo Departamento Feminino,
estará a cargo da sra. d. Maria Amalia
Braga e seu grupo de " Mascotlnhns
Paulistas", que fará números de decla-
mação, canto e bailados.

Encerrará a sessão o poeta Gullher-
me de Almeida, que dirá versos de sua
autoria.

CARAVANA DE RIBEIRÃO PRETO
Para tomar parte nos festejos de 23

de Maio organizados pelo Clube Pira-
tíninga, virá uma caravana do clube
congênere daquella localidade, sob a
chefia do seu presidente, sr. Raphael
Pirajá. o qual falará durante a solen-
nidade. Está sendo preparada uma ca-
rinhosa recepção para essa comitiva.

Para essa festa será exigida, obriga-
toriamente, a apresentação da cartel-
ra social, acompanhada do recibo do
mez de maio. As pessoas estranhas ao
quadro social poderão obter convites
por intermédio de um associado, na se-
cretaria do clube.

0 turismo na Suissa

GOYAZ

Edouard Daladier

ção da mais absoluta disciplina
na Câmara dos Deputados. As soli-
citações cm apreço referem-sc,

* naturalmente, á disciplina parti-
daria. Trata-se tambem da questão
de votação compulsória. Outras
moções serão discutidas na reunião
de amanhã do comitê executivo do

partido.

Friedmann no Municipal
O pianista allemão Ignaz Friedmann

continu'a a sua temnorada venturosa
. em S Paulo onde, dia a dia, mais au-

INTERVENÇÃO NO MUNICÍPIO DE , gmenja 0 numero de seus admirado-

A crise mundial se fez sentir na
Suissa um pouco mais tarde de que
nos outros paizes; mas o turismo e a
exportação, equilíbrio de nosso balan-
ço commercial, foram, por sua vez,
violentamente golpeados sob a influen-
cia do marasmo econômico mundial.
Parece, felizmente, que passamos o
ponto mais critico da crise. Diversos
ramos da exportação acham-se em
franca melhoria. Anima-se a affluen-
cia dos turistas atrahidos pelo re-
ajustamento organizado pelas empre-
sas de turismo e de transporte. A ine-
vação capital que dará um sério im-
pulso á industria turística suissa são as
estadias livres a fortait. Trata-se de
arranjos individuaes. Os turistas po-
derão escolher entre 350 estações e
cidades e 1.250 hotéis, a começar pelo
hotel-pensão até ao estabelecimento
de grande classe, das cidades e das
beiras dos lagos até ás vtllas mais ai-
tas nos Alpes, da estação modesta ate
á de grande luxo. O viajante gosará
da liberdade c da mobilidade, facto-
res indispensáveis á uma viagem. Os
arranjos á "fortait" podem ser feitos
para um meio dia e seus preços fo-
ram de tal forma comprimidos que as
differenças de cambio não constituem
mais obstáculo nenhum ao desejo de
passar férias na Suissa. Pelo preço ex-
cessivamente modesto de 6 francos
obtem-se alojamento e pensão para
um meio dia; um dia inteiro custará

apenas 8 francos, tres dias 20 fran-
cos e 7 dias, 46 francos. Esses preços
comprehendem gorgetas, taxas de cs-
tadia, transporte da bagagem c á es-
tação, luz, aquecimento e musica. Por
sua vez, as empresas dc transporte fi-
zeram grandes esforços em prol do
turismo. Os viajantes vindos do cs-
trangeiro gosam de reducções de 30 a
40 °|° nas passagens da fronteira á
estação da estadia, assim como nos bi-
lhetes circulares. Diversas regiões da
Suissa introduziram grandes abati-
mentos nos preços das linhas das mon-
tanhas e dos vapores nos lagos, dando
direito a um numero illimitado de via-
gens. O automobilista não está sujei-
to a formalidades morosas quando en-
tra no paiz; tira apenas a carta de
entrada provisória que custa 2 fran-
cos para 10 dias, 4 francos para 20
dias e 6 francos para 40 dias. Com-
prará gasolina a preço especial.

As attracções que offerece a Suissa
como palz de ferias, são únicas cm
seu gênero. Não depende mda moda.
A Suissa offerece, num pequeno espa-
ço, tudo que se procura cm outros pai-
zes a custo de grandes viagens: la-
gos e montanhas, praias e alpinismo,
os recursos das grandes cidades e a
solidão da natureza, o clima tônico do
norte e a doçura do sul, variedade de
línguas e das culturas, uma vida po-
pular colorida e fiel a seus velhos cos-
tumes.

0 CARRO DE BOIS VIROU E CAHIU NO 0ERBIG0
DOS SETE OCCUPANTES, DOIS PERECERAM

LEON, Hespanha, 21 (H.) — Um
carro de bois, em que sete pesoas re-
gressavam de San Roman de los Ca-
balleras, virou, ao atravessar o riacho
Oerbigo, lançando á agua todos os
oecupantes.

Duas pessoas foram carregadas pela

correnteza e morreram afogadas. Um
outro viajante teve a presença de cs-
pirlto de abrir o guarda-chuva que tra-
zia comsigo, o que lhe serviu de boia,
permlttindo-lhe alcançar a margem.
Os demais viajantes tambem consegui-
ram salvar-se.

BÔA VISTA
GOYANIA, 21 (H.) — Noticias pro-

cedentes do Norte informam que com
a chegada da 4.a Companhia de Po-
licia, posta á disposição do capitão
Santiago para executar a intervenção
decretada, o municipio de Bõa Vista
de Tocantins está quasi pacificado.
Aquella autoridade convidara as pes-
soas refugiadas em Porto Franco a
regressarem á Bôa Vista, offerecendo-
lhes todas as garantias.

AS NOVAS CONSTRUCÇÕES
GOYANIA, 21 (H.) — As obras de

construcção e reparação da nova ca-
pitai progridem rapidamente. Estão
recebendo pintura vários edifícios pu-
blicos destinados a servirem de sede á
Corte de Appellação, ao Tribunal Elci-
toral e á Assembléa Legislativa. Este
ultimo foi construído em pouco mais
dc 30 dias.

No recital de hontem, no Munici-
pai, ao qual compareceram os sociòs
da "Instrucçãó Artística do Brasil",
Friedmann oecupou toda a primeira
parto do seu recital com o profundo
Beethoven, colhendo fartos applausos.

Mendelsohn, em vários trechos, foi
executado na segunda parte, cabendo
a Chopin, a terceira.

Inútil dizer-se que em todo o prn-
gramma, o grande pianista poz em
prova os bellos dotes artísticos que to-
dos lhe reconhecem.

Comtudo, houve quem deses prefe-
renda k Sonata op. 35 c Loloneza, de
Chopin. ao "•Scherzo". de Mendelshon
e as "ccossaires", de Beethoven.

Chamado á scena. repetidas vezes,
no final dc cada parte. Friodmann.
com a máxima gentileza, attendia
promptamente aos pedidos e. assim,
concedeu cerca dc nove extras.

Raptada pelos filhos
para não casar

PORTO ALEGRE, 21 (H.) — Estava
marcado para hoje o casamento do
sr. Manuel Silva Fraga, de 69 annos
de idade, com uma senhora que conta
mais de 50 anncs. A' ultima hora, po-
rém, os filhos da noiva levaram-na
para rumo desconhecido, afim de evi-
tar o consórcio. O noivo queixou-se á
policia.

VIAJARAM PELO
"CURUPIRA"

RIO, 21 (H.) — Pelo "Curupü-a",
do Syndicato Condor, chegaram hoje
de Santos os srs. Roberto Alves Lima,
com sua esposa d. Helena Alves Lima:
José Silva Telles e esposa, d. Carmen
Silva Telles e viuva Elisa Nogueira.

Accordo commercial en-
tre o Brasil e Allemanha

RIO, 21 (H.) — Foram acceitas as
bases do accordo commercial entre o
Brasil e a Allemanha, que nos trará
um grande augmento de exportação e
cuja execução está dependendo ape-
nas da approvação ou communicação
definitiva e official daquelle paiz.

Decretos na pasta da
Fazenda

RIO, 21 (H.) — O presidente da Re-
publica assignou decreto na pasta da
Fazenda, nomeando Arthur Pereira
Salgado, escrivão da colleetoria federal
de Pindamonhangaba, no Estado dc S.
Paulo; e a pedido, c por permuta, o
guarda da policia aduaneira da Alfan-
dega de Santos, João Paulo de Albu-
querque, para a Alfândega do Rio de
Janeiro e o guarda desta ultima Al-
fandega, Secundino Fontes para identi-
co lugar na de Santos.

OS CRIMES DO BAIXO
ESPIRITISMO

PORTO ALEGRE, 21 (H.) — Com-
municam de Taquara que Antônio Ro-
sa, mais conhecido por "pae Antônio",
dedica-se á pratica do "batuque" e em
certo dia, recebeu uma "communica-
rão" para matar o demônio, mas antes
tinha de dilacerar a faca a própria ir-
mã, para depois queimal-a.

Praticado o crime, Antônio Rosa foi
preso, tendo declarado ás autoridades,
o que acima fica dito.

Afim de esclarecer o caso, seguiu pa-
ra Taquara o sub-trefe de policia da
região.
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dos muitos característicos novos

e preciosos do caminhão Chevrolet
1936 é o novo eixo traseiro inteira-
mente fluetuante. Quem dirige um
caminhão sabe o que isto vale;^ mais
solido, mais garantido, este novo typo
de eixo é de segurança incomparavel.
Esta segurança traduz-se em rapidez,

E' um produeto da General Motors

representa economia maior. Outros
melhoramentos collaboram com esta
innovação para fazer do Chevrolet
de 1936 o seu caminhão. Diminua o
seu trabalho, multiplique o seu di-
nheiro adquirindo o caminhão Che-
vrolet 1936, que possue eixo traseiro
inteiramente fluetuante.

¥E01ET DE 193S
OTTO PENTEADO & CIA.

Rua D, José de Barros, 18

Agentes Chevrolet em São Paulo:
CASSIO MUNIZ & CIA. ROSA, MESQUITA & CIA. LTDA.

Praça da Republica, 60 Av. São João, 587
Outros Agentes nas principaes cidades do Brasil

S. A. B. E. MESTRE e BLATGE'
Av. Rangel. Pestana, 1038

Rua Butantan, 101

VIDA SOCIAL
II ANTÔNIO SCOTTI 1li
H O nome de Antônio Scotli, recentemente fallecldo na Italia, evoca »|
U uma das carreiras mais gloriosas do theatro lyrico. \\
" Esse grande barytono nasceu em Nápoles, como Caruso. Por signal ??
« nue foram companheiros dc glorias durante muito tempo, principal- .!
•: mente no palco do '•Metropolitan" de Nova e York, e vieram ambos ||
U extinguir-se em terra napolitana, o tenor, ha ja 14 annos; Scotti, cm «
í{ fevereiro ultimo. „ ,, U
'.'. Tendo estreado cm Malta, no papel de "Amonasro , com a idade y
« de 23 annos, Antônio Scotti rapidamente se collocou entre os melho- U
» res cantores da época. Quando da sua estréa, aqui em Sao Paulo, tm is
H 18SP ia a critica salientava a voz deliciosa e o notável talento inter- tí

H pretátivo do joven barytono, cuja carreira contava apenas 3 annos «
« A Companhia Lyrica Ferrari, que o apresentara em nossa Capital,
Ü trouxe-o novamente o anno seguinte. As operas que Scotl cantou nes-
« --?. .T.Y ,,á,t fnfnm? "Vesnri Siclllani". "Aida", "Fausto".

sas duas temporadas foram: "Vespn Siclllani .
"Don Carlos", "Ugonotti". "Amico Fritz", "Dinorah" ,

'Cannosina" (do compositor patrício Gomes
"Favorita"
"Otelio", "Gioconda
de AoapHrn'ciro "Tonio", dos "Pagliacci", e o primeiro protagonista do
"Falstaff", que São Paulo conheceu, foi Scotti. ,„,„,,„

Pouco depois, os Estados Unidos quasi monopolizaram o bai ytono
italiano.

O "Metropolitan" de Nova York, guarda a lembrança das suas ad- |{
miraveis Interpretações, principalmente em: "Tosca", "Mme. Butter- t:
Ily", "Falstaff", "Bohéme", "íris" c "Otelio".

No entanto, Scotti não soube conservar a voz em seu esplendor
por longos annos. como, por exemplo, Battistinl.

E isto é o mais extraordinário de sua carreira. Supprindo a pro-
gressiva deficiência da voz, Scotti encarnava diversos papeis com tanta
arte, que melhores barytonos náo conseguiam superai-o.

O seu "Scarpia" constituiu um verdadeiro padrão. Scotti interpre-
tou-o mais de 200 vezes, com 17 dlfferentes "Toscas", que se suece-
diam, brilhando e, após, desapparecendo, emquanto o barão Scarpia
permanecia, o mesmo. .

Esse papel, e mais os de "Sharplcss", da "Butterfly", e 'Chim-

Fen" do "Oracolo", no qual fez as suas despedidas ao palco lyrico,
em 1933, proporcionaram-lhe as ultimas apparições no "Metropolitan".

Mais que um notável cantor, Antônio Scotti foi um grande artista.

so (los associados far-sc-ii com o recibo
n.° 5. O secretario nttondsrii na sede. das
17 ás 18 horas, aos pedidos de convites.

 No primeiro domingo de junho, dia
7. o "Kwy Clube" fará uma excureno &
Ilha Porchat, em Santos, que será em trem
especial, que partirá ás primeiras horas do
dia. Os sócios que desejarem participar
tícssa excursão, deverão inscrever-se até o
dia 2 de junho. Será exigida a apresen-
tação do recibo n.° 5 IMalol. As demais
informações serão dfidas nn sédc social.

 Transcorrendo, amanhã, o 15.° an-
niversario de fundação da Academia Com-
mercial do Belém, os alumnos desse estu-
bcleclmento de ensino sito á rua Redem-
pção, 133 resolveram commemorar a data
promovendo um festival litcro-musical-
dansante no salão do "Esporte Clube Sa-
brati", em homenagem no professor José
Armênio, director c fpndador da Acadc-
mia.

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS

Dr. Wladimir Piza
Rua Barão dc Itapetininga, 226

lowsky, ás 21 horp.s, no Theatro
Municipal.

DIA 26 — 35!).° sarau da Sociedade de Cul-
tura Artística, As 21 horas, no
Theatro Municipal.

DIA 30 — Baile da Sociedade Recreativa
dos Auxiliares em Casas de Cou-
ros, ás 21 horas, no Portugal Ciu-
be. — Baile do Centro Paulista dos
Funccionarios Públicos, no "Tria-
non".

DIA 31 — Baile do Grupo dos Vinte, na
sédc social. — Vesperal-dansantc do
Clube Itálico, no Trianon, áa 15
horas. , '¦ 

„ .
JUNHO 1 — Excursão do "Kwy Clube', á

Ilha Porchat, cm Snntos.

 Em sua sédc, no Predio Martinelli,
15.° andar, o "Centro Gaúcho" offerecerá
domingo, 31, uma reuniáo-dansante aos
associados c suas famílias,

Tocará o "Jazz" Cosentlno.
Não haverá convites para estranhos, ser-

vindo dc Ingresso o recibo de mnio com
a carteira social, encontrados com o co-
brador á portaria. As dnnsns terão Inicio
ás 20 horas, c se prolongarão até á mela-
noite. Traje de passeio.

 O Centro Paranaense de S. Paulo,
offerecerá sabbado. 23 do corrente, um sa-
rau-dansnnte aos seus associados nos sa-
lõcs do "Portugal-Clubc", Predio Marti-
nelli. 6." andar.

Para essa festa, que será abrilhantada
pelo Jazz "Carelli" c promette rcvcstlr-se
de grando exlto.

FALLECIMENTOS
SEBASTIÃO PERRARESI — Falleeeu an-

te-hontem, nesta capital, o sr. Sebastião
Ferraresl, filho do sr. Antônio Ferraresl,
e d. Harpalice Dalla Vccchla Ferraresl.

Deixa os seguintes irmãos: José. casado
com d. Ellza Bassanl Ferraresl. residento
nesta capital: Antônio e Romllda. soltei-
ros residentes em Bebedouro; Rosa, casa-
da com o sr. Domingos Dalla Vccchla, ln-
dustrlal em Bárretos. c Arminda, casada
com o sr Antônio Zaccarllli, fazendeiro
em Andes. Deixa ainda tios c sobrinhos.

O feretro sahiu hontem, as 17 horas,
da rua Alves Ribeiro, 222 (Cambucy), para
o cemitério de Villa Mariana.

JOSÉ' RODRIGUES CUESTA — Falleeeu
nnte-hontem, em sua residência, a rua Lo-
pes Chaves. 02. com a Idnde de 66 .uinos,
o sr. José Rodrigues Cucsta, deixando viu-
va a sra d. Hypollla Flamcnco Rodugue-,
c os seguintes filhos: Manuel Rodrigues,
casado com R sra. d. Ainodea Scatolini;
Basllisa Rodrigues Cestari. casada com .,
sr. Basillo Cestari; Maria Rodrigues Pa

casada com o sr. Rnulvao, Bento Pa-
vão; José" Rodrigues Junior, casado com
a sra. d. Emma Lonso Rodrigues; Jul a
Rodrigues Moro, casada com o sr. Lydlo
Moro: Hermlnia Rodrigues Dol Plcchia. ca-
sada com o sr. Mario Del Plcchia, e nume-
rosos netos. , «_ ,

O feretro sahiu hontem, as 15 horas,
para o cemitério £'. Paulo.

r. o. c.

ANNIVERSARIOS
Fazem annos hoje:
Meninos: — Álvaro, íilho do sr. Joaquim

de Carvalho; Carlos, filho do sr. Francisco
Cardoso; Gilberto, filho do sr. Gilberto
Pereira Bueno.

Senhorltas: — Dolores, filha do sr. José
Orlando Lopes; Antonietta, filha do sr.
B Pinto de Oliveira; Maria, filha do sr.
J. Lopes; Conceição, filha do sr. Benedl-
cto da Silva.

Senhoras: — D. Rita de Carvalho, esposa
rio sr José Manuel de Carvalho; d. Nair
Sos Santos, esposa do sr. Jesulno dos San-
tos: d. Francisca Ferraz, esposa do sr.
Maurício Ferraz.

Senhores: — Francisco Conceição Ju-
vím" coronel Antônio Joaquim Pereira
Braga, fazendeiro em Piraju'; dr. Edmur
Magalhães dc Castro Cotti; prof. Antônio
de Arruda Ribeiro.

 Fez annos hontem o exmo. sr. dr.

Ciccro Borges de Moraes, competente cli-

nlco nesta capital, onde é figura de desta-

que na sociedade, e illustre membro do

Conselho Consultivo do Partido Republl-

cano Paulista.
O dlstincto anniversariánte, na data de

hontem"teve oPportunldade de. verificar
quanto é estimado, tendo recebido ln-

nuínV* cumprimentos nao « desta ..,-

ÁCIDO URICO — RHEUMATISMOS - NEVRALGIAS
ALTA PRESSÃO ARTERIOSA

DR. G. FARANO
Avenida Brig. Luiz Antônio, 755CLINICA ESPECIALIZADA

pitai como tambem do Interior do Estado.

DR. FRANCISCO DE PAULA E SILVA

A data dc hoje regista a passagem do
anniversario natalicio do dr. Francisco de
í-auáe Silva desembnrgador aposentado
da Corte dc ÁppellJíáo do Estado do São
P 

Magistrado e figura de" grande projec-
,-So nos meios porenses e na sociedade pau
lista «illustre anniversariánte. na data

NUPCIAS
Realizou-se honetm, o casamento do sr.

Romeu Benelll, commerciante nesta pra-
ça, filho do sr. Pedro Benelll e de d. Ire-
ne Benelll, com a senhorita Natalina Da-
mico, filha da viuva Carmella Damlco,

O acto realizou-se na matriz de SnnfAn-
na. ás 17,30 horas. Depois da cerimonia
religiosa, houve recepção no salão "Sáo
Bento", sito á rua Salette, 100.

 Está marcado para o dia 10 de ju-
nho próximo, és 16 horas, na matriz da
Consolação, o enlace matrimonial, do dr.
Othoniel Bueno Oalvão, filho do sr. Joa-
qulm Dias Galvão e d. A"ta Bueno Galvão,
com a senhorlta Angelina Gorga, filha
do dr. Jorge Gorga c d. Lulza Accetta
Oorgo.

 Realizar-se-á no dia 28 próximo,
na matriz de Santo Antônio do Pary, ás
17 horas, o enlace matrimonial do sr. José
Cruz, filho do sr. Manuel Cruz e d. Phl-
lhomena Cruz, com a senhorita Alzira Pai-
mas filha do sr. Antônio Palmos c d. Ma-
ria Palmas. Paranympharão o acto reli-
gloso, o sr. Antônio Pinto Palmas e a sra.
d. Piedade Montalegre.

FESTAS E BAU.ES
A dlrectoria do Centro Dramático e Re-

creativo Royal, fará reollzor na sua sede,
rua Lopes Chaves, 29, uma matlnéc-dan-
sante, no próximo domingo, 24. das 15 ás
24 horas, ao som do Jazz-orchestra Mation,
sob a regência do professor Canella, c a
orchestra Typica sob a chefia do maestro
Luiz Torres A sede social recebera uma
ornamentação artística. Aos associados ser-
virá de Ingresso o recibo n.° 5. mez dc
mnio. A dlrectoria está distribuindo con-
vites para a matlnêe, podendo os associa-
dos procurai-os na secretaria.

 Continua despTtando curiosidade a
realização do baile que a Associação dos
Funccionarios Federaes, com sede a la-
delra da Memória, 2, sobrado, promoverá

ri* h-0jCY^doOCCmfr?êddorrSeusardot?sUade ímanhã: StTWmü nos salSesScandina-
«ração e cs'plrttC vos, a rua Nestor Pestana, 180. O Ingres-

HOMENAGENS
No salão da Casa das Arcadas á rua

Quintino Bocayuva, 54. telephone 2-5067
a continu'a a disposição dos interessados
a lista de adhesões ao Jantar que um
grupo de artistas, c sob os auspícios do
"chovo no molhado" promove em home-
nacem a Mozort Firmeza.

 Está definitivamente marcada para
o dia 28, quinta-feira próxima, a recepção
offieial em que a Congregação do Instituto
dc Educação, recebe d. Noemi Silveira
Fudolfer, recentemente nomeada cathtdra-
tica dc Psychologia Educacional, após bri-
lhante concurso. . .

Por essa oceasião falara cm nome da
Congregação o prof Milton Rodrigues e
em nome do corpo discente, a senhorlta
Elza dc Moraes Barros. do Curso dc Admi-
nistração Escolar.

NOTAS SOCIAES
AMANHA — Reuniáo-dansante do Tennls

Clube Paulista, no Clube Commer-
ciai — Chá dansante do E. Clube
rau-dansante do Centro Paranacn-
Syrlo, ás 16 horas, na sede. — Fes-
tival do Clube Rex, em homena-
gem á Imprensa Paulistana, i.s 21
horas, na sede. — Baile do Nosso
Clube, ás 21 horas, no C. A. Pau-
listano. — Baile do Centro Repu-
blicano Portuguez, ás 21 horas. —
Concerto dos Cossacos do Don, as
21 horas, no Theatro Municipal. —
Baile do S. P. Railway Athlctic
Clube, na sede, ás 21 hora-.. —
Baile do Terminus F. C, ás 21
horas, na sede.

DIA 24 — Festival artlstico-lltcrario do
Grêmio dos Funccionarios Públicos,
dedicado á Imprensa Paulistana.
— Vcsperal-dansante do Curso L.
Reynold. as 19 horas, no Trianon.

 Concerto dos Cossacos do Don.
ás 15 horas, no Theatro Munici-
pai. — Vesperal do C. D. R."Rc-víi" âs 15 horas, rm fcédf*.

DIA 25 — i.° recital de Alexandre Brai-

MISSAS

CORONEL ANTÔNIO DE LACERDA
FRANCO

Será celebrada na próxima segunda-fei-
ra, ás 10 horas, na Matriz dc Santa Ce-
cllia. a missa dc 7.» dia por Intenção da
alma' do saudoso ex-senador coronel An-
tonio de Lacerda Franco.

Sr. Nadlr Dias Figueiredo
Amanhã, ás 8 horas, será celebrada, na

Igreja de Santa Iphigenla, missa em ac-
ção dc graças pelo rápido restabelecimento
do estimado Industrial sr. Nadlr Dias Fi-
guelredo, chefe da conceituada firma des-
ta praça Nadlr Figueiredo S|A.

Esta é uma demonstração dc regesijo
que os numerosos operários e auxiliares «le
Nadlr Figueiredo S|A. c da Crystalleria
Nadlr Ltda. fazem no seu digno chefe e
amigo pela 

'sua 
Volta á actividade.

Grandemente estimado, nfto só nos meios
industriaes e commerciaes onde o seu es-
plrlto recto c vivo se faz sentir, como
tambem em nossa Sociedade da qual c
ura dos mais destacados elementos, essa
homenagem bem patenteia a merecida sym-
pathla de que gosa
guelredo.

EXPEDIENTE UE HONTEM
Sessão ordinária tia Primeira Cn-

nmra — Presidente, sr. desembarga-
dor Jullo de Parla; sub-sccretarlo, sr.
Joaquim Schmidt. A' hora legal, com
a presença dos srs. desembargadores
Hermogenes Silva, Mareio Munhoz,
Azevedo Marques o Ferreira França,
foi aberta a sessão, sondo lida o ap-
provada a acta da sessão anterior.

PASSAGENS — O sr. Hermogenes
Silva no sr. Mnrclo Munhoz, appelln-
ções 21.025 de CAMPINAS, 20.989 de
JACAREHY, 21.021, 21.053 de MON-
TE APRAZÍVEL, 21.017, 20.997 dc
TATUHY; no sr. Ferreira França, ap-
pellnções 20.931 da CAPITAL, 2P.996
dc BEBEDOURO. — O sr. Mareio
Munhoz ao sr. Azevedo Marques, ap-
pellações 20.982, 21.054 da CAPITAL,
21.038 dc SANTOS, 21.034 de OLYM-
PIA; no sr. Hermogenes Silvn, recur-
so 7.112 da CAPITAL, 7.170 dc PI-
RACAIA, appellaçoes 21.041 de IBI-
TINGA, 21.049 de CAPÃO BONITO.
— O sr. Azevedo Marques ao sr. Fer-
relra França, appellaçoes 21.063 da
CAPITAL, 21.051 dc CAÇAPAVA; ao
sr. Mareio Munhoz, appellação 21.022
de S. JOSÉ" DOS CAMPOS. — O sr,
Ferreira França ao sr. Hermogenes
Silvn. appellaçoes 21.044, 21.032 de
SANTOS, 20.988 de PIRAJU', 20.992
dfc TAQUARITINGA, 21.000 dc AGU-
DOS, 21.008 de TATUHY, 21.036 de
ITAPORANGA; no sr. Azevedo Mar-
quês, nppellaçóes 21.055 de ESPIRITO
SANTO DO PINHAL, 21.047 dc ITA-
PIRA, 21.067 dc RIB. BONITO.

JULGAMENTOS — "Habeas-cor-

pus" — 9.219 — CAPITAL — Pacien-
te, Salvador Frederico — Julgou-se
prejudicado. 9.222 — PRESIDENTE
PRUDENTE — Paciente, Norberto
Josc de Moura — Julgou-se prejudi-
cado. 9.228 — RIO PRETO — Pa-
ciente, Luiz Achilles Nogueira — Ne-
gou-se a ordem. 9.234 — RIB. BO-
NITO — Paciente, Joüo dos Santos
Custodio — Negou-se n ordem. 9.235
— JAHU' — Paciente, José Parra —
Converteu-se o Julgamento em dillgen-
cia, contra o voto do sr. Azevedo Mar-
aues que concedia a ordem. Recurso
crime 7.152 — CAPITAL — Kurt
Werner Willy Hartmann, recorrente c
a Justiça, recorrida — Relator, sr.
desembargador Paulo Passalacqua —
Adiado i»r ter entrado o sr. relator
em gozo de licença. Apépllaçaó crime
20.596 — CAPITAL — Luiz Alves
da Silva, appellante c a Justiça, ap-
pellada — Relator, sr. desembargador
Mareio Munhoz — Negou-se provi-
mento contra o voto do sr. Mareio.
Designado o sr. Azevedo Marques pa-
ra redigir o accordam. — Appollação'crime 

21.009 — LINS — A Justiça,
appellante e Joaquim José da Silva,
appellado — Relator, sr. desembarga-
dor Hermogenes Silva — Negou-se
provimento contra o voto do sr. Her-
mogenes. Designado o sr. Mareio pa-
ra redigir o accordam. Appellação cri-
me 21.014 — TATUHY — Maria
Apparecida Dias, appellante e a Jus-
tiça, appellada — Relator, sr. des-
embargador Mareio Munhoz — Negou-
se provimento contra o voto do sr. Aze-
vedo Marques. Appellação crime 20.959

CAPITAL — Antônio Carpinelli, ap-
pellante e a Justiça, appellada — Ne-
gou-se provimento — Relator, sr. des-
embargador Ferreira França. Embar-
gos de declaração 20.792 — CAPITAL

Fredrico Augusto Paashaus, embar-
gante c a Justiça, embargada •'—
Relator, sr. desembargador Mareio
Munhoz: 20.678 — S. MANUEL — O
Juizo ex-officio, appellante c Renato
Fabrl, appellado — Negou-se provi-
mento. 20.29 — CAPITAL — Anthero
de Almeida, appellante e a Justiça, ap-
pellada — Negou-se provimento.

— Relatadas pelo sr. desembarga-
dor Azevedo Marques: — 20.941 —
OLYMPIA — A Justiça, appellante c
Amoldo Bulle, appellado — Adiado
para exame dos autos pelo sr. Hcrmo-
genes. 20.983 -- SANTOS — Alipio
Esteves, appellante o a Justiça, appel-
lada — Deu-se provimento. 21.027 —
S. SEBASTIÃO — A Justiça, appel-
lante c Severino de Oliveirn, apijella-
do —• Deu-se provimento, contra o
voto do sr. Hermogenes. Appellação
crime 21.005 — MARILIA — O Juizo,
cx-officio, appellante e José Gaspari,
appellado — Relator, sr. desembarga-
dor Hermogenes Silva — Negou-se
provimento. — A seguir o sr. desem-
bnrgador Julio de Faria passou a pre-
sidencia ao sr. desembargador Her-
mogenes Silva. — Appellação crime
21,029 — IGARAPAVA — ^José Mar-
tins de Sousa ou José Martins, ap-
pellante e a Justiça, appellada — Re-
lator, sr. desembargador Hermogenes
Silva — Deram provimento para an-
riüliar o processo desde o libello, in-
ciusivé. Votação unanime. 21.031 —
S. SEBASTIÃO — Sebastião Pereira,
appellante e a Justiça, appellada —
Relator, sr. desembargador Azevedo
Marques — Deram provimento por
votação unanime. Appellação crime
21.032 — MONTE APRAZÍVEL — O
Juizo ex-officio, appellante e José
Antônio Zeitume, appellado — Rela-
tor, sr. desembargador Ferreira Fran-
ça _ Negaram provimento á appella-
ção da Promotoria Publica, deram pro-
vimento á appellação "ex-Officio", do
dr juiz de Direito. Votação unanime.

Relatados pelo sr. desembargador1
Azevedo Marques: Recurso crime 7.172

PIRACAIA — A Justiça, recorrente
e Benedicto Gonçalves Bueno e outros,
recorridos — Deram provimento. Vo-
tação unanime. — Appellaçoes crimes:
21.055 — PIRAJUHY — O Juizo ex-
officio, appellante e José Martins Ca-
brelro, appellado — Deram provimen-
to. Votação unanime. 20.987 — SAN-
T0S _ Arthur Simões, appellante e a
Justiça, appellada — Negaram provi-
mento. Votação unanime. 20.995 —

TAQUARITINGA — O Juizo ex-officio,
appellante e Sebastião Moreira de
Moraes, appellado — Negaram provi-
mento. Votação unanime. 21.011 —

SOROCABA — A Justiça, appellante
o Miguel Bruno, appellado — Negaram
movimento. Votação unanime. 21.01o

I.

_ Foi justificada pelo sr. secretario
da Côrtc, a falta dada pelo offieial dc
Justiça José Ceravolo, no dia 21 do
corrente,

CORREGEDOHIA GERAL DA JUS-
TICA — Despachos: — Processo n.°
810 - Rio Claro — Carlos Trevisan -
"Hei por subsistente a nomeação do
cidadão Carlos Trevisan para o cargo
de escrevente habilitado do cartório
de paz o annexos de Annapolls, visto
achar-se em ordem regular o processo
respectivo. São Paulo, 20 dc maio de
1936. — (a) Manuel Carlos.

Processo n.° 900 — Capivary —

Humberto Del Nery —¦ Habilitação de
escrevente — "Hei por subsistente a
nomeação do cidadão Humbreto Del
Nery para o cargo de escrevente habl-
litado do cartório do Registo Geral,
de Hypothecas c Annexos da comarca
de Capivary, por se achar em ordem
o respectivo processo. São Paulo, 20 dc
maio de 193G — (a) Manuel Carlos."

Mappas exigidos pelo Regimento das
Correlçõcs: — As comarcas que ainda
não remetteram os mappas exigidos
pelo Regimento das «Oorreições ou o
fizeram de modo incompleto, são as
seguintes:

AGUDOS: — Falta o mappa do pa-
ragrapho 1." do artigo 4.°, referente
aos dois cartórios;

ARARAQUARA: — Faltam todos os
mappas;

BÁRRETOS: — Faltam todos os
mappas;

BEBEDOURO: — Falta remetter o
mappa do 2.° officio, que foi devolvido
para ser completado c remetter, ou-
trosim, os mappas do paragrapho 1.°
do artigo 40, com relação aos dois car-
torios;

CANANE'A — Faltam todos os map-
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sr. Nadlr Dias Fi-

OPALINA
(LEITE DE TEFINO)

ELIMINA AS ESPINHAS

REJUVENESCE A CUTIS.
A' venda na CASA PAIVA.

pas.
ESPIRITO SANTO DO PINHAL: —

Falta o mappa do paragrapho 1.° do
artigo 40, relativo ao cartório do 1."
officio:

GUARATLNGUETÁ': — Faltam to-
dos os mappas;

MOGY-MIRIM: — Faltam todos os
mappas;

PARAHYBUNA: — Faltam todos os
mappas, devolvidos para completar;

PITANGUEIRAS: — Faltam todos
os mappas;

RIBEIRÃO BONITO: — Faltam to-
dos os mappas;

SANTA CRUZ DO RIO PARDO: —
Faltam todos os mappas;

TAQUARITINGA: — Falta o map-
pa do cartório do 1.° officio, que foi
devolvido para ser completado.

FÓRUM CRIMINAL
SUMMARIOS

l.a VARA — A's 13 horas — João Au-
gusto de Oliveira, artigo 268 com-
binado com o artigo 273; — Ange-
lina Franzoi e Nicola Fares, artigo
304 e 303; Abilio Augusto Fernan-
des, artigo 331.

2.a VARA — A's 13 horas — Manuel
Monteaberto e Joáo de tal, artigo
303; Antônio Pereira c outros, arti-
gos 268 e 272; Abel Ferreira Cnrdo-
so e Joaquim Silva, artigo 303; An-
tonio Chaul, artigo 303; Helena Ma-
ria Conceição, artigo 330 parag. 4.°;
Gloria da Conceição, artigo 303.

3.a VARA —- A's 13 horas — Octavio
Foffe, artigo 304; Germano das Ne-
ves e outro, artigo 338 n. 2; Agosti-
nho Antônio Miele, decreto 22.796;

4.a VARA — A's 13 horas — Jorge
Belga, c outros, artigo 303; Felippe
Akran, artigo 303; Pedro Ribeiro
Pinto Filho, artigo 303; Dino Dan-
to, artigo 297; Sebastião Sanchez, e
outro, artigo 303.

DENUNCIAS
O dr. J. A. Paula Santos Filho, ad-

junto dos promotores públicos, em
exercido na 2a vara criminal, offereceu
denuncia contra os réos: Francisco
Hermogenes de Vasconcellos, incurso
nos artigos 1.° e 4.° do decreto 22.796,
d«: 1.° de junho de 1933; Francisco Ca-
naes e Julio Canaes, incursos no artigo
303, da Consolidação das Leis Penaes.

— Pelo 4.° promotor publico, dr.
Flavio Moraes de Queiroz, foi apresen-
tada denuncia contra os réos José
Oèstmann Junior, incurso no artigo
303; e Alfredo Vieira, incurso no arti
go 330 parag. 4.°, tudo da Consolida
ção das Leis Penaes.

TRONUNCIA
Por despacho do m. juiz da 2,a vara

criminal, dr. José Augusto de Lima,
foi julgada procedente a denuncia of-
ferecida contra o réo Baddi Meias, in-
curso no artigo 303, da Consolidação
das Leis Penaes.

LIBELLOS OFFERECipOS
Na audiência ordinária do m. juiz

de Direito da 5,a Vara Criminal, dr.
Mario de Almeida Pires, servindo o es-
crivão sr. Ignacio Luccas, pelo dr. José
Carlos de Ataliba Nogueira, 5.° promo-
tor publica da capital, foram offereci-
dos os seguintes libeilos contra os réos
presos: José Paulino da Silva, pelo de-
licto do art. 330 parag. 4.° da Conso-
lidação das Leis Penaes, por ter no dia
29 de janeiro do corrente anno, ás 7
horas da noite, á rua João Cesario,
nesta capital, subtrahido, contra a von-
tade dc d. Serafina Veiga da Silva, va-
rios objectos que foram avaliados em
rs. 1:9208000; e José dos Santos, pelo
delieto do art. 330 parag. 4.°, por ter
no dia 25 de março deste anno, á rua
Roma, defronte ao predio 7, nesta ca-
pitai, ns 3 horas da madrugada, sub-
trahidado para si, contra a vontade do
dono Amadeu Biagio, objectos avaliados
em 15S000. Nesse mesmo dia, ás 4 ho-
ras, no mesmo local, tentou sübtrahir
da mesma victima, outros objectos que
foram avaliados em rs. 800SOOO.

I

CAPITAL — Maria Morgato, appel
lante e a Justiça, appellada — Adiado
a pedido do sr. relator.

PRESIDÊNCIA — Requerimentos
despachados: — Do dr. José Augusto
Mattar e de Francisco Rosemberg —

J. Ao sr. relator. Do dr. João Evan-
gélista França Leme — J. Sim, em
termos, e com traslado. Do dr. Hella-
dio Capote Valente — J. Sim, em ter-
mos Do dr. José Jardim de Azevedo

Ji Conclusos. Do dr. J. Benevides
de Rezende e de Sylvio Perbelini — J.
Sim, em termos. Do dr. Amador da
Cunha Bueno — A. Requisitem-se in-
formações. Do dr. Joáo Gogliano —
D. Ao sr. relator. Dc Luiz Antônio da
Silva — A. Conclusos.

SECRETARIA — Em 20 do corren-
te. entrou no gozo da licença-premio,
de um mez, que lhe fora concedida, o
sr. desembt rgador sem assento, dr.
Paulo Américo Passalacqua.

TRIBUNAL DO JURY
Hontem não houve sessão nesse Tri

bunal.
JURADOS SORTEADOS

Para comparecer dc hoje, ás 12 ho-
ins, em deante, íoram sorteados os se-
guintes jurados srs.: Francisco de Al-
meida Prado, dr. Francisco de Almeida
Sampaio, dr. Francisco Antônio de Al-
meida Morato, dr. Francisco Araujo
Quirino dos Santos, Francisco Antônio
Paulo Matarazzo Sobrinho, dr. Fran-
cisco Ary Junqueira, dr. Octacilio Sil-
veira de Barros, dr. Octaviano Alves
Lima, Octaviano de Almeida Prado, e
dr. Octaviano Augusto Machado de OU-
veira Filho.
A CORTE DE APPELLAÇÃO DO ES-
TADO JULGOU NULLA A SENTEN-
ÇA QUE CONDEMNOU E ABSOLVEU
OS IMPLICADOS NO CASO DOS BO-
NUS DO THESOURO DO ESTADO

A Corte de Appellação do Estado,
por accordam do dia 6 de fevereiro
ultimo, por votação unanime, annullou
os julgamentos perante o Jury dos réos
Antônio Garofalo — Eugênio Trobia e
Aristides Castlgnani, implicados na fal-
sificaçáo e fabricação de bônus de rs.

, 100$000 do Thesouro do Estado de S.

1.2
KILOCYCLOS

Pró Hospital São Paulo
Communicam-nos:
"Alcança proporções alem, mesmo,

das expectativas da Commissão Cen-
trai da "Campanha Pró-Hospltal Sáo
Paulo "o desenvolvimento assãs auspi-
cioso desse benemérito movimento no
interior do Estado.

Quando as caravanas dc medico-,
deputados e acadêmicos da Escola
Paulista dc Medicina percorreram as
cidades paulistas e para as suas elites
appellou em prol dc um tal emprehen»
dimento, desde logo foi grande o en-
thusiasmo. Mas agora, com a parte
pratica da campanha 6 que se está rc
velando, em sua plenitude, o espirito
cooperador das nossas populações.

Iniciam-sc simultaneamente as cam-
panhas do café c tios cereaes, em Uns:
— Uma das primeiras cidades do inte-
rior que constituíram suas commlssões
para trabalhar para a "Campanha
Pró-Hospltal São Paulo" foi Lins, on-
de um pugillo de figuras idealistas,
comprehendendo o elevado objectivo
dessa causa, tomaram a si o encargo
de levar avante um movimento por
demais digno da collaboração geral.

Assim é que se constituiu, cm mar-
ço, a commissão directora local, com
as seguintes pessoas: Presidente, coro-
nel João Braulio Junqueira rie Andra-
de; 1.° vice-presidente, clr. Jonatlias
Fernandes; 2.° vice-presidente, sr.
Sylvio da Costa Neves; 1.° secretario,
sr. Paulo Olympio Nogueira da Cos-
ta; 2." secretario, sr. Manuel de Sá'
Fontes Junqueira Junior: 1." thesou- .
reiro, sr. Romeu Lima; 2.° thesoureiro,
sr. José Leite. Contando com a espon-
tanea collaboração de todos os círculos
do município, chegada a opportunidade
foram providenciados os meios para o
inicio das campanhas, julgando-se mais
cfficicnte desenvolver, slmultaneamcn-
te, as do café c dos cereaes.

Para completo êxito desses trabalhos
foram de inestimável dedicação os jor-naes locaes "O Progresso" o "Com-
mercio do Lins", que em consecutivas
publicações, têm revelado ao publicodo município o decurso dos trabalhos.

O juiz de direito ria comarca tem
sido dc extrema gentileza para com os
collaboradores, desenvolvendo pessoal-mente uma actividade que já. vae lo-
grando resultados expressivos.

Na phase actual da campanha cm
Lins, com o inicio da arrecadação das
contribuições, certamente, essa coopo-
ração náo faltará. E aos srs. Jovino
dc Carvalho e Miguel de Lima. jorna-
listas brilhantes que tém emprestado
apoio benevolente á campanha vamos
dever um trabalho inestimável, digno
da máxima gratidão."

Mais donativos da população «le Garça
— Tivemos ensejo de publicar, ha dias,
o já volumoso total das primeiras doa-
ções feitas ás commlssões da Campa-
nha pró-Hospital São Paulo, na cida-
de de Garça, por pessoas e firmas quo
immediatamente desejaram ro!laborar.
Agora, novamente e após tão ligeiro
intervallo, eis que recebe a cominissãp
central a relação dc mais donativos,
que é a seguinte:

João Corrêa L. dc Moraes Filho, 10
saccas dc café; Domingos Martins. 10:
Luiz de Freitas Penna, 5; Hilário Gal-
lo, 6; Antônio Marchi, 3; Ricardo Sto-
ti, 5; José Zamboni, 3 arrobas dc ai-
godáo, e José Corrêa, dinheiro.

O volume desses donativos permltte
o prognostico de um dos mais estu-
pendo resultados das campanhas do
algodão e do café nos municípios pro-
duetores das duas riquezas paulistas.""Correio Paulistano"
Succursal de Santos

NORBERTO DE PAIVA
MAGALHÃES

R. loão Pessoa, 31 - Phone 5082

Paulo, emittidos nos termos do dec. ••
5.585 de 14 de julho de 1932 (Revoltl-
ção Paulista), — num total dc rs. ...
300:000$000, mandando que sejam jul"
gados pelo Juiz Singular.

Quando se deu o julgamento desses
réos perante o Jury — diz o accordam
— já estava em vigor o decreto 8.3BJ
de 10 de abril de 1934. que determina
sejnm julgados pelo Juiz Singular f>-
crimes previstos no art. 14 do decreto
4.780 de 27 de dezembro de 1923, hoje
incorporado ao art. 245 ria Cons. das
Leis Penaes, e pelos quaes os réos res-
pondiam a julgamento .

Nestas condições, o réo Eugênio Tro-
bia, que foi nbsolvido, terá contra si
novo mandado de prisão e, quanto aos
outros dois réos, que ainda se encon-
tram presos, por terem sido rondemna-
dos: Aristides Castignani a 8 annos fl-
prisão cellular e Antônio Garofalo a *
annos, tambem de prisão cellular. te:
rão que ser novamente julgados, peran-
te o Juizo Singular. ,

Os réos Pedro Teixeira c José Bian-
chini Bonelli. envolvidos lambem "»
falsificação desses bônus, já cumpriram
pena na Penitenciaria do Estado.
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CRESCE 0 CLAMOR
Quando discutimos a reforma

tributaria mostrando os absur-
dos de que está Inçada^os pre-
juizos que acarretaria ás cias-
se3 productoras e a flagrante in-
constitucionalidade que a fui-
mina, chamamos egualmente a
attenção dos responsáveis para
0s embaraços que a sua appli-
caçáo havia de trazer ao com-
mercio e á industria.

As nossas criticas, inspiradas
apenas no desejo de servir ao
povo e ao Estado, foram logo
acoimadas de facciosismo, at-
Iribuindo-se ao propósito de fa-
zer opposição systematica uma
altitude absolutamente isenta de
qualquer eiva partidária.

Para os eternos patronos de
Iodos os governos a campanha
que encetámos e mantivemos
durante longo tempo contra a
extorsão íazendaria, visava só-
mente objectivos eleitoraes, por-
que argumentavam elles, não
havia na retorma nada que jus-
tlílcasse o combate ou tomasse
plausíveis as nossas repetidas
censuras.

Debalde nos esfalfámos na
demonstração de que a mara-
vilha renovadora attentava con-
tra princípios inilludiveis da
Constituição e iria crear para os
que trabalham e produzem uma
situação de todo em todo in-
comcortavel.

0 appello ao dispositivo do
art. 185 da Carta de 16 de julho,
de clareza meridiano, e os pa-
receres firmados pelos nossos
mais destacados juristas, não
bestaram tambem para conven-
cer a cegueira regenerativa do
erro e do abuso em que estava
teimosamente persistindo.

Foi em vão que as associa-
ções de classes mais prestigio-
sas reclamaram e protestaram.
0 governo fez ouvidos moucos,
e o mais que obtiveram os de-
íensores- dos escorchados foi
que sé lhes atirassem algumas
pedras e muitas ameaças.
j O mau veso de julgar o go-
verno infallivel nos seus planos
e os que delles divergem ani-
rnados de intenções diabólicas,
manifestou-se, então, com uma
violência' inédita, cobrindo de
injurias cs pobres mortaes que
ousaram, como nós, não concor-
dar com o assalto á bolsa do
contribuinte inerme.

A certa altura do debate, ve-
riíícando que a razão estava
comnosco mas sem a superiori-
dade precisa para confessar a
culpa e dar as mãos á palma-
toricr, qulzeram os philisteus do
peceismo envolver o Partido Re-
publicano Paulista, por sua re-
presentação na Assembléa Le-
gislativa, no golpe extorsionis-
ta, affirmcndò falsamente queos deputados da minoria haviam
lambem approvado a reforma,

Destruímos sem tardança a
Pairanha deslavada mostrando,
com as publicações do próprio'Diário 

do Legislativo", que a
Palavra dos nossos correligio-
narios não faltou no momento
justo ;.;ti deiesa do povo e quea nossa bancada -tudo fez parafapedir a consummação do at-tentado fiscal.

Agora, decorridos quasi seis
mezes, o que se verifica é que
as nossas previsões não falha-
ram e soubemos realmente in-
terpretar o ponsamonto dos le-
gilimos interessados quando ar-
guimos a innovação tributaria
de damnosa ás conveniências
do commercio, da industria e do
povo.

Os clamores augmentam á
proporção que se vae pondo om
pratica a obra prima do sr. Cio-
vis Ribeiro.

O regulamento elaborado
para a cobrança do imposto
sobre vendas e consignações
mercantis é uma fonto perenne
de dissabores, impeços, diffi-
culdades e gravames para o
commerciante e o industrial ho
nestos, victimas de uma fiscali-
zação vexatória, permanente-
mente incommoda, abusiva e,
na maioria dos casos, inepta.

Sujeitos todos, grandes e pe-
quenos, a um regime odioso e
que perturba de maneira extra-
ordinária o rythmo normal das
transaecões, bem é de ver quan-
tos inconvenientes não resultam
do cerebrino regulamento, com
o seu exercito de fiscaes que,
em regra, não sabem ler.

O que temos visto neste par-
ticular escapa a qualquer qua-
lificativo.

Dessárte o que se conclue é
que a reforma tributaria em vi-
gor e o famigerado imposto in
constitucional não só crearatn
ônus pesadíssimos, capazes de
levarem á ruina muitos dos que
contribuem para a nossa prós-
peridade econômica, como tam-
bem constituem um authentico
elemento de desordem na vida
commercial de São Paulo.

Não é apenas o excessivo do
imposto, ultrapassando os limi-
tes determinados pela lei supre-
ma e matando actividades úteis,
o que autoriza a lueta contra a
inacreditável voracidade do era-
rio, mas tambem a maneira
como se processa a sua fiscali-
zação vexatória.

O commerciante já não pôde
ter cs comprehensiveis segredos
.da profissão, porque os agen-
tes da policia fiscal levam o seu
zelo ao ponto de se postarem,
horas seguidas, juntos ás caixas
de cada estabelecimento, acom-
panhando, impertinentes, o mo-
vimento de compras e pertur-
bando com as suas descabidas
exigências as transaecões com-
merciaes.

As reclamações que diária-
mente nos chegam não só da
capital como ainda dos mais
diversos pontos do Estado, re-
velam nitidamente a extensão
do absurdo que os reformado-
res praticam em detrimento da
economia privada e afinai sem
proveito para o Estado.

A justiça ainda não se pro-
nunciou a respeito, mas ó ne-
eessario que os prejudicados
não esmoreçam no combate
que emprehenderam, si que-
rem, effectivamente, salvar-stí
da ruína a que os levará a nova
fiscalidade "constitucionalista".

' Cartas Cariocas

Notas e Commentarios

õ ministro do Trabalho está rcunin-
ri»_«fmml5Sâo d0 trieo. no empenho
r'JX mals csse Problema. A produ-»Q nacional anda muito carecida de«m.«.üs. Já se pôde falar na produc-sao nacional do trigo, sem receios, pois«..«afra ciP 1934 íoi estimada em ....
S,™ toneladas. e uma excellenteWMleaçSo do Ministério do Exterior,
mi, ,! adVDrte-nos, com precisão,
eí» 

3E m«lia,s de producção por he-
nríf' "° Bl'as" sâo tâo- ou mals e]C-
£2? 1Uilnt° as dos principaes centrosP oduetores do trigo, constituindo esterooiema, no paiz, mais uma alterna-a O ordem econômica — preço dou-w -- rio que propriamente agrícola
«<«?. çSo"- ° Problema offerece
MaoV 

e persPectivas da mal°r actua-
Como ninguém ignora os moinhos

E, am' ha bem P°uco temD°. aw» ao pão. Houve protestos, mas nada
sil» rortra a alta, pelo menos para
2M Mlas conseqüências. Esseswnmtos são periódicos. Os cariocas"an reclamando meios de defesa con-
um ri carestla- ° problema do pão íol"™|nos mais agitados. Contra os mono-wiiDS se levantaram protestos. A celeu-
.,* ';r«'-eu de modo incommodo, como™?uem ignora. A certa altura o ml-
cW Ü° Traba]ho. chamado a depor«pois do exame desse problema, con-
H ?Uc se cogitava de um monopóliowwietant.e. que merecia combate™-elco. D'ab.1 a lei recente decretada
U™ governo, mandando reduzir as ta-
,u«a<»ianeiras da farinha de trigo.
f.P?ttuftria moageira estremeceu des-
F,nanao u™a campanha insidios?,."ou-se em fechamento de moinhos e
í» . sados- na Câmara procura-
\'_ 

°5 effcitos da providencia.
6tàil Boverno resolveu concluir as me-
."•«¦ que lhe parecerem indispensáveis«apanha contra os preços altos
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das gêneros alimentícios. Foi determi-
nada, por isso mesmo, a mistura de
trigo nacional ao trigo importado. Uma
commissão technica vae estudar o pro-blema. Não ha muitos annos os espe-
cialistas estudaram o pão misto, con-
tendo milho e trigo. Em seguida o pãoattingiu ao custo do pão virgem. O
que se torna indispensável c o appare-
lhamento dos poderes publicos admi-
nistrativos contra as manobras dos lu-
cros llllcltos. Os produetos nacionaes
estão expostos a essa manobra do mos-
mo modo que os produetos importados.
O tabellamento dos gêneros de pri-
meira necessidade com fiscalização se-
gura, evitaria os abusos. Sem uma vi-
gilancia inflexível todos os remédios fa-
lharão sempre. Mas, acontece que o
conego prefeito Interino abandonou de
todo o pensamento de reconstituir os
serviços de tabellamento com cfficacia
Desde sua posse que o caso vem sendo
obstruído. Por isso até agora a Com-
missão de Tabellamento não fel res-
laurada concedendo-se impunidade ás
explorações.

* * #
Fala-se agora em incorporar os

abonos provisórios aos vencimentos do
funecionalismo. A iniciativa, certo, não
corresponde ás espectativas. A Câmara,
no anno passado, concedendo os abo-
nos provisórios, declarou que o fazia
porque não havia tempo para ser vo-
tada a reorganização geral dos quadros,
conforme velhos projectos, que não ti-
veram andamento, apesar das commis-
sões technlcas, nomeadas em diversos
ensejos. A reorganização geral dos
quadros é necessidade imperiosa.

As dependências administrativas vi-
vem num regime de desegualdades
Inexplicáveis. O que ninguém compre-
hende é a pertinácia desse regime,,
mesmo porque não se explicam os pro-

COMO NOS V-M
LA' FORA

O professor Karl Arens, sctentlsta
allemão contractado pelo governo do
Estado para desempenhar o cargo dc
1." assistente do Departamento de Bo-
tanica da Faculdade dc Philosophia,
Sciencias e Letras, ante-hontem che-
gado a esta capital, falou hontem nos
jornaes, e disse coisas que nos convém
caber.

Porque todos nós estamos convenci-
dos, apezar das affirmações em con-
trarlo que apparecem todos os dias,
que a Europa, á parte alguns lugares,
nos conhece perfeitamente. E com mais
razão pensamos assim desde que sc
estabeleceu um "perfeito serviço de
propaganda no exterior", serviço ca-
rlssimo, que devia dar os mais ex-
plcudidos resultados.

Que nos disse, no entanto, o proles-
sor Arens?

Que, em Berlim, julga-se que São
Paulo deve ter, no máximo, 600 mil
habitantes!

Náo cra preciso dizer mais nada,
para que pudéssemos avaliar o con-
ceito em que somos tidos no culto paiz
de Hitler. Uma cidade que tem apenas
seiscentos mil habitantes, não pode,
absolutamente, ser uma grande cida-
de. Poder-se-ia fazer toda a espécie
de propaganda, dizer que São Paulo
c um colosso, com lnnumeros arranha-
ecos, com interminável parque indus-
trial, com uma vida intensa e atrope-
lada, que se assemelha ás grandes ca-
pltaes do mundo. Nada disso teria o
minimo significado deante dessa outra
informação: "mas tem, apenas, 600
mil habitantes"...

E' claro. Mas que fazem, entáo, lá
pelo estrangeiro as nossas commis-
sões de propaganda? Onde se escon-
dem, que não dizem nada a ninguém?
E até quando manterá o governo uma
multidão de funccionarios para fazer
conhecer o Brasil ao mundo c, afinal,
o mundo jamais chega a nos conhe-
cer?

Parece que a Europa tem encantos
de mais, onde os nossos encarregados
da propaganda vão esquecer as diffi-
culdades do trabalho que lhes está aí-
fecto...

(o)

Em resposta a uma consulta da Ca-
mara tle Commercio Argentina
no Brasil, sobre as exclusões estabe-
tecidas pelo decreto n. 643, de 14 de
fevereiro ultimo, que regulamentou a
cobrança da taxa de 27o sobre o valor
das mercadorias de importação, o di-
rector geral da Fazenda Nacional de-
clarou que só ao trigo em grão é que
a exclusão se refere c não á farinha
de trigo, a qual, não podendo estar
çómpreheridida nas isenções mencio-
nadas no art. 2.° do citado decreto,
dada a distineção tarifaria que ha en-
tre os dois produetos, incide na allu-
dida taxa.

REGULAMENTOS DE
TRANSITO

A Prefeitura, por uni acto recente,
determinou que o trafego de bondes
seja fiscalizado pela Delegacia Espe-
cializada de Transito, e baixou um re-
gulamento a ser observado pelos mo-
torneiros e conduetores.

Nos paragraphos desse regulamento
incluose a obrigação em que estão os
conduetores de bom tratar o publico,
em ser cortezes e delicados.

Seria absolutamente necessário que
algumas partes do regulamento baixa-
do para os conduetores c motornelros
de bondes fossem extensivas aos
"chauffeurs" e cobradores dos omni-
bus, alguns dos quaes francamente, le-
vam a palma aquelles íunecionarios da
Light.

Náo é mais preciso insistir sobre as
razões dessa necessidade. Todo o povo
de S. Paulo as conhece, o as próprias
autoridades devem conhccel-a bem,
pois a imprensa tem sc íartado de
commentar o assumpto.

Deve haver um meio de se obrigar
os cobradores dos omnibus a com-
prehender que o publico não pôde ser

! tratado do modo que elles julgam ser
o mais natural.

Elles precisam economizar o seu rc-
pertorio de aggressividades e regrar
melhor os seus accessos de mau humor.

Em diversas linhas, principalmente
as que servem os bairros do Braz c
da Moóca, ó quasi impossível viajar-se.
Pelo menos, viaja-se sempre na expe-
ctativa dc uma desordem ou de um
conflicto.

Náo se poderia elaborar tambem
para essa classe um regulamento?

to;
Por decreto de 28 de abril passado,

na pasta do Exterior, foi publicado o
deposito do instrumento de ratifica-
ção, por parte da Áustria, da conven-
ção para a melhoria da sorte dos íe-
ridos e enfermos nos exércitos em
campanha e da convenção relativa ao
tratamento dos prisioneiros de guerra,
firmadas em Genebra, a 27 de julho
dc 1929; por outro de 12 dc maio cor-
rente, foi publicado o deposito do ins-
trumento de ratificação, por parte da
Áustria, da convenção para fixar a
idade minima de admissão de crian-
ças nos trabalhos industriaes (Was-
hington, primeira sesão, 1919).

jectos sepultados nas commissões te-
clinicas da Câmara. Vale à pena insis-
tir no assumpto. O que se reclama é a
equidade nos vencimentos, collocadcs
dc accordo com o nivel contemporâneo
da vida. A Incorporação dos abonos
provisórios aos vencimentos poderia
transferir para muito longe a reorgani-
zação geral dos quadros. Entretanto,
dos males o menor. Concedendo a in-
corporação as poderes publicos atte-
nuarão os castigos dos vencimentos
mesquinhos, que expunham o funecio-
nalísmo á miséria constante.

Y.

VERDADEIRO MOTIVO

A alliança do Partido Republicano
Paulista com facções do outros Esta-
dos vem sendo o pretexto pnra lnvc-
ctlvas c criticas da Imprensa officlal c
offlclosa.

Sem cogitar das flagrantes contra-
dições em que Insiste em cahir, os
mesmos que nos chamaram de sopa-
ratistas o procuraram attribuir-nos
intuitos secessionistas, fingem escan-
dalizar-se ante a solidez do vinculo que
se estabeleceu entre os partidos que
refogem á categoria dos incondicio-
naes e adhesistas, formando em todos
os Estados os núcleos tíe resistência
ás arbitrariedades dos dominadores.

Esses reparos venenosos náo escon-
dem, entretanto, o seu verdadeiro si-
gnificado. Exprimem, tão somente, o
pavor que ronda as hostes sltuacicnls-
tas, ante a firmeza com que se tem
conduzido os seus adversários, indlfíe-
rentes ás manobras envolventes da se-
ducção e da intriga, para fazer valer,
no momento opportuno, a força e o
prestigio da sua solidariedade, qUando
os elementos gelulistas se enfraque-
cem, dia a dia, mercê das dissenções
açuladas pelos appetites insatisfeitos.

Os ataques ' Ineptos do peceismo só
podem divertir. O povo náo se engana
com os zelos tardios dos catões de
fancaria que procuram ver nas atti-
tudes do Partido Republicano Paulis-
ta qualquer renuncia a directrizes flr-
memento estabelecidas.

Os paulistas conhecem a fibra do
illustre partido opposicionlsta. Sabem
que elle jamais se transvlará da rota
a que sc traçou, inspirado pelos mais
legitimas anseios piratminganos.

Defensor intimorato dos ideaes po-
pulares, vivendo do povo e para o po-
vo, o Partido Republicano Paulista já-
mais falhará a compromissos assumi-
dos com a gente plratlnlngàna cujos
imperativos obedeceu em todos os tem-
pos da sua actividade política, sempre
dedicada ao interesse collectivo.

A sua definição de attitudes, nas
conversações ultimamente havidas em
torno da pacificação cia politica nacio-
nal, vale, üidiscutivelmente, como no-
vo penhor da intransigência com que
manterá os scus pontos de vista. Des-
prezando vantagens e proventos, que,
alguns annos atraz, tão facilmente sc-
duziram os actuaes peceistas, o partido
bandeirante comprovou uma solidez de
convicções quo os que sc permittem
ao direito de criticas jamais puderam
ostentar.

(o)
Em notas do 11.° tabelllão desta ca-

pitai, íoi lavrado o contracto de lo-
cação dc serviços entre a Prefeitura
Municipal de Piratininga e o engenhei-
ro Mauro Porto, para execução das
obras de abastecimento de águas da-
quella localidade, orçadas em 
329:0323000.

BE RELANCE
Li, não ha muito lempo, uma

sentença lavrada por juiz acatado,
que impugnava as cartas missivas,
como meios de prova.

E as cartas, cxhihidas nos autos,
ciam dc pessoas dc peso e medida.

Eem sei que tal opinião do juiz,
c mais corrente do que parece, co-
mo certos boatos cm que a maio-
ria crê sem indagar de sua ori-
gem, por vezes completamente fal-
sa.

A carta missiva c documento va-
lioso c acceito como prova.

Aliás, aos que não pensam as-
sim, bastará um simples racioci-
nio, sem grandes voltigeos, para sc
convencerem do valor de uma car-
ta missiva c das conseqüências que
cila pódc acarretar.

Além disso, o nosso direito, sub-
stantivo c vehlcülar, reconhece to-
do o valor probante das cartas.

O Código do Processo, dc São
Paulo, no artigo 263 diz que são
aclmittidas cm juizo TODAS as cs-
pecies de provas reconhecidas nas
LEIS CIVIS E COMMERCIAES.

O Código Civil, artigo 136-III,
enumera como meio de prova dos
actos jurídicos: "documentas pu-
blicos ou particulares".

Está, nesse ponto, dc accordo
com os demais códigos.

Pereira e Sousa inclue as cartas
missivas como fazendo parle do
que genericamente sc intitula do-
cumentos particulares,

João Mendes, Paula Baptista c
tantos outros, dizem a mesma coisa.

O art. 290, do nosso Código do
Processo, reproduz, quasi que"ipsis lltcris", o art. 136-III, do
Código Civil.

Si até presumpções são meios
de prova, acecitos pelas leis sub-
stánttvas c processuaes, como rc-
purtiar as cartas missivas?

Seria absurdo c illoglco.
O Código Commercial, no artigo

140, chega a admittir cartas mis-
sivas, como prova de mandato mer-
cantil e nesse sentido vemos a
mesma orientação nos códigos ita-
Iiano, portuguez, hespanhol, ar^cn-
tino, chileno, clc.

Eis que, deante do dispositivo
claro do artigo 263, do Código do
Processo, acceitando TODAS as
espécies de provas reconhecidas nas
leis civis c commercial, c havendo,
como vimos, os textos decisivos do
art. 136-III, do Código Civil c 140,
do Código Commercial, como re-
pudiar cartas missivas?

Numa das vcneranilas Câmaras
da Corte dc Appellação, do Distri-
cto Federal, foi julgado um caso
cm que a prova se baseava cm car-
las missivas.

Houve impugnação dc taes car-
tas, como meio de prova admissi-
vel em juizo, mas os julgadores
não acecilaram a impugnação c
decidiram pela validade da prova,
fazendo allusão, no Accordam, ao
art. 140, do Código Commercial.

A meu ver tal decisão foi acer-
ladissima.

Voltarei ao assumpto na pri-
meira opportunidade, estudando o
caso em face da legislação compa-
rada e de nosso direito anterior.

ATAHUALPA

AMPAREMOS AS
VICTIMAS DE 32

São precárias ns condições financcl-
ras de multas viuvas de soldados que
tombaram na lueta constitucionalista.

Tendo a maioria dellas filhos a SU3-
tentar e náo dispondo de recursos nc-
cessai-los, encontram-sc cm dlfflculda-
des que, cada dia, mals se necentuam,
reclamando providencias immcdlatas
dos poderes constituídos.

Attenda-sc que os benefícios que o
Estado acaso propiciar a essas vlctl-
mas dn gloriosa guerra paulista não
têm o menor caracter dc favoritismo.
Constitue um dever indeclinável que o
poder publico, por mais esquecido que
esteja da epopéa bandeirante, precisa
cumprir. Desamparar a familia dos
herces que escreveram com o seu san-
gue a mais admirável das' nossas pa-
glnns cívicas é falhar a sagrados com-
promissos assumidos, quando a outra
parte soube cumprir cstrlctamentc os
seus, chegando ao extremo de sacrlfi-
car a própria vida.

Poucos dias atraz, as viuvas dos vo-
luntarios constitucionalistas mortos no
campo da honra realizaram uma reu-
nião para combinar medidas de prote-
cção ás necessitadas.

Como resultado desses entendlmeh-
tos, resolveram enviar ao governo do
Estado um memorial suggerindo a con-
strucção de uma villa de casas a serem
doadas ás viuvas dos voluntários tom-
bados cm 32. Para esse fim, seria ap-
plicado o numerário destinado á ere-
cção do mausoléo ao soldado consti-
lucionalista.

A lembrança merece, lndubitavel-
mente, estudos. Cogite-se, antes de
mais nada. dc amparar as victimas da
guerra paulista. Este será o modo
mais humano, razoável o justo de cul-
tuar-se a memória dos sacrificados pe-
ia lueta armada.

(O)

O director do Expediente do Pes-
soai communlcou á Alfândega do Rio
de Janeiro haver o sr. presidente da
Republica autorizado o desembaraço de
um barco, typo "out-rigger."; a oito
remos, vindo da Inglaterra e destina-
do á guarnição sclecclonada da Poli-
cia Especial, que vae representar o
Brasil nas Olympiadas de Berlim.

0 censo dos commercia-
rios de S. Paulo e de

alguns Estados

Caipiras, matutos e ptiilosophos

RIO, 21 (H.) — Foi fixada para ás
14 horas a cerimonia que se realizará
amanhã no Ministério do Trabalho
com a qual terá inicio o censo dos
commerciarios do Districto Federal, S.
Paulo, Minas Geraes, Estado do Rio e
Espirito Santo.

Desse serviço está incumbido o Ser-
viço Hollerite, que procederá ao lèvarí-
tamento de dados estatísticos relativos
a todos os que empreguem no Brasil
sua actividade no commercio, por meio
da distribuição de dois questionados,
um collectivo, referente ás empresas e
seus empregados c outro individual, re-
lativo á familia de cada commerclario.

Arrecadação federal em
_¦

S. Paulo em 1935
RIO, 21 (H.) — A Recebedoria de

Rendas Federaes em São Paulo, arre-
cadou em 1935, 259.036:837S800, assim
especificados: imposto de consumo —
140.844:401S000; circulação
71.561-.829S900; renda 
30.819-.453S200; loterias 
1.518:458S800; diversas rendas 
482:9305200; rendas patrimoniaes ....
40:5613900. rendas industriaes 
54:0325000; rendas extraordinárias
12.241:5348900; depósitos tle diversas
origens 1.342:5748900; consignações
182:8318900.

OS TERRENOS PARA A
CIDADE UNIVERSÍTARÍA

RIO, 21 (H.) — A commissão de-
signada pelo ministro da Educação pa-
ra examinar a situação jurídica nos
terrenos onde deverá ser construída a
Cidade Universitária, estudar os titu-
los tle propriedade dos mesmos terre-
nos e accordar as permutas ou acqul-
sições que se fizerem necessárias, ins-
tallou-so hontem em uma das . salas
da superintendência de obras o trans-
portes, no 4.° andar do edifício da Bi-
biiotheca Nacional, na avenida Rio
Branco.

Compareceram todos os membros da
commissão, sr. Rubens Maximiano de
Figueiredo, procurador dos Feitos do
Ministério da Educação; Eduardo
Duarte de Sousa Aguiar, superinten-
dente de Obras e Transportes do dito
Ministério, c Luiz Nogueira de Paula,
ajudante de sub-director da Directoria
do Domínio da União e docente da Es-
cola Polytechnica.

Por proposta do dr. Luiz Nogueira
de Paula, foi acclamado presidente o
dr. Rubens Maximiano Figueiredo,
que, acceitando o encargo, agradeceu
a lembrança do seu nome para dirigir
os trabalhos.

Invasão no município de
Lages, em Santa

Catharina!
RIO, 2 1 (H.) — Noticia-se que cor-

ria hontem, cm rodas catharincnscs,
que elementos chefiados por Jovelino
SanfAnna, ex-intendente de Bom Jc-
sus, no Estado de Santa Catharina, re-
presentando cerca dc 100 homens, ar-
mados dc fuzil, pretendiam invadir o
município vizinho de Lajes.

Rcvcstindo-sc da maior gravidade
esse facto, o governador catharincnse,
sr. Nereu Ramos, telegraphou ao gc-
ncral Flores da Cunha, governador do
Rio Grande do Sul, pendo-o ao par
desses factos.

Egual telcgramma dirigiu o gover-
nador catharincnscs ao ministro VI-
rente Rão. que logo fez o presidente
da Republica seiente do que oceorria.

RIO, maio.
A-s universidades estão sendo agora, no Brasil, uma espécie
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trárigeirosi que a nossa elite intelligcnte vae ouvu com

opprobio, sabendo hoje, entre outras co»:^ ciuditas, com que
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OtTem^recolheu um tão precioso ensinamento, dc que nem
cmsnãav. e conseguiu saber, ainda, a fórmula chimica da poma-
drPbibE^om°TeSMoysés, esse casquilho das capturas un£va
as caudalosas barbas, necessariamente nao podeser^infensp a
cultura universitária com que, em máxima parte, estão ,senão
a ímorados Òs nossos requintes de curiosidade intellectual.

Entretanto, tenho a impressão, provavelmente, estupida, de
oue nos achamos dominados por um propósito aichitectonco cie

Juro contiSenso:, estamos iniciando a construcção de um sooeibo
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quando menos, entre.tantas uma univer-
sidade em que, ao lado da historia dos pharaos ou da oiigeni do
stoicismo grego, os mestres insignes contractados paia nos oi
fuscar com as suas peregrinas luzes nos ensinem umas certas
noções menos incompatíveis com as exigências ásperas d o nosso
tempo e dc que possamos extorquir um proveito util tano pia-
tico, immediato nesta hora de rudes competições realisticas em
todos os domínios de actividade.

Todavia, essa excepção não consegue infirmar a minha assa-
tiva de estarmos cuidando do tecto antes dos alicerces. Rea-
mente, emquanto aperfeiçoamos na cultura mental a nata cias ii-
bas marítimas, esquecemos deploravclmente nos caprichos da
hinterlandia todo um vasto rebanho de illetrados mtegraes, a es-
pera do mestre-escola e da carta de A. B. C.

Evidentemente, eu não reclamaria uma universidade de pru-
losophia e letras para cada burgo sertanejo. Parece-me, entre-
tanto assás desarrazoado que abandonemos a ignorância, ao im-
paludismo, á bouba, ao trachoma alguns milhões clc caipiras, ma-
lutos jagunços, roceiros, e avolumemos nas grandes cidades cio n-

toral a raça illustre dos literatos e dos philosophos, aggravando,
de um lado, a já deshumana desigualdade demographica com a
casta dos sabidos, relativamente poucos, e a vara de queixadas
dos brutos, que são incalculáveis, aggravando, de outro lado, a
penúria vegetativa dos intellectuaes, cuja formosa mtellectuali-
dade não tem ainda sufficiente emprego conversível em moeda
em nosso mercado., .,

Ando com essas idéas a fervilhar no espesso craneo ha muito
tempo. Mas só agora ouso expellil-as, porque surgiu, emfim — em-
fim! — na Câmara dos Deputados, ha dias, um projecto realmente

sério, que me dá amplamente razão..
Será assumpto para próximo artigo.. .„„_„

¦ Matlnas AYRES

"DIÁRIO DA MANHÃ"
Recebemos o numero de 16 de abril

p. findo, do "Diário da Manhã", de
Recife, a grande folha do Norte do
Brasil que, commemorando o seu 9.°
anniversario, publica uma edição cs-
pecial de 144 paginas, bem impres-
sas, interessantes, lllustradas e con-
tendo matéria a mais variada. Uma
edição como essa, não é commum na
imprensa brasileira e por isso, todas
as felicitações ao collega pernambu-

OS "CONGELADOS"

ALLEMÃES
RIO, 21 (Ai B.) — Dc accordo com

as providencias assentadas entre o
Brasil c a Allemanha, dentro dos cs-
tudos dc conclusões dos ministros Sousa
Costa e Macedo Soares, a quota de
62.000 toneladas de exportação de ai-
godão para a Allemanha em marcos
compensados assegurará ao Banco do
Brasil o direito dc descongelar 
600.000 libras esterlinas do seu conge-
lado em ouro.

De crista cahida...
LELLIS VIEIRA

Numa das palestras em quadro ao canto desta folha, dizíamos
no escripto "Soltando rojão", que a equipe democrática installada
nes postes da imprensa palaciana, havia batido palmas dc contente,
esfregando as manoplas, quando sc esboçou a nuvem dc ruptura da
Frente Única dos pampas, ou seja, o "modus vivendi" da conciliação
politica do Sul. E' que o partido posto em leilão nos scus últimos tare-
cos para reformar os canapês e as poltronas sob o rotulo pecê, manti-
nha c alimentava o melhor interesse cm que os gaúchos permaneces-
sem brigados| Mas, como, praga de urubu não cáe cm cavallo magro,
os políticos pampeiros concertaram os pequenos furos da canoa c sc
fizeram ao largo em harmonia partidária, vela azul dc concórdia, "pan-
da, concava (lc beijos"... Foi a conta. O illustre alti-falanlc que no
Rio emitte em correspondência epistolar aquillo que se lhe rccommcnda
que emitta, veiu ante-hontem, liró e lampciro, tecendo na talagarça da
intriga, umas falas dc criança que estilhaçou a bilha, chorando a pi-
tanga da recomposição gaúcha. E insiste cm dizer nas entrelinhas cau-
tas, que o accordo guasca embora retornado ao seu "hangar" dc es-
labiliuade, continu'a entretanto sem nenhuma garantia para o futuro...
Francamente, cm matéria dc perversidade politica, não sc conhece pa-
drão mais accentuado com incrüstaçõcs dc grande estylo. E' que o
oiilubrismn pcceisla-dcmo... cralico, não supporla aproximações par-
tidarias affcctando-Ihc os balouços da rêdc que o embala nas posições,
c por isso, sc remexe todo cm coceirlnhas inconimodas... Vejam só
este trechinho de porcelana, onde sc descobrem filigranas da mais
rcndilhada perfídia: "Ficou demonstrado que a formula não evita os
attrictos, os conflictos, (dois "ilos"...) as crises. Não merece pois, a
patente dc apparelho dc pacificação que para elle pretendem os scus
inventores e advogados". E prosegue o virus: "O accordo, é verdade,
pódc ser remendado c concertado, como evidenciam as noticias dc hoje.
Note-se porém, que esse concerto só foi obtido por meio dc uma nova
formula, chamada "formula de recomposição" e cujos quatro ponlosos jornaes divulgam". Scntc-sc nessa correnteza dc vocabulário, o vo-
lume do morbus despeitado, de cara á banda c nariz torcido, filia c
enraivecido contra o reatamento das amistosldades riograndenses. E
mais esta catanada no accordo dos entreveros: "Muito gostam os
gaúchos dc "formulas" heptalogos, dccalogos, c quejandas! Sem esses
instrumentos, que aliás sempre se tem revelado dc grande fragilidade,
parece que não conseguem se entender". Toque o bonde. Ainda nesta
tessitura dc manhas oceultas o pecê conserva o mesmo alambiquc a
distillar venenos, procurando o achincalhe dos políticos do sul, a quem
hontem endeusava e hoje acicata com o sadismo da malcdiccncia. E
mais: — "Esta formula" de hontem não conta nem doze, nem dez,
nem sete ilens. Tem apenas quatro pontas. Não c pois, decalogo, nem
hcptalogo. F.' portanto um tetraedo, ou um quadrado, sinão for tetra-
logia wagneriana... Ou talvez seja aquelle jogo juvenil que as crean-
ças chamam dc "quatro cantos". Ila dc ser isso. Mas no brinquedo de
quatro cantos, como sc sabe ha sempre um parceiro que "sobra" e
fica sem lugar!... "Com esta tirada dc mordacidades c despeitos. con-
clue o pecê a sua apreciação sobre o reaccôrdo riograndense. Forem
como em regra, macaco não olha p'ra o rabo, sem se lembrar de que
quem o tem não se assenta, escapa maliciosamente ao pede a recorda-
ção da sua politica de trambolhadas, óra chamando o tenente João AI-
berio dc "cultura invulgar", óra proclamando-o um idiota porque o
chutou dos poleiros, óra cslereotypando "Lampeão" com honras de"Diclador", óra sorrindo cm saudações ou mesmo mãos estendidas em
abraços e beijos dc "reconciliação" Interesséira. Isto tudo sem hepta-
logos sem dccalogos, sem trilogias, sem hypotenusas, sem pentágonos,
sem rhetorica, sem itens, sem taboas sem disco e sem o minimo res-
quicio daquitlo que os antigos chamavam... respeito humano! Náo sc
pretende aqui nenhuma intromissão nos episódios da politica dos pam-
pas, ou siquer justificar-lhe ou defender-lhe as attitudes partidárias.
O de que se trata nestas mal alinhavadas considerações, c negar a im-
prensa pecêista-pedcênta, autoridade para troçar do movimento rio-
grandense nos seus rythmos políticos; pois, si ha gente, que ncsle
desgraçado periodo que vem de 30 para cá. tem praticado os mais no-
taveis saltos-mortacs c as mais ridículas piruètas partidárias com sa-
crificio ate do mais elementar amor próprio, são os democráticos pe-ccalizados que já não tem siquer personalidade, diluída nos arranjos
conchavos c cambalachos. Tiriricas com a rcharnionia gaúcha, os ou-
lubreiros da invasão explodem contra o accordo confessando com isso
a situação dc crista cahida...
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O campeonato de polo da So-
ciedade Hippica Paulista

NC ENCONTRO DE HONTEM, COLLINA VENCEU 0 GÁVEA - APRECIANDO A LUCTA - O
NC ENCON1^0^UJOGO _ 0 DEsnLE DE ANIMAES DE POLO, AMANHA

sario. Frank asslgnala mais um ponto,
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Todo mundo pára e
discute. ¦ ¦

. diante da vitrine de
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CAMISARSA
apresentada pela popularissima casa

A INCENDIARIA
Innumeros typos elegantíssimos, em
finos tecidos, acabam de ser expôs-
tos, todos a

PREÇOS ELECTRIZANTES
JOSÉ' BONIFÁCIO, 67

ESQUINADO BARULHO

JÜ

Proseguindo-se na disputa do cam-
peonato de polo da Sociedade Hlpplea
Paulista, as turmas de Colllna c Ga-
vea disputaram hontem no campo de
Pinheiros, uma partida movimentada,
e ponteada de phases emocionantes.

Numerosa assistência enchia as de-
pendências dá sede do campo e se
mostrou cnthusiasta, acompanhando
cem interesse o desenrolar da lueta.

A partida terminou cm apertada
contagem de 3 a 2, favorável ao qua-
dro de Colllna e no momento em que

sua meta soffria perigosa pressão
ao adversário. A lueta, cm si teve,
dois aspectos. Nos dois primeiros tem-
pos notou-se uma extraordinária viva-
cidade de acção, mantendo-se as tur-
mas bem distribuídas, quer quanto á
marcação, quer quanto á collocação de
cada elemento, disso resultando uma
Jogada technica das mais produetivas
e vistosas, com passes amplos c bem
controllados. Do terceiro tempo em
deante a lueta decahiu desse aspecto,
procurando as turmas agruparem-se,
no afã de evitarem superioridade do
adversário. E, nessa espécie de "corpo

a corpo" a lueta decahiu bastante, es-
tando, comtudo, animada. Somente o
ultimo tempo é que acompanhou mais
ou menos o rythmo do inicio da par-
tida.

Esperava-se que ,como é do seu cos-
tume, a turma de Colllna estivesse
preparando o seu jogo para decidir a
partida nessa phase final. Entretanto,
isto não se deu. Os rapazes cariocas
escoraram com enthusiasmo a actua-
ção admirável do seu adversário, e
romperam nesta ultima phase com um
jogo dèsriortéarite e dynamico. Viu-se
que os rapazes collineuses de descon-
certaram algo com a offensiva dos ca-
riocas, e dahl a sua meta ter passado
momentos difficeis e perigosissimos,
num dos quaes a bola bate no poste
após ter sido taqueada de longe, sahin-
do pelos lados, e em outra situação ter
o próprio Zuza, num momento de des-
controle, atirado a bola contra o seu
posto, quasi asslgnalando ponto. E a
partida terminou quando justamente
mais forte era a pressão dos rapazes
do Rio.

Durante a partida foram asslgnala-

»

dos vários "cross" dos contendores,
tendo o arbrlto punido com severlda-
de essas faltas. Alguns passaram sem
punição e Isto se deve á grande lo-
comoção dos contendores, que cobria
perfeitamente algumas "cruzas" de
menor monta. Em varias phases no-
tou-se tambem que os contendores cs-
tavam um tanto falhos nas tacadas,
ora errando bolas, ora passando por
cima da bola.

Em summa, a partida esteve bas-
tante Interessante, verlflcando-se de
um lado a soberba harmonia do qua-
dro collinense, ora com jogo largo e
íirme, ora com avançadas rápidas; do
outro lado a turma carioca ágil e
dynamica valendo-se dc uma bôa ca-
valhada.

Foi um arbitro efficiente e consclen-
cioso o tenente Abdon de Siqueira
Campos, da Força "ublica, que se vem
destacando em nossos campos.

As turmas se alinharam na se-
guinte ordem:

COLLINA — 1, Orlando; 2, Olym-
pio; 3, Nênê; 4, Zuza.

GÁVEA — 1, Castro Maya; 2, Frank;
3, Cccil; 4, Pretyman.

O primeiro tempo enérgico e rapldo
é assignalado por perfeito equilíbrio
dos contendores, notando-se comtudo
uma actuaçâo mais desenvolta dos col-
linenses que conseguiram abrir a con-
tagem por intermédio de Orlando. O
mesmo característico se observa no se
gundo tempo, encerrado com outro
ponto collinense, marcado por Olym
pio.

A terceira phase é iniciada com um
jogo bem modificado de agrupamento,
procurando cada qual "amarrar" o jo-
go do adversário, continuando, no en-
tanto mais íirme os collinenses, que
obtém mais um ponto, por intermédio
dc Zuza. O 4.° tempo é de grande
reacção dos rapazes, do Rio, que afinal
conseguem um ponto, por intermédio
de Castro Maya. O 5.° tempo é um
tanto equilibrado, e os rapazes do Col-
lina mais procuram refrear a vivaci-
dade do seu adversário.

O 6." tempo quasi modificou o rc-
sultado final da lueta, pois que os ca-
riocas reagem com grande precisão,
chegando até a desnortear o seu adver-

Pilulasesporílw

e a lueta prosegue animadamente, vin-
do terminar sem que o "placard fosse
modificado, aceusando contagem de 3
a 2, favorável aos rapazes de Colllna.

O PRÓXIMO JOGO

O próximo jogo de campeonato será
domingo, devendo enfrentarem-se as
turmas de Colllna e Hippica Paulista,
numa partida que bem pôde ser deci-
são do primeiro posto do grande certa-
me que ora se disputa.
UM DESFILE-FEIRA DE ANIMAES

DE POLO

O nosso mundo hipplco terá amanhã
sabbado, mais uma modalidade desço-
nhecida em nossa capital. De ha mui-
to tempo que os criadores paulistas
vêm se esmerando para apresentar
exemplares optimamente seleccionados
e preparados para as varias activida-
des do hippismo. Pois a Sociedade Hlp-
pica Paulista inicia hoje uma pratica
que trará certamente benéficos re-
sultados para o hippismo bandeirante.
Reunindo optimos animaes que se en-
contram em franca actividade e outros
disponíveis e que receberam acurado
treinamento, formou extenso lote que
amanhã á tarde, ás 16 horas, apresen-
tara ao publico interessado pelas coi-
sas hippicas, cm sua séde dc Pinhel-
ros.

A'quella hora será organizado um
grande desfile desses animaes, ficando
á venda o lote disponível dos animaes
pertencentes á entidade hippica de Pi-
nheiros, que apresentará tambem to-
dos os elementos necessários ao exame
minucioso dos animaes a serem vendi-
dos.

Veterinários e tratadores estarão a
postos para esse mister c a Sociedade
Hippica Paulista facilitará a acquisi-
ção desses animaes.

E', como se vê, uma pratica benéfica
tendente a desenvolver o hippismo em
S. Paulo, pois que facilita a acquisição
de animaes já encaminhados á pratica
esportiva, simplificado, por isso mesmo,
a tarefa dos cavallelros.

Certamente, os interessados não dei-
xarão escapar essa iniciativa da Hippi-
ca Paulista, que visa incrementar o
nosso turfe hippico.

NO DIA 23 deste mez, portanto amanhã, embarcarão para Santos os
"azes" bahlanos quo vêm contender com os paulistas em disputa rio campeo.
nato brasileiro. A turma da "bóa terra" virá com a melhor constituição possU
vel estando os bahlanos grandemente animados dft figurar com brilho dcante
da'selecção paulista. Os jogos entre São Paulo e Bahia serão cm «melhor de
tres", devendo os Jogos serem realizados no Parque Antarctica.

« * *
ANTE A BRILHANTE condueta do Athletleo Mineiro contra o America e

Flamengo, nos recentes Jr>gos disputados no Rio, o Fluminense resolveu convl.
dar o esquadrão mineiro para um Jogo entre o seu esquadrão e o represen.
tatlvo do vlce-campeão mineiro. A partida entre Athletleo c Fluminense será,
realizada na Guanabara no próximo dia 27.

O XV DE NOVEMBRO, de Piracicaba, possue uma turma das mais fortes
do interior Os jogadores do campeão da "noiva da colllna" têm recebido ln.
numeras propostas dos clubes da capital e o XV antes que desmontem o s-u
"esquadrão" resolveu tomar medidas acautelatorlas. Assim, o campeão píraci-
cabano pediu filiação á Liga Paulista, garantindo, assim, a permanência dos
seus "azes" no clube. __

* *
BADU' resolveu finalmente a sua situação. Após ter procurado inútil-

mente fixar-se no Flamengo, o ex-zagueiro do Santos resolveu jogar pelo Ame-
rica e a Censura carioca registou o seu contracto com o grêmio rubro, visto
nada mais haver na Censura paulista em relação aquelle futebolista.

* #
A PORTUGUEZA SANTISTA prepara-se activamente para o embate com

o Palestra. ¦> „
No ultimo exercício dos "lusos" treinaram Ratto e Armandinho. que do-

mingo reapparecerâo dando maior efíleiencia á equipe rubro-verde. O Palestra
apresentar-se-á com varias modificações que visam melhorar a turma.

O jogo desperta grande enthusiasmo, sendo dos maiores o Interesse em
Santos. . _* *

JUAN CARLOS ZABALA, o famoso vencedor da marathona olyinpica, es.
está, como se sabe, suspenso pela Federação Argentina. Devido, porém, á gran.
de forma que presentemente ostenta Zaballta, está se processando na Argenti.
na um movimento em favor do perdão do grande corredor, para. que este possa
reprentar o seu paiz nas Olmpladas de Berlim.

* •*

LUIZ DE CARVALHO, o conhecido deanteiro do Vasco da Gama. foi tam.
bem incluido na selecção carioca. Fez tres pontos no primeiro jogo com os
paraenses, tendo agradado mas pediu para que o excluíssem tio seleecionado,
pois, tendo como certa a victoria carioca no jogo de hontem não quer Jogar
contra os seus patrícios, no Rio Grande do Sul.

NOITADA DE LUCTAS

NOS DOMÍNIOS DO
CESTOBOL

O TORNEIO INICIO. MARCADO PARA AMANHÃ, NA QUADRA
DO ESPERIA - OS JOGOS E OS OFFICIAES ESCALADOS -

DELIBERAÇÕES DA F. P. B. C. - COMO ESTA' ORGANIZADA
A TABELLA DE JOGOS DO PRIMEIRO TURNO -

DO YALE PARA O PALESTRA
A. Paulistano, A. A. São Paulo, Clu-
be Esperia, S. C. Corinthians Paulis-
ta, S. C. Syrio, e A. A. Light e Power.

Inscrever os seguintes clubes para
disputarem o campeonato da 2.a divi-
são: Extra Athletica, Azul Clube e Ex-

O que

A F. P. B. C. fará realizar ama-
nhã, na quadra do Clube Esperia, o
torneio inicio do seu campeonato, que
marcará o retorno das actividades ces-
tobolisticas ao seu rythmo de sempre.

O certarr.e-relampago contará com a
presença das nove turmas que dispu-
tarão o campeonato principal deste
anno. E, como todos os concorrentes
deverão se apresentar completos, a noi-
tada de amanhã promette ser uma das
mais interessantes e attrahentes. No
rápido desfile de suas possibilidades, os
quintettos que se baterão pelo máximo
titulo irão ao campo completos, não só
para fazer boa figura na primeira exhi-
bicão official, mas como tambem para
offerecer ao publico uma opportunidade
de determinar quaes as condições de
cada um, não obstante já se saiba de
antemão quaes os grêmios que formam
o grupo de "leaderes".

A abertura dos jogos está a cargo do
Palestra e Corinthians, velhos rivaes, e
que poderão proporcionar uma lueta
estupenda. Dos outros encontros appa-
recém ainda como suggestivos aquelles
a travar-se entre o Tietê-S. Paulo e a
Athletica e o Indiano e o Light, nos
quaes as forças se apparentam mais ou
menos equilibradas.

PROVIDENCIAS TOMADAS
A Federação tomou as seguintes pro

vldencias;
Para o Torneio-Iniclo do Campeona-

to da ifi. Divisão a realizar-se no pro-
ximo dia 23 do corrente, sabbado, ás
20 horas, na quadra do Clube Esperia,
a Commissão Technica escalou e a di-
rectoria approvou os seguintes dirigen-
tes:
l,o j0go _ palestra Itália x S. C. Co-

rínthians Paulista. Juiz: Francisco
Cangl Netto — Tietê. Fiscal: Raul
B. Moraes — Paulistano.

2,o jogo — Esporte Clube Syrlo x Clu-
be Esperia — Juiz: Sylvestre Ca-
pella _ corinthlans. Fiscal: Será-
phim Cruz — Palestra.

3,o j0g0 _ c. R. Tietê-São Paulo x
Ass. Athletica São Paulo. Juiz: An-
tonio Paollllo — Esperia. Fiscal:
Paschoal de Caprio — Paulistano.

40 j0g0 — clube Athletleo Indiano x
Ass. Athletica Light e Power. Juiz:
Miguel Stella — Palestra. Fiscal:
Darcy Marques — Esperia.

5,0 j0g0 — c. A. Paulistano x Ven-
cedor do ifi jogo. Juiz: Casslo Ama
dei — Llght. Fiscal: Agostinho
Campagner. — Indiano.

6 70 — 8.0 jogos — Juizes e fis
cães a serem designados.

AUXILIARES DE MESA
Álvaro Dias de Carvalho — José

Celentano — Carlos Amatuccl — Fran-
cisco Serraceni — Armando Gravlna —
Seraphim Cruz — Nuno Teixeira —
Milton Gouvêa e Salvador Losso.

Representante: a directorla.
Preço: 2S000 o ingresso.
_ A casa "Ao Esporte Fidalgo", of-

fertou a bola que será utilizada nessas
oito pugnas.
O QUE RESOLVEU A F P B C

Em sua ultima reunião a directoria
da F. P- B- c- tomou as seguintes
r€InsUcrever 

os seguintes clubes para
disputarem o Campeonato da 1.» Dtrtjl
<áo C A. Indiano, Palestra Itália, C.

tra Corinthians.
Conceder um anno de licença, ao fi-

liado CA. Paulista, de accôrdo com o
artigo 50.°, paragrapho 6.°, de seus
Estatutos.

Designar a quadra do Clube Esperia,
para a realização do torneio-lnicio da
lfi divisão;

tomar conhecimento do officlo do
Yale Clube, indicando para represen-
tal-o nas reuniões do conselho desta
Federação, o sr. João Bergamlni;

conceder licença á A. A. São Paulo,
para disputar uma partida amistosa
com a A. A. Light e Power, no dia 24
do corrente, e ao C. A. Paulistano pa-
ra disputar jogos amistosos em Ara-
guary e Uberlândia;

acceltar o pedido de filiação do E.
C. São Bento, "ad-referendum" do
conselho para disputar o campeonato
da 2.a divisão;

encarregar a commissão technica e
suggerlr ao E. C. São Bento, depois
da vistoria as modificações que forem
necessárias;

nomear o sr. Seraphim Cruz, do
Palestra Itália, para irembro da com-
missão technica da 2.ft divisão;

convocar os seguintes srs.: Seraphim
Cruz, Armando Gravina, Nuno Telxei-
ra e Lydio Busoli, para uma reunião
no dia 22 do corrente, afim de serem
empossados nos cargos de membros da
commlssão technica da 2.a diivsão;

approvar o balancete apresentado
pela thesouraria, referente aos mezes
de março e abril, assim cnmo a re-
lação de contas referentes ao ultimo
campeonato do Estado, relativa ao jo-
go realizado em 2 do corrente;

solicitar dos clubes filiados a re-
messa urgente das listas de officiaes.
DARIO E GINO, DO VALE, PASSA-

RAM-SE PARA O PALESTRA

O PROGRAMMA ORGANIZADO —

RUHMANN FARA' DIVERSAS
EXIIIBIÇÕES

Para amanhã, conforme publicámos,
está marcada uma interessante noitada
de luctas livres, que terá por local,
como das vezes anteriores, o Casino
Antarctica.

Foi organizado um movimentado pro-
gramma, com cinco luctas, todas em
condições de agradar plenamente aos
apreciadores dos esportes violentos.

A lueta, que entretanto vem desper-
tando maior interesse, será a final, em
que veremos o campeão paulista José
Dettl contra o lithuano Estefano Jis-
kus, que o desafiou. Trata-se de um
combate cujo característico será a vio-
lencia. Detti, muito embora poucas
vezes tenha se cxhibido em luctas de
fundo, está em excellentcs condições e
graças ao seu avantajado physico. po-
dera perfeitamente luctar sem desvan-
tagem frente ao seu forte contendor,
um lithuano de extraordinária força
muscular. Na seml-final, veremos no-
vãmente o italiano Bergomas, que lu-
'ctará com Pedro Gudaites, que pos-
sue boas credenciaes para enfrentar o
forte luetador Italiano. Roque Dolce
luetará com Manuel Martlnho, e Ro-
berto Ruhmann, o campeão syrio li-
banez, num dos intervallos do program-
ma fará algumas exhiblções de força.

O programma organizado pela Em-
presa Nacional foi o seguinte:
l.a LUCTA — José da Silva x Justino

Jemaitis — 5 assaltos, de cinco ml-
nutos.

2.a LUCTA — Guezano Orloff x Iva-
noff — 4 assaltos de 5 minutos.

3.a LUCTA — Roque Dolce x Manuel
Martlnho — 6 assaltos de 5 minutos.

4.a LUCTA — Bergomas x Pedro Gu-
daites — 8 assaltos de 5 minutos.

FINAL — José Detti (paulista, 95 kl-
los) x Estefano Jiskus (lithuano, 128
kilos) — 8 assaltos de 5 minutos, com
1 de descanso.

se passa na
Ruy Barbosa

A. A.

A BRILHANTE JORNADA DE DOMINGO ULTIMO — OS PRO-
XIMOS ENCONTROS — CAMPEONATO INTERNO DE PINGUE-

PONGUE — RESOLUÇÕES DA DIRECTORIA
enfrentarão os respectivos da A. A.
Perdizes, no campo da Água Branca,
num jogo que vem despertando desusa-
do interesse

Conforme foi annunclado, realizou-
se, domingo, o encontro entre as tur-
mas da A. A. Ruy Barbosa e Mariti-
mo F. C. Ansiosamente aguardado
este prelio correspondeu plenamente a
espectatlva.

Os "ruystas", apresentando um qua-
dro Integrado de todos os elementos,
numa actuaçâo impeccavel, consegui-
ram obter nitldo triumpho frente ao
bravo adversário que, embora forte,
não poude resistir a homogeneidade do
ataque do "Tigre". A contagem — 3 a
0 — melhor que palavras, pode bem
reflectir o que foi a pugna.

Fizeram os tentos Binholo (2) e
Coelho.

O "segundão" conseguiu firmar em
sua classe vencendo por contagem mi-
nima, ponto do Alexandre I.

A turma principal foi a seguinte: La
Gambá; Guaraná e Clpola; Hario, Gu-
mercindo e Francisco; Bartelo, Corne-
lio, Coelho, Russo e Binholo. Estreou
no quadro "ruysta" o centro-medio,
tendo se destacado entre os bons ele-
mentos.

Pela manhã, no jogo entre o Extra
Ruy e Juvenil Hippica Paulista re-
gistou-se um empate, sem abertura de
contagem.

Ainda, no encontro dos segundos
quadros houve egualdade na contagem
— 2 a 2.

Foi o seguinte o quadro Extra dos
"ruystas": Fonzi, Mallé e Junqueira;
Grecco, Gazeta e Thomaz; Avelino,
Alexandre, Guerino, Benholo e João.

OS PRÓXIMOS ENCONTROS
Domingo, os esquadrões do "Tigre"

O esporte fidalgo em revista
AS ELIMINATÓRIAS NACIONAES PARA A FORMAÇÃO DA
TURMA A'S OLYMPIADAS DE BERLIM — OS PAULISTAS NO RIO

Menezes, Joaquim Simões, João B. C.
Guerra. Reservas: Washington Azeve

Haverá, tambem, não menos interes-
sante encontro entre o Extra Ruy e
Perfumaria Az de Ouro F. C, no cam-
po do Jardim da Acclimação.

Para ambos os prelios são convidados
a comparecer todos os elementos es-
calados c reservas, na séde social,
sendo que os do. Extra ás 8 horas, e os
do quadro principal ás 13 horas.

PINGUE-PONGUE
Está designado para o próximo mez

o campeonato interno de pingue-pon
gue, no qual serão disputadas ricas me
dalhas, promovido pela directoria do
Ruy. Para esse fim, as inscripções es-
tão abertas na secretaria, podendo os
interessados procurar o encarregado.

RESOLUÇÕES DA DIRECTORIA
Na sua ultima reunião a directoria da

A. A. Ruy Barbosa tomou entre outras
as seguintes resoluções:

Reintegrar novamente no quadro so-
ciai o sr. Sabatino Venarelli; aceusar
o recebimento do officio do Ratto F.
C, acceitando o convite para jogar em
seu festival; constar cm acta um voto
de pezar pela morte do progenitor do
sr. Francisco Caselli; suspender por 8
dias o sr. José dos Santos; designar o
comparecimento dos seguintes srs. na
próxima reunião: Antonio Scorzafava,
Antonio Moreira, Alberto de Lucca, An-
tonio Richard, Américo Clpola, Fran-
cisco de Lucca, Guerino Donato, João
de Lucca, Manuel de Sousa, Joaquim
Moreira e Vicente Credicio. Caso não
comparecerem os mesmos serão elimi-
nados.
COM O PORCHAT F. O, DE SANTOS

Este clube deverá procurar na redac-
ção da "A Tribuna", de Santos, uma
carta que a directoria do "Tigre da
Bella Vista" lhe enviou.

Coisas do íenn
TEREMOS SURPRESA NAS COMPETIÇÕES INTERNACIONAES

DE 1936? — O QUE. A RESPEITO, DIZ COCHET

Henri Cochet, que prosegue actualmente a sua "tournée" profissional
ao redor do mundo, encontra-se na Austrália, onde acaba de expressar
os seus pontos de vista sobre as causai que impedem o máximo desenvol-
vimento do tennis nos paizes onde os amadores exercem a preponderencla
desse esporte.

Diz que os amadores jogam com demasiada freqüência, o que provoca
multas vezes uma lassidão que chega á indlfferença pelo encontro. Cita
como exemplo o caso de Jack Crawford, aborrecido materialmente e que
rarissimas vezes se desempenha com a firmeza indispensável.

"Os dirigentes — explica Cochet — fazem os seus filiados mais des-
tacados participar em prolongadas series de competições, tirando-lhes to- *
da a independência e submettendo-os a um estado de sem vontade, As re-
cepções, os bailes e as outras distrações consomen o resto da energia cios
jogadores que não sabem subtrahlr-se ás demonstrações de sympathia no
transcorrer dos torneios. •••' • .* . - ¦ '. „„„„*.,,

Outro inconveniente é o grande campeão em um paiz, no qual concentra
toda a attenção. As autoridades esportivas se esquecem do resto, e quando
esse único jogador desapparecer do cartaz não restam outros em condições
de substituil-o. No" tempo em que os francezes foram os primus,lnter
pares" do tennis mundial, não se preparou a geração que deveria MíDsci nr

aos que algum dia tinham que fatalmente desapparecer, ocçorrendo, -asam,

que a França perdeu a supremacia pela impossibilidade de mame 1-n mele -

nidamente com os mesmos valores. Vemos, ainda, Borotra e Brugnon era

actividade forçada por falta de jogadores novos.
A Inglaterra assenhorou-se da Copa Davls. Fred Feiry e um gianne

campeão porem depois delle quem está para defender posições,
O anno de 1936 nos pederá reservar grandes surpresas. - Ai V.

Promovidas pela União Brasileira de
Esgrlma, realizam-se hoje e deopls de
amanhã, domingo, no Rio, as elimina-
torias nacionaes para a organização da
embaixada brasileira desse esporte ás
Olympiadas de Berlim.

Para esse certame, as federações
paulista e carioca e a Liga de Esportes

O Yale, que no anno passado sagrou- | da Marinha, cuidaram do rigoroso pre-
paro de seus elementos, estando tas-
crlptos nas tres armas, os seguintes

se campeão da segunda divisão, acaba
de perder dois dos seus optimos ele-
mentos, que se firmaram no Palestra.

Trata-se de Dario e Gino, aquelle
guarda e o segundo atacante.

No treino que os alvi-verdes realiza-
ram ante-hontem, aquelles dois ele-
mentos ensalaram-se satisfactorla-
mente, e, como novos que são, poderão
fazer boa carreira na divisão prlnci-
pai.

Ao Yale, cujos effeltos dessa perda
não são pequenos, resta ainda o con-
solo de ter formado elementos assim
aproveitáveis, e serve de advertência
para se firmar logo na primeira dlvi-
são, porquanto, continuando na mar-
cha progressista de até agora, poderá
estender mais o seu campo de acção,
luetando ao lado das turmas que se
podem denominar dc melhores de São
Paulo.

Convites para jogar
JUVENIL PALESTRA VARZEANO
O quadro acima acceita jogo para

domingo em seu campo, pela manhã.
Tratar com Mauro, á rua Cardeal Ar-
coverde, 216, á qualquer hora.

atiradores
FEDERAÇÃO PAULISTA DE

ESGRIMA
Florete: — Ferdinando Alessandrl,

Ricardo Vagnotti, Antonio Pietscher,
Walter de Paula e Ranulpho Fioren-
tini.

Espada: — Henrique de Aguiar Vai-
lim, Walter de Paula, Ricardo Vagnot-
ti, João Baptista de Sousa e Marcello
A. P. Borba.

Sabre: — Ferdinando Alessandri,
Antonio Pietscher, José Salemi, Ave-
lino Ribeiro e José Miccolis.

O esgrlmista Antonio de Paula, que
se classificou nos torneios de Prepara-
ção Olympica nas provas de florete c
espada, viu-se obrigado renunciar a sua
inclusão na delegação paulista, em vis-
ta de não ter podido garantir sua par-
ticlpação na delegação olympica, no
caso de conseguir classificar-se nas
eliminatórias nacionaes.

FEDERAÇÃO CARIOCA DE
ESGRIMA

Florete: — Hclladio Junqueira, An-
nibal A. Bastos, José Felix da Cunha nacional.

do, Newton Barra e J. Corrêa Velho.
Espada: — Enio Daudt Oliveira, Jo-

sé Corrêa Velho, Horaclo dos Santos,
Frederico de Almeida e Álvaro Lúcio de

Sabre: — José da Cunha Menezes,
Annlbal A. Bastos, Enio Daudt Ollvel-
ra, A. L. de Arêas e Horaclo dos San-
tos.
LIGA DE ESPORTES DA MARINHA

Florete: — Moacyr Dunham, Augus-
to Lopes da Cruz, Mario Pinto de
Oliveira, Ângelo Nolasco Almeida, Fer-
nando Saldanha Gama Franco. Re-
servas: Antonio Alves de Oliveira e
Manuel Poggi de Araújo.

Sabre: — Moacyr Dunham, Mario
Pinto de Oliveira, Augusto Lopes
Cruz, Manuel Poggi Araújo e Adalber-
to de Barros Nunes.

O EMBARQUE DOS PAULISTAS
Parte da delegação paulista, os fio-

restistas, embarcou para o Rio, ante-
hontem, dirigida pelos srs. José Cuf-
fari e Franklin da Cunha Bueno, da
Federação.

O restante da delegação embarcou
hontem, á noite, pelo segundo noctur-
no, em companhia de numeroso gru-
po de admiradores do fidalgo esporte.

O bota-fóra foi multo concorrido,
mostrando-se os nossos esgrimlstas sa-
tisfeitos pela feliz opportunidade que
terá o nosso paiz de comparecer a tao
importante "meetlng" esportivo inter-

Ü

BAR DA NORMA
RESTAURANTE A LA CARTE
Propriedade dc
MILANO LORIA
 Mesa de 1." ordem 

Rua Amador Bueno, 55
RIBEIRÃO PRETO

Clube Negro de Cultura
Social

O ENCONTRO DE DOMINGO PRO-
XIMO COM O E. C. VASCO DA GA-

MA — VARIAS
Para o encontro de domingo a se

realizar no campo do E. C. Vasco da
Gama, situado á av. Lins Vascon-
cellos, a direcção esportiva pede o
comparecimento dos jogadores do 1.°
e 2.° quadros, ás 13,30, na séde social,
para seguirem conjuntamente para o
campo.

PING-PONG — Afim de enfrenta-
rem as respectivas primeiras, e segun-
das turmas do S. Geraldo, a direcção
esportiva pede o comparecimento, ho-
je, de todos elementos inscriptos, ás
20 horas.

ATHLETISMO — Para os treinos
de pedestrianismo que se realiza, ás
terças e ás sextas-feiras, a direcção
esportiva pede o comparecimento, ás
21 horas, de todos os elementos adul-
tos juvenis.

COLLOCAÇÃO DOS CLUBES NOS
CAMPEONATOS DA F. P. T.

3.* Divisão de senhoras — 1." lugar
— Soe. Harmonia de Tennis com 6
victorias e nenhuma derrota; 2.", E.
C. Germania com 5 victorias e 1 der-
rota; 3.", C. A. Paulistano com 4 vi-
ctorias e 2 derrotas; 4.", S. Paulo A.
C. com 2 victorias e 4 derrotas: 5.°,
T. C. Paulista com 2 victorias e 3
derrotas; 6." Palestra Itália «om 1 vi-
ctoria e 5 derrotas; 7." Clube Esperia
com 5 derrotas.

3." divisão de homens — 1." lugar,
Tennis Clube Paulista e E. C. Ger-
mania empatados com 7 victorias e 1
derrota; 3.", S. Paulo A. C. "A" e
Light and Power empatados com 6 vi-
ctorias e 2 derrotas; 5.'', Santo Amaro
T. C. com 5 victorias e 2 derrotas; 6."
C. A. Paulistano "A" e C. A. Pau-
listano "B" empatados com 5 vlcto-
rias e 3 derrotas; 8.°, Clube Esperia"A" com 4 victorias e 4 derrotas; 9.",
Soe. Harmonia de Tennis "A" com 3
victorias c 6 derrotas; 10.", Soe. Har-
monia de Tennis "B" com 2 victorias e
6 derrotas; 11." C. R. Tleté-S. Paulo e
S. Paulo A. C. "B" empatados com 1
victoria e 7 derrotadas; 13." Club Es-
peria "B" com 8 derrotas.

5." Divisão de Homens — 1." lugar —
C. R. Saldanha da Gama com 7 vlcto-
rias e nenhuma derrota; 2.» Palestra
Itália "A" com 8 victorias e 1 derrota;
3." A. A. Light and Power e Clube Es-
peria "A" com 6 victorias e 1 derro-
ta; 5." E. C. Syrlo e Santo Amaro T.
C. empatados com 6 victorias e 3 der-
rotas; 7.°, C. A. Paulistano "A" con
4 victorias e 3 derrotas; 8.", E. C. Ger-
mania "A" com 5 victorias e 4 der-
rotas; 9.", E. C. Germania "B" com
4 victorias e 4 derrotas; 10." C. R.
Tieté-S'. Paulo com 3 victorias e 4
derrotas; 11." Soe. Harmonia de Ten-
nis "A" e T. C. Paulista empatados
com 3 victorias e 5 derotas- 13." S.
Paulo A. C. com 2 victorias e 6 der-
rotas; 14.", Clube Esperia "B" com 1
victoria e 6 derrotas; 15.", C. A. Pau-
listano "B" com 1 victoria e 7 derro-
tas; 16." Palestra Itália "B" com 1 vi-
ctoria e 8 derrotas; 17.°, Soe. Harmo-
nia de Tennis "B" com 7 derrotas.

SANTO AMARO TENNIS CLUB
Inicia-se amanhã o torneio "Casados
versus Solteiros" Os tennlstas inscrip-

tos — Escala dos jogos
O Santo Amaro Tennis Clube rei-

niclará amanhã, a série de competi-
ções e torneios internos que tanto sue-
cesso tem obtido, com mais um inte-
ressante campeonato a ser disputado
entre os Casados e Solteiros. Desde o
inicio de sua organização, esse cam-
peonato encontrou um enthuslostlco
acolhimento nos associados do clube, o
que facilitou em grande parte o traba-
lho dlspendldo pela directorla, tendo as
inscripções se elevado a 51 tennlstas!
Com .0 resultado dessa competição, fl-
cará definida dentro do Santo Amaro
T. C. a supremacia Tennistica dos
Casados ou dos Solteiros. Afim de em-
prestar o maior brilho possível a essa
competição, a directorla procurou fa-
zer realizar os jogos de accôrdo com
as forças dos concorrentes. Todos os
jogos serão realizados em "melhor de
tres" series curtas. Ao partido vence-
dor serão conferidos diversos prêmios.

) De conformidade com o regulamento

para essa prova, as victorias serão con-
tadas corno um ponto para o partido
a que pertencer o vencedor e o jogo
da corda, com o qual será finalizada
a tarde esportiva, dará ao vencedor
cinco pontos. As bolas serão fornecidas
pelo clube. A directoria solicita de to-
dos os inscriptos o pontual compareci-
mento na hora designada, afim ae
que possa esse campeonato, ser tenra-
nado no próximo domingo.

E. C. SYRIO
Tennis — Continuam animados 03

preparativos para o Campeonato Per-
manèhte de Classificação, que o Syrio
está organizando e em que tomarão
parte os seus principaes elementos, m
inscripções podem ser feitas na seds
do clube.

OURO & PRATA
Compram-se ao melhor preço

da praça
VENDE-SE OURO PARA

DENTISTA
Casa LUIZ RUSSO

R. General Carneiro, 58
Tel. 2-6601
S. PAULO

Um encontro amistoso
Portugueza x

A PORTUGUEZA RECEBERA- >&
SA OCCASIÃO, A LINDA TAÇA Ql£
CONQUISTOU VENCENDO O l"»1

PEONATO APEANO

No gramado da rua Cesarlo B*
lho, encontrar-se-ão domingo, nun»

partida amistosa, os quadros princ.
paes da Associação Portugueza üej»
portes e do Clube Athletleo W*f*°l
respeestivamente, campeã e vlce-cai
peão da Apea. ,„.

Por oceasião desse jogo, e come>'
menagem ao vencedor do campeon
apeano de 1935, será entregue a ru>
tugueza o premio 

"Professor dr. ow.
dicto Montenegro", rico tropneu qiy
instituído pela Associação AtWetlclS
Bento, acha-se em exposição na Casa
Castro, á rua 15 de Novembro.

A preliminar, com Inicio ás H nor'"-.
será disputada pelo E. C. Demoora
ticos da Casa Verde e E. C. B-¦ *»
Rudge, que assim farão uma nome,
nagem posthuma a João Rosseti,
guardião da Portugueza.

Preços: — Para essa tarde espw
tiva vigorarão os seguintes preços: ar
chibancada, 3$000; geral, 1S500.

Ingresso dc sócios - Os sócios a»
Portugueza e os do Ipiranga terão 1
vre Ingresso mediante a apresenta
do recibo n.° 5, acompanhada da r»

pectiva carteira social. .,,
Chamada de Jogadores: — 

,- h0.comparecer no campo social, as : ft
ras. os seguintes jogadores: Rod"E.jU;'
Fiorotti, Oswaldo, Oasparini, U»»'
Barros, Frederico. Paschoal, Ar!"\r
Carioca, Adolpho, Jaguaré e •"»
dico.
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A belleza dum sorriso pode
ser mantida em todo seu es-
plendor, conservando os dentes
claros e límpidos — sob a pro-
tecção do creme dental Gessy.
Contendo um poderoso anti-
ácido — leite de magnesia — o
creme dental Gessy estimula as
gengivas, purifica e perfuma
o hálito, neutraliza fermenta-
ções, mesmo onde a escova
não chega.

ockey Clube de São Paulo
CORRIDAS

O PROGRAMMA DE SABBADO E DOMINGO NO HIPPOJUKOMO
BRASILEIRO — O HANDICAP DO PRÊMIO CLÁSSICO "SAO

FRANCISCO XAVIER" — CONCURSO "A FIDALGA"

JOCKEY CLUBE BRASILEIRO
Para as reuniões dos dias 23 e 24 do

corrente, ficaram, hontem, organizados
os seguintes programmas:

Corrida de amanhã:
1a PROVA — Prêmio Cio — 1.500 me-h 

tros - 3:000S - Dorata 48 kl os,
Fingal, 51; Nhô Zuza, 58; Dravita,
51 e Piolin, 56.

5» PROVA — Prêmio Contratempo —

1.600 metros - 3:000S_- Brazino
54 kilos, Kruppe 52, Sao Sepé 52,
Oding 51, Rugol 51 c Xlah 58.

a PROVA — Prêmio Kruppe — 1.500' 
metros- 3:000$ - Greyj Don 55
kllos, Western Union 54, Reve
d-Amour 51, Sonador 55 Nlobe 55
Poefs Orb 58, Globera 55, Veto 48
e Qulntero 57.

a PROVA — Prêmio Mundo Novo —

1.600 metros - 5:000$ - Tais 53
kilos, Miss Ba 53, Dolerita, 53, Sa-
bre 55, Onerva 53, Votu 55, Iapó e
Tinteiro 55.

5a PROVA — Prêmio Joly Miss —
' 

1.500 metros - 5:000$ - Tomyrim
58 kilos, Sauhype 56, Triste Vida 58,
Europa 50. Cock-Tail 56, Mundo
Novo 52, Sympathia 51, Irapuazlnho
49, Offcnsiva 52 e Zarda 58.

6 a PROVA — Prêmio Palpiteira —•
1.600 metros — 4:000$ — Mango
48 kllos, Palpiteira 58, Yuyita 51,
Voiturete 51 e Zirtaeb 50 kilos.

Corrida de domingo

1a PROVA — Clássico Barão de Pira-
ricaba — 1.200 metros — 12:000$
— Louvain 56 kllos, Manduca 54,
Krebeltaa 54, Lobo 54 e Urussan-
ga, 54.

2'PROVA — Prêmio Destemido —-
1.000 metros — 4:000$ — Paratigy
54 kilos, Moleque Doze 54, Uricana
52, Resoluto 54, Uruóca 52 e Marul-
cha 52.

3.a PROVA — Prêmio At Meldan —
1.600 metros — 4:000$ — Ijuhy
51 kilos, Tapirapé 55, Finis Dreno

51, Trenador 51, Moacyr 5a e
Utu', 55.

4.» PROVA — Prêmio Felippa —
1.600 metros — 4:000$ — Sem Re-
serva 53 kilos, Veneziano 57, Seu
Peixoto 56, Comrrjodoro 57, Contra-
tempo 52 e Arga 53.

5aPROVA — Prêmio Vevey — 1.500
metros — 4:000$ — Cannes 52 kl-
los, Sovéa 52, Lagave 52, Ralnheta
50, New Star 52, Franceza 54, Gal-
mita 55, Salvador 55, Comondoro
57, Contratempo 52 e Mouresco 60.

ofl PROVA — Prêmio Xyleno — 1.500
metros — 4:000$ — Zug 60 kilos,
Zamorta 55, Morón 54, Noblesse 55,
Arapogy 54, Lorratae 57, Capitão
Mór 60, Ponta Negra 52, Effectivo
56 e Lord Breck 55 kllos.

Ifl PROVA — Prêmio Tacy — 1.600
metros — 4:000$ — Yambt 54 kllos
Tarjador 54, Capuã 59, Zank 53,
Yeoman 57, Bilhete 60 e Little
One 55.

8.» PROVA — Prêmio Yayá — 2.000
metros — 7:000$ —Luminar 56 kl-
los, Brunorio 54, Oheerlo 51, Tapa-
Jós 51, Rio 60 e Bramador, 56.

Campeonato Brasileiro r
de Futebol

OS BAIIIANOS EMBARCARÃO
AMANHA PARA SANTOS

A representação bahiana, que tão
brilhantemente venceu a equipe sergi-
pana, na disputa do XI.0 Campeo-
nato Brasileiro de Futebol, embarcará
na capital da Bahia, no dia 23 do cor-
rente, pelo vapor "Itapagé", directa-
mente a Santos, afim dc enfrentar, nu
capital paulista, o combinado local. Es-
sa competição será realizada, no me-
lhor de 3 jogos, devendo o primeiro
ser levado a of feito no dia 31, no ma-
gniflco estádio do Palestra ItaUa.

Os bahianos, segundo noticia tele-
graphica, trazem o melhor combina-
do que se poderia organizar, para de-
tender o valor do futebol da Bahia,
tendo sido o mesmo preparado e exer-
citado technicamcnte com todo o can-
nho.

O CONGRESSO DOS PARAENSES
A brilhante representação paraense,

caso seja vencida hoje. á noite, pela
equipe carioca, fica eliminada .do XI."
Campeonato Brasileiro de Futebol, re-
gressando assim, sabbado próximo. 23
do corrente, pelo vapor "Itaqulcé".

VARIAS

O "HANDICAP" DO CLÁSSICO"S. FRANCISCO XAVIER"
Os mais prováveis concorrentes ao

clássico S. Francisco Xavier, que será,
disputado no próximo dia 31, no hip-
podromo da Gávea, carregarão os se-
guintes pesos: Formasteurs 55 kilos,
Last Pet 55, Maimará 56, Avance 56.
Tapajós 57, Sargento 58, Requlebro 58,
Bramador 59, Borba Gato 62, Rio 62

Brunorio 62.
PASSOU A TER NOVO PROPRIETA-

RIO A VELOZ EGTJA
JAULANITA

O sr. Luiz Bignardi, acaba cie refor-
çar seu novo Stred, com a veloz égua
Jaulanlta, que pertencia ao sr. Walde-
mar Poschlni.
A PRÓXIMA DISPUTA DO "DERBY

DE EPSON"
LONDRES, 20 (U. P.) — No próximo

dia 27, reallzar-se-á uma corrida no
famoso derby e na 'qual 

participarão
22 cavallos c que constituirá o pareo
de mais difficil palpite de 'quantos sc
têm realizado nos 156 annos da hlsto
ria do Hippodromo.

São os seguintes os 28 cavallos que
foram admittldos, por fim, ao maior
.rtiHlilIsfilIlHIlUBlilIslIülslüisliiPKiüHCilHüüBiss

1 Dr. Soares Hungria ¦
B é encontrado de manhã na San- §

ta Casa, depois no Hospital Al- |
§ lemão e á tarde no consultório,

I á RUA SENADOR FEIJO', 27.

pareo do mundo: "Squadron Castle"
"Rhodes — "Scholar" — "Pias-

ter" — "Cast" — "Pay-up" — "Men-
dicant" — "Friar" — "Barrystar" —
"Couvert" — "Bajer" — "Noble-
klng» _ "His Grave" — "Walvisbai"

"Magnet" — "Tajak Bar" — "Rea-
burn" — "Balahlssar" — "Mahmond"

"Star" — "Comedian" — "Monu-
ment" — "Haulfryn" — "Ormstead"

"Carioca" — "Spinalot" — "Mids-
tream Thankerton" — "Fearless Fox"

"Belaethel" — "Boswell" — "Fui-
res". Espera-se que, somente 22 desses
tomem, realmente, parte na corrida.

Qualquer desses pôde multo bem ga-
nhar o pareo e qualquer um delles pôde
vir a ser o favorito do dia.

CONCURSO DE PALPITES DA
"A FIDALGA"

E' a seguinte a colocação actual dos
concorrentes a este concurso:

Dup. Lug.
Fanfulla 95 45
Dlarlo da Noite 93 46
Dlarlo de S. Paulo .... 95 45
O Dia 88 44
A Gazeta 87 37
O Chicote 85 45
Turf Illustrado 85 41
Correio de S. Paulo .. 86 38
O Estado de S. Paulo .. 82 40
Folha da Noite 76 40
Correio Paulistano .... 68 36
Jockey Ulustrado ... .. 59 37

E. C. SYRIO
Campanha pró novos sócios

A directoria do E. C. Syrio, iniciou
uma campanha para duplicar o quadro
social. A todos os associados, foram en-
viadas cireulares, da qual destacamos
os seguintes tópicos: '

"A força de um clube, depende da
quantidade dos seus associados. O Es-
porte Clube Syrio, querendo ser forte,
deseja augmentar o numero dos seus
sócios. Os sócios rio Syrio, gozam a
vantagem que o clube offerece nas di-
versas secções esportivas e sociaes. Em
troca desses direitos que os sócios go-
zam, tém um dever a cumprir: contri-
buir para a grandeza do clube. O de-
ver estabelecido nesta campanha, é de
cada sócio apresentar um novo asso-
ciado".

Anncxo á circular, acha-se uma pro-
posta, que o soclo deve devolver com o
nome do novo soclo proix>sto.

Foi nomeada uma commlssão, eseo-
lhida entre os sócios mais enthusiastas,
para dirigir a presente campanha, que
durará 60 dias, isto é, até o anniversa-
rio do clube, que oceorrerá no dia 14
de julho p. vindouro.

Durante a campanha, não haverá
jóia a cobrar, porém, após o encerra-
mento da mesma, será fixada uma taxa
de jóia elevada, conforme resolverá o
Conselho Deliberativo.

A directoria appella para que cada
associado, cumpra com o seu dever,
para que seja duplicado o numero do
quadro social.

A. A. PAULISTANA
FUTEBOL — Reiniciará suas activi-

dades futebolísticas no próximo domin-
go, por esse motivo a direcção espor-
tiva solicita o comparecimento rie todos
os interessados, hoje, ás 8 horas, em
sua sede social.

PINGUE-PONGUE — Terá inicio
no próximo mez um campeonato inter-
no dessa modalidade cie esportes, cujas
inscrlpções encontram-se abertas

BOLA AO CESTO ~ No afã dc
completar suas secções esportivas, a
directoria da A. A. P. resolveu reini-
ciar a pratica desse beUo esporte e paratal mandou que seja reconstruída sua
quadra e já abriu as Inscrlpções parao campeonato Interno das categorias"Juvenil" e "Adultos", cujos prêmiosserão expostos no próximo mez.

ATHLETISMO — Serão iniciados na
próxima semana os treinos para as
provas internas organizadas e patro-cínadas pela A. A. P. que serão assim
denominadas: prova "João Bini", parnadultos, prova "Francisco Ignacio deSousa", para infantis e cujos mappas do
percursso encontram-se expostos, nasede social, bem como as respectivas
inseripções.

NOVIDADES RUBRO-VERDE —
No próximo mez deverá passar para oseleccionado dos "Casados" o prezadocollega João Torrezi.

Adelino Campolongo não quer saber
mais de futebol, porque tambem énoivo.

O sr. Avelino B. Palm diz que vae
pedir licença do cargo que oecupa, por-que tambem vae casar-se.

Mas, quando?

MAIS UMA DERROTA

ESTÔMAGO
Medico Eis peclalista

DR. RENATO PEREIRA DE QUEIROZ
Tratamento da ulcera do estômago e do duodeno por processo

moderno, sem operação, rápido e efflciente. Doenças do estômago em
Í geral. Dores gástricas; aerophagia; estômago dUatado; dyspepslas ner-

\ vosas, hypochlorhydla e acidez; digestão difficil; syphllls gástrica,
I gastrites, etc.

CONS.: RUA XAVIER DE TOLEDO, 9 - 7.° ANDAR

I Consultas dos 3 ás 6 horas — Phone: 4-0811 — S. PAULO
'i::>ii::Bi«::sisKsiEB2B!SK«*i"a"!n«:i"Si"3ii«2"™»!"li3"E

OS "ESPECIALIZADOS" NO FUTE-
BOL FORA MREPELLIDOS PELA

FIFA
Recebemos da secretaria da ma"xima

entidade esportiva do paiz a seguinte
nota official:"A Confederação Brasileira de Des-
portos, torna publico que recebeu um
officlo da Fédération Internationale de
Football Association (F. I. F. A.),
datado de 29 d eabril ultimo, com-
municando ter sido recusado o pedido
de filiação feito pela Federação Bra-
sileira de Futebol.

A FIFA communicou egualmente
que deu conhecimento dessa recusa á
Federação dissidente acima referida.— (ass.) Dr. Celio de Barros, secre-
tario.

DE RE' A' PROA...
UM CONGRESSO BRASILEIRO DE

REMO
Aproveitando a realização do Cam-

peonato Brasileiro de Remo e ellmi-
natorlas pre-olympicas, na Cidade do
Salvador, a Confederação Brasileira de
Desportos effectuará nessa capital ba-
hiana, o Congresso Brasileiro de Re-
mo, em o qual serão tratados assum-
ptos que se relacionam com o remo
nacional.

Nesse Congresso participarão todos
os delegados das embaixadas concor-
rentes ao campeonato, porém, um só
terá direito a voto. Presidirá todas as
sessões do Congresso o major Ario-
visto de Almeida Rego, cujo embar-
que para a capital da Bahia se dará
no dia 23 do corrente, pelo vapor "Ita-

quicê".

Campeonato Bancário
de Futebol

OS JOGOS DE AMANHÃ
São os seguintes jogos de sabbado

da Liga Bancaria de Esportes Athletl-
cos: Satélite vs. Clube Banco Com-
merclal, campo do Villa Scarpa (Villa
Maria); juiz, Arthur Rocha; represen-
tante, C. A. Banco de S. Paulo; E.
C. Banesta vs. Sudamerls, campo do
Banespa, parada Petropolis; juiz, Can-
dido Casado. Representante, campo da
Bank; Cyti vs. Germânico, campo da
Olympica, Ponte Grande; juiz, Adão
Menon. Representante, do Bancale-
man.

- GARANTA o trans-
porte de maiores cargas
em menos tempo e com
maior economia

/ ' 1 \ Tsv
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PIONEIRA 
do transporte motor, a Ford Motor Company,

anno após anno, vem se distinguindo pela apresentação an-
tecipada de notáveis melhoramentos. Motor de 8 cylindros em
V, eixo inteiramente fluetuante, tubo de torsão e respectivos
tensores — eis característicos ha longo tempo identificados com
o caminhão Ford V-8! E a esses, outros progressivos aperfei-
çoamentos se seguiram! Freios de super-segurança, radiador de
maior capacidade, scientifica distribuição de peso, embreagem de
força centrifuga, capa da transmissão e embreagem fundida em
uma só peça, estas são inéditas particularidades que — garan-
tindo o transporte de maiores cargas em menos tempo e com
maior economia — mantém na vanguarda o caminhão Ford V- 8 !

Alexandre Hornstein & Cia.
Rua Capitão Fausllno Lima, 17

Octacilio Piedade Gonçalves
Avonida São João, 588

Agentes Ford na Capital:
Sonnsrvig-Fidslis S. A.

Rua Araújo, 38/40
Cornalbas & Formiga Ltds»

Alameda Barão de limeira, 12 ,0

Pinto Freire & Cia. Ltda.
Rua das Palmeiras, 1

PELO NOSSO MUNDO
AQUÁTICO

OS CAMPEONATOS NACIONAES DE NATAÇÃO, SALTO E
POLO — HOMOLOGAÇÃO DE RECORDES^— VARIAS

Grêmio Recreativo José
do Patrocínio

A Confederação Erasileira dc Des-
portos marcou para 13 e 14 de junho
próximo, a realização dos campeona-
tos brasileiros de natação, saltos e wa-
ter polo. Para tratar dos campeonatos
de natação e saltos esteve reunido o
Departamento Autônomo respectivo da
C. B .D. e resolveu estabelecer os se-
guintes Índices para participação no
Campeonato Brasileiro de Natação.

Moças: nado livro: 100 metros: ..
1'16"6 — 400 metros, 6'11" — 4x100
ms. 5'43"7 — nado de costas: 100 ms.
1'37"1 — nado de peito: 200 mts. ..
3'36"5.

Homens: nado livre: 100 ms. 1*08"
— 400 ms. 5'37"1 — 1500 ms. 23'12"fi
—• 4x200 ms. 10'34" 1 — nado de cos-
tas: 100 ms. l'22"3 — 200 ms
2'56"7 — nado de peito: 100 ms
1'29"6 — 200 metros 3*19" 1.
HOMOLOGADOS COMO RECORDS

BRASILEIROS
O Departamento Autônomo de Na-

tação e Saltos da Confederação Brasi-
leira de Desportos, em sua ultima re-
união, examinando a documentação
enviada pela Federação Aquática do
Rio de Janero, sobre os resultados obtl-
dos pelos nadadores Piedade de Aze-
redo Coutinho, do C. E. Guanabara
e Álvaro Tatto, do C. R. Icarahy, re-
solveu homologar como "Records Bra-
sileiros", as seguintes performances:

100 METROS NADO LIVRE — Ho-
mens: Álvaro Tatto, do C. R. Icarahy,
no tempo de — 1"004|5 — em piscina
de 50 metros, batido no Campeonato
de Natação do Rio de Janeiro, reali-
zado em 12 de abril de 1936, sob os
auspicios da Federação Aquática do Rio
de Janeiro.

Moças: Piedade de Azeredo Couti-
nho, do C. R. Guanabara, no tempo
de — 1'09"3|5 — cm piscina de 50 me-
tros, batido no Campeonato de Nata-
ção do Rio de Janeiro, realizado em
12 de abril de 1936, sob os auspícios da
Federação Aquática do Rio de Ja-
neiro.

Quereis comer bem!
IDE AO

RESTAURANTE
DA BOLSA

E A VOSSA ALIMENTAÇÃO
SERA' SADIA

—:o:—

COZINHA A PORTUGUEZA
CARDÁPIO VARIADO

BEBIDAS NACIONAES E
ESTRANGEIRAS

Importação própria de vinhos
—:o:—

RUA DA BOA VISTA. 9
Phone: 2-1S25

OS PRÓXIMOS CAMPEONATOS SUL
AMERICANOS DE NATAÇÃO, SAL-

TOS E WATER POLO
A Confederação Brasileira de Des-

portos recebeu communlcação da Con-
íederacion Sudamericana de Natación
dc que os próximos Campeonatos Sul
Americanos de Natação, Saltas e Wa-
ter Polo, serão effectuados em Monte-
vidéo, em datas que serão escolhidas
com antecedência de quatro mezes, no
próximo anno (1937).
COMPETIÇÃO NATATORIA ESPERIA

X ATHLETICA
Promette revestir-se do grande bri-

lho a competição de natação que se
realizará domingo vindouro entre re-
presentantes do Clube Esperia e da A.

Dr. Uzeda Moreira
Pulmão, coração, apparelho

digestivo, rins. Ralo X. Trata-
mento da tuberculose e da asth-
ma. — Rua Libero Badarõ, 27
— Tei.: 2-3423. Consultas das
3 ás 6 horas. Residência: Tei.:
5-0352.

Athletica S. Paulo. Esse torneio amis-
toso será realizado na piscina da Athle-
tica e terá inicio ás 15 horas, sendo
os seguinte: ^s nadadores que repre-
sentarão o Esperia: 50 mts. nado dc
costas, estreantes, José Fitipaldi, José
Maria Ferreira e Raul Aranda. 50 me-
tros, nado livre, infantis, Rolando Flo-
si, Armando Franceschini, José Viola;
50 mts. de peito, Luiz Vasconcellos, VI-
cente' Gáudio, e Florindo Luppi; 110
mts. de costas, Fernando de Almeida,
Carlos Vasconcellos e Roberto Andréa-
nl. 100 mts. Romeu Nigro e Ermete
Novelli; 100 mts., nado de peito, Os-
waldo Meza, Armando Bevllacqua, Je-
ronume Strada; 50 mts. nado de cos-
tas, infantis, Aríete Nefusy; 100 mts.
nado livre, estreantes, Armando Carro-
preso, Deodato Sanchez, Affonso Gui-
marães; 200 mts. Hugo Puccetti; Con-
rado Montlnerl, e Arthur Mondinl; 50
mts. nado de costas, José Benlanino e
Roberto Andreanl; 4|50, nado livre,
novos, inscrlpção na hora.

FUTEBOL
JUV. A. CIA. CITY vs. JUV. A.

CORINTHIANS
Para o prelio que deverá realizar-se,

domingo, ás 9 horas, entre os clubes
supra referidos, a directoria do City
pede, por nosso Intermédio, o pontual
comparecimento de todos os eiemen-
tos escalados e respectivas reserva-,.

CLUBES QUE TREINAM
A. A. OLYMPICA MUNICIPAL

Reallzando-se hoje, um rigoroso trei-
no de futebol, no campo da Associa-
ção A. Olympica Municipal, á rua Vo-
luntarios da Pátria, 1-A. A direcção es-
portiva pede o pontual comparecimen-
to de todos os jogadores do 1.° e 2fl
quadros e reservas, ás 14 horas e 30
minutos.

SUA RECENTE FUNDAÇÃO — A
DIRECTORIA ELEITA

Por iniciativa de alguns rapazes do
côr, foi fundado recentemente, o Gre-
mio Recreativo José do Patrocínio do
qual já foi eleita a primeira directo-
ria que deverá empossar-se, no próximo
domingo, iniciando immediatamente as
suas actividades.

São os seguintes os directores eleitos:
Presidente honorário, Pedro F. de Alva-
renga; presidente, Mathlas Nascimento;
vice-presidente, Luperclo Ernesto; 1.°
secretario, Leonidas de Oliveira; 2.°
secretario, Geraldo F. de Alvarenga;
1.° thesoureiro, Sebastião de Oliveira;
2.° thesoyreiro, Antônio A. Pinto.

Conselho Consultivo: — Waldemar
T. de Vasconcellos, João Baptlsta e
Aymoré de Carvalho.

Commissão de Syndicancia: — Jo-
só Martins, Geraldo Barbosa e Santos
Silva.

PELAS ESCOLAS
t.

PING-P0NG
JUV. CASA FACHADA vs. G. S.

LUIZ BAPTISTA
Para o jogo de pingue-pongue en-

tre o Juvenil Casa Fachada e Grêmio
São Luiz Baptista, amanhã, á rua 11
de Agosto, 22, sobrado, são chamados
os seguintes jogadores, ás 19 e 15 ho-
ras: Armando, Antônio, Alessio, Hum-
berto, Pino; ás 20 horas, Adhemar,
Henrique, Adio, Pacheco, Lavini, Do-
nato e Ivo.

Assembléas e reuniões
LIGA PAULISTA DE FUTEBOL

Commissão de Registo — Está mar-
cado para hoje, ás 20,30 horas, a ha-
bitual reunião semanal da Commissão
de Registo, da Liga Paulista de Fute-
boi.

Por nosso intermédio, é solicitado o
pontual comparecimento de todos os
membros da referida commissão.

Para o Asylo da Divina
Providencia

Recebemos de um anonymo, em at-
tenção ao 2." anniversario do fallecl-
mento de seu filho, a importância de
clncoenta mil reis para o- Asylo da
Divina Providencia, de Cerquelra Ce-
zar.

FACULDADE DE DIREITO

Pede-se o compareclmentoo, com ur-
geneia, na secretaria desta Faculdade
dos srs. José Cunha, Aldo de Cresci,
Antônio Prado Júnior, Albano Pereira,
Álvaro Andrade Margotto, Cornelio
Procopio de Araújo Carvalho, Carlos
Wamondes Macedo, Emilio Cariag,
Foustulo Machado Pedrosa, Francisco
Xavier Infante Vieira, Fausto Faria
Pereira, Guilherme Hellwig, Hélio Edu-
e.rdo Costa Galvão, João Baptista Pc-
íeira de Almeida Filho, João Baptista
Nascimento, Marcial Eluf, Olavo Pires
dr Camargo, Pericles Rollm, Salomão
Izar Filho, Sylvio Fernando Paes de
Barros, Yvonne Botti Cartolano, Wil-
ton Lupo.

— Pede-se o comparecimento, na
secretaria desta Faculdade, afim de re-
tirarem a sua caderneta de identidade
apresentada por oceasião dos exames
vestibulares, os srs.: Byron Gonçalves
Cardoso, Bento Feliciano Alves, Benja-
min Constant d'Almeida Netto, Brasil
Dolacio Mendes, Benvindo Ayres, Bai-
thazar Simões Corrêa, Beatriz Stella
Nogueira Prado, Bernardo Freire Vian- .
na, Bartholomeu Bueno de Miranda,
Bento Luiz de Queiroz Telles, Bento Al-
ves Cerqueira César, Basileu Estrella,
Breno Machado Gomes, Cornelio Proco-
pio de Araújo Carvalho, Carlos Burla-
maqui Kopke, Chedid Abdalla Saad,
Custodio Tavares Dias, Carlos Ferreira
Onofre, Calmetti Satyro Bonatelli, Car-
los Mendes Coelho, Carlos Eduardo Ro-
drigues Moreira, Carlos Eduardo de
Campos, Carmello Calábria, Carlos Go-
mes dos Reis, Climaco de Castro, Lu-
ciano Luswarghl, Corintho Goulart,
Carlos Alberto Ponzo, Carlos Masagão,
Cleno Machado, Carlos de Barros Mon-
teiro Júnior, Cyro Procopio de Araújo
Ferraz, Celso de Almeida Castilho, Cel-
so Soares Haberbeck Brandão, Carlos
Bandeira Lins, Carlos Guimarães Cor-
réa, Carlos Alberto Macedo Cardoso,
Djanir Carvalho dos Santos, Davld
Gnocchi, Domingos Luz de Faria, Do-
mingos Edumundo Glielmi, Dacio
Franco do Amaral, Dacio Aranha Ar-
ruda Campos, Ernesto Lázaro, Emilio
Jafet, Ello Costa Galvão, Eurico Mou-
rão de Carvalho, Eduardo de Campos
Barbi Werneck, Eduardo Sucupira Fi-
lho, Enéas César Ferreira Filho, Elias
Salum João, Edmur dc Castro Cotti,
Ernesto Garcia Rossi, Edmundo Telxel-
ra Pontes, Eduardo d'Oiiveira França,
Ernesto Pinto de Aguiar Júnior, Ede-
raldo Queiroz Telles Júnior, Edmundo
Xavier Ribeiro de Mendonça, Eduardo
de Queiroz Telles, Edmundo Jordão de
Magalhães, Euclydes Ferreira da Silva,

CLINICA MEDICA DO DR. ALLEGRETTI FILHO

DIAGNOSTICO PELA ÍRIS

Tratamento rápido de ulceras — prisão de ventre — rins — asthma.

 CONSULTAS DAS 9 A'S 12 E DAS 13 A'S 17 HORAS 

RUA FELIPPE DE OLIVEIRA, N.° 1, 6." ANDAR

(ESQUINA DA PRAÇA DA SE)
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Marftia E^^crtti
biM© XX, emnova, díffepente, bem

Nunca MARTHA EOOERTH esteve

tíio linda, tao cheia dc encanto, tao

maravilhosamente artista como neste
filme !

CANÇÕES QUE FICARÃO PARA

SEMPRE GRAVADAS NA MEMÓRIA
DO PUBLICO

f N'UM BANCO DO
PARQUE DA
CIDADE...

¦flip, — uma jovem
iem trabalho...

Elle — um mllllona-
rlol...
... dois destinos diver-
sos se encontraram paia
a mais romântica e de-
llclosa das comédias!

1

*£-=&

2.° FEIRA

JMA OPERETA DE FRANZ LEHAS
o'ciNEMA DOS GRANDES FÜ-MS

SALA l
VERMELHA |

UM BISPO "DOUBLÉ" DE SHERLOCK HOLMES *J.*±

Sessões de hoje

Os principaes interpretes de "A
scena dessa

"A Aventura dc uma noite", me-

rece referencias especiaes, já porque

se trata de um enredo a que não fal-

Iam figuras primorosas, já porque e

nm filme dirigido por E. A. Dupont.
UmHistmla 

jovial, totelligente,^
narra as aventuras de um vMUOSO

bispo angelicano. cuja paixac.pelas£ \
turas de Nick Carter e SherlocK noi 

^

«MULHER DOMINADORA"

Ha um ar de mysterlos, e coisas

mesperadas! Preparem-se Pf»"
sensações, quando assistirem Mulher
dominadora", super-producçao da Um-
versai. Um drama sensacional e pai-
nitante. Em cada scena, um myster o

Sehendente e único! Um filme de
lances dramáticos c empolgantes! Um
cspectaculo altamente interessante!
Um rapto audacioso e complicado! Um
lindo romance eutre uma moça da al-
ta sociedade e um intrépido repórter 1

Vejam e admirem, Heather Roger e
Heather Angel e Rocgr Pryor em sce-
nas emocionantes e divertidas.

aventura de uma noite", numa |
producção
mes o leva a tomar parte em aventu-
ras não menos sensacionaes — A
Aventura de uma noite", tem, alem
disso, a virtude de ter uma interpre-
tação valiosissima por parte de Ed-
mund Gween. um illustre artista in-
glez, considerado o Lucien Guitry bri-
tannico, que estréa nesse filme, ao la-
do de Maureen 0'Sullivan e Norman
Foster.

*
ELEVADO SEGURO EXIGIDO PARA
"TEMPOS MODERNOS" EM NOVA

YORK
A empresa do Cine Rivoli, dc Nova

Vork, garantiu a Charles Chaplin uma

porcentagem minima de 125.000 dol-

lares pela pellicula 
"Tempos moder-

nos", que foi contractada pelo período
de dez semanas. Foram gastos 25.000

dollares pela publicidade desse filme,

quo estreou cm 1.° de fevereiro, com

grande exito.

AI.IÍAMBRA -- D« eVa£r ÜS I
_ "Os milhões da ne'a,.,v'! ' 

,.•. preços:

^-'«0 TlZl, senhoras.

2S°AMEKICA 
- A-s 1» hor- 

r ^t.néo
ás 14.30 horas - „nAdSor'!, com Cli-

2S000; meias entrados, uouu.
avfnida — A's 14 horas, matlnée -

^rf^eXa-^^aínlr^^
tào" 

' 
(?° e 2" episódios; - "O inimigo

I mystcrloso", com o eno 'TC firTflÜ" — " P'1"

?*TT? ruivas" r com John Boles Pre-
os: P^ltrcmal ,W500; ^XoZTwM

geral, $100. Em vesperal: Poltronas, lS-uu.
•hauvionia — A's 19 horas — "Am-

P,S°cÒm Wllly ^'ts.h 
| 

Pau Kcmp
_ -o caso das pernas bonitas , com war
ren Willlam - 1 Jornal. Preço,. PoUrpnu,
2SO00; meias entradas, 1$200, Gírias,
15000. ,„ ,

BRAZ POLYTHEAMA •- A's 14 e 19 ho-
rHS _ '-Guerra sem quartel , ™m Cçzar
ras '.nivlno Gloria", cnm MarlonBomero — Divina gioriji, Vaii™ — 1
Davies, Dick Powell c Pat O Brlcn i
tornai. Preços: Poltronas, 1S200. - A •»'
te Poltronas, 25000; meias entradas, 1S200,

galerias. 15000.

IM™. choras - ,-tóiroWo W*.°™
com Harold Lloyd - 1 deter.ho c 1 Jornal.
Preços Poltronas. 3S500: melr.s entradas.
«ff'-™ noite: Poltronas, 45000; .nelas
entradas c balcões, 25000.

CAMBUCY - A's 19,30 horas, sarail
_ "Duas almas so encontram , com Ml-
riim Honktns — 1 educativo nacional —

'adS»„nh5 
colorido - "Luar no Bosphpro!

com Wllly Frolhick. Preços ^tronas,
15500; meias entradas c geral, 15000.

r-APTTOLIO — A's 14 e 19 horas —
¦Metronólltan", com Lawrence Tlbbet -
¦¦A íavorlta" eom Kay Francis e George
Br"cnt - 1 ornai. Preços: Poltronas, 2$;
mela» entradas e balcões, 15200 - A' tor-
dc: Poltronas, 15200.

-OO

CENTRAL - A's 19 horas - "Os últimos
lias'de Pompela", com Prcston Foster --
•'Soror Angélica" - 1 Jornal. Preços Pol-
trona" lSfoo: meias entradas c galerias,
15000.

GLORIA — A's 19 horas — 'Guerra

sem quartel", com Cezar Bomero e Bruce
Cnbot - "O caso das pernas bonitas", com
Warren William - 1 Jornal. Preços: Pol-
tronas. 35000; meias entradas, 15200.

LUX - A's 19 horas - "Viva a Tvlari-
nha" com Dick Powell e Ruby Keeler
_ "Bom partido para dois", com .Robert
Young - 1 Jornal. Preços: Poltronas,
U5007 meias entradas, 1J000; galerias,
5100.

MABCONI — A'r, 19 horas — "Pio 0 ou-
ro" com Richard Arlem - "A Itália mar-
cha" últimos acontecimentos na África,
Preços: Poltronas, 15500; meios entradas,
15000.

MAPALDA — A's 19 horas — "Os llltl-
mos dias dc Pompela", com P"f °" F°s-
tcr _ "Rapto complicado, com Chester

Morris - 1 Jornal. Preços: Poltronos,
15500; molas entradas, 1*000.

ODEON -- 'Sala Vermelha) — A II»-
m «R a- 21 40 horas — "Capitão Blood ,

m° Errol'F?ynn0reao.ivia de Havllland -

1 
,JOrHnn'- «sío™"-T noite 

"poltronas

^0r0ad"rnc,a1sS50e0ntro«TasAc balcões, 25000

ODEON — 'Solo Azul) — A's 19.30 ho-
ra? - "Charlle Chan em Shanghai , com
Warner Oland — "Paixão gaúcha . com
Jòhn"car?oS - 1 jormd. Preços: Poltronas,
3S000; meias entradas. 15S"U-

ORION — Dos 19,15 horos cm deante —
"A nenueno orpha". com Shirley Temple
eJolnBo"ês - "Beijos por dinheiro' com
Alio Brady - 2 complementos. Preços:
Poltrona' 15500: meias'entradas, 15000

OLYMPIA - À'S H e 19 horas -- Bo-
hemios de eaSaco", com Tito Schlpa -
«Alma do Bandoncon". com Libcrtad La-
mVrtlno - 1 Jornal. Preços: Poltronas,
1S200 - A' noite: Poltronos. 2$000; meias
entradas. 15200; galerias 15000.

PARATODOS — A's 11,30 c 19 horas

úsümo

D0fnOMAGO0Sâ^L
bmiMiim)

O HOMEM QUE DESBANCOU MONTE.CARLOS COM.A INTER»

PRETACAO DE RONALD COLMAN E JOAN BENNETT

UM BISPO "DOUBLE"
DE SHERLOCK

HOLMES i
Um virtuoso bispo, cuja pai-
xáo pelas leituras de Sher-
lock Holmes e Nick Carter
o leva a tomar parte en
aventuras não menos sen?a

cionaes f

— Todos os principaes artistas des
te filme já visitaram o famoso Casino
da Riviera, e por varias vezes experi-
mentaram a sorte; Ronald Colman é
um, dentre elles, que até hoje somen-
te perdeu. Uma vze, apenas, ganhou
50 francos, o que lhe garantiu a en-
trada gratuita...

mente para as seqüências do famoso
Casino de Monte Cario.

- _ Joan Bennett, a romântica par-
tenaire" de Colman, volta a montar a
cavallo, neste filme, desde que teve
uma perna quebrada, ha 4 annos, tam-
bem em filmagem. „„«•<„„

— Stephenson Roberts. o magnífico

Aventes
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Eü-o inteiramente aristocrata... com o 
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üsmo... Assim o veremos numa scena de O homem eme
desbancou Monle Cario

_ Durante a filmagem, Stephenson
Roberts, o director, prohibiu termlnan-
temente o uso das machlnas especial-
mente construídas, roletas, e»í., pois
os comparsas e extras puzeram-se. ,a

jogar de verdade, como em Monte

^1 "O homem que desbancou Monte
Cario", detém hoje o recorde do tltu-
lo mais longo, com 23 letras; o titulo
"desbancado" contava 25 letras.

— Mais de 3.000 extras, a maior

parte da classificação "de luxe , ío-
ram usados nesta pellicula. _

500 delles destinaram-se especial-

director. tem apenas 5 pés e 6 polle-
gadas de altura, c pesa 140 libras; até
agora ninguém cogitou de íazer bo-
nito com elle...

Além disso — campeão de futebol da
Universidade de Ohio e piloto avia-
dor!

— Todo o material de jogo usado
no filme, é exactamente egual ao de
Monte Cario; falta-lhe, unicamente, o
cunho official...

Ronald Colman, Joáo Bennett, Co-
lin Clive e Ninei Bruce são as princi-
pães figuras.
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UMííSTÍCÀb DE JOSEPH M.SCHENCKV I
"¦ I - v t ^"wREÇto.DE 5TEPHEN ROBERTS^ I
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I A PFRSONAtlDADE DESTE HOMEM I
A DESLWrBRARA' TODAS AS MULHERES! 1

II i.nTTrTTO QUE TODOS SONHAM FAZER, ELLE 1AQUILk° 
HOMEM^MAIS AFORTUNADO DO I

1 MUNDO — REAUZOU ¦

WBt SEGUNDA-FEIRA iB¦L— »-

_ "O Piccollno", com Fred Astalre e Gln-
irer Rogers — "A dansa dos ricos . com
George Raft - 1 Jornal. Preços; poltro-
nas, 25300; molas entradas, 15200. — A
noite: Poltronas, 35000; meias entradas c
balcões, 15500.

PAULISTA — A's 10 horas — "A Wgl-
tiva-; com Sylvla Sldney e Mclvyr.Dou-
Klas - "Castellos no Ar", com John Ho-

,'ward - 1 Jornal. Preços: Poltronas, 25;
meias entradas, 15200.

PAULISTANO — Matiníe és 14,15 horas.
Solrée das 19 horas em «leanlc — Ter-

ror dos bandidos", com Buck Jones — O
Judeu Suss", com Conrad Neidt. — o
que sonham as mulheres", com Nora Gre-
gor" Preços: Poltronas. 15500; meias cn-
tradas, 15000; geral, 5100

PEDRO II — Matlnée as 14 e ás 10 ho-
ras. Solrée ás 19,30 c 21,30 horas- Pu-
gitlvos dn Ilha do diabo", com Victor Jory

2 Jornaes — 1 desenho c 1 comedia.
Preços: Poltronas, 25300; meias entradas
e balcões. 15500.

RECREIO — A's 20 horas — ''A mira
de um coraçüo", com Barbara Stanwyck
c Preston Foster - "Rapto complicado ,
com Chester Morris — 1 Jornal. Preços.
Poltronas, 15000.

REPUBLICA - A's 19 horas - "Anna

Karcnina", com Oreta Garbo o Fredrlc
March - "Adorável" com Janet Gayno• e
Henry Oarat. - l Jornal. Preços: Poltro-
nas 25000; meias entradas e galerias, 15.

R1ALTO — A's 19 horas - "Corações 
çm

ruinas". com Katerlne H.pburn - "Pr s o-
neiro de Deus", com Paul Lukas e Walter
colonni Preços: Poltronas, 15500; meias
entradas. 1$000.

ROSÁRIO — Das « horas em deante
_ "Vingança de mulher", com Clive Brook
c Tuta Rolf - 2 desenhos e 1 Jornal. Pre-
cos Poltronas, 35500: meias entradas, 25.
_ A' noite: Poltronas, 45000; metas en-
tradas, 25000.

ROYAL — A's 19 horas — "Sonho de
uma noite de vcrfto", com James Cagney
c Joe E. Brown - "Divina gloria" com
Marlon Davies e Dick Powell - 1 Jornal
Preços: Poltronas, 25300; meias entradas,
15200. . ,

q ni?NTO — Das 14 horas em deante
"Noiva de dois", com Robert Voung e

ivélyn Venable - "Guilherme Tell", om
Conrad Veldt - 1 Jornal. Preços: Poltro-
nas, 25300; meias entradas, 15500.

s CAETANO — A's 19 horas — "Em pai-
nos' de aranha", com Bert Whecler -
Sflroadway Melody de 1936». corn Eleonor
powell - 1 Jornal. Preços: Poltronas,
15500; meias entradas, 15000.

SANTA CECÍLIA — A's 14 e 10 horas —
"O Piccollno", com Fred Astalre e Ginger
Rogers — "A favorita", com Kay Franc s
c George Brent - 1 Jornal. Preços: Pol-
tronas, U500. - A' noite: Poltronas,
25300; meias entradas c balcões, 15^00.

SANTA HELENA — Matlnée as 14,30
horas. Solrée ás 19 e ás 21,30 horas —
"Fugitivos da ilha do diabo", com Victor
jorv _ "Princezas da íuzarca". com GIen-
da Farrel. Preços: Poltronas, 25300; meias
entradas e balcões. 15500.
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MARTHA EGGERTH VESTE LINDAS "TOILETTES" EM. CLOj.

CLÓ", A FAMOSA OPERETA DE FRANZ LEHAR CONVERTIDA
NUM DELICIOSO FILME

Et

I

Importante fiejura do elenco da nova producção de Martha
Eggerth: "Cló-Cló"

A cidade inteira aguarda com an-
sledade, o novo filme que é a gloria
máxima de Martha Eggerth: "Cló-

Cló".
O publico vibra ao ouvir o nome des-

ta genial estrella allemã, mas depois
de assistir este filme em que ella can-
ta e encanta aos seus milhares de ad-
mlradores, e que é uma suecessão de
scenas deslumbrantes em ambientes

luxuosíssimos, os "fans" não mais irão
vibrar, e sim, delirar dc enthusiasmo,
mas n&o pronunciarão somente o no-
me de Martha Eggerth, e sim o Jun-
tarão a um outro, que irá tornar-se
tão grande quanto ella: "Cló-Oloó .

Franz Lehar, o autor de tão grandes
suecessos, e muclsistas de renome.
idealizou esta opereta- e Martha Eg-
gerth viveu o papel que lhe foi con-
fiado.

TOSSES, BRONCHITES, ASTHMA B
FRAQUEZA PULMONAR

MEDICO ESPECIALISTA FORNECE TRATAMENTO SEGURO
CARTAS A' CAIXA POSTAL Q-7/I

Bureau de Legalizações em Geral
(A maior c a mais completa organização existente)

RIO DE JANEIRO
Registo de Marcas, Analvses de
productos, Patentes de tavem-fc.s,
Naturaliza«;õcs e Registos de dlplo-
maa — Organização especializada,
composta de funccionarios idôneos e

de capacidade comprovada. — *»"
rija-se hoje, mesmo, solicitando in-

formações detalhadas e minuciosas,
para a calia postal n-°
Rio de Janeiro.

3411 —
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Queira terijicar o que ajlir'
mamos c mais Iodos os titelho-
ramentos da industria anlomo-
bilislica moderna, pcdindo-nos,
sem. compromisso, uma de-
monslração dos novos modelos,
itdeirundo-se dos novos preços.

GRANDE NO CONFORTO...
1~\0S carros de <1 e 6 cylindros actualmente no nosso mercado,

o OPEL oecupa o primeiro logar em enconomia de gazolina
e lubrificantes, sem prejuizo da sua força molora e velocidade.
A carrosseria baixa, de material resistente c linhas artísticas, dá-lhe
aspecto distineto, invejável conforto e máxima segurança.

THEODOR WILLE & CIA., LTDA.
largo do OuvHor, 2 - Phone 2-8822 • S. Paulo - Av. Rio Branco, 79/81 • Phone 23-5947 • Rio
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"SI FOSSES COMO SONHEI"... REVELA, POR INTEIRA, A
PERSONALIDADE DE JEAN ARTHUR

Até ha bem pouco tempo, essa bran-
ca e subtU adolescente de Hollywood
ora apenas uma "player" sem mais
importância orgânica no systema ner-
voso dos romances filmados.

vocês viram no ultimo anno, ella não
passava de um rimples rabisco de gra-
ça feminina em meio ao potencial
dramático.

Mas o valor de miss Arthur tinha

^«ISSS -~~WMB£

Ch ronica Rei igiosa

rn», proolsafio de Nos.su Senhora Au-
xlliudoni, .sahlndo do portlto da .am
Augusto Tollc, prooodldo pelos clarins
da Força Publica, c percorrendo vs
ruas José Dollo, Franclsca Julla, a
travessa Franclsca Julln, e voltando
pola rua Conselheiro Moreira dc Dar-
ros o praça do Santa Thcrezlnha, tyr-
minará no largo cm frente á igreja dc
Santa Thcrezlnha, onde haverá coroa-
çfto dc N. Senhora c consngraçfto do
povo com alocuçfto pelo revmo. padre
dr. José Noronha, c bençam do S. S,
Sacramento.

No Asylo dn Orphams de N. S.
Auxiliadora, no Ipiranga, a sua ex-
celsa padroeira será festejada com o
celebração da missa, de communhão
geral, fts C horas n mela; procissão so-
lènnò ás 1(5 horas, com sermão pelo
revmo. padre J. Albulno Pequeno, ca-
pelláo do 'estabelecimento, Na commu-
nhfto, tomarão parte os alumnos do
Grupo Escolar S. José, do Ipiranga,
rm numero dc 800; na procissão, cl-
les se reunirão aos orphams do Asylo
da Sagrada Familia, aos alumnos do
Colleglo Japonez, aos orphams do
Asylo Chrlstovam Colombo, as ordens
salesianus e ás noviças da Casa N. S.
das Graças.

A parochla do Bom Retiro, cuja
padroeira é Maria Auxiliadora fes-
tejará solennementc o dia da festa II-
thurgica dc N. S. Auxiliadora, patrona
da Pia Sociedade Salcsiana de Dom
Bosco, a qual estáo entregues os des-
Unos da importante parochla.

Desde o dia 15 se estão celebrando
as novenas preparatórias, que se pro-
longarfto até amanhã, com o pro-
gramma: missas, ás 6, 7 e 8 horas, nos
dias úteis, sendo a das 7 acompanha-
da de cânticos sacros. No domingo e
na festa da Ascensão, será observado
o horário das missas dos domingos.
Todas as noites, ás 10 horas c 15 ml-
nutos, terço, offcrecimcnto de flores
por gentis crianças, sermão c bençam
com o S. S. Sacramento.

No dia 24, festa lithurgica de N.
S. Auxiliadora, haverá missas ás 5, 6,
7, 8 e 9 horas, das 7, com communhão
geral das associações religiosas c pa-
rochianos; ás 10 horas, missa solenne.

A Escola "Cantorum" do Instituto
D. Bosco, executará a grandiosa missa
Pontlficalls, de PerosI, a tres vozes lm-
pares, com acompanhamento de gran-
de orchestra, sob a regência do mães-
tro Alfredo Bellardi. As partes variáveis
da missa, serão em canto Grcgoriano.
Offertoiio, "Ave Maria", a quatro vo-
zes, do maestro Fétis.

A's 16 horas, sahirá em procissão a
imagem da Virgem Santíssima Auxl-
liadora, observando o seguinte ítine-
rario: Affonso Penna. Guarany, New-
ton Prado. Solon, General Flores, Ue-
nente Penna, José Paulino, Silva Pin-
to, Tres Rios, Affonso Penna, matriz.
Ao entrar, panegyrico dc N. S. Auxi-
liadora, pelo revmo. padre Heliodoro
Pires, c bençam do Santíssimo Sacra-
mento.

CONGREGAÇÃO MARIANNA DO
CALVÁRIO

A Congregação Mariana do Santuário
do Calvário, de Villa Cerqueira César,
vae promover a sua primeira recepção
solenne annual de congregados e no-
vlços.

Com a obrigatória presença de toda
a congregação aos seguintes actos:
missa e communhão geral, ás 7 horas
e meia; recepção de novos congrega-
dos, ás 19 horas; homenagem aos néo-
sacerdotes Passionistas e aos aéo-
congregados marlannos, ás 20 horas.

O MEZ MARIANO

CULTO
OS SANTOS DO DIA

Santa Rita de Cássia, viuva,

Jccm Arthur e Herbert Mctrshal interpretando uma scena de
"Si fosses como sonhei"...

Lembram-se, por exemplo, dc "O

homem que nunca peccou", onde Ed-
"ard G. Robinsdn marcou uma clu-
pia "performance" notável?

Pois ali mesmo, naquellas scenas que

que vir ã flor da tela, cm papeis sin-
gulares. E eis o que aconteceu agora
com a sua actuação em "Si fosses co-
mo sonhei" df you could only cook)
da Columbia Pictures, que o Alhambra
lançará na segunda-feira próxima.

CLUBE PIRATININGA
COMMEMORAÇÃO DE "23 DE

MAIO" — Fiel aos seus compromis-
.sas, o Clube Flratininga está empenha-
<lo cm commemorar com o máximo
brilhantismo a gloriosa data de 23 de
maio.

Assim fará realizar nessa data, ás 21
horas em sua sédc social, á rua Libero
Badarô, 43, uma sessão solenne.

Além da parle literária, haverá uma
sessão artística organizada pelo De-
partamento Feminino.

Encerrando a sessão o poeta paulis-
ta dr. Guilherme de Almeida dirá ver-
sos de sua autoria.

Virá especialmente de Ribeirão Pre-
!o para tomar parte nos festejos de
23 de maio, uma caravana do Clube
Plratinlnga daquella localidade, sob a
chefia de seu presidente.

Está sendo preparada uma carinhosa
recepção para essa comitiva.

Para essa festa será exigida obriga-
tortamente a apresentação da carteira
social acompanhada do recibo do mez
de maio.

As pessoas estranhas ao quadro so-
fiai poderão obter convites por inter-
médio de um associado, na secretaria
do olubc.

COLUMNA 9 DE JULHO — O dire-
ctor chefe da columna, convoca todos
os escoteiros sem excepção, para uma
reunião geral na sede do Clube Pira-
litúnga, amanhã, ás 8 horas cm ponto,

Cursos e Conferências
"O ARCADISMO EM rORTUGAL"

Nas Escolas da Colônia Portugueza,
á rua Quintino Bocayuva, 76, realiza-
se hoje, ás 20.30 horas, uma confe-
rencia, em proseguimento a série que o
dr. Marques da Cruz vem realizando
desde o começo do anno.

Esta versará sobre o thema " O Arca-
dismo em Portugal".

A entrada é franca.
"AS ORIGENS DA POESIA LYRICA

PORTUGUEZA"
Em continuação do curso de confe-

rencias publicas da Universidade de
São Paulo, o prof. Othoniel Motta, len-
le de Literatura luso-brasileira na Fa-
culdade de Philosophia, Sciencias e
Letras, fará hoje a sua segunda confe-
rencia. Nesta, o prof. Othoniel Motta
continuará a desenvolver o thema da
sua primeira palestra, isto é, "As ori-
gens da poesia lyrica portugueza".

Essa conferência, como as demais do
curso da Universidade, realizar-se-á na
"Sala João Mendes", da Faculdade de
Direito, iniclando-se ás 21 horas.

irmã
conversora da Ordem dos Agostlnlanos,
padroeira dos alfaiates, por ter sido
casada com um alfaiate e considerada
pelos seus fieis devotos como "a advo-
gada dos impossíveis", pelos grandes
milagres que Deus tem operado pela
sua intercessão.

São tambem commemorados hoje:
Rão Venusto, São Casto, Santo Emilio,
São Basilisio, Santa Julia, Santa Quite-
ria, martyres; Santa Quiteria, virgem e
martyr, cujo culto é largamente profes-
sado cm Portugal.
O ANNIVERSARIO DA SAGRAÇÃO

EPISCOPAL DO SR. ARCEBISPO
METROPOLITANO

Grandes e solennes homenagens se-
rão prestadas hoje, ao sr. arcebispo
metropolitano, por motivo do 32.° anni-
versario da sua sagração episcopal. A
archidiocese de São Paulo vae prestar-
lhe carinhosas homenagens, como se-
guem:

A's 9 horas, haverá, na cathedral,
provisória, solenne missa pontificai, of-
ficiando o sr. bispo auxiliar, com assis-
tencia do sr. arcebispo. Ao Evangelho
fará a oração gratulaloria o revdmo,
padre João Baptista de Carvalho.

A's 14 horas, s. exc. revdma. reco-
berá o revdmo. clero, no salão do thro-
no da Cúria Metropolitana; ás 15 ho-
ras, receberá os collegios calholicos,
associações religiosas e todas as pessoas
que o quizerem cumprimentai'.

Dar-se-á finalmente, ás 21 horas, no
Theatro Municipal, uma sessáo dc ga-
la, na qual saudará a s. exc, em nome
dos catholicos de São Paulo, o dr. Af-
fonso José de Carvalho, ministro apo-
sentado da Corte de Appellação. A se-
guir, a grande orchestra de cordas do
maestro Leon Kaniefsky, realizará um
concerto em homenagem a d. Duarte
Leopoldo.

Por motivo da grata cphemeride,
não fúricclonarão hoje as repartições da
Cúria Metropolitana.
A PASCHOA DOS INTELLECTUAES

Promovida este anno, pela Associa-
ção dos Jornalistas Catholicos, que
depois d'amanhã, 24 do corrente, vè
passar o segundo anniversario de sua
fundação, realizar-se-á naquella data,
na basílica de São Bento, na missa das
8 horas, a Paschoa dos intellectuaes,
jornalistas, publicistas, magistrados,
lentes e professores e alumnos dos cur-
sos acadêmicos e universitários.

Precederá a missa um trlduo nas
noites de hoje e amanhã ás 20
horas, na mesma basílica, no qual gen-
tilmente se encarregou de pregar o

CATHOLICO
revdmo. conego Fabiano de Barros, da
Ordem dos Premonstrateuses, lente do
Seminário Menor de.Pirapora.
FESTAS EM HONRA DE N. S. AU-

XILIADORA
Na igreja de Santa Therezlnha, do

bairro que hoje tem o nome da san-
ta carmelita de Llsleux, no Alto de
SanfAnna, já desde o dia 15 do cor-
rente se estão realizando as novenas
preparatórias da festa de Nossa Se-
nhora Auxiliadora e padroeira prín-
cipal dos filhos e das filhas de
Dom Bosco, as congregações salesía-
nas. Ha, ali, diariamente, ás 6 horas
e ás 7 horas — Missa, communhão
dos devotos e ás 18 horas, sermão e
bençam do S. S. Sacramento. O coro
dos estudantes de theologia e os me-
ninos do "Pequeno Clero", executarão
cantos sacros a 3 e 4 vozes.

As manhans estão ficando frescas
...e as noites mais frias!
E' TEMPO de V. Exa. ir addicionando uni
bom COBERTOR ás suas roupas de cama;

de envolver-se em um confortável
PEIGNOIR de flanella avelludada;

de substituir a lingerie de seda ou cam-
braia pelas acariciantes ROUPAS DE
MALHA;

de escolher, de accordo com o seu bom
gosto, a sua toilette de LAN MODERNIS-
SIMA;

de preparar-se, emfim, para enfrentar a
temporada do frio que não tardará em vir,
adquirindo os ARTIGOS DE ALTA MODA
ora exhibidos em nossas grandiosas

EXPOSIÇÕES DE INVERNO
PREÇOS MUITO CONVIDATIVOS

MAPPIN STORES

OUVIRÃO A SEGUIR...

Na parochia de Santa Ephigenia
Na matriz desta parochia, estáo se

realizando, com grande solennidade, as
cerimonias tradicionaes do mez de
maio, dedicado pela igreja á Virgem
Santíssima, começando todas as noites,
ás 20 horas. Constam de ladainha de
Nossa Senhora, cantada, sermão e ben-
çam do Santíssimo Sacramento. As
conferências, até ao fim do mez, estão
confiadas ao revmo. padre Alaor Por-
firio Machado.
MEZ DE MARIA NA PAROCHIA DE

S. RAPHAEL — MOO'CA
Diariamente, ás 19 horas — Recl-

tação do terço — Canto da Ave Ma-
ria — Pratica — Ladainha — Bençam
do SS. — Canto de despedida.

— AMANHÃ — Consagração da
Parochia a N. Senhora por um pae de
familia — Uma mãe — Uma filha de
Maria — Um mariano — Uma pro-
fessora — Um operário — Uma ope-

CASAS BARATAS
a partir dc 3:500$OO0 dc cimento armado "asphaltico-base", trans-
portaveis para qualquer lugar do Brasil. Sólidas, confortáveis, hy-
gienicas. Peçam informações, desenhos, orçamentos.

"INDUSTRIA NACIONAL DU CASAS TRANSrORTAVEIS"
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 423 SÃO PAULO

la,
— AMANHÃ, vigilia da fes-

ás 6 horas c meia e 7 horas —

para incorporados assistncm á missa,
que será rezada no cemitério S. Paulo
em memória de M. M. D. C. A. de-
posltando uma palma sobre o túmulo
dos heroes.
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sAgua Fontalis!
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! A melhor agua de mesa em garrafões f

e meios litros j
PHONE - 2-5949 1

missas e communhões; ás 9 horas —
Missa cantada pelos alumnos appren-
dizes das Escolas Profissionaes do Ly-
ceu Coração de Jesus, que em piedosa
romaria, irão á igreja de Santa The-
reztnha, para offerecer communhões a

.N. Senhora e mostrar todo o seu amor
K. Maria; ás 18 horas, vésperas solon-
nes e bençam.

A 24, dia da festa, ãs 6 horas, mis-
sa da communidade; communhões: ás
7 horas, missa, communhão geral dos
meninos do Oratório Festivo, dos Co-
operadores e devotos de N. Senhora
Auxiliadora; ás 8 horas, missa reza-
da pelo revmo. padre director e com-
munhão geral das meninas do Orato-
rio Festivo e dos parentes dos néus-
commungantes — Primeiras commu-
nhões de um grupo de 200 meninos
e meninas dos Oratórios Festivos; de-
pois da missa, serão tirados grupos
photographicos dos néo-commungantes
e ser-lhes-á offerecido um café. -

raria — Um pequeno engraxate — O
vigário.

Depois de amanhã — Grandiosa pro-
cissão — Homenagem do bairro opera-
rio da Moóca á Sagrada Familia de
Nazareth — A divina familia de ope-
rarios.

Dia 30 — Fundação da Pia União
das Filhas de Maria com a solenne ad-
missão das primeiras Pilhas dc Maria
e recepção dc aspirantes.

MATRIZ DE NOSSA SENHORA
DA SAÜDE

Solennidadcs do mez Uc Maria
Continua a ser celebrado com muito

esplendor, o mez de Maria na matriz
tle Nossa Senhora da Saude, na
Villa Marianna. Todos os dias ha of-
ferta de flores pelas criancinhas da
parochia, acompanhadas dos fervoro-
sos hymnos que entoam os moços ma-
riannos e as devotas Filhas de Maria.
Aos domingos e quintas-feiras, após
a ladainha cantada, os padres
agostinlanos Recollectos, a quem es-
tão entregues os destinos da parochia,

A's 9 horas, missa solenne. Os cs- \ explicam aos fieis as glorias e as pre
tudantes dc theologia e os meninos do
"Pequeno Clero", cantarão a missa a
2 v. p. do maestro Mattioll; ao Offer-
torio: Ave Maria, a 3 v., do maestro
Bottazz e o Credo em gregoriano por
todo o povo; ás 14 horas e meia, re-
novação das promessas do baptismo,
pelos néo-commungantes e ás 15 ho-

rogatlvas da Virgem Santíssima, exor-
tando-os á imitação das suas virtudes.
O culto, diariamente termina com a
bençam solenne do Santíssimo Sacra-
mento. O encerramento será no dia
31, com a coroaçao da imagem de
Nossa Senhora da Saúde, padroeira
da parochia.

DAS 7 AS 8 HORAS:
S. PAULO: — A'3 7 horns — Program-
nu despertador — A's 7,30 horas — Aula
dc gymnastlca pelo professor Antonlo
Barros Motta. — A's 7,45 horas — Pro-
gramma despertador.
EXCELSIOR: — A's 8,30 horas — Hora
das Ma tinas.

DAS 9 AS 10 HORAS:
gramma variado.
S. PAULO: — A's 9 horas — Cinco ml-
nutos de inglez pelo professor Blnns.
EDUCADORA: — A's 9,30 horas — Jor-
nal de Variedades.
CRUZEIRO: — A's 8,30 horas — Pro-
gramma do livro

DAS 10 AS 11 HORAS:
CULTURA: — A's 10,30 horas — Pro-
gramma Indicador.
CRUZEIRO: — A's 10,30 horas — Pro-
gramma dos bairros.
COSMOS: — A's 10 horas — Program-
ma 1030.

IMS 11 AS 12 HORAS:
S. PAULO: — A's 11 horas — Program-
ma de musicas selectas — A's 11,30 ho-
ras — Programma novidades americanas' — A's 11,45 horas — Programma Litto-
rio.
COSMOS: rr A's.ll horas — Program-
ma Columbia — A's 11,30 horas — Pro-
gramma Hispano-Amcricano. :
CRUZEIRO: — A's 11,30 horas — Pro-
gramma portuguez.
DIFFUSORA: — A's 11 horas — Pro-
gramma "Amor". — A's 11,30 horas

Programma Pan-Americano.
RECORD: — A's 11 horas — Program-
ma brasileiro — A's 11.30 horas — Pro-
gramma cubano. — A's 11,45 horas —
Programma Serrador.
EDUCADORA: — A's 11 horas — l.o
prégáo da Bolsa de Fundos Fublicos. —
A's 11.15 horas — Informações commer-
claes — A's 11,30 horas — Hora do ai-
moço.

DAS 12 AS 13 HORAS:
S. PAULO: — A's 12,30 horas — Pro-
gramma de musicas populares.
CULTURA: — A's 12 horas — Hora lusa

A's 12,30 horas — Programma ita-
liano.
COSMOS: — A's 12 horas — Program-
ma de musicas argentinas — A's 12,15
horas — Programma de musicas finas.
CRUZEIRO: — A's 12.15 horas — Pro-
gramma de musicas allemães — A's 12,15
horas — Programma esportivo — A's
12,45 horas — Programma dc musicas
francezas.
DIFFUSORA: — A's 12 horas — Musl-
ca brasileira — A's 12.30 horas — Mn-
nezinho, Qulntailha e Felicidade. — A's
12,45 horas — Almoço musicado.
RECORD: — A's 12 horas — Jornal —
Hora certa — Programma dc choros —
A's 12 horas — Programma variado.
EDUCADORA: — A's 12,30 horas — Pro-
gramma social.

DAS 13 AS 14 HORAS:
CULTURA: — A's 13 horas — Program-
ma preciosidades muslcacs.
COSMOS: — A's 13 horas — Program-
ma variado — A's 13,30 horas — Pro-
gramma feminino.
CRUZEIRO: — A's 13 horas — Pro-
gramma mundo cm revista
DIFFUSORA: — A's 13 horas — Sylvlo
Caldas — A's 13.15 horas — "Belleza"
pelo dr. Esher — A's 13.30 horas — Pro-
gramma do Arte.
RECORD: — A's 13 horas — Jornal —
Programma argentino — A's 13,30 hora-,

Programma americano.
EDUCADORA: — A's 13 horas — Pro-
gramma das mãesinhns.

DAS 14 AS 15 HORAS:
COSMOS: — A's 14.30 horas — Pro-
gramma Carnet da Cidade.
CRUZEIRO: — A's 14 

"horas — Inter-
vallo.
DIFFUSORA: — A's 14 horas — Fim
do primeiro período de Irradiações.
EXCELSIOR: — A's 14,30 horas — Pro-
gramma variado.
RECORD: — A's 14 horas — Jornal —
Programma brasileiro — A's 14,30 ho-
ras — Programma vlennense.
EDUCADORA: — A's 14 horas — Pro-
gramma das mãeslnhas.

DAS 15 AS 16 HORAS:

Pngramma va-

Hora
Hora

Pro-

Pro-

Fro-

Sup-
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O AUTOMOBILISMO NO INTERIOR PAULISTA
Alinhada deante do Theatro Municipal dc Campinas, essa flotilha dc Fords V-8 evidencia o rápido
desenvolvimento do automobilismo numa rica faixa do território paulista. Afim de attender a premen-
tes pedidos, o agente Ford da vizinha cidade, Sr. Miguel Rtcci, encommcndou todos esses V-8 duma só vez.

A's 15 horas Inter-COSMOS:
vallo.
RECORD: — A's 15 horas — Jornal.
EDUCADORA: — A's 15 horas — Pro-
gramma do lar — A's 15.30 horas —
Programma da Bolsa dc Fundos Pu-
Micos.

DAS 1G AS 17 HORAS:
CULTURA: — A's 16,30 horas — Nott-
cias esportivas.

DAS 17 AS 18 HORAS:
CULTURA: — A's 17,30 horas — Pro-
gramma Sceulo XX.
COSMOS: — A's 17,30 horas — Pro-
gramma Chá-Dansonte.
CRUZEIRO: — A's 17.30 horas — Pro-
gramma Radio Apcrltivo.
DIFFUSORA: — A's 17 horas — "Gra-
phologia".

RECORD: — A's 17 horas — Jornal —
Programma brasileiro — A's 17,15 horas

Programma argentino — £'s 17,45 ho-
ras — Progrumma Serrador.

DAS 18 AS 19 HORAS:
S. PAULO: — A's 18 horos — Program-
ma de musicas variadas — A's 18.30 ho-
ras — Artistas populares cm discos
Odeon — A's 18,45 horas — Hora do
Brasil.
CULTURA: — A's 18.45 horas — Hora
do Brasil.
COSMOS: — A's 18,15 horas — Pro-
pramma nacional.
CRUZEIRO: — A's 18 horas — Pro-
gramma argentino — A's 18.30 horas

Programma arabe — A's 18,45 horas
Programma do Bràâl.

DIFFUSORA: — A's 18 horas — Radio-
Soei 1 — A's 18.25 horas — Boletim
Commercial — A's 18.30 horas — Aula
dc portuguez pelo prof. Silveira Bueno

A's 18,45 horas
riado — Intervallo.
EXCELSIOR: — A's 18 horas
(los doentes — A's 18,45 horas
do Brasil.
RECORD: — A's 18 horas — Jornal —
Programma Popeyc — A's 18,45 horasProgramma do Brasil.
EDUCADORA: — A's 18 horas — Pro-
gramma da Fazenda — A's 18,30 horasProgramma organizado por Vicente
Carbono — A's 18,45 horas — Program-
gramma do Brasil.

UAS 19 AS 20 HORAS:
S. PAULO: — A's 19,30 horas
gramma de musicas escolhidas,
CULTURA: — A's 10,30 horas
gramma italiano.
COSMOS: — A's 19.30 horas
gramma Saudade d'além mar.
DIFFUSORA: — A's 19,30 horas
plcmento do Diário Sonoro — A's 19,45
horas — Jazz Diffusora.
EXCELSIOR: — A's 19,30 horas — Pro-
gramma variado.
RECORD: — A's 19,30 horas — Pro-
gramma allemão — A's 10,45 horas —
Jornal — Programma cubano.
EDUCADORA: — A's 19 30 horas — Pro-
gramma "Italo-Brasileiro".

DAS 20 AS 21 HORAS:
S. PAULO: — A's 20 horas — Sextetto
de cordas — A's 20,15 horas — Cida Ti-
birlçá e solos de piano — A's 20,30 ho-
ras — Programma a cargo dc Ida dc.Alencar Equizeto — A's 20,45 horas —
Irmãs Vidal e o duo pelo Garoto o Ày-moro.
CULTURA: — A's 20 horas — Musica
de comera — A's 20,20 horas — Melo-

, dias húngaras — A's 20.30 horas — Pro-
gramma Mario Chiodi — A's 20 45 horasSolos do piano.COSMOS: — A's 20 horas — Programmaitaliano. — A's 20,45 horas — Hora "H"
Luiz Peixoto e João Britto.
CRUZEIRO: — A's 20 horas — A rodado mundo — A's 20,30 horas — Theodo-rico o Rielll — A's 20.45 horas — Lour-dinha de Queiroz Tclles.
DIFFUSORA: _ A's 20 horas — Lo-
Jas General Electric —' A's 20.30 horasChimeno — A's 20.45 horas — Melosoprano Maria Victorio Piolcttl Hclnri-cio e boixo Morlo Graccho.
EXCELSIOR: _ A's 20 horas — Pro-
gromma especial dc musicas do grandecompositor francez Camellio Salnt Saenzcom o concurso dos notáveis concertistasTorquato Amore, Amando Bellordi.RECORD: _ A's 20 horas — Jornal —Hora certo — Programma brasileiro —A s -0,15 horas — Programma america-no — A s 20,30 horas — O sou program-ma.
EDUCADORA: — A's 20,30 horas — Pro-gramma de canto o cargo de Sônia Car-valho — A's 20.45 horas — Musicas ar-gentlnas por Nino Blen com u TvnicaDAS 21 AS 22 HORAS:
S. PAULO: — A's 21 horas — S. Paulo-Repórter — A's 20.05 horas — Program-ma a cargo do tenor Alberto Pintando~- As 21,15 horas — Musicas de filmes
^TT.m,„2.U0 hor"í! " Theatro alegre.CULTURA: - A's 21 horas - Musico dosalão — A's 21,15 horas - Programmacaipira — A's 21.30 horas — Trechosde operetas — A's 21,45 horas — Bole-ros Cubanos.
COSMOS: — A's 21,45 horas — Pro-gramma Fu-Manchu.
CRUZEIRO: -- A's 21 horas — Del Rioo Bertorlno Alma. — A's 21 15 horas —Jolos muslcacs _ A's 21,30 horas — Ra-dlo Mlscelania.
DIFFUSORA: — A's 21 horos — EÍsItae orchestra Typica Argentina — A's 21 15Melo soprano Maria Victoria PiolettlHeinvicl. baixo Mario Graccho e orches-'r" ~,A'S 31'30 h°ras — Chá no Ar.EXCELSIOR: — A's 21 horas — Canto-res famosos.
RECORD: — A's 31 horas — Jornal —Guitarra havaiana — A's 21,15 horas —
programma argentino — A's 21.30 ho-ras — Solos Andréa Radio — A's 21,45horas — Programma vlennense.
EDUCADORA: _ A's 21 horas — Ar-ranjos lnternaclonaes pelo conjunto Pon-America — A's 21,15 horas — Solos doviolino o cargo dc Eunice de Conte —A s 21.30 horas — Programma dc mu-sicos argentinas.

DAS 22 AS 23 HORAS:
S. PAULO: — A's 22,30 horas — Pro-gramma ollemõ.
CULTURA: — A's 22 horas — CançõesAs 22,30 hor.-.s — Programma O.K.COSMOS: — A's 22 horas — Program-ma de tangos argentinos — A's 22.15horas — Programma Radio Mtscclanio.CRUZEIRO: — A's 22 horos — P.R.D.2Rio que fala — A's 22.20 horas — Mo-mento lyrico de Guilherme de AlmeidaA's 22.30 horas — A»; suas ordens...DIFFUSORA: — A's 22 horas — Pro-
gramma da Saudade — A's 22.45 horasProgramma d'"0 Estado do S. Paulo"RECORD: — A's 22 horas — Hora "X".
EDUCADORA: — A's 22, horas — Pro-
gramma de conto a cargo de Marlon. —
A's 22,10 horas — Musicas americanasAs 22.30 horas — Musicas regionoesA's 22.45 horas — Programma dc gra-vações diversas.

DAS 23 AS 24 HORAS:
S. PAULO: — A's 23 horas — S. Paulo-Repórter — Novidades de ultima hora.CULTURA: _ A's 23 horos - Program-ma de musicas para dansar — A's 24horas — Final das irradiações.
COSMOS: — A's 23 horas - Boa noiteda Cosmos.
CRUZEIRO: — A's 23,30 horas — Mu-sieas para dansar — A's 24 horas —
Boa nnlte da Cruzeiro.
DIFFUSORA: — A's 22 horas — Ediçãoprincipal do Dlarlo Sonoro c sudIo-mento esportivo do Diário Sonoro porNicolou Turno — A's 23,30 horas — Fi-na! das irradiações.
RECORD: — A's 23 horas — Jornal —
Hora certa — Programma Diga-DIga-
Doo — A's 23.30 horos — Programma
argentino — A's 23.45 horas — Pro-
Krammo brasileiro — A's 24 horas — Jor-
nal — Hora certo — A's 24 horas — Boa
noite da Equitativa.
EDUCADORA: — A's 23 horas — Noti-
ciario dc ultima hora. — Hs 23.15 ho-
ras — Hora certa — Programma para
o dia seguinte c despedida.
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SANTOS
(Da nossa succursal)

SANTOS, 21
HOMENAGEM POSTHUMA AO SR.

JOSE' LOBO VIANNA — Na sala da
Guarda-morla da Alfândega de Santos,
foi, hontem, pelos guardas-oduanciros
da mesma repartição, prestada signl-
flcativa homenagem posthuma ao sr.
José Lobo Vianna, cx-guarda-mór da
aduana local, c que exerceu, durante
24 annos, sempre cercado de sympa-
Ihia c estima de todos c apoio das au-
torldadcs superiores da Fazenda, esse
cargo.

A homenagem consistiu na lnaugu-
ração dc um retrato a olco, falando
ix>r essa oceasião, proferindo magnífico
discurso cm que foram realçadas as
magníficas qualidades de cidadão e de
funcclonarlo do saudoso homenageado,
o guarda-aduanetro sr. Ernesto Chaves
n Silva, que fez uso do palavra em
nome dos guardas-aduaiiciros de San
tos, promotores dessa homenagem, que
era um preito de saudade e de admi-
ração ao seu ex-chefe. A solennidade
foi presidida pelo sr. Ignacio Tavares
Guimarães, inspector da Alfândega»
estando presentes, entre outras pes-
soas de destaque, monsenhor Luiz Gon-
zaga Rizzo, secretario do bispado de
Santos, que representava na cerimonia
o sr. bispo diocesano, D. Paulo dc
Tarso Campos, commandante César
Esculapio de Paiva, capitão do porto,
capitão tenente Hugo da Cunha Ma-
chado, commandante da Base de
Aviação Naval; major Victor Vieiia
Barbosa, inspector chefe da Policia
Marítima; tenente José Protasio Ne-
ves, representando o commando do
corpo dc Bombeiros; representante do
prefeito municipal; o actual guarda-
mór, sr. Rosalvo Gomes da Resurrei-
ção; além da corporação dos guardas-
aduaneiros, muitos funecionarios da
Alfândega, despachantes aduaneiros,
representantes da imprensa e outras
pessoas de destaque de nossa socieda-
dc, e os membros da familia Lobo
Vianna, entre os quaes as sras. Ulys-
ses Lobo Vianna, Nair Lobo Vianna,
Iraides Lobo Vianna do Rego, Jayme
Lobo Vianna e esposa, c Newton SLobo
Vianna. „„.,,„

O ROTARY CLUBE E O EXAME
MEDICO PRE'-NUPCIAL — O Rota-
ry Clube de Santos enviou, ha dias,
um telegramma ao Senado Federal,
pedindo a attenção dessa casa do Le-
gislativo para a questão do exame pré-
nupclal.

A esse telegramma, respondeu o sr.
Medeircs Netto nos seguintes termos,
tambem por via telcgraphíca: "Sena-

do examinará com o costumado cari-
nho projecto referido telegramma quin-
ze. Saudações rotarias — Medeiros
Netto".

HOMENAGEM AO PARAGUAY —
Na reunião de hontem do Rotary Clu-
be, foi prestada uma homenagem ao
Paraguay, tendo falado o dr. Ismael
de Sousa, presidente da Commissão de
Serviços Internacionaes do mesmo
clube. Essa homenagem foi motivada
pela passagem da data da independen-
cia daquelle paiz vizinho e amigo. O
cônsul do Paraguay, sr. João Manuel
Augusto de Oliveira Alfaya, agradeceu
a homenagem que era prestada ao paiz
que representava em nossa cidade.

CONVIDADOS A COMPARECER A'
POLICIA — São convidados a compa-
recer á policia, amanhã, ás 9 horas,
afim dc se submeterem a exame rle
conduetores de vehiculos a motor, as
seguintes pessoas:

Alfredo Sallum, Demetrio de Mello
Golzi, José Ferreira Coelho, João Au-
gusto Paes, Henry Roden Crawforrt
Lees, Manuel dos Santas Filho, José
Severo Bomfim, Eduardo Joaquim,
Hermann Koetter. Henrique Theodoro
Bauer, Eduardo Francisco Pinheiro,
Leovigildo do Amaral Alvas, e Antônio
Luiz Ribeiro Moura.

O candidato que não possuir ve-
hlculo próprio, poderá fazer a prova de
direcção em veliiculo de outro, de-
vendo, neste caso, exhibir autorização
escripta do proprietário.

policia tomou conhecimento do fado c
Instaurou Inquérito.

UM LARAPIO PRESO COM PAR-
TE DO FURTO — Ha dios, conforme
noticiámos, foi pelo sr. Alcjondro Boi-
linl, cônsul da Argentina nesta cidade,
apresentada uma queixa de um furto
dc jolas que desappareccrom dc sua
residência. Hoje, a policia conseguiu
deter um Indivíduo que andava ven-
dendo algumas dessas Jolas, nas Joa
lherlas da cidade.

Preso, o larapio confessou ter sido o
autor do furto e disse que o praticara
quando trabalhava em casa da vlctl-
ma. Chama-se o autor do furto Antônio
Justo Bolem, domiciliado á rua Manuel

CAMPINAS
(Da nossa succursal)

_- FallcccramCAMPINAS, 21.
FALLECIMENTOS

nCltt 
Cho de Paula, com 4 me?f

de idade, filhlnha do sr. Belmiro de

Paula c d. Ondlna Theodoro de Paula.
D Lulza Bosco, com 56 annos ae

idade, casada com o sr. Lulz Bernar-
deli, deixando 5 filhos maiores.

Mathllde Rodrigues SanfAnna,
com 3 annos dc idade, filhlnha do sr.
Izldoro Rodrigues SanfAnna c d. Lu-
cinda Garcia Rodrigues.

_ Benedicto Lima, com 45 annos
de Idade, solteiro, filho do sr. Flrm -

no dc Lima c d. Maria Conceição Ll-
ma.Tourinho n.° 223. As Jolas roubadas j _1 Ccicste de Jesus Secco, com 1 mez,

foram apprehendldas. filhlnha do sr. Manuel Secco c d. Ju-
UM APPELLO DA ASSOCIAÇÃO, J 

'"£"rrelra 
Secco.

DO COMMERCIO VAREJISTA AO _ Balthazar Pereira Aguiar, com 88

¦
¦

SECRETARIO DA FAZENDA — A As-
soclaçâo do Commercio Varejista en-
dereçou hontem ao sr. secretario da
Fazenda o seguinte telegramma:

"Exmo. sr. secretario da Fazenda —
São Paulo — Associação Commercio
Varejista Santos diante continua exi-
gencia fiscalização, vem reiterar sollci-
tação formulada telegrammas 23 abril
c 9 maio. Espera esta conectividade
vossencia dispense devida attenção no-
vo appello virtude impossibilidade pe-
queno commercio cumprir Imposição re-
ferida fiscalização. Attenciosas saúda-
ções — Eloy Peres Vargas, presidente
— Antônio Ribeirão, 1.° secretario".

CONSULADO DE PORTUGAL —
São convidados a comparecer ao con
sulado de Portugal, a bem dos seus
interesses:

José Rodrigues Pinto, vindo do Uru-
guay em 1934 para esta cidade — e
Manuel Mendes, filho de Manuel Luiz
e Margarida da Conceição, natural da
freguezia da Ajuda, Lisboa, pedindo-se
a quem saiba do seu paradeiro o favor
de informar este Consulado.

CENTRO DE CULTURA "PAULO
GONÇALVES" — Em eommemoração
a mais um anniversario de nascimento
do emérito jornalista, historiador e phí-
losopho maranhense, João Francisco
Lisboa, este Centro fará amanhã, na
Radio Atlântica, das 21 ás 21,15 ho-
ras, uma programmação especial, pro-
seguindo, assim, no seu costumeiro
quarto de hora de todas, as sextas-íef
ras.

O programma organizado é o seguin
te:
1—"Um illustre maranhense", exhorta-

annos dc Idade, viuvo de d. Maria
Aguiar, deixando 5 filhos maiores.

NOTAS FORENSES — Autos roce-
bidos — Da Corte de Appellaçao do
Estado, deu entrada no cartório do ju-
ry com o respectivo accordam, os au-
tos do recurso crime, desta comarca,
numero 7.148, entre partes: João Aris-
tides de Oliveira, recorrente e a Jus-
tiça, recorrida, pelo qual aquella Corte
confirmou o despacho proferido .pelo
m. Juiz de Direito da l.a vara, dr. Nel-
son dc Noronha Gustavo, que pronun-
ciou o réo como incurso nas penas do
artigo 157 do Código Penal. Da mesma
Corte deram tambem entrada, os au-
tos do recurso crime numero 7.156,
desta comarca, entre partes, Salvador
Piscltelll, recorrente, o a Justiça, recor-
rida, pelo qual aquella Córtc confirmou
o despacho proferido pelo m. Juiz de
Direito da 2fi Vara, dr. Vasco Joa-
quim Smith de Vasconcellos, que pro-
nunclou o réo recorrente, nas penas
do artigo 297 do Código.Penal. Pelos
respectivos magistratios, foi determl-
nado que fossem cumpridos os referi-
dos accordams, dos quaes foram intl-
madas as partes.

DIVERSÕES — Programmas para o
dia 22:

São Carlos: — "Um episódio musi-
cal", com Ann Vaag.

Rink — "Valente de longe", com
Zazu' Pitts.

Republica: — "Um sorriso para tu-
do", com Pauline Lord.

Colyseu: — "O mysterlo do quarto
escuro", com Boris Karloff.

¦ Circo Arethuza: — "Novas estréas

HÉRNIAS
QUEBRADURAS

TRATAMENTO RADICAL: SEM OPERAÇÃO — SEM DOR — SEM
PREJUÍZO DAS OCCUPAÇÕES — (Injecções locaes)

Communlcamos que o conhecido clinico DR. F. SOUZA LIMA assumiu
a direcção clinica em SÃO FAULO, da "CLINICA DE HÉRNIAS DR.
MENEZES DORIA" a ser installada DEFINITIVAMENTE á Rua

Xavier de Toledo n.o 8-A-5.0 andar (provisoriamente no Edifício
PIRAPITINGUY 2." and. Cila 232)

Consultório no Rio de Janeiro: EDIFÍCIO ODEON
II—

GO L PES ,QU El M/t D UÇÁS.j
! DOENÇAS ÒÀ .ÈO.CCA
! E DA GARGANTA, ETC.

VENDA NAS DROGARIAS
E PHARMACIAS

ção pelo dr. Alfredo Amaral Rocha.
2—"Minuetto", de Roberto Viseu, pela

senhorita Maria do Carmo Neves.
3—"Capricho árabe", de Francisco

Tárrega, pela senhorita Maria do
C&rmo Neves.

Com mais este ligeiro programma, o
Centro de Cultura "Paulo Gonçalves",
tem o ensejo de apresentar os seus so-
cios titulados.

RADIOTELEPHONIA — Programma
da P. R. G.-5: 10.30 — Musica popu-
lar; 11.00 — Musica portugueza; 11.15

Musica leve; 11.30 — Fox-trots de
concerto; 11.45 — Cock-tail musical;
12.00 — Variado; 12.15 — idem; 12.30

Variado do almoço; 12.45 — Musica
moderna; 13.00 — Gravações; 13.30 —
Musica leve; 13.45 — Musica moderna;
14,00 — Final do primeiro periodo;
16.00 — Musica moderna; 16.15 — Tre-
chos de operetas; 16.30 — Musica leve;
16.45 — Radio Rotativo; 17.00 — Gra-
vações; 17.30 — Canções variadas:
17.45 — Musica moderna; 18.00 —
"Hora hespanhola"; 18.45 — Final do
Segundo Pelrodo; 19.30 — Progr. va.
riado; 20.00 — Variado c|jazz; 20.15 —
Canções ingiezas, com acomp. original
o Variado c| jazz e regional; 20.45 —
Commentarlo Politico Internacional;
2i.oo  Progr. do Centro de Cultura

deu entrada, hoje, em nosso porto o
vapor nacional "Cubatão", com 2 pas-
sageiros de 3.* classe, para o porto.

Procedente de Nova Orleans e
escala, deu entrada, hoje, em nosso
porto o vapor americano "Delsud", com
os seguintes passageiros: de Nova Or-
leans: Wílhelm Bischoff e senhora;
Lydia Maria George; do Rio: João
Mesquita, René Castro e Armanda L.
Pamplona.

Procedente de Enden deu entra-
da, hoje, em nosso porto o vapor gre-
go "Argentina", com 1 passageiro cm
transito.

VIAJANTES — Com destino a Flo-
rianopolis passou hoje pelo nosso por-
to, a bordo do vapor nacional "Com-
mandante Alcidio'' o medico dr. Albery
Barros.

Com destino a Porto Alegre pas-
saram, hoje, pelo nosso porto, a bordo
do vapor nacional "Itahlté", os srs.
drs. Kork Ferreira Jorge, medico;
Egon Welnsdorf, medico austríaco, c
dr. Othelo Rosa, advogado.

Chegaram ao Rio, a bordo do va-
por nacional "Itahlté;', os drs.: Gas-
tão Aranha, Virgílio Nzeda e Oscar
Affonso Ney Costa.

NOTICIAS ESPORTIVAS
O BANDEIRANTE DESISTIU — O

A RAINHA DA ESCOLA! NORMAL
— Ainda é desconhecido do vosto clr
culo dos interessados o nome vlctorioso
nas eleições da "Rainha da Normal"
realizadas sabbado ultimo.

A directoria do "Grêmio Alvares de
Azevedo", constatando que o slgillo
produz optimo resultado na inanuten-
ção do interesso despertado, só no pro-
ximo domingo deverá annunciar o no-
me da candidata que alcançou a hon-
rosa vlctoria. No entanto, já hoje será
apurada a votação.

Feita o apuração, que deverá ser
hoje, na presença de Commissões e re-
presentantes da imprensa, a directoria
do Grêmio "Alvares de Azevedo", pro-
clomal-o-á no próximo domingo, du-
rante a vesperal dansante que realizará
no Tennis Clube.

MEDICADOS NA ASSISTÊNCIA —
Por terem soffrido ferimentos de na-
tureza diversas foram medicados hoje
no posto da Assistência, as seguintes
pessoas: — Benedicto Rodrigues, com
48 annos dc idade; Rubens Prado
Hoffmann, com 19 annos de idade e
Thereza de Jesus, com 56 annos de
idade.

CENTRO DE CULTURA INTELLE-
CTUAL — No programma de vulgari-
zação scientifica que o Centro se pro-
poz como uma das suas finalidades,
figura este anno uma série de palest-
ras sobre themas actuaes e de grande
opportunidade sobre questões jurídicas
o sociaes. Abrirá hoje a série de pa
lestras o dr. Ernesto Kuhlmann que
dissertará sobre o instituto do "habeas
corpus".

Quinzenalmcnte proseguirão essas
palestras, a cargo de illustrados causi-
dicos do nosso foro, sendo a assistência
facultada a todos quantos se interessa-
rem por essas questões.

Em seguida á rápida palestra, o dr.
Cardoso Francisco de Paula, presiden-
te do Centro, apresentará o relatório
daWtividade social do Centro, durante
1935, por onde se verá a operosidade
admirável da associação neste scu
quinto anno de existência.

Aproveitando uma disposição dos Es-
tatutos do Centro que permitte refor-
ma estatutária depois do 5.° anno de
funecionamento da associação, será pe-
dida á assembléa presente, a conces
são de varias modificações na letra dos
Estatutos. Proceder-se-á depois á ciei
ção da directoria para o exercicio de
3936. A mesa presidente apresentará
uma chapa official, mas ficará livre a
apresentação de qualquer candidato a
cargos da directoria.

No próximo dia 2 dar-se-á inicio á
Semana em homenagem a Carlos Go-
mes, constando, todos os dias, de uma
palestra sobre o immortal patrício, se-
guida de selecto programma musical.

EXAME DE MOTORISTAS t- De-
vem comparecer ás 9 horas de ama-
nhã na Delegacia Regional de Policia
afim de prestarem exame para obten-
ção de suas carteiras de motoristas os
srs. Amleto Astolfi, João Poli, Erme-
lindo Ciolfi, Wolf Kopper e Herculano
Gomes Alves.

CENTRO DE SCIENCIAS LETRAS
E ARTES — Sob a presidência do dr.
Amphilophio de Mello e Albuquerque,
e secretariadas pelos srs. Aristides da
Costa Verdade e dr. José Roberto Lu-
cas, realizou-se, hontem, mais uma
sessão do Centro de Sciencias, Letras
e Artes.

Dentre os officios recebidos, desta-
ca-se o da Commissão Municipal dos
Festejos a Carlos Gomes, noemado o
dr. Amphilophio de Mello e Albuquer-
quer, representante do Centro naquel-
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: UM PROGRAMMA DE MUSICAS DO GRANDE COMPOSITOR FRANCEZ:

\ Camille Saint Saenz
* COM O CONCURSO DOS NOTÁVEIS VIRTUOSAS :

Violinista T0RQUAT0 AM0RE

Violoncelista ARMANDO BELARD1
E DA CANTORA

JULITA PEREZ DA FONSECA
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Paulo Gonçalves"; 21.15 — Orchestra Bandeirante que havia recebido pro^
de salão; 21.30 — SeculoSXX; 2i.m— posta da Apeai afjm d(J disputar 0

ESCOLA DE INSTRUCÇÃO MILI-
TAR 254 — Da secretaria desta escola
communicam-nos que os certificados
da turma de 1934 acham-se a disposi-
cão dos interessados, devidamente le-
Balizados, podendo ser procurados as
segundas e quartas-feiras, das 20 as
22 horas, com o sargento instructor.

MOVIMENTO AÉREO DE PASSA-
GEIROS — Procedente de Porto Ale-
gre com destino ao Rio, passou hoje,
por' este porto o hydro-avião "Curupi-

ra", do Syndlcato Condor, com os se-
guintes passageiros para Santos:

José Pi Sunol, Fernando Rubio Tu-
duri, Gerd Elvers, Oswaldo Richen-
back, Manuel Viscontl.

Em transito passaram: Para o Rio
de Janeiro — Walter Ruhig, Angela
Alvares, Werner Langohr, Alberto Bhi-
quier, Ivo Michaelsen, Helga Michael-
sen, Victoria Chagas, Ivo Michaelsen
Jr, dr. José Machado Coelho de Cas-
tro, Manuel Agnello, Walter Schmldt,
Marco Aurélio F. Cunha.

Embarcaram nesta cidade: Para o
Rio de Janeiro: Roberto Alves Lima,
Helena Alves Lima, José Silva Telles,
Carmen Silva Telles.

ATROPELAMENTO — Ao transitar
hoje de manhã, pela rua Senador Fel-
,io, na esquina da rua Lucas Fortunato,
o negociante syrio Crefe Catihf, de 60
annos de idade, casado, residente á rua
Júlio Conceição n.° 126, foi atropelado
pelo auto-caminhão n.° 7.928, guiado
pelo chauffeur Manuel Soares Raposo,
de 50 annos de idade, portuguez, resi-
dente á rua Commendador Martins n.
218. A victima recebeu graves ferimen-
tos, sendo internada na Santa Casa. A

Orchestra de concertos; 22.15 — "Cha

ve de ouro"; 22.30 — Valsas vlennen-
ses- 22.45 — Progr. de musicas de
dansa; 23.00 — Boletim Commercial;
23.15 — Panorama do dia, directa-
mente da "Tribuna"; 23.30 — Progr.
de musicas de dansa; 24.00 — Encer-
ramento das irradiações do dia.

DR. JOSE' MACHADO COELHO
DE CASTRO — Procedente de Porto
Alegre, para onde seguirá ha dias em
companhia do dr. Sylvio de Campos,
regressou hoje pelo hydro-avião "Curu-

pira", do Syndicato Condor, o sr. dr.
José Machado Coelho de Castro, que
seguiu viagem no mesmo apparelho
com destino ao Rio de Janeiro.

MOVIMENTO DO PORTO — Pro-
cedente do Rio de Janeiro deu entra-
da, hoje, em nosso porto o vapor na-
cional "Commandante Alcidio", com os
seguintes passageiros: Chrlstovão Se-
bastião de Faria, Vitalina Faria e 3
de 3." classe.

Em transito, passaram 52 passagei-
ros.

 Procedente de Belém e escala,
deu entrada, hoje, em nosso porto o
vapor nacional "Itahlté", com os se-
guintes passageiros: de Belém — 8 de
3.* classe; da Bah'a: Leslie Robson e
17 de 3.* classe; de Recife: 1 de 3."
classe; de Maceió: 2 de 3." classe; de
Victoria: 2 de 3." classe; de Areia
Branca: 1 de 3.* classe; do Rio: o
dr. Gastão Aranha, João Westmore.
dr. Virgílio Uzeda, Benedicto Almeida
Prado e senhora; Emygdio Noschese,
dr. Oscar Affonso Nery da Costa e
Edlth Uzeda

campeonato do corrente anno, ao que
fomos informados achou que não era
negocio e desistiu.

HUMBERTO NA PORTUGUEZA -
Continuam com muita actividade as
negociações da Portugueza para a
acquisição do goleiro Humberto, de
Minas, as quaes estão em vésperas de
serem coroadas de pleno exito.

PINTANELLA TEM AGRADADO —
Pintanella, ex-zagueiro do Bandeiran-
tes, ao que parece, será engajado no
quadro principal do Santos F. O.', co-
mo supplente. Tem tomado parte em
varias preliminares, demonstrando ser
um jogador de classe.

CAÇANDO "CRACKS" — Pelo in-
terior de nosso Estado, o Hespanha F.
C. enviou uma turma de emmissa-
rios em busca de "cracks", afim de
reorganizar seu quadro principal. No
seu próximo jogo, dia 7 de junho, con-
tra o Palestra Italla, o rubro-amarello
terá a sua turma completamente pre-
parada. E' que o "Leão do Macuco",
ao invés de um dlrector de esportes,
tem agora tres.

VE'GA NAO PODERÁ' JOGAR —
O excellente elemento da A. A. Por-
tugueza foi lembrado para fazer parte
na selecção da Liga Paulista de Fute-
boi. Entretanto, o ponta direita do qua-
dro "luso" não poderá ser incluído no
seleccionado por ser estrangeiro.

O SANTOS PREPARA-SE — O San-
tos realizou hoje, o seu segundo trei-
no nesta semana, para o organização de
seu quadro, que domingo irá a Capital

Ia commissão, presidente da sub-com-
missão de conferências.

A directoria resolveu, que o archivo
c museu de Carlos Gomes que o Cen-
tro possue, só será facilitado ás pes-
soas e entidades que vierem munidas
da apresentação da Commissão Muni-
cipal dos Festejos Commemorativos ao
Centenário de Carlos Gomes.

REGISTO CIVIL — Cartório de
Paz de Villa Industrial: — Nascimen-
tos: João, filho de Máximo Luiz e d.
Maria Luiz.

Casamentos: Laurillo Tasso de Ma-
galhães e d. Zilah Corroa Pupo.

Óbitos — João Galdlno Hellmeis-
ter, 86 annos, brasileiro; Benedicto Li-
ma, 45 annos, brasileiro; Tercilia Thco-
cloro, 3 mezes, brasileira; Alzira do
Rosário, 3 annos, brasileira.

RECITAL DE ZENAIDES VILLAL-
VA DE ARAÚJO — Está marcado pa-
ra o próximo sabbado, ás 20 horas, no
Theatro Municipal, o recital de decla-
mação da festejada doclamadora Zc-
naide Villalva de Araújo.

A dlstincta declamadora, que o nos-
so publico vae ter a opportunidade de
applaudir sabe interpretar com immen-
sa naturalidade a alma de nossos poe-
tas, sendo consagrado pela critica co-
mo uma artista de méritos inconfun-
diveis pelo brilhantismo em que diz e
sabe prender todas as platéas.

Justfica-se, portanto, o interesse que
se nota em nossos meios sociaes e ar-
tisticos, em torno do festival de sab-
bado vindouro.

ARNALDO MACHADO FLORENCE
— Encontra-se ha dias .nesta cidade,
cm propaganda do "Correio Paulista-
no", o sr. Arnaldo Machado Florence,
nosso companheiro de trabalho.

Arnaldo Florence, está organizando
um numero especial do nosso jornal

que circulará no dia 11 de junho, cm
homenagem ao immortal maestro Car-
los Gomes.

TORNEIO DE VIOLÃO — Confor-
me temos noticiado, reallza-se no pro-
ximo dia 10 de junho, no salão nobre
do Centro Semanal de Cultura Artis-
tlca, um interessante torneio de violão,
para classificar os mais exímios acom-
panhadores desta cidade.

Esse torneio, que grande interesse
vem despertando, é promovido pelos
festejados artistas do violão, profes-
sor João dos Santos e Roberto Roldam.

As inscripções já estão abertas na
"A Musical", á rua da Conceição, 115,
onde serão dadas informações detalha-
das aos concorrentes.

Os vencedores receberão valiosos
premios, sailentando-se um violão de
concerto, offerecido pelo afamado fa-
bricante Romeu di Giorgio.

As inscripções são grátis.
O jury que irá classificar o melhor

acompanhador de Campinas, é constl-
tuido pelo dr. Romeu Tortima, dr.
Paula da Cunha, sr. Djalma Dutra e
pelos representantes do "Diário do Po-
vo" e do "Correio Popular".

"CORREIO PAULISTANO" —
Lembramos aos nossos assignantes des-
ta cidade, cujas assignaturas ainda não
foram pagas, que as mesmas não sen-
do liquidadas até o dia 30 do corrente,
o jornal será suspenso dessa data em
deante.

TRANSMISSÃO DE IMMOVEIS —
Pelos tabelliães da cidade, foram an-
te-hontem e hontem transferidos os
seguintes immoveis: Pedro Bergamini
e outros, uma parte de terras com 4 al-
queires no bairro do Capão Fresco,
por 4:000$; José Alves Dias, a me-
tade do prédio n.° 63, da avenida Bue-
no de Miranda, por 6:000$; João Olin-
do Gonçalves Pinheiro, um terreno
na Chocara Lulu' de Pontes, por ..
2:772$000; Izaias Pezzopan e outros,
um sitio com 7 alqueires de terras no
bairro do Friburgo, por 10:500$; Ma-
rio Bombo e outro, partes de terras
no Núcleo Campos Salles, em Cosmo-
polis, por 1:500$; José Perez Rodri-
gues, os prédios ns. 930 o 935, da ave-
nlda do Pará, por 42:000$.

CENTENÁRIO DE CARLOS GO-
MES — Vêm empolgando todas as ca-
madas sociaes as festividades que se
projectam para commemorar o cente-
nario do nascimento de Carlos Gomes.

O Clube Universitário do Rio, toma-
rá parte nas brilhantes commemora-
ções com a "Caravana Universitária
Carlos Gomes", composta de profes-
sores estudantes directores do Clube
Universitário e membros do Departa-
mento Artístico da mesma instituição
que virá a Campinas contribuir, me-
diante a realização de conferências de
arte scenica e audições de musica re-
gional para o maior esplendor das fes-
tas em homenagem ao glorioso mu-
sico campineiro.

Esse mesmo conjunto, no theatro
da Exposicão-Feira que dentro em

breves dias terá iniciada a eonstrucção
dos pavilhões "stands", se apresenta-
rá cooperando para o maior brilhan-
tismo do grande certame.

A commissão municipal dos festo-
jos, bem como o Commissariado da
Exposlção-Felra vêm despendendo os
seus melhores esforços para que as
festas commemorativas do centenário
do nascimento de Carlos Gomes se re-
vistam de invulgar exito, constituindo
mesmo um acontecimento de extraor-
dinaria importância, jamais egualado
no paiz.

CAPITULO IV
Dos Conselhos Administrativos

Artigo — Junto a cada Secretaria

ASSOCIAÇÕES

enfrentar o Corinthians Paulista. To-
Em transito, passaram 65 passagei- dos os elementos treinaram com gran-

de enthusiasmo, tendo tomado parteros.
— Procedente de Aracaju e escala,

ELIXIR DE "QUEBRA PEDRA"
do Dr. Ayres Bastos

Recommendado como o melhor remédio no tratamento do Rheumatismo,
Arthritlsmo e todas as manifestações da Urecemla (Acldo Urico)

Infaliivl no seu effeito. evita a arterlo-sclerose, resguardando o orga-
nismo da velhice precoce

no exercicio diversos jogadores que se
achavam afastados, por se encontrarem
contundidos. E' possivel que o campeão
paulista apresente seu quadro completo
no próximo jogo.

A PORTUGUEZA TREINOU — Em
proseguimento ao Campeonato da Li-
ga, a A. A. Portugueza receberá domin-
go, em seu campo a visita do Palestra
Italia. Tratando-se de um jogo dc gran-
de responsabilidade, Floriano não des-
cuida da preparação de sua equipe, ten-
do realizado, hoje, ás 16 horas um ri-
goroso ensaio entre os ifi c 2.° qua-
dros. O exercicio deccorreu normal-
mente, sendo de esperar que os "lusos"
proporcionem uma bella tarde esporti-
va, domingo, contra os "palestrinos".

íííl^i9 H.

ALMOCE OU JANTE NO RESTAU-
RANTE NACIONAL

GRUTA. B AHI AN A
E TERÁ' SEMPRE UMA SADIA

ALIMENTAÇÃO
Cozinha Brasileira — Cardápio

variado

HOJE
Vatapá de peixe,
bacalhau com leite
de coco. língua
fresca com purê
do batnta, garopa

. Irlta.
Refeição

Commeicial
4SOOO

HOJE — Ao jan-
tar: sopa creme
dc camarão ou
canja, peixe á ba-
hiana, miúdos de
frango com arroz
de forno c peixe à

Dortugueza.
Contra - filet eu
costelleta dc por-
co — Salada de

alface.
Trts sobremesas

a escolher e
café.

FEDERAÇÃO DOS CEGOS LA-
BORIOSOS

A directoria da Federação de Cégoó
Laboriosos, pede aos seus associados que
exijam todos os mezes dos cegos cobra-
dores da Sociedade a caderneta de
identidade com um cartão annexo de
autorização, assignado pelo presidente,
e o recibo do mez com a assignatura
do thesoureiro, A. Arruda.

Assim procedendo os sócios concorre-
rão para o cumprimento do regula-
mento da casa, evitando abusos e arbl-
trariedades.

Instituto dos Advogados

de Estado funecionará um Conselho de
Promoção e Disciplina, como orgam
de Consulta de Administração. (*)

Artigo — Esses Conselhos serão com-
postos de cinco membros e se consti-
tulrão blennalmcnte da seguinte for-
ma: dois de seus membros serão de
escolha do Secretario de Estado e os
outros tres eleitos pelos funecionarios
do Secretariado, no mez anterior á ex-
piração do ultimo mandato.

Paragrapho 1.° — Presidirá o Con-
selho um de seus membros eleitos pe-
los demais e, na falta ou impedimento
deste, o mais velho dentre os mais gra-
duados. O presidente terá direito de
voto.

Paragrapho 2.° — As funeções do
Conselho são gratuitas e considera-
das bons serviços prestados á admi-
nistração.

Paragrapho 3.° — Constituirão, to-
davia, motivo de escusa:

a) — idade superior a sessenta e cin-
co annos;

b) — ter servido no biennio ante-
rior.

Artigo — O Conselho escolherá den-
tre os funcclonarios bacharéis em Di-
relto um consultor jurídico que servirá
com os vencimentos do cargo effectivo
pelo período de tres annos.

Paragrapho Ifi — Essa escolha re-
cahirá preferencialmente em funccio-
nario que pertença ao quadro da Se-
cretarla. O funcclonarlo escolhido se-
rá considerado desde logo em commis-
são.

Paragrapho 2.° — Os consultores ju-
ridicog. das. secretarias de Estado não
poderão servir junto aos conselhos.

Artigo — Os Conselhos deliberarão
por maioria absoluta de votos entre os
membros presentes e nenhum membro
poderá deixar de votar, em assumpto
discutido em sessão lavrando-se acta
dessas deliberações.

Artigo — São attribuições dos Con-
selhos:

1.°) — dar parecer e representar
sobre assumptos que, em geral, inte-
ressem ao pessoal;

2.°) — organizar semestralmente,
janeiro e julho de cada anno, o qua-
dro de prompçáo dos funecionarios
do Secretariado de Estado que se ti-
verem inscripto nos concursos de pro-
moção e fazel-o publicar dentro dos re-
feridos prazos. (*)

3.°) — opinar, dentro de trinta dias,
sobre os recursos que, acerca da or-
ganização do referido quadro, forem
dentro de egual prazo, dirigidos aos se-
cretarios de Estado pelos funcclonarios
interessados e encaminhados á sua
apreciação;

4.°) — emittlr parecer sobre as re-
clamações apresentadas ao secretario
de Estado relativas a actos de promo-
ção;

5.°) — superintender o serviço de
assentamento do pessoal de todos os
serviços públicos;

6.°) — dar parecer sobre os inque-
ritos administrativos referentes a pe-
nalldades disciplinares a serem appli-
cadas.

Artigo — Os Conselhos se reunirão
regularmente de dois em dois mezes,
podendo ser convocados extraordina-
riamente pelo membro que os presi-
dir.

Artigo — Ao consultor jurídico cum-
prlrá dizer de direito quando requi-
sltado o seu parecer pelo Conselho ou
por qualquer de seus vogaes.

Artigo — Cada repartição organi-
zará o assentamento do seu pessoal,
contendo, discriminada e methodlca-
mente, todas os indicações necessários
sobre coda funcclonarlo e o histórico
de sua carreira publica.

Paragrapho 1.° — O resumo desses
assentamentos será publicado em fór'

A. NOGUEIRA DE SA'
(Continuação)

como prova de identidade e terá fé
publica.

Artigo — Os directores ou chefes
de serviço serão responsáveis pela or-
ganização regular desses assentamen-
tos, cujo resumo deverá ser, somes-
tralmente, enviado ás secretarias dos
Conselhos.

Paragrapho unico — Compete aos
directores ou chefes de serviço pres-
tar, em prazo curto, aos presidentes
desses Conselhos, todas as informa-
cões que lhes forem requisitadas.

(•)

(•)

NSo seria por ventura acertado, art-
ministrar do decreto n.o 4376, .r.
1930, que o Estatuto creasse uma
forma adequada de correiçao pura
os serviços administrativos?
Os connideranda daquelle decreto
não se estenderiam, pelo menos
em sua significação ethica, sos In-
teresses de não menor vulto que só
a "moralização c a boa ordem dos
serviços publlcos" podem resgunr-
dar?
Ahi ílca a suggestão.

Isso no caso do se estabelecer que.
seja dc titulos o concurso para pro-
meiçáo. Tareco que nessa hypolhfs».

6 o concurso que convém, (Vide
Const. do Estado, ártico 8(1, 3.°).

(COXTINCA)

I QUEREM SABER?
7095
1782
3776
1780
4565

EM FAVOR DO CASAL
DE IRAPUAN

Na noticia que hontem inserimos
sobre o facto oceorrido em Irapuan,
de uma mulher, ter dado ao mundo
quatro crianças, o nosso agente na-
quella localidade faz um appello aos
bons corações em favor de d. Maria
Ramos de Jesus, e seu marido David
da Costa Silva, paralytico, paes dos
quatro meninos recém-nascidos.

Attendendo aquelle appello, o sr,
Paschoal Ceglia, esteve cm nossa rc-
dacção c subscreveu em seu nome, rs,
100S000, a seguir rs. 50S000 a sra. viu-
va Rosa Jordano, 505000 c o menino
Miguel Stabile Sobrinho, rs. 10SOOO; a
menina Sylvia Stabile, rs. 10S000; a
senhorita Sophia Ceglia, offereceu
quatro malhas de lã com as respectivas
toucas.

As pessoas que desejarem concorrei
para o auxilio daquella íamilia. pode-
rão entregar o que lhe for destinada
a esta redacção, que promptamente
encaminhará ao casal necessitado.

Os menores e o cinema
O dr. Oliveira Cruz, Juiz de menores,

com o intuito de fiscalisar e bem orien-
tar o cumprimento da sua portaria o.
11 do corrente, que regula a entrada oc
menores nos cinemas e casas de especta-
culos, percorreu hontem á noite diver-
sos cinemas e theatros, conversando
nesse sentido com os seus commlssarios
e guorda-civis que estavam no serv ço
de fiscalização, bem como com algu™
dos respectivos gerentes das casas vu-
tadas.

S. Exia. mostrou-se satisfeito çom 
o

modo pelo qual os srs. empresários _ e

proprietários das casas de diversões re-
ceberam e executam as determinações

ma de almanack e servirá de prova > constantes da portaria
para contagem do tempo dé serviço. '

Paragrapho 2.° — Nos assentamen-
tos pessoaes do funecionario não se

NEM TODOS OS PRATOS SÃO
APIMENTADOS

Reunir-se-á, extraordinariamente, na
tarde de hoje, o Instituto dos Advo-
gados de S. Paulo, especialmente pa-
ra ouvir o dr. Álvaro Couto Brito, que
discorrerá sobre a "Estructura do Co-
digo de Processo Penol Brasileiro".

Como se sabe, em obediência ao art.
11 das Disposições Transitórias da
Constituição, deve ser elaborado um co-
digo de Processo para todo o paiz.

Para elaborar o Código de Processo
Penal, foi nomeada uma comissão com-
posta por dois ministros da Corte Su-
prema, os srs. Bento de Faria e Plinlo
Casado, c mais o saudoso professor Luiz
Barbosa da Gama Cerqueira.

O Instituto dos Advogados dc S.
Paulo, querendo apresentar suggestões.
resolveu indicarj por Intermédio de scu
Conselho, o dr. Álvaro Couto Brito, pa-
ra relatal-as, numa sessão plenária. E
essa reunião terá lugar hoje. ás 17 ho-
ras. na séde do Instituto, rua de S.
Bento 19, 1." andar.

annotarão factos que lhe sejam des
favoráveis, sinão depois de se lhe ha-
ver dado oceasião de justificar-se a
respeito dos mesmos.

Paragrapho 3.u — A cada funccio-
nario será fornecida uma caderneta
pessoal, com a transcrlpção dos seus
assentamentos, a qual deverá ser pos-
ta em dia com estes. A caderneta con-
terá os requisitos necessários para valer

.aH9H_HH__H_B__HH_H_BM

J S. Excla. constatou ainda, alias com
grande surpresa, a ausência de diver-
sos commissarios nos postos para os
quaes tinham sido escalados, dcclaran-
do que tomaria enérgicas providencias
no sentido de corrigir émélhnte irregu-
lridade. Dise ainda S. Excia. que a cam-
panha de saneamento moral, que encer-
ra a sua portaria, recebida com gerai
applausos, merece todo o sacrifício c
auxUio da parte das empresas, tio pu-
bllco e muito mais da parte dos seus
auxiliares.

GONORRHÉA
TRATAMENTO SOB CONTRACTO

da gonorrhéa chronica, gotta matutina e prostatite
chronica. (Sem electricidade e sem vaccinas)

DR. PEREGRINO JORDÃO
Largo da Sé, 34 - 2.° andar. Phone, 2-5066

Das 9 âs 11 1/2 e asas 14 ás 19 horas
H«HBM_EBH_Bna_
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CAFE
MERCADO DE CAFE' DO RIO

DE JANEIRO

CORREIO PAULISTANO « 11

Commercial

Mal" .. .
¦limbo ..
Julho ..
Aposto ..
Setembro
Outubro .
Vendas ..
Mercado

Aberl. Fcch.
12S000 Feriado
11S800

Typo 7, por
Mercado ....
Vendas i.saccas)

 11S850
 11$675
 11S600
 11S600
 19.000
 Firme

DISPONÍVEL
10 kilos .. ..

HWWMWMMWMH

CONTRACTO NOVO
F. anl.

37Julho n março
Mercado: — Calmo.
Fechamento; — Inalterado.

INGLATERRA

Fech
37

LONDRES, 21 (Comtelburo).
Hoje Ant,

123*100
Firme

6.052

MOVIMENTO GERAL

RIO. 21.
Entradas cm 20:

Estrada dc Ferro Central ..
I ropoldtna
Bônus 
Devolvidos
Entregas dc armazenagens
autorizadas

Total

Embarques cm 20:
Sabidas de Hoje:

portos

Sacca*
1.052
1.592

3.446

6.090

17.642

Typo 4, Santos superior
prompto para embar-
que  36| 36|

Typo 7, Rio, prompto
para embarque .. .. 27|6 27|G
Rio — Inalterado.
Santos — Inalterado,

CAMBIO
MERCADO DO RIO

RIO, 21 (H.) — Camblio — Na
abertura do mercado o cambio funecio-
nou com saques s|Londrcs a 90 djv.
585181, sendo o papal dc cobertura nc-
goclndo a 57S540. No fechamento o
cambio apresentou-se calmo.

Foram as seguintes as cotações af-
fixndns pelo Bnnco do Erasil:
Londres a 90 d|v  58S181
Londres a vista  58S347
Paris  S77.*i
Nova York  11S753

:ts»::::::::::i«t::5«tJ«;»:»«»:í:::::«:J«:««:»t»tJt«:m»»:««J«»*?«»»»tí»
States SlcclCompradores . . Feriado

Vendedores .... Feriado
CAMBIO LIVRE NO RIO DE

JANEIRO
RIO, 21 (Comtelburo).

Abert
Bancos sacam 11b. .. 88S200
Bancos compram 11b. 87S400
Bancos sacam $ . . 17S750
Bancos compram S . 17S550
Merendo  Indcc.

Taxas dc descontos
Banco da Inglaterra
Banco da Allemanha
Banco du Itália
N, York a 00 dias (com.)..
Banco da França 
Banco da Hespanha
Londres, a !)0 dias
Nova York, a 90 dias,

(Vendedores) 

Fcch
88S200
87S400
17S750
17S550
Indcc.

°|°
°|°

4-l|2 °|°
3!10 li

et
6 %

0|16 T

118 t

TÍTULOS
BOLSA DE TÍTULOS DE NOVA

YORK
NOVA YORK, 20 (Comtelburo)

Vendas cffectiindus
Hoje Anl.

American
dr Co.

Car Foun-
32.25 32.87

Saccas
1.866

315
Outros
Europa 
Estados Unidos
Existência  663.763

MERCADO DO RIO
RIO. 21 íH.) — O mercado dc café

runclonou hoje firme.
O typo 7 foi catado, por 10 kilos, a

12S400.
Até ás 10,30 horas as vendas effe-

rtuarias te elevaram a 5.986 saccas.
Pauta semanal: 1.170. Entraram r.o

mercado, 6.090 saccas.
Existência, 663.763 saccas.
No disponível o mercado funecionou

da abertura ao fechamento com pro-
ços dc vendas firmes.

Foram as seguintes as cotações:
Tvpo n."  14S400
Typo ti."  13S900
Typo n."  13S40O
Tvpo n."  12S900
Tvpo n."  12S400
Typo n."  HS900
As vendas foram de 5.986 saccas.
Os embarques foram de: noã ha.
Nova York mandou na abertura, bai-

xa, 1 a. 2 c no fechamento: baixa dc

VICTORIA

TERMO DO ESPIRITO SANTO
CONTRACTO "A"

Café typo ,3.

United
Corp  GO. 75 56.75

Vncuuni Oil Co. (So-
cony Vaouum Cor.) 12.50 12.75

Westlnghoiisc Electric
Mo Manuf. Co  110.25 110.12

Woohvorth (F. VV.) c
Co  49.25 49.75

BANCOS:
Canadian Bank cif

Commcroe  153.00 151.00
Chnsc Nntlonnl Bani

N.  35.00 37.00
Ouaranty Trust Co.,

N.  283.00 287.00
Nationnl City Bank,

N.  32.00 33.00
Royal Bank of Ca-
nada  170.00 no.oo
EMPRÉSTIMOS BRASILEIROS

Compradores
FEDERAES:

0 °|°, 1021141  33.50 32.62
7 0|0* 1952 'Elect.

Cent. R. R.I

200 CONTOS!
Hoje

10.000 liilliutes apenas

0 Ul I i

Abeil. Fcch.
Maio a agosto  Nlcotado
Mercado  Calmo

Café, typo G.
CONTRACTO "B"

Abert. Fech.
.Maio a agosto  N|cotado
Mercado  Calmo

DISPONÍVEL
'Pvpo 7, por 10 kilos .. .. 115600
Mercado  Firme

! MOVIMENTO ESTATÍSTICO
DO DIA 20:

Hoje Ante.
Entradas em Victo-

ria 50*1
Entradas de Minas
Geraes —

Sahidas 150 —
Existência  186.065 186.215

MERCADOS ESTRANGEIROS

ESTADOS UNIDOS
CONTRACTO SANTOS

Centavos por libra:
Aberl. Fcch.

Maio  8.05 8.03
.Julho  8.21 8.20
Setembro ..  8.32 8.30
Dezembro  .. 8.43 8.42
Mercado  Apath. Calmo

Abertura: — Baixa de 1 a 1 pontos.
Fechamento: — Baixa de 3 a 4 pts.

CONTRACTO RIO
Aberl. Fech.

Maio  4.53 4.u3
Julho  4.63 4.62
Setembro  4.77 4.76
Dezembro  4.90 4.88
Mercado  Apath. Calmo

Abertura: — Baixa de 1 a 2 pontos.
Fechamento: — Baixa de 2 a 3 pts.
Vendas — 5.000 saccas.
DISPONÍVEL DE NOVA YORK

Hoje Ant.
Typo Rio 11."  7-314 7-114
Typo Rio n.°  6-3|4 C-l|4

Mercado: — Alta de 1|2.
Mercado: — Inalterado.

Typo Santos n.° 4 .. .. 8-1)2 8-112
Typo Santos n.° 7 .... 7-l|4 7-1(4

Mercado — Inalterado.

está chamando a at-
tenção de todos em
nossa

LIQUIDAÇÃO ANNUAL

Admirar o novo modelo, de 6 vai-
Yiüas, linhas aero-dynamicas, de

1:000$ por

Vendas a prazo, em
quotas mensaes, pelo
systema

6 1)2 °|°, 1926157 ..
6 1|2 T. 1927157 ...

ESTADUAES:
Minas Geraes, 6 1)2

por cento, 1958 ...
Paraná, 7 °|°, 1958 ...
Rio Grande do Sul,

8 T. 1921)40
Rio Grande do Sul,

6 T* 1008
S. Pnulo, 8 °í°, 1921136
S. Paulo 8 °i° 19251.50
S Paulo 7 °jn 1926156
S. Paulo 6 "1° le28J68
S. Paulo. 7 °|", 1930)40

(Coffee Loan) .. ..
MUNICIPAL:
Mercado — Apathicò,

S. Pnulo, 8 "Io, 1952 .

27.50
25.50
25.50

17.00
21.00

26.75
25.12
25.12

17.00
21.50

A PARTIR DE JUNHO, NOVOS E MAIS VANTAJOSOS PLANOS

A's 3as. feiras ÍOO contos

A's 6as. feiras 200 contos

LOTERIA

m\k

paulistH
23.75 23.75

16.75
24.12
20.25
17.00
15.62

16.75
23.12
20.25
17.00
15.62

85.37 85.62

18.25 18.25

STOCK EXCHANGE
DE LONDRES

LONDRES, 20
TÍTULOS

(Comtelburo i.
BRASILEIROS

A BANDEIRANTE DAS LOTERIAS

MERCADO DE ASSUCAR DE
NOVA YORK

NOVA YORK, 21 í Comtelburo).
FECHAMENTO

Assucar para entrega:
Hoje Fcch,

ant.
2.97
2.87

íi

CREDIÁRIO

A EXPOSIÇÃO
P. Patriarcha, 1

Brasil (EE. UU. do) 1927157.
6 1)2

Minas Geraes, (Estado dc),
1928)58. G 1(2

Nictheroy, 7 °i°
Paraná (Est. de, 1958), 7 por

cento 
São Paulo (Est. de), 1921|

36,8 °|°
São Paulo (Est. de), 1926|

56, 7 1|2 °|" (Inst. de Ca-
íé)

São Paulo (Est. de), 19261
56,7 °|° "Watenvsks) ....

São Paulo (Est. de), 19281
68,6 °j° ..-

São Paulo (Est. de), 19301
40, 7 °|° (Sob. gar. de ca-
fé)

São Paulo (Banco do Est.)
6 °l° série "A"

Comp.
Hoje

29.5.0

19.0.0
17.0.0

20.00

22.0.0

31.10.0

19.10.0

16.10.0

88.5.0

43.0.0

n

Hamburgo 3S600
Zurich 3S800
Milão '.. .. S920
Lisboa S530
Madrid 15805
Bruxellas 2S000
Buenos Aires 35300
Montevidéo 55450

MERCADO EXTERNO
INGLATERRA

LONDRES, 21. (Comtelburo).
Taxa _ vista

SIN. York:
Abert,

4.97.00
63.37
36.50
75.50

110.12
12.36
7.36

15.39
29.40

UNIDOS
(Comtelburo)
vista

Fech.
.96.87
63.37
36.50
75.50

110.12
12.34
7.35

15.38
29.38

Fcch.
Feriado

HAVRE

COTAÇÕES DO TBRMO
(Francas por 50 _llo8).

Abert.
Julho .. ,. ,. .-. ..
Setembro .. 
Dezembro
Morço
Vendas 
-Mercado

Abertura: — Inalterados.
Fechamento: — Feriado.

HAMBURGO

COTAÇÕES DO TBRMO
(Fíennlngs por _'._ kilo)

F. ant. Fech.
Julho a março  Não cotado

Nova York .. ..
Gênova 
Madrid
Paris
Lisboa
Berlim
Amsterdam .. ..
Berna
Bruxellas

ESTADOS
NOVA YORK, 21

Taxas á
S|Londres:

Abert. Fech.
Londres  4.97.00 4.97.00
Paris 6.08.7)16 6.58.7)16
Gênova  7.86.00 7.86.00
Madrid  13.65.00 13.65.00
Amsterdam .. .. 67.58.00 67.58.00
Berna  32.33.00 32.33.00
Bruxellas  Io.91.00 16.91.00
Berlim 40.26 40.26

ARGENTINA
Taxas sjLondrcs, por libra:

Abert. Fcch.
BUENOS AIRES, 21 (Comtelburo).

Vendedores .... Feriado
Taxas s]Londrcs, por libra:

Abert. Fcch.
Compradores . . Feriado
Vendedores .... Feriado

URUGUAY
MONTEVIDE'0, 21 (Comtelburo).

Taxas telegraphicas, peso-ouro:
Abert. Fcch,

Vendedores .... Feriado
Compradores . . Feriado

Cambio Llrro
Taxas tele.raphlcas, por libra:

Abert. Fech.

American c Foreign
Power Co. Inc.

American Smelting e
Rcfining Co

American Telephone c
Tclegraph Co

American Tobacco Co.
Armour e Co. of llll-

nols "A" Stock ..
Atchison, Topcka c

Santa Fé Railway .
Atlantic Refining Co
Baldwin Locomotlvc
Works

Bcthlehem Steel Cor-
poralion .. .... ..

Borroughs Addlng Ma-
chino Co

Brnzilinn Traction, L.
Po. Co. Ltda

TÍTULOS
LONDRES, 19

FEDERAES:

BRASILEIROS
(Comtelburo).

Funding, 1931 5 °i° ..
Novo Funding, 1914 ..
Funding, 1931 5 "|° . .
Conversão, 1910 4 °|" .
Empréstimo de 1913, I
ESTADUAES:
Districto Federal, 5 °|°
Rio de Janeiro, 1927,
Bahia, 1928, 5 °|° .. .

Compradores
60.0.0

,. 70.10.0
.. 60.10.C

17.0.0
°|° 18.10,0

Maio  2.97
Junho  2.81
Setembro  2.79 2.83
Dezembro  2.76 2.79

Mercado — Calmo.
Baixa parcial de 3 a 6 pontos.

INGLATERRA
LONDRES, 21 (Comtelburo).

Fechamento
Assucar para entrega:

Hoje Fech.
ant.

Maio  4|9 4|9
Agosto 4|9-1|2 4|9-3|4
Outubro  4|9-3)4 4|10
Dezembro  4|9-3|4 4]10-1|4

ALGODÃO
MERCADO DO RIO

RIO, 21 (ti.) — Algodão: No dis-
ponivel as cotações por 10 kilos, para
o typo 3, foram as seguintes:
Fibra longa typo 3

Seridó  52S000 a 525500
Fibra media, Sertão 47S000 a 48$000
Fibra média typo 3

Ceará  Nominal
Fibra curta typo 3

Mattas .. ..
Fibra curta typo 3

Paulista .. ..
Foi o seguinte o

bado:

7 °|°
24.0.0
15.0.0
7.10.0
3.0.0

Existência ..
Entradas .. .
Sahidas .. ..

O mercado

Nominal
3
. 47$000 a 475500
movimento de sab-

Fardos
 9.369

430
apresentou-se firme.

TÍTULOS DIVERSOS
American

7.00 7.00

75.50 76.50

159.00
90.75

158.50
Njcot.

4.87 4.87

70.25
27.75

3.37

70.00
28.00

3.62

49.62 49.50

26.50 26.75

12)25 Nlcot.

DR. NESTOR DIEHL
GRANIA

Clinica especial de
Ouvidos, nariz o garganta
Rua Libero Badaró, 27

Phone: 2-4821 - São Paulo

12.25
72.87
93.25

12.12
73.00
92.75

AVISOS RELIGIOSOS

Canadian Pacific Co.
Caterpillar Tráçtor C.
Chrysler Corp
Consolidated Co. Edi-

son of New York .. 29.75 29.02
Com Products Refi-

rilng Co  76.00 75,12
Dupon (E. I.) de Ne-

mouro Co  142.50 140.37
Eastman Kodal: Co.

of Nova Jersey ... 162.00 162.00
Electric Bcnd c Sha-¦ re Co  18.37 18.50
General Electric Co. 36.00 36.37
General Foods Corp. 38.25 38.50
General Moors Co. . 61.25 VI. 25
Gillette Safety Razor
Co  15.87 16.00

Gcodrici.it (B. F. Co. 19.25 19.50
Goodyear Tire e Rub-

t,er Co  24.87 25.00
N|cot. 115.00

Anglo South
Bank. Ltda  0.4.0

Bank of London e South
America Ltda  4.10.0

Brazllian Traction, Light
Power Co. Ltd  12.5.0

Brazillan Warrant Agen-
cy e Finance C. Ltda. .. 0.2.0

Cables e Wireless, Ltdas.
("B" Shares)  7.12.6

Royal Mail Steam Packet
Co. Ltda .*—

Imperial Chemical Indus-
tries Ltda  1.19.0

Leopoldina Railway Co.
Ltda. Nova Emissão 1935 65.0.0

Lloyd's Bank Ltda. ("A"
Shares)  3.2.7-1)2

Rio de Janeiro City Imp.
rise, Ltda  1.11.3

Rio Flour Mills e Granaries,
Ltd  1.17.0

São Paulo Railway Co.
Ltda  53.10.0

Western Telegraph Co. Ltd.
4 °|° Deb. Stock  105.0.0

Titulos Estrangeiros:
Emp. de Guerra Britannico,

3 1|2 °|°, 1927)47 .. .. 105.17.6
Consols. 2 1|2 °]°  85.7.6

ASSUCAR
MERCADO DO RIO

RIO, 21 (H.) — Assucar: No dis-
ponivel as cotações por 60 kilos, fo-
ram as seguintes:
Crystal branco .. .. 49S000 505000
Demerara  455000 475000
Mascavinlio  Não ha
Mascavo  315000 325000

Foi o seguinte o movimento de hon-
tem:

Saccas
Existência  58.922
Entradas  1.315
Sahidas  2.150

O mercado apresentou-se estável.

HEMORRHOIDAS
FISTULAS

DOENÇAS ANO-RECTAES

Dr. E. S. BERTUCC1
AV. SÃO JOÃO N." 536

Telephone: 4-4342

"Paraguayo", nomeguez — Buenos
Aires."Southern Cross", americano — B.
Aires."Arntaia", nacional — Santos.

"Pedro II", nacional — Santos.
"Pan-America", americano — Nova
York."Spana", aliemão — Buenos Aires,
SAHIRAM:
Vapor "Southern Cross", amerlea-

no — Nova York.
"Venus", nacional — S. Francisco,
"Olinda", nacional — Porto Alegrei
"Araanguá", nacional — Porto Ale-

gre."Paraguayo", norueguez — Nova
York."Binguá", nacional — S. Sebas-
tião."West Imboden", americano — B.
Aires."Coldbrook", americano — Buenos
Aires."Itacayuna", nacional — S. Sebas-
tião.

CORREIO AÉREO
"AIR FRANCE"

Amanhã, ás 15 horas, essa Compa-
nhia em sua Agencia á rua S. Bento,
33-A, fechará malas aéreas para o
norte do Brasil (Caravellas, Theophilo
Ottoni, Bahia, Maceió, Recife e Na-
tal), África, Europa e Ásia (Oriente
Próximo e Remoto).

As malas para África, Europa e Ásia
serão transportadas por avião correio
100 °!° em ligação directa Natal-Da-
kar, no tempo máximo de 2 c meio
dias dc S. Paulo c Paris (França).

As malas de registados serão fecha-
das ás 13 horas de nmanhã no Cor-
reio. "PANAIR DO BRASIL"

Hoje, a "Panair do Brasil S'A".,
com agencia na rua"S. Bento, 24-A.,
teleph. 2-1333. .fechará suas habituaes
malas de correspondência aérea, des-
tinadas ao sul do Brasil, com escalas
nos seguintes portos: Paranaguá, Fio-
rianopolls e Porto Alegre.

A mala do Expresso "Panair" (rn-
commendas c pequenas cargas com va-
lor declarado) será fechada para o sul
hoje ás 16 horas para os portos acima
mencionados.

ESCOTISMO

PIONEIROS PAULISTAS
Instrucções — Amanhã, ás 20 horas,

na sédc, haverá instrucções regulamen-
tares aos pioneiros paulistas e domln-
go, ás 8.30 horas. As pioneiras pau-
listas terão instrucção e, sua sede, na
av. Tiradentes, n.° 3, no domingo, ás
9.30 horas.

Campeonatos internos — Em prose-
gulmento aos campeonatos internos dc
"hands-ball" e "vollcy-ball", domingo
próximo, deverão se realizar . jogos dc
accordo com a tabeliã organizada.^ O
primeiro jogo será de "hands-ball" c
terá inicio ás 8 horas.

Exames semestraes — Os exames sc-
mestraes para promoção ás varias ca-
tegorias cios pioneiros e pioneiras pau-
listas, será realizado, provavelmente em
Ubatuba, pittoresco recanto do litoral
paulista, proporcionando magníficos
passeios e oprima praia para banhos.

A direcção da entidade "Pioneiros
Paulistas", está empenhando todas os
seus esforços no sentido de realizar
esse "Campo dc ferias".

Diabete, arthristimo,
obesidade

MERCADOS ESTRANGEIROS

INGLATERRA
LONDRES, 21 (Comtelburo).
Abertura ás 12 e 30 horas:

Hoje Ant.'
Mercado Ap|est. Apjest.

6.25
6.25
6.55

EDITAES

6.55
6.03
5.68
5.58
5.58

6.60
6.07
5.72
5.62
5.61

Pernambuco Fair ... 6.20
Maceió Fair .... 6.20
S. Paulo Fair .... 6.50
American Fully Mid-
dling

Julho '•
Outubro
Janeiro
Março

Dlsponivel Brasileiro:
pontos.

Disponível S. Paulo:
pontos.

Disponível Americano
pontos.

Termo Americano: — Baixa de 3 a 4
pontos.

(Contra o fechamento — Baixa de
1 ponto).

FECHAMENTO
LIVERPOOL, 21 (Comtelburo).

Hoje Fcch.
ant.
6.04
5.69
5.59
5.59

Baixa de 5

Baixa de 5

- Baixa de 5

S. A. Empreza do "Cor-

reio Paulistano"
ASSEMBLE'A GERAL ORDINÁRIA

São convidados os srs. accionistas
da S|A. Empreza do "CORREIO

PAULISTANO" a se reunirem em as-
sembléa geral ordinária, no dia 23 do
corrente, na sede social, á rua Libero
Badaró, 2, sobrado, ás 15 horas, para
tomarem conhecimento e deliberarem
sobre o relatório da direetoria c balan-
ço do anno de 1935.

São Paulo, 16 de Maio de 1936.

A DIRECTORIA

A Livraria Annunziato, á rua Sáo
Bento, 36-E, acaba de expor á venda o
livro "A Mesa e a Sobremesa dos Die-
teticos", do dr. Paul Reboux. E' uma
das melhores obras publicadas no mo-
mento sobre o assumpto, tratando-se
de um utilissimo livro, indispensável a
todas as pessoas que soffrem dc: dia-
betes, arthritismo, albuminuria, gaslral-
gia, obesidade, crises hepathlcas, en-
terites, etc, com mais de 300 receitai
dc deliciosos pratos para os enfermos
sujeitos a regimes especiaes.

Remette-se para todo o Brasil. Pre-
co. 6*5000. Pedidos para a Livraria An-
nunziato, rua S. Bento, 36-E.

Reune-se boje o Rotary
Clube

O Rotary Clube de São Paulo realiza
hoje, ás 12 horas, no salão dc festas do
Hotel Termlnus, sua terceira reunião se-
manai do corrente mez.

O sr. Humberto Montairo fallará sobre"a industria de automóveis, entre nós".

Correios e Telegraphos
Requerimentos Despachados: — Clau-

dio P. de Moraes (Proc. 21000-36) "Na-
da ha que deferir". Álvaro Plmpão
Franco (Proc. 7972-34) "Sim, median-
te recibo". Zanotta. Lorenzi c Cia,.
(Proc. 20632-36) "Indeferido á vista
da informação da CHE".

Deve comparecer á 1." Secção da
Direetoria Regional dos Correios e Tc-
legraphos: — Antônio S. Cerquinho
(Proc. 20637-36).

Renda do dia 19 de Maio: 56:763$000.
Renda do dia 20 de Maio: 87:2755200.

168.50 166.50

45.00 46.12

A FAMÍLIA DE

ANTÔNIO DE LACERDA FRANCO
profundamente sensibilisada e gTata pelas confortadores provas de soli-
dariedade recebidas por motivo do desapparecimento do seu inesqueci-

" 
convida seus parentes e amigos a comparecerem ã Missa de

10
vel chefe, _
7." dia que será celebrada no dia 25 do corrente, segunda-feira, as
horas, na Matriz de Santa Cecilia, renovando scu sincero reconheci-
mento por esse acto dc religião e saudade. 1

tEaBammamtRaasaammmBY

Ingersoll-Rand Co.
Internat'1 BusuiesMa-

chinês Corp
International Cement
Corp

International Harves-
ter Co  81.75

Internat'1 Nlckel Co.,
Inc. (The)  46.00

Internat'1 T'phonc e
T'graph Inc  13.75

Montgomery Ward c
Co. Inc  40.87

National Cash Regls-
ter Co. (The) .... 23)12

N. Y. Central e Hud-
son Rlver R. R. .. 34.25

Norfolk e Western
Railway  Nlcot.

Radio Corporation of •
America  10.50

Standard Brands Inc. 15.37
Standard Brands Inc. 15.37
Standard OU Co. of

Califórnia  36.00
Standard OU Co. of

Nova Jersey  57.00
Studcbackcr Corp. . . 11-25
Texas Company .. .. 32.25
United States Rub-

ber Co  29.25

Julho  o.
Outubro  5.63
Janeiro  5.50
Março  5-59

Mercado — Inalterados.
ESTADOS UNIDOS

NOVA YORK, 21 (Comtelburo)
ABERTURA

Hoje

DEPARTAMENTO NACIONAL DO CAFÉ
COMMUNICADO N.° 6/90

82.12

46.00

13.50

41.00

23.00

33.50

N|cot.

10.62
15.75
15.37

36.87

58.00
11.25
32.62

29.25

QUANDO OS RINS
FUNCCIONAM MAL...
VIDA DE SOFFRIMENTO E

DE HORRORES

Não sabe o leitor amigo quo os rins
são o filtro por onde passam diária-
mente os venenos, as toxinas aceumu-
ladas em nosso organismo, resultantes
dos alimentos e liquidos ingeridos?
Pois íique sabendo. Aos rins cabe o im-
portantissimo papel de eliminar, todos
os dias, esses venenos, Si elles não os
eliminam é porque estão doentes.

Sabe o leitor o que são os rins doen-
tes? Um inferno: dores de cabeça,
rheumatismo, Inchações, dormencia nas
mãos ou nos pés, peso e dores na be-
xiga, urina turva, escassa ou dolorosa,
arterio-esclerose, nervosismo, Insomnia,
areias, cálculos, uremia, ácido urico,
etc.

Sabe o leitor como curar-se dos rins
ou como fazer para tel-os com saúde ?
E' fácil: tomando as Pílulas Ursi de
Xavier, para os ruis. Estas pílulas só
têm essa applicação. Preste bem atten-
ção, leitor amigo: não fique velho an-
tes do tempo, faça da vida um motivo
de alegria, tomando as Pílulas Ursi de
Xavier.

Julho 11-36
Outubro 11.37
Janeiro 10*34
Março 10.35

Fech.
ant.
11.34
10.36
10.34
10.34

Mercado: — Alta de 1 á 4 pontos.
FECHAMENTO

NOVA YORK, 21 (Comtelburo).
A's 11,30 horas:

Hoje Fech.
ant.

11.34
10.36
10.30
10.34

Julho  11.36
Outubro .-. .. •• •• 11*38
Janeiro • 10.32
Março  10.36

Mercado: — Alta de 2 pontos.
BORRACHA

NOVA YORK, 21 (Comtelburo).
Hoje Ant.

Upriver Fine por LB.
CTS  17-3(8 17-3|8

Plantation Rubber:
Smoked Sneets por LB.
CTS  15-518 15-5j8

Mercado  Calmo Estav.

MOVIMENTO MARÍTIMO
RIO, 21 (H.).
Foi o seguinte o movimento do por-

to do Rio de Janeiro:
ENTRARAM:
Vapor "Arara", nacional — Anto-

nina"."Iguassu"', nacional — Recife."Araim". nacional — Caravellas."West Imboden". americano —
Swansea.

O Departamento Nacional do Café torna publico,
para effeito de communicação de venda por parte dos
interessados, nas condições dos communicados ante-
riores sobre o assumpto, que foi hoje affixado em sua
Agencia do Rio o edital n.° 48, contendo a classifica-
ção de cafés da quota retida, (mineiros armazenados
no interior).

Rio de Janeiro, 20 de maio de 1936.
TANCREDO CARNEIRO

Superintendente.

DEPARTAMENTO NACIONAL DO CAFÉ
Communicado n.° 70

.CLASSIFICAÇÃO DE CAFE'S

O Departamento Nacional do Café torna publico, para efíeito de commu-
nlcação de venda por parte dos Interessados, nas condições dos «cmmunlca-
dos anteriores sobre o assumpto, que íul hoje affixado em suas Agencias de
São Paulo e de Santos, o edital n.° 71, contendo a classificação de cafés da

safra 1935|1936, séries retidas e directas (alrectas somente a partir de
1|12|1935).

O Instituto de Café, em sua sede, á rua Wenceslau Braz, n.° 11 e as Pre-
feituras Municipaes estão affisando o mesmo edital, o qual ainda sírã encon-

trado nas Agencias locaes dos Bancos.

Agencia dc São Paulo, 22 dc maio de 1936.

OSVALDO RIBEIRO FRANCO
Vfei. _^|k!y Gerenl*



REDACÇAO E ADMINISTRAÇÃO
Rua Libero Badaró, 2

ASSIGNATURAS
Para o intorior do paiz: anno, 50S; som., 30S

Publicidade — Telephono 2-6885
Telephones: Red., 2*6241 - Adra., 2*6242

CORREIO PAULISTANO
CAFE' -i* Typo 4, molle, por 10 kls., Feriado.

Mercado — Feriado.

CAMBIO — Banco do Brasil — Feriado.
Livre — Feriado.

S. PAULO — Sexta-feira, 22 de Maio de 1936
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UMA LONGA ENTREVISTA
COM O GENIAL REVOLUCIO-
NADOR DA TECHNICA CINE-
MATOGRAPHICA - AS TRES
DIMENSÕES OBTIDAS PERFEI-
TAMENTE NUMA TELA ESPE-
CIAL — PODEREMOS VER AS
FIGURAS EM RELEVO, COMO
AS VEMOS NA REALIDADE —

UMA EXPLICAÇÃO DETALHA-
DA SOBRE O PROCESSO ADO-
PTADO PELO DR. COMPARATO

O SOM APERFEIÇOADO
E ABSOLUTAMENTE REAL
CONSTITUE MAIS UMA INNO-
VAÇAO PODEROSAMENTE IM-
PORTANTE - OS COLORIDOS
E A EXPRESSÃO DOS OLHOS

A VISTA HUMANA DES-
CANSARA' NA TELA DO CINE-

MA PLÁSTICO - OUTRAS
NOTAS

O dr. Sebastião Comparato, inventor do cinema plástico que vae revolucionar integralmente a
arte cinematographica

Sua vida se enquadrou, durante vin-
te annos longos, cansativos e perse-
verantes, entre as paredes brancas do
laboratório manchadas, talvez, pela
esfumação das emanações de chloro.
Analysou, synthetizou, examinou, pes-
quizou, estudou, realizou, quem sabe,
dezenas dc milhares de experiências
durante sete mil c trezentos dias que
íoram passando emquanto mais elle se
adentrava nos mysterios mathemattcos
da physica. Descobriu-lhe os mais re-
conditos segredos, furou-a, até o fun-
du, com os seus olhos-blstury de quem
opera laparàtomias em tudo para ex-
por ao vivo os interiores mais enthe-
•Murados. Pegou a sciencia pela ore-
lha e revolucionou-a, virando-a do
avesso como se faz, essa operação com-
plicada,' com uma luva. Durante vin-
fe annos fatigan.es c cheios de des-
confortos penetrou nos domínios da
chimica remexendo cm grais com bas-
toes. alongados de vidro resistente a
alta temperatura. Misturou ácidos e
compoz saes; creou soluções e meta-
hiosphoseou corpos simples em com-
postos, estudou a capacidade deste me-
tal e sonhou deante das possibilida-
des de tal ou tal metaloide. Fundiu,
dividiu, misturou e separou, amalga-
mou e desfez, isto a altas horas da
noite, quando o mundo dormia can-
sado das lides quotidianas.

NUMA CASA TRÁNQ-ILLÀ DO
JARDIM PAULISTA...

Dar. á matéria viva ou morta, a
percepção de um sentido humano é
aproximar o infinito das criaturas, é
destruir o dogma do. inimitável da na-
tureza, é trazer á metaphysica á rea-
lidade objectiva, a comprehensão col-
lectiva. .

Numa casa tràhquilla c solitária ao
jardim Paulista, aquelle bairro que
é apenas adolescente cm relação ao
progresso dos rincões paulistas, aquel-
le bairro que Já começa a tomar o as-
pecto aristocrático dos bairros altos e
nobres, nessa casa que tem na fren-
te um jardim singelo, íoi que o dr. Se-
bastião Comparato, formado cm Medi-
cina pela Faculdade de Medicina e
Cirurgia de São Paulo, na primeira
leva de médicos que daquella escola
sahiu em 1918, estudou profundamen-
te o problema da terceira dimensão
applicada ao cinema, completando-a
com a solução de todos os problemas
que lhe são correlactos.

Lá naquella casa grande e de fa-
chada austera, que dá a todos a im-
pressão de que lá dentro se movimen-
ta uma matrona celibataria e aristo-
cratica, que envelheceu feliz por es-
perar algum principe encantado ate
•te transformar numa veneranda cin-
coentona, lá dentro naquella casa
existem machinismos complicados que
surprehendem a quem entra como a
quem vò pela primeira vez o mar ou
que assiste á sahida de lenços e pom-
bas do chapéo de um mágico de circo
rueiro. , ,.

Foi ali que o dr. Comparato reali-

mundo inteiro quizera realizar, o cha-'
mado popularmente 

"cinema em relê-
vo" e revolucionar de maneira cabal
a transmissão do som commum que
estamos habituados a ouvir nos cine-
mas e que está muitos kilometros dis-
tante da realidade.

COMO E' O DR. COMPARATO
Na manhã de hontem, mantendo

uma palestra jornalística que foi além
de duas horas, entrevistamos, o dr.
Sebastião Comparato, em seu labora-
torio de pesquizas, na casa do Jardim
Paulista, á rua David Campista. O dr.
Sebastião Comparato é de estatura um
pouco abaixo da média, apparenta qua-
renta e sete annos, tendo, na realida-
de, menos de quarenta. Nasceu na

apresentam com titnâ forma recorta-
da, achatada c sem vida.

Desde o inicio da cinematographia,
procuraram-se os outros cffeitos na
projecção; mau grado os esforços de
um grande numero de technicos e de
pesqulzadores, esse ponto dc vista
porém permaneceu inalterado.

Nestes últimos tempos, o problema
lo, sob o titulo "A terceira dimensão
nas projeccões cinematographicas tem
sido investigado com grande ansiedade
e tém sido dispendidas enormes quan-
tias em pesquizas desse gênero.

Fará comprovar isso, é o bastante
citarmos uma noticia vinda de Holly-
wood, em outubro próximo passado,-
publicada na "A Gazeta" de Sao Pau-
lo, sob o titulo "A terceira discussão

a exhibição, os espectadores estavam
perplexos. Era evidente que por ocea-
sião da filmagem a camera, por mero
accidente .tinha conseguido desvendar
o segredo da terceira dimensão. —
Mas, em que circumstancias tinha se
dado o accidente? Que combinações
de luzes tinham sido realizadas para
a consecução do mágico effeito? As
respostas infelizmente para a industria
cinematographica, não foram encon-
tradas nas repetidas tentativas dos te-
chnicos photographando e tornando a
photographar as scenas que, no primei-
ro filme tinham provocado o accidente,
resultaram improficuas. O mysterio do
accidente permanece Inalterável. O
acontecimento serviu, todavia, para de-
monstrar- que o que era tido como im-
possivel, dentro da technica cinema-
tographica actual, pode ser considerado
como problema solúvel. Em consequen

e_,a. ___-_. - -áudio. do. .ornai invento, do otanodo "oine.no en, *.'
A casa em que

necessidade de um accordo na maneira
de reproduzir as linhas e as formas por
intermédio de uma perfeita combina-
ção das sombras e das luzes concor-
rendo estas para fazer comprehender o
motivo e a expressão que se quer im-

primir. . ,
Na illusão óptica, como o _globo

ocular apto a receber as impressões da
luz, participam a razão e a mtelllgen-
cia, participação essa imprescindível
para que o homem possa comprehen-
der a imitação do objecto ou scenas
representadas na photographla, nos
desenhos, nas projeccões, etc. Nessas
imagens, a largura e a altura estão
bem representadas pela própria condi-
ção da superfície, porém, a sensação

nrolectadas em cinema plasticidade e
relevo isto é, abolindo a sensação de
figuras achatadas, multo semelhantes
a silhuetas, é o grande problema da
actualidade, de que um grande numero
de investigadores procura a solução
para desse modo, apresentar proje.c-
ções, etc, mais dc accordo com a na-
tureza.

Mas é preciso ter em especial con-
sideraçáo que para obter sensações
idênticas àquellas que nos dá a natu-
íeza, torna-se necessário reproduzir ns
imagens por um processo similar, ou
seja, que dê á nossa vista, como na
realidade, a illusão de que os objc-
ctos projectados nos enviam radiações
luminosas, dando-nos com ellas suas

çao aa suubíiiuig, fiw"' *** •*"-*—*„ *_—¦ . ,
de espessura é obtida pelos claros c es-' dimensões, cor e forma.
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Itália, vindo aos seis mezes para o
Brasil e norteando todas as suas ac-
ções por um amor e sympathla accen-
tuados pelo Brasil, que considera sua

pátria. Na sua voz pausada, o dr. Com-
para to affirmou, de inicio*.

_ De 1895 a 1927 os progressos te-
chnicos da cinematographia íorarrt rela-
tivamente pequenos, porém, desta ul-
tima data, assignalada pelo advento
do cinema falado, com o filme O
cantor do jazz", progrediu a passos
gigantescos, tanto sob o ponto de vis-
ta technico, como na parte referente
ás cabines de projecção.

Apesar de todos esses progressos, I

zou wmimmmmmmm

no cinema" e que está redigida nos
seguintes termos:

"Momentos de assombro na sala dc
cxhibiçõcs preparatórias de um studio"

 "Hollywood — Califórnia — Outu-
l.ro  (Havas) — Por via aérea —
"Exhibiam-se alguns trechos ' de uma
pellicula para a devida coordenação,
no Studio Marras, quando 3 ou 4 es-
pectadores deixaram escapar gritos de
assombro. As figuras e os scenarios que
eram projectados! ha' tela' tinham dei-
xado subitamente de' ter' as dimensões
liabituaes, para combinar, no' fundo, a
terceira dimensão... O effeito, entre-
tanto, durou muito pouco... Passadas
.1 ou 4 scenas, os personagens retor-
naram ás dimensões conhecidas. Após

cia as sommas destinadas ao trabalho curos, representando, as luzes, matizes
Cia, ab üuuiuia- ">-"» -„_«m a mnrrpm rinnrlo llisno

marav

.-. „,_,_.__. de *_roiècçSo• _o systema .ineplast ico. que é exactamente egual aos actuaes na sua
O «TO^^J^J,^, ^endo apenas raras modificações em pequenos detalhes

de 
' 
investigações em Hollywood au-

ementaram consideravelmente, tendo-se
recommendado aos peritos photogra-
phicos, que não poupem esforços nu
sentido de descobrir o segredo que
tornou possivel a demonstração, por
segundos, da possibilidade da terceira
dimensão na tela. SI se levar em con-
ta oue (parece Incrível a velocidade do
tempo) apenas transcorreram 6 ou 7
annos do inicio dos filmes sonoros e
que ao serem lançadas nos mercados as
pelllculas faladas todos duvidavam do
seu êxito, o milagre da terceira dimen-
são na cinematographia nao parece
multo distante. Por.outro lado, confia-
se que os.Studios consigam chegar, por
meio de uma.lormula exacta, a reali-
zação do que se teve, ( por momentos,
graças a um accidente".

POR QUE?

Continu'a o nosso entrevistado, mima
longa descripção do seu marevUhoso
systema da cinematographia tridimen-
sional*. ...

— "Por que as projeccões cinemato-
graphicas nos apparecem_ achatadas,
em forma de cartão postal, ao_passo
que na natureza as mesmas scenas se
apresentam em relevo?

Quando se quer reproduzir um obje-
cto da natureza, com qualquer das
artes graphicas, ao nosso alcance, o
fazemos sobre uma superfície plana: —

papel, vidro, celluloide, etc. O objecto
que queremos reproduzir possue tres
dimensões: altura, a superfície de que
dispomos, largura e espessura, em-
quanto que para a sua reproducçao
somente, como superfície, duas dlmen-
soes, largura e altura.

Dahi, a intervenção e a collaboraçao
da arte para criar, sobre uma super-
Jicie plana, de duas dimensões apenas,
a illusão de uma terceira dimensão,
cpparentando mais ou menos profun-
didade. completamente ausente na su-
perflcie plana. A este methodo de
transformação, é que se denomina per-
spectlva.

Graças ao conjunto das diversas per-
spectlvas: — linear, das tintas e aérea,
procura-se figurar, o mais apparente-
mente possivel. a forma dos objectos.

Para que a illusão óptica desperte a
impressão do objecto que se quer re-
presentar, nas citadas superfícies, ba

que modelam a imagem dando Illusão
cptica, si bem que relativa, da espes-
sura, porém, sempre Insufflciente para
uma concepção visual de completo re-
levo, como na natureza.

Deve-se essa Insufficiencia de relevo
á percepção visual do ponto do apoio
da imagem: o papel, tela, vidro, me-
tal, etc.

Disfarçando-se de maneira a tornar
invisível o ponto de apoio das imagens
reproduzidas, e tendo essas imagens
perspectiva linear e perspectiva das
cores, convencionalmente equilibradas
obtem-se grande parte de plasticidade.
AS PESQUIZAS PARA CHEGAR AO

CINEMA EM RELEVO
Estudando o meio de dar ás imagens

Todos os autores tém moldado suas
pesquizas nas theorias da visão bi-
ocular estereoscopica, valendo-se de. ap-
parelhos mais ou menos complicados
que serviriam mais para. experiências
em laboratórios. •. ¦ ¦

A descoberta da visão estereoscopica
data de 1584. Com effeito, em um cios
manuscriptos que se tornou celebre, do
grande pintor e philosopho Leonardo
da Vínci, foi encontrada a explicação
exacta da differença existente entre as
imagens de um mesmo objecto visto
por um ou por outro dos nossos olhos.

Essa theoria foi completamente con-
firmada por M. Wheatstonc, em 1838,
com o seu primitivo apparelho este-
reoscoplco de reflexão e melhorado por
Brewster em 1843, que substituiu os

dois espelhos collocados em angulo, por
dois prismas.

Um apparelho photographico este-
reoscoplco regista, cõntemporaneamen-
te duas photographias apparentemcnte
eguaes, mas que na realidade apresen-
tam differenças em seus pontos dc
vista. , ,

E effectivamente. as duas photogra-
phias apparentemente eguaes sao rc-
gistadas através de duas objectivas
idênticas, porém, distanciadas uma da
outra, em linha recta, 65 a 70 m. m.,
distancia essa equivalente ao espaço
que separa em linha recta as nossas
pupilas. As copias obtidas dos "c-

chés" registados' nesses apparelhos,
feitas com a relativa transposição das
imagens e observadas através de len-
tes prismáticas no apparelho estéreos-
copico de Brewster, suas lentes, nes-
viando cada um dos raios visuaes do
olho correspondente, dão a forn-.acao
no espaço, de uma só e unica imagem
virtual, formada pela superposição ri.
duas Imagens reaes completamente em
relevo, phenomeno que causa grande
admiração pelo facto de sabermos se-
rem as duas imagens planas.

Confirmada a theoria pelos appare-
lhos estercoscopicos, de que a ylsão br-
nocular é a causa da sensação da ter-
ceira dimensão, todas as pesquizas para
ser obtida a projecção em relevo ío-
ram sempre orientadas, dentro dessa
theoria. E, nella baseadas, é que sur-
giram, dentre outras de menor reper-
cussão, as projeccões de filmes cine-
matographlcos em relevo pelos pro-
cessos do dr. Doyen, em 1000: Grivo-
las, em 1901; Reynaud, em 1902: Sch-
mldt e Depuis, em 1903 e, nestes ultl-
mas tempos, L. Lumlére, em 1033

"Nessas condições, o relevo é perce-
bido exactamente como nos apparelhos
estereoscopicos, uma vez em synchro-
nismo o obturador visual do observador
com o Interruptor alternante do pro-
jector. . .

Fiz experiências com imagens direi-
ta e esquerda, copiadas alternadamen-
te sobre um filme commum e projecta-
das sem modificar o projector, apenas
augmentando sua velocidade, afim de
se obter a freqüência necessária de 16
quadros, no mínimo, por segundo, para
cada vista direita ou esquerda, on seja
o minimo total de 32 quadros por se-
gundo. Os resultados foram os mes-
mos, como nos projectores de projecção
dupla.

Para a projecção de diapodtivas.de
vistas estereoscopicas fixas, obtive.
tambem, bons resultados por esses pra-
cessos. A projecção foi feita com duas
objectivas munidas de interruptores era
sua parte anterior, synchronizados com
os obturadores usados pelo espectador.
A freqüência regulada para uma visão
continua.

2.° — Processo anaglyfieo: — Neste
processo ,em lugar do selector mecani-
co, é empregado um selector óptico,
indicado para as projeccões estereosc""
picas fixas por M. Almeida, em 1853.
A imagem direita é projectada com
filtro de coloração vermelha c a in*a-
gem esquerda com filtro de coloração

' 
(Continua na 2." pa-ina)
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A sala de registo do som dos "studios" em que o dr. Sebastião Comparato realizou as suai

pesquisas até chegar ao seu maravilhoso invento


