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catastrophe do submarino «Thetis» representa a maior
rda da marinha britannica desde a grande guerra

*• « a m h

ESFORÇOS CONSIDERÁVEIS CONTINUAM A SER EMPREGADOS PARA FAZER FLUCTÜAR 0 SUBMERSIVEL -- COMO ESTAVA CONSTITUÍDA A EQUIPAGEM DO BARCO SINIS-
TRAD0 - AS CAUSAS PROVÁVEIS DA SUBMERSÃO E AS DECLARAÇÕES DE UM SOBREVIVENTE^

- INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO ALMIRANTADO INGLEZ
LONDRES, 3 (T. O.) — A's 2 horas'

da madrugada de hoje, os escaphan-
dristas que trabalham no salvamento
do submarino "Thetis", ouviram de-
bels chamados no interior do barco.

O Alrnlrantado communica continua-
rem os trabalhos, tentando-se, agora,
por a fluetuar o "Thetis", emquanto
o permltta a corrente.

Continua-se, porém, a considerar co-
mo perdidos os 86 homens encerrados
no submersivcl.

O afundamento do "Thetis" ê a
maior perda soffrlda pela marinha in-

gleza desde a grande guerra. O éco
que tem despertado esta catastrophe
no publico inglez deve-se ao grande
numero de vlctlmas e ás extroordlna-
Tias circumstanetas que envolvem o
occldente.

Ao contrario do submarino "Squo-
lus", sinistrado ha uma semana, o"Thetis" naufragou em águas pouco
profundas e mui próximas da costa. A
popa do barco sahla fora da água
mesmo 24 horas depois do accldente.
Até agora, nada se sabe a respeito das
causas.

O publico parece summomente inte-
rossado no assumpto, e a pergunta ge-
ral é: "Porque não se começaram os
serviços de salvamento, senão depois
de multas horas do accidente?"

A segunda pergunta é: por que razão
a tripulação não empregou seus appa-
relhos "Davis" de salvamento.

Mesmo que os tripulantes perma-
necessem em seus postos, esperando ser
salvos, pouco a pouco, perderiam esta
esperança.

As únicas hypotheses acceltavels são
as baseadas nas declarações de um dos

Inaugurado um §rand£ monumen-
to á memória do general Mola
PREPARAM-SE EM SALAMANCA, PARA HOJE, DIVERSAS FESTIVIDADES POR MOTIVO DÂ
DESPEDIDA DOS VOLUNTÁRIOS PORTUGUEZES — RECEIA-SE, NO MÉXICO. QUE OS PARTI-
DARIOS DO SR. NEGRIN E OS DO GENERAL MIAJA SE EMPENHEM EM SÉRIOS CONFLICTOS

ARTIGO SOBRE O GENERAL
QUED?0 DE LLANO

BERLIM, 3 (H.) — O "Deutsche
Allegemeine Zeltung" saúda, por ocea-
slão da sua passagem na Allemanha, o

BURGOS, 3 (T. O.) — Em pleno
campo, no alto da montanha onde
chocou o apparelho em que viajava
o general Emilio Mola, o generalissi-
mo Franco inaugurou um monumento
em memória desse valente soldado do
exercito do Norte e que planejou a
campanha de reconquista de Bilbao ¦ e
de todo o Norte da Hespanha.

O acto foi assistido por todos os
ministros, representantes do corpo di-
plomatlco da Itália, Allemanha, Fran-
ça, Portugal, Inglaterra e demais pai-
zes.

O general Franco, por essa oceasião,
pronunciou um breve discurso,, salien-
tando os principaes episódios da vida
do general Mola, e affirmou que o
monumento eqüivale ao profundo re-
conhecimento da Nação ao grande ge-
neral, pelos serviços que prestou ao
paiz e que a grandeza daquelles que
tombaram na guerra, contra o bolche-
vlsmo internacional, não encontra com-
pensação na terra.

Recordou a capacidade militar e
actividade heróica do general Mola.

Emquanto a artilharia disparava sal-
vas, aviões sobrevoavam a pequena ai-
tura, desenhando, no ar, o nome do
general Mola, emquanto que varias es-
quadrilhas projectavam, no espaço,
uma grande cruz.

O general Lopez Pinto, um dos mais
íntimos collaboradores do general Mb-
ia, durante a campanha, pronunciou
um pequeno discurso onde relembrou
ac virtudes militares e os principaes
feitos do general desapparecido tragi-
camente. O monumento, localizado nas
proximidades da povoação de Alcoce-
ro, tem proporções collossaes e apre-
senta uma estruetura monolytlca, ten-
do, em grandes letras, o nome do ge-
neral Mola, o escudo da Hespanha,
com uma emotiva dedicatória do Exer-
cito.
NEGRIN E ALVAREZ DEL VAYO NO

MÉXICO
MÉXICO, 3 (T. O.) — Chegaram,

lioje, ao México, procedentes de Nova
York, o ex-Ministro hespanhol sr. Ne-
!?rin e seu Ministro do Exterior Al-
Víirez dei Vayo.

Os ambientes políticos temem possa
contlnuar-se, no México, a luta ira-
tricida dos vermelhos hespanhoes.

Semelhantes temores baseam-se no
facto de que tambem se encontram
no México o general Miaja, conheci-
do defensor de Madrid e que os emi-
gtantes hespanhoes sáo uns partida-
rios de Negrin, outros de Miaja.

Como, durante a ultima época da
guerra civil, os srs. Negrin e Miaja
estavam em completo desaccôrdo, re-
ceia-se produzam-se choques entre am-
lios.
DESPEDIDA DOS VOLUNTÁRIOS

PORTUGUEZES
MADRID, 3 (T. O.) — Convocou-se

para segunda-feira uma sessão extra-
ordinária do Conselho Nacional da
Phalange.

Serão elaboradas a Lei Byndlcal e
«utros assumptos de summa Impor-
tancia.

Amanhã, celebrar-se-á em Salaman-
ca, a despedida dos voluntários por-
tuguezes. Foram distribuídas, hoje,
condecorações por méritos de guerra,
na presença do Ministro da Defesa
Nacional, embaixador de Portugal e
embaixador da Hespanha em Lisboa,
aos generaes Kindelan e Millan As-
tray.

Realizar-se-á, amanhã, na praça
Maior, u'a missa campal, desfile ml-
litar e bani uete official, acompanha-
dos.de festis publicas.

Tambem no Parque Madrid será ef-
fectuada u'a missa campal, comme-
morando a Festa de São Fernando, pa-
trono da juventude da Phalange, des-
filando, a seguir, a mesma na presen-
ça das autoridades

General Emilio Mola

general Queipo de Llano que, accen-
tua o jornal, "é incontestavelmente o
general mais popular na Hespanha
depois de Franco".

Em communlcado datado de Bur-
gos, o general declara que se pode dar
a Queipo de Llano o titulo de Wrangel
hespanhol.

Como se sabe, Wrangel foi comman-
dante em chefe das tropas austro-prus-
sianas na batalha de Schleswig-Hols-
tein, em 1874. Foi, egualmente, elle
que restabeleceu a ordem em Berlim
em 1848, quando das insurreições que
rebentaram na capital allemã.

MADRID, 3 (T. O.) — Annuncia-
se que, em Csrtagena, foi executado o
anarchista Juan Segarra, que se con-
fessou responsável por 150 assassina-
tos.

REUNIÃO DO CONSELHO DE
MINISTROS

BURGOS, 3 (T. O.) — Reuniu-se o
Conselho de Ministros, presidido pelo
generalissimo, na ausência do sr. Ser-
rano Suner.

O ministro da Acção Syndlcal, sr.
Gonzales Bueno, referiu ter sido ap-
provado o decreto que estabelece nor-
mas para o recrutamento de officiaes
definitivos do exercito entre os offi-
claes da escala provlslonal, sendo pre-
mlados, deste modo, milhares de che-
fes que desempenharam o commando
de tropas durante a guerra e que per
manecerão no exercito em caracter de.
finitlvo.

Foram, tambem, approvados vários
créditos para rehabilitação dos minis.
terlos (parece tratar-se dos deporta,
mentos mlnisterlaes de Madrid), ten-
do-se concedido o pagamento de juros,
dos bônus da Thesouraria, de títulos
estrangeiros a 5°|°, emlttidos em 1935.
ENTREGA DE AVIÕES ITALIANOS

MtLAO, 3 (T. O.) — Os aviões le-
gionarlos italianos, que ficarão na Hes-
ponha, serão entregues no mez de ju-
nho, solennemente, em Sevilha, aos
camaradas hespanhoes.

A nove de Julho embarcarão, a bor-
do do "Duillo", rumo a Itália, os vo-
luntarios italianos que, de passagem
por Cadiz, levarão tambem os volunta-
rios italianos.
O GENERAL FRANCO CUMPRIU AS

SUAS PROMESSAS
PARIS, 3 (T. O.) — O orgam do

ministro do Exterior francez, sr. Geor-
ges Bonnet, "L'Honune Libre" publica,
hoje, um artigo commentando as cri-
ticas feitas por parte dos francezes ao
general Franco.

O periódico affirma que estas crítl-
cas de Jornaes francezes foram motl-

bulas sobre um próximo ataque a Gi-
broltar; e, mais tarde, af firmou-se que
essas tropas empreenderiam um assai-
to ao Morrocos francez".

O "L'Homme Libre" faz justiça ao
general Franco, dizendo que elle cum-
priu suas promessas e attrlbue, em
porte, o bom êxito da situação ao ma-
rechal Petain como embaixador.
ACCELERADO O REPATRIAMENTO

DAS CRIANÇAS HESPANHOLAS
MADRID, 3 (H.) — Já regressaram

á Hespanha nove mil crianças, das
quaes, em numero de 30.000, os "ver-
melhos" enviaram para o estrangeiro
durante a guerra civil.
.: So!}': o Impulso "diti
Franco, está sendd, actualffientè, -ac
celerado o rèpatriamento. Dfariomen-
te, de cem a trezentas crianças atra-
vessam a fronteira dè Irun e são- enca-
mlnhadas para as regiões de origem'.

Hontem chegaram a Madrid 270
crianças. Os pães da maioria dos pe-
quetios repatriados esperavam na es-
tação' onde as crianças foram entre-
gues depois de apresentados os necessa-
rios papeis.

As crianças não reclamadas foram
conduzidas para um alojamento ins-
tallado pelos serviços de protecção aos
menores, na expectativa de que ainda
encontrem os pães ou, caso estes te-
nham .desapparecido, se resolva quanto
ao destino que tomarão.
TRES MIL LEGIONARIOS HESPA-
NHOES DESFILARAM EM ROMA

ROMA, 3 (H.) — E' a 7 do corren-
te que desfilarão, em Roma, deante do
sr. Mussolini, 3.000 legionarlos hespa-
nhoes que acompanham a Nápoles ...
20.000 legionarlos repatriados da Hes-
panha.

Esses legionorios, como se sabe, se-
rão passados em revista, pelo rei Victor
Manuel, na terça-feira próxima, em
Nápoles. Partirão á noite, para Roma,
de cujas solennidades participará o
ministro do Interior da Hespanha, sr.
Serrano Suner, e altas personalidades
civis da delegação hespanhola, assim
como membros do governo italiano.

quatro homens salvos, o qual disse que
já antes de se salvarem, o submarino
estava invadido pelo gaz que, por certo,
a estas horas, terá envenenado a tri-
pulação.

Accrescentou quo o goz Ia augmen-
tondo de Intensidade.

Quinta-feira, á tarde, foram os mo-
mentos mais tristes.

A maioria dos homens conservou
exemplar sangue-frio, passando o tem-
po a falar de esportes, mas tres tri-
pulantes não puderam resistir á Idéa
da morte próxima: dois delles perece-
ram ao tentar sair da torre do sub-
marlno. O terceiro, enlouquecido, teve,
tombem, o mesmo gesto, tendo mor.
r|do.

E' isto, até agora, o que se sabe do
interior do submarino.

AS POSSÍVEIS.CAUSAS DO SI-
NÍSTRO

LONDRES, 3 (T. O.) — A causa que
determinou o accidente do submersl-
vel "Thetis", ao que se afflrma na
madrugada de hoje, teria sido, em pri-
meiro lugar, o se ter feito a sua sub-
merção, em local muito próximo da
costa. Immediatamente após a ma.
nobra, a proa afundou-se na areia, íl
cando a popa fora dágua, clrcumstan-
cia que facilitou a sua localização^

A noticia do sinistro só foi divulga-
da na tarde de quinta-feira, quando o
Alrnlrantado se convenceu de' que" os
trabalhos de salvamento defrontai;-se-
iam com grandes difficuldades.

A EQUIPAGEM DO "THETIS"

LONDRES, 3 (H.) — O Almirante-
do communicou, hoje, pela manhã, qüe
existem 7 dos seus funcclonarlos d bor-
do do submarino "Thetis" e que *se
eleva a 101 o numero de náufragos e
a 97 o daquelles que ainda ali perma-
necem.

A equipageip é a acftyün\fi\ Iffióttl
claes, 15 sub-officiaes, W- maxuiralrofl,

Homenagem á Missão Militar Norte-Àmericana
O SR. MINISTRO DA GUERRA OFFERECEU-LHE UM BANQUETE NO JOCKEY CLUBE — CONDE-

CORADOS PELO GOVERNO BRASILEIRO O GENERAL MARSHALL
E DEMAIS MEMBROS DA MISSÃO

RIO, 3 (Da nossa succursal, via r Americana, offerecendo-lhes a home-
VASP) — Realizou-se, hontem, á nol
te, no Jockey Clube, o almoço offe.
recido pelo sr. Ministro Gaspar Du-
tra aos membros do Missão Militar
Nortc-Americana que ora visita o
Brasil.

nagem em nome do sr. Ministro Gas-
par Dutra.

Refere-se, depois, aos laços de fra-
ternidade dos povos americanos:"Fazer culto sincero á fraternidade
continental, pelo intercâmbio de ldeo-

ltgente e cordial dessas duos grandes
pátrias.

Benjamim Franklin, o notável poli-tico e emérito estadista, Georges Was-
hlngton, aquelle que se tornou "o pri-meiro na guerra", o primeiro na paz
e o primeiro no coração dos seus com-

sssatsssmsssssssss ¦ ¦ 
'-í—- c . J

Flagrantes apanhados por oceasião do banquete vendo-se, á esquerda, o general Marshall rece-
bendo das mãos do general Francisco José Pinto a commenda da Ordem do Mérito Militar, com

a qual íoi agraciado pelo governo brasileiro

..|ur .. g«-..« ——. 30 téchulços,*'7 ofíi!cfó«^lhotul';iirios
Sor/': o impulso " 

ditecto d/i- generalVAlmlrántaBo, 2 oom&jfcpHfow ;i'.

NOVENTA E TRES AO $ODÒ 
"

LONDRES,. 3 (T. O.) — iSegundo
communica o Alrnlrantado ingièz, en-
contram-se no submarino "Th;tis"
mais sete pessoas que não tinham si-
do levadas em consideração até agora
entre os tripulantes.

De maneira que ò total de homens
encerrados na nave submarina ascen-
de a 93, entre os quaes conhecidos te-
chnicos britonnicos.
RENUNCIARAM A TODAS AS ESPE-

RANÇAS
LONDRES, 3 (T. O.) — A's primei-

ras horas da madrugada de hoje, os
entre os tripulantes do submarino
"Thetis" renunciaram ás ultimas espe-
ranças de salvamento dos sinistrados.

Scenas emocionantes registaram-se.
Toda a imprensa desta capital dedi-

ca extensos noticiários á catastrophe.
SCENAS TRISTÍSSIMAS SE DESEN-

ROLARAM
LONDRES, 3 (T. O.) — Apesar de

que apenas subsiste a esperança de
que ainda restem alguns sobreviventes
entre os 86 tripulantes do submarino
"Thetis", proseguirão febrilmente os

serviços de salvamento.
Desde a madrugada, os escaphan-

(Continua na 2.* pagina).

Compareceram so agape, além de
'ifedos . os generaes que-flc, elicontram-
¦Ü&&& capital, os sra: Mírtlstrbáj^lils-
ÜkIks Gullhem, Oswaldo Afarihaj||S-
haixador Jéffòrsòn Caffery, general
Kimberley, Prefeito Henrique Dods-
wprth, ministro Cyro de Freitas Vai-
le", capitão Feünto Muller,' chefe de
Policia; cel; Edgard Facó, comman-
dante da Policia Militar; cel. Fiúza de
Castro, chefe do gabinete do sr. Ml-
nistro da Guerra; almirante Castro e
Silva, chefe do Estado Maior da Ar-
mada; todos oáf officiaes brasileiros
postos á disposição da missão e 03
srs. Herbert Moses, Carlos Guinle, Luis
Sampaio e Llnneu de Paula Machado.

Antes do banquete, o general Fran-
cisco José Pinto entregou oo general
George Marshall, em nome do sr
Presidente Getulio'Vargas, a commen-
da da "Ordem do Mérito Militar" e
aos demais officiaes varias condecora-
ções dessa ordem.

Ao "champagne", discursou o ge-
neral Franco Ferreira, que saudou os

Ecos do Congresso Nacional de Tuberculose

loglas sadias e jSroductoras, ,'ó ¦/ dever!
dos ,'P«?vuéj quej-prpçuraln;;. 

".xpivjn^süV
gèncla .íáSsses':séhtlinèhto3,.va'rcoji|tjisi
ta1 da tr&nqiiilliúade, que' fitj^a.-paz
pôde outorgar á "fecuriaidádé^itõ';tra-
balho ei 'estabilidade da, alegria de
viver".. '¦'¦ ; .'""' ¦¦¦: ¦"

¦ - Accentuando ò calor das homena-
gens com que a missão foi-recebida cm
vários pontos do palz, afflrma que a
sinceridade do gesto e as attltudes no-
bres eram a expressão exacta de todo
b sentir da alma brasileira naquella»
manifestações aos brilhantes ' officiaes
norte-americanos,

E, encerrando o seu brilhante dls-
curso, o general Franco Ferreira frlsoU:

Apreciando a aproximação cordial
entre o Brasil e os Estados Unidos, o
orador accentua:

"A recordação histórica da formação
das grandes nações americanas: —
Estados Unidos no hemispherio Norte
e Brasil no hemispherio Sul, tão seme-
lhante na marcha evolutiva para os
seus grandes destinos, muito bem ex-

membros da Missão Militar Norte- plica esta época de aproximação Intel-

pítriotas", íamos Monroe, o doutrina-'.g. '
dôr:-' sobre 

'o- respeito e,' o acatamento^,
que se. deve-ás libetdades ..publicas e $r,! 

'

juótiça:hunianà;^tó-<SrAft|jfir, o pro-,..";;'tò-mártyr da nòs?a independência1, José, ..
Bonifácio,' o graiíBè" patrlarcha,,Caxias, •-",
o invicto, o excelsó paladino da uni-,"- i
dade nacional, bem attestam; a identlX ',
dafle do pensar d> que se originou essa
siiicera amizade continental, alicerça-
da pela communhão de idéaa, que con-
tilbuem, sempre e cada vez mais pára
a consolidação da fraternidade ame-
rlcana".

' ">por todos esses motivos, somos
conduzidos" a reaffirmar a v. exc, o
digno chefe do Estado Maior do Exer-
oito Norte-Americano, que o Exercito
Brasileiro sente-se envaidecido por es-
sa cordial visita e orgulhoso da genti-
leza, tão americana, de fazer trans-
portar num dos seus poderosos vasos
de guerra a embaixada Militar Bra-
sileira para a retribuição , immediata
dessa tão memorável quão sincera ex-
pansão do affecto que sempre existiu
e ha de existir entre essas duas grandes <

(Continua na 2." pagina).

Sobem

Dará concerto a famosa banda na vadag ^ p0litica interna.
Phalange, composta de músicos jovens
de Saragoça.

Espera-se para os próximos dias a
chegada, a Madrid, de vinte e cinco
mil caixotes contendo papeis e valores
abandonados no castello de Flgueras,
por oceasião da precipitada fuga dos
vermelhos.

A devolução destes valores eqüivale
a enorme avanço em favor da norma-
lização do mercado de valores.

"Começou-se pondo em duvida a
segurança dada por Franco a respeito
da retirada dos voluntários estrangel-
ros. A seguir, fez-se-lhe o insulto de
dizer que a Hespanhp. comprara sua
victorla com a escravidão voluntária.
Fizeram-se correr rumores de que a
Hespanha devia servir de plataforma
para a offensiva totalitária contra a

mmwmmt*mmmm&mmmmm^mMmmmMmm\mMMMmmm\hmmmWMwmmwwm

a 20 mil homens
as perdas chinezas na província de Hupeh
O GOVERNO NIPPONICO SE ACHA RESOLVIDO A NÃO PERMITTIR QUE TERCEIRAS POTEN-
CIAS APOIEM O REGIME CHANG-KAI-SHEK — A' FRENTE DAS OPERAÇÕES MILITARES CHI-
NEZASEMHUNANEHUPEHOGEN.HECHIEN, EX-MINISTRO DO GOVERNO DE CHUNGHNG

RIO, 3 — (Da nossa succursal, pela Vasp) — Encerrando a primeira
parte dos trabalhos do recente Congresso Nacional de Tuberculose, os mem-
bros daquelle certame foram recebidos pelo Chefe do governo.

O "clichê" acima focaliza um flagrante dessa visita, vendo-se o sr.
Presidente Getulio Vargas em palestra com o dr. Marques Simões, director
da Secção de Tuberculose, do Departamento de Saúde de São Paulo, a
quem reaífirmou a sua próxima vinda a esta capital, para o lançamento
da pedra fundamental do grande Hospital Sanatório "Getulio Vargas", opara a ollensiva totalitária wiuira a -« r<—- --«-.»»»«.«..... -« B»<"««; u»*™ ~»..».<v.—  .-.„—. , -

França. Quando as tropas mouros eram j sonho em cimento armado", do dr. Marques Simões, na expressão do sr.
repatriados á África, inventaram-se fa-l Presidente da Republica.

OHANGAI, 3 (T. O.) — Segundo
os círculos japonezes, as perdas chi-
nezas, na região da província de Hu-
peh, nas ultimas semanas, attinge a
20.000 homens. Nas varias incursões
aéreas foram arrojadas sobre campos
inimigos mais de 250 bombas incen-
diárias. Segundo noticias officiaes,
1.500 aviões percorreram um total de
700.000 kiiometros em toda a região,
o que eqüivale a 17 vezes mais do que
a circumferencia do globo.

Essas cifras comportam vôos de ex-
ploração, 65 ataques contra as posl-
ções chinezas, 25 ataques contra de-
positps e installações militares perma-
nentes e 55 vôos de bombardeios e
combates aéreos contra as concentra-
ções militares nacionaes e movimentos
de tropas.

NEGÓCIOS QUE NAO PODEM
SER PACÍFICOS

OHANGAI, 3 (T. O.) — As autori-
dades navaes japonezas protestaram,
formalmente, junto ás autoridades
competentes inglezas, contra as actl-
vidades. dos barcos mercantes britan-
nlcos que vêm realizando negocio "que
não podem ser considerados pacíficos",
ao longo dos Utoraes chinezes, sem que
as autoridades inglezas tenham, até
agora, tomado providencias afim de
evitar que se repitam esses abusos sob
a bandeira da Grã Bretanha.

Por parte dos japonezes, confirma-
se que as autoridades nipponicas não
estão dispostas a conceder, a terceira
potência, o direito de apoiar o regime
de Chang-Kal-Chek e admittlr, por-
tanto, o prolongamento da resistência
chlneza, não deixando duvidas de que
os círculos competentes nipponicos, em
caso contrario, tomarão attltudes de-
finitlvas a respeito.
COMMANDO DAS OPERAÇÕES MI-
LITARES CDINEZES EM HUNAN E

HUPEH
OHANGAI, 3 (T. O.) — Segundo se

communica, hoje, o ex-ministro chi-
nea do govemo de Chungking. gene-

ial Hechien, encarregou-se do supre- i deu, hoje, a publicidade, que as baixas
mo commando das operações militares soffridas pelas forças nipponicas nos
chinezas nas províncias de Hunan e | últimos combates nas regiões frontei-
Hupeh,

Antes, o general Hechien encarre-
gára-se da Carteira de Assumptos In-
ternacionaes. O general foi, tambem,
governador da província de Hunan.

CHANGAI, 3 (T. O.) — Depois de
sessões, que duraram dois dias, Inter-
romperam-se lnfrutuosamente as ne-
gociações que se realizam em Amoy,
entre os representantes diplomáticos
da França, Inglaterra e o cônsul ge-
ral Japonez.

Até hontem, parecia estarem prestes
a obter unidade de pontos de vista
para o estabelecimento de reforma na
administração das concessões interna-
cíonaes.

Agora, vem a noticia de que houve
fracasso em vista da intransigência dos
representantes estrangeiros. França
e Inglaterra repelllram o facto de ser
nomeado um presidente da adminls-
tração e chefe de policia japonezes.

O porta-voz da marinha de guerra
japoneza declarou, a este respeito, que
o Japão proseguirà em seu caminho
até destruir, por completo, as activl-
dades antl-japonezas em Kulangsu e
que tomaria às medidas opportunas
para o caso.

BAIXAS SOFFRIDAS PELOS
NIPPONICOS

TOKIO, 3 (Serviço especial para o'Correio Paulistano") — A secção in-
formativa do Exercito de Kwantang

NOVO DESASTRE DE AVIAÇÃO NA
ARGENTINA

BUENOS AIRES, 3 (H.) — Com-
munlcam de Cordoba que dois aviões
militares chocaram-se e Incendia-
ram-se.

Os pilotos tinham conseeuido salvar-
se em paraquédas.

riças da Mongólia Exterior com o
Mandchukuo, foram as seguintes: 125
mortos, sendo 11 officiaes e 114 sol-
dados. Os damnos soffridos pelos ln-
vasores da fronteira, foram: mortos,
304 e aviões abatidos 59.

NOTA DO ALMIRANTADO
CHANGAI, 3 (H.) — O almiranta-

do japonez fez representações escri-
ptas ás autoridades navaes britahni-
cas, a respeito da utilização pelos
chinezes do pavilhão britannico e do
transporte por navios inglezes, de ar-
mas e munições destinadas aos parti-
darlos de Chang-Kai-Chek.

Depois de enumerar vários casos em
que vapores britannlcos ou vapores
chinezes mascarados de vapores brl-
tannlcos se entregavam a actlvidades
prejudiclaes ás operações militares
nipponicas, a nota japoneza informa
ás autoridades navaes britannicas o
seguinte:" 1.° —, Certos casos se poderiam
apresentar em que a marinha japo-
neza não se contentasse com o sim-
pies exame do certificado de nacio-
nalldade do navio arvorando pavilhão
brltannico.

2.° — A proseguirem as coisas nes-
sa marcha, as autoridades japonezas
não poderão mais tolerar que tercei-
ras potências se entreguem a um com-
mercio de natureza a auxiliar Chang-
Kai-Chek.

DETIDA UMA OFFENSIVA
NIPPONICA

TCHUNGKING, 3 (H.) — A Agen-
cia Central News annuncia que, de-
pois de uma semana de combates ex-
tiemamente mortíferos, a offensiva
japoneza desfechada ao norte da pro-
vincia de Honan. na China Central,
foi detida ás margens do rio Sint-
kiang. Os japonezes perderam mais de
2 mil homens. As baixas chinezas são' egualmente muito elevadas.
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A catastrophe do submarino "Thetis" representa
a maior perda da marinha britannica

desde a grande guerra

IEIIIU (IITEINItlU. BÔA ESPERANÇA

(Para o Correio Paulistano")

A leitura de uma brochura sobre o
"Município de Santa Maria" dcsper-
ton commcntnrios e annotações do sr.
João Daudt Filho que afinal perco-
beu ter enchido um bloco o em segui-
da outro. Conhecedor da sua terra
natal compreendeu que involuntária-
mente, escrevera uma collectanea do
reminlsccncias desde a sua infância
resulando dlsao a actual 2.a edição
de suas "Memórias" que julgamos in-
toressantes depoimentos acerca de
occorrenclas da historia rlograndcnse
do sul.

Consta esta publicação de uma bro-
chura de 299 paginas de impressões,
factos diversos e narrativas, acompa-
nliada dc uma nítida gravura do re-
trato do autor que tirou esta nova edi-
ção dcslocando-a "fora do commer-
cio" o que não estranhamos porque o
sr. Daudt . um cavalheiro de recur-
sos abastados c dotado de sentimen-
tos de philanthropia, pois a sua magni-
licencia tem sido utilissima a Insti-
tulções e a particulares em diíficul-
dades da vida quotidiana.

— Commerciante o industrial mui-
to laborioso c autor destas "Memórias"
foi o organizador honesto da fortuna
que possue, servlndo-se americana-
mente do methodo de uma activa pro-
paganda dos productos chimicos dos
laboratórios que fundou no Estado na-
tal e.no Rio de Janeiro para onde
transferiu residência. A sua mocida-
de no interior do Rio Grande c de-
pois em Porto Alegre decorreu num
periodo de lutas e de perturbações po-
liticas que o comprometteram ao ex-
tremo de correr perigo a sua existen-
cia, embora tivesse consciência da
correcção e da dignidade com que
procedia aprendeu a se conduzir na
sociedade humana.

Ha, portanto, exemplos de ensina-
mento moral e de civismo nos episo-
dlos destas memórias individuaes de
um homem devotado ao trabalho.

Começa a descripção pelos antece

LEOPOLDO DE FREITAS

Alfredo Leal, a importante Escola de
Pharmacia que íoi o núcleo da or-
ganlzação da actual Faculdade de Me-
dicina.

Estava recomeçada a actividade do
sr. João Daudt rcstltúldo <i Porto Ale-
gre, após os perigos que passou desde
que cm Santa Maria pereceu ossassi-
nado seu cunhado dr. Felippe Alves
de Oliveira, crime attrlbuldo a respon-
sabilldade do chefe político Mathia3
Hoher que na mudança da situação
desenvolveu perseguição aos adversa-
rios. Na formação do processo "fica-
ram provadas a autoria e o mandan-
te do crime" (pag. 122). Embora a
ordem politica permanecesse lntran-
qullla no Estodo, assignar foram "os

prodromos da revolução de 1893 que
ensangüentou o solo rlograndcnse"
(pag. 131).

Nesta parte do livro vêm narratl-
vas dos factos oceorridos então, quan-
do o sr. João Daudt, amparado pela
dedicação dos seus amigos teve de per-
correr a cavallo a região, estadual até
chegar a fronteira, mesmo até ali per-
seguido por escoltas dc policia provi-
soria que pretendiam victlmal-o, ten-
do até procurado tiral-o de bordo de
um navio argentino que seguia pelo
rio Uruguay, sob pretexto de que fosse
o coronel Felippe Nery Portinho.

Apesar de tudo o sr. Daudt conta-
va antigos companheiros e amigos no
partido situacionista, os drs. Julio de
Castilhos, Romaguerra Corrêa, Aure-
liano Barbosa, Germano Hasslocher,
João Py Crespo; o que não impediu
que o conduzissem prisioneiro para o
Rio Grande.

Livre finalmente desta pressão de
animo entregou-se ao desenvolvi-
mento da industria dos seus productos
de pharmacia que com exito completo
figuravam na Exposição Nacional de
1908 e noutras. "O consumo dos pre-
parados, continuava sempre crescente
no Estado e fora deste". Em taes con-

j dições a firma deliberou installar uma
dentes do autor, allemães de origem que fabrica no Rio de Janeiro. Já nessa
se estabeleceram agricultores na co-. época o sr. Daudt aproveitou no seu
lonização do valle do Rio dos Sinos,: serviço de escriptorio a intelligente
na Feitoria Velha, d'onde nasceu o aptidão do poeta e literato Marcello
município da cidade dc S. Leopoldo, j Gama, attrahindo-o do "bohemismo"
A cada familia o governo imperial; para a oecupação que lhe concedeu
concedeu uma colônia com cem bra-! generosamente.
ças de frente, onde edificaram habita-
ções rústicas de madeira extraliida da
floresta vizinha.' 

Deste modo formaram-se núcleos de
pequena propriedade rural que se tor-
naram. florescentes.

Os avós do sr. João Daudt pertence-
ram a esta classe de gente ordeira e
laboriosa que se fixou na terra gau-
cha. Seu progenitor o capitão da., G.
N., João Daudt, transferiu sua ri}o-
radia para Porto Alegre e foi corn-
mandante do primeiro vapor fluvial j o
rio Pardo que navegava no Guahyba,
partindo mais tarde para Santa Ma-
ria onde se estabeleceu no commercio,
em cuja casa, estando terminada a
guerra paraguaya, "Os soldados e of
fíciaes esvasiavam em cima do balcão
as "Gmryacas" pesadas de onças du
ouro" pàíã"pagamento das roupas
ponchos que compravam.

O autor recorda scenas da infan-
cia quando "na roda de chimarrâo"
ouviam todas as pilhérias do Zeca
Marcineiro". Foi no feitio de seu pae,
que o sr. Daudt aprendeu a ser acces-
sivel e tolerante (pag. 22). Muito
moço entrou na pratica da vida tru-
balhando na profissão de pharmaceu-
tico, embora sua avózinha muito de-
vota quizesse vel-o sacerdote. Estu-
dou nalguns collegios até que em Por-
to Alegre concluiu preparatórios no de
Fernando Ferreira Gomes, exemplar
educador de muitos riograndenses il-
lustres nes actividades que trilharam
na vida publica.

Alguns annos mais tarde quando o
sr. Daudt voltou da viagem ao Rio da
Prata fundou em Porto Alegre com
os seus amigos srs. J. Valença Appel,

Entregou-se no Rio de Janeiro des-
de 1912 a collaboração social; por inl-
ciativa própria organizou serviços de
hygiene para o Saneamento Rural des-
te paiz; influiu effieazmente para que
fosse aproveitado o technico Eugênio
Dahnc qüe acompanhado pelo enge-
nheiro Cortincil vieram completar a
abertura da barra do porto do Rio
Grande e fundou o Dispensario Me-
dico-Social João Daudt, inaugurado
em 1937 na Polyclinica Geral, na Es-
planada do Castello; mandou instai-
lar o apparelhamento para o Bloco Cl-
rurgico de Tisiologia, em memória da
querida esposa dona Haydeé Daudt.

Grande c sincera a sua dedicação
ao sobrinho e amigo, poeta e escri-
ptor, Felipe de Oliveira.

Em paginas especiaes o autor destas
"Memórias" recorda o prestigio e o
merecimento lntellectual, bem como os
serviços á pátria c ao Rio Grande
prestados pelo eloqüente tribuno se-
nador Silveira Martins, do mesmo mo-
do que os do chefe republicano e pu-
bliclsta dr. Assis Brasil.

Este orador inspirado, sempre gra-
to ás demonstrações de amizade assim
lhe declarou numa e<irta intima:

"Querido Jango — Teu livro dei-
xou-me um saldo de valor muito
grande, especialmente pelo que .tem
de humano. Será perpetuo documento
das tuas excepcionaes qualidades de
coração de que sou um dos maiores
conhecedores".

Concluem estas "Memórias" com as
impressões de uma viagem á Europa
e apreciação ao talento e á arte lite-
raria de Felippe de Oliveira, poeta da
"Lanterna Verde".

Os quudrigcmios dc "Bóa Espcran-
ça" que, de ha alguns dias, estão no
cartaz, Interessando, vivamente, a opl-
nião publica, revolucionaram a vida
do pacato e fecundo casal Portero.

Antes dclles, teve Maria Portero dois
partos duplos. E, nem por .isso, alto-
rou-sc o rythmo de sua vida, a não
ser no que diz respeito a um áugmento
de difflculdadcs.

Criar oito filhos, já é tarefa bas-
tante nrdua para gente de condição
humilde. Mas doze! Isso requer lie-
rolsmo. E' o que vae ncontecer com
o casal Portero, a menos que os fa-
ctos desmintam o nosso ponto do vista,
o que, de antemão, confessamos, será
um prazer.

Ha no coso presente, e por parte dos
humildes colonos da Fazenda "Java",
uma dose de optimismo, tão cxagge-
rado, que chega a parecer franca in-
genuidade.

Sc tomarmos em consideração as
declarações de Maria Portero sobre a
resolução de fixar residência em Sáo
Paulo, veremos, nesse gesto, a Influen-
cia poderosa do sonho encantador que
lhe provoca a solicitude carinhosa de
que a cercam, dado á recente notório-
dade que lhe prodigaliza o seu parto
quádruplo.

Regiamente installada na Materni-
dade, com os seus quatro rebentos tra-
tados principescamente, nada mais
justo do que Maria Portero julgue-se
redimida, dc uma vez para sempre, da
sua precária condição de vida.

E ha de ella ter ouvido, fatalmente,
narrações tentadoras sobre as "cinco
Dionc". E o seu espírito ingênuo deve
ter sentido que lhe assiste direito
egual; que pode também, como a mãe
das "cinco gêmeas" enriquecer, ou,
pelo menos, melhorar de vida!

Sonho muito humano. Mas ha de
ser deshumano o despertar, porque,
com maiores probabilidades, dentro de
pouco tempo, diminuirão as visitas,
cessará a notoriedade do seu caso, e,
quando as difflculdadcs surgirem, terá
saudades da vida ignorada na Fazenda
"Java". Quando os sonhos se esbo-
ronrem, — oxalá tal não aconteça! —
o casal Portero sentirá, duramente, os
effeitos dessa falsa gloria que lhes é
attribuida.

Falsa gloria, sim, porque os applau-
sos, as felicitações, os "paletozinhos de
lã" as "caixas dc farinha" as "amas

que se offerecem espontaneamente"
desapparecerão logo que diminua o
enthuslasmo causado pelas "manchet-
tes": "Os Quadrigemips dc Bõa Ks-
perança"!

E pode ser que alguém se propo-
nha a cuidar matcrialment. dessas
crianças. Isso imiwrtará, fatalmente,
na Separação, de paes e filhos! '

De uma ou de outra forma, o certo,
o justo, o humano, seria que se de-
monstrasse a Maria Portero que ha
muita poesia no seu desejo de ficar
em São Paulo, só confiada na magni-
midade do seu povo. Não que a nossa
gente fosse capaz de ficar insensivel
ás necessidades que se lhes deparem,
mas porque seria muito deshumano
sentir que aquillo que tanto abundou
nos primeiros dias, — a solidariedade
humana — irá decrescer paulatina-
mente, até attingir o esquecimento
completo.

Ou façam por garantir a situação
dessa gente, aqui na capital, ou, de-
pois que os quadrigemios vencerem o
momento difficil de sobrevivência, fa-
çam Maria Portero voltar para Bôa
Esperança, para aquella vida humilde
a que era habituada e da qual o brilho
passageiro de uma gloria que não
existe está querendo separal-a. Isso
será humano. — A.

(Conclusão da 1.» pagina).
dristos oooupom-M cm passar por bal-
xo do navio cabos para o levantar,

Mediante estes cabos, appllcar-se-ão
tanques elevadores qun serão afunda-
dos do ambos os lados do submarino,
sendo a seguir enchidos de ar com-
prlmldo. Tontar-sc-á, também, abrir o
"boquete" afim do introduzir ar com-
prlmldo c oxygenlo para os tripulnn-
tes.

Faltam, todavia, informações fidedi-
gnas sobre as causas do accidente.

Parece constar que a proa do barco
encheu-so dc água, que, posslvelmen-
te, penetrou no interior do navio pc-
las câmaras de torpedo.

O facto de a popa não ter oppare-
cido na superfície do mar, depois dc
ter sido coberta pela maré adjudica-
se a circumstancia dc que, agora, o
submarino está completamente lnva-
dldo pelas águas.

Não se explica, porém, como o sub-
marino tenha tocado o fundo, suppon-
do-se que talvez, dada a sua cons-
tnicção recente, as alavancas de pro-
fundldade não tenham agido com a
necessária rapidez, pelo que o barco
submergiu mais do que se esperava,
ficando com a proa enterrada.

Accldentes semelhantes oceorrem,
aliás, com muita freqüência, sendo que
commumcntc o barco consegue liber-
tar-se mediante a força das próprias
machlnas, dando marcha-atrás.

Origina-se, agoro, a pergunta do por
que razão os rebocadores, chegados já
hontem ao lugar da catastrophe, não
puzeram immediatamcnte os cabos pc-
Ia popa do navio.

Scenas tristíssimas desenrolaram-se,
esta manhã, deante dos estaleiros Cam-
mel Lalrd Birkenhead, casa constru-
ctora do submarino.

Como no dia de hontem, também
esta manhã grande numero de faml-
liares dos tripulantes se congregaram
ali para ouvir algo sobre o actual es-
tado dos trabalhos de salvamento.

Quando as funecionarios declararam
que apesar de tudo. já não se abri-
gavám esperanças, mães e esposas das
victimas proromperam cm prantos.

MURUROL

INCENTIVO GOVERNAMENTAL Á AVIAÇÃO
CIVIL BRASILEIRA

A ENTREGA. HONTEM, AOS AÉROS CLUBES DO PAIZ, DE 15
AVIÕES ADQUIRIDOS PELO GOVERNO — AS CERIMONIAS

EM MANGUINHOS
RIO, 3 (Da nossa succursal, pelo te-1 São Paulo, Santos, Limeira, Taubaté,

lephone) — Realizou-se, hoje, á tarde, Uberlândia, Goyaz, Santa Catharina,
em Manguinhos, uma cerimonia dei Piracicaba, "Varig" Aéro Esportes
grande significação para a aeronáutica
nacional.

O sr. Presidente Getulio Vargas as-
signou, ha tempos, um decreto abrin-
do o credito de 1.500:000$0.0 para a
compra de aviões. Esses apparelhos
deveriam ser distribuídos entre todos
os aéro-clubes do paiz, devendo essas
instituições pagai- apenas 20 °|° do pre-
ço de cada aeronave.

Hoje, o Chefe do governo presidiu a
entrega a cada aéro-clube desses appa-
reinos, em numero de quinze, sendo 13
do typo "Buecker" e dois "Muniz
M-7". Ao som do hymno nacional, foi
o sr. Presidente Getulio Vargas rece-
bido no aérodromo de Manguinhos que,
depois de percorrer as dependências
daquella estação, fez a entrega da
"carta de vôo" aos proprietários dos
novos aviões.

Receberam aviões os aéro-clubes de

fllODUCTO ÜNGUENT0
DE EPHEDRiNA

COMPOSTO

Intallivel paro o» resirladoi 4at

aiançai. catharro najol, dores Aa

cabeça e nevrolgia» produzidas por
Te>*riado» fora torceduras e músculo»

doloridos * um winto remédio poM
,jiu a dí, anui iiutantaneaoienr»

O Aéro Clube do Brasil recebeu tres
apparelhos. Varias demonstrações aé-
reas foram feitas pelos aviões que ti-
nham sido baptizados pelo Chefe do
governo.

Em certa oceasiao, o general Newton
Braga, após fazer vários vôos, apresen
tou-se ao Chefe do governo.

Foi servida, em seguida, uma taça
de champagne, tendo o sr. Petronio
de Magalhães, proferido, então, um dis-
curso, exaltando o interesse, com que o
sr. Presidente Getulio Vargas vem tra-
tando os problemas da aviação.

Em rápido improviso, o Chefe do go-
verno agradeceu a saudação, elogiando
os esforços do aéro-clube. S. exc. de-
clarou que, como u'a homenagem do
governo á aviação civil e aquella ins-
tituição o governo federal dispensava
o Aéro Clubt 'lo pagamento dos 20 °i°
do custo de cada apparelho. Essas pa-
lavras do Presidente foram recebidas
com intenso enthuslasmo.

No momento em que s. exc. se reti-
rava, os 15 apparelhos que acabavam
de ser baptizados, desfilaram em vôo
baixo, em honra ao Chefe do governo.

COLHIDO POR UM AUTO
Galdl Helmutli, de 48 annos, casado,

operário, residente á rua Cassl.mo, 19,
quando atravessava a rua Libero Badaró,
proximidades do "Correio Paulistano", us
19 40 horas de hontem, foi colhido e grave-
mente ferido pelo auto P. 13.57, dirigido
por Kaphael Tobal. ,

Oaldi após receber curativos na Assis-
tencia, íoi removido para a Santa Casa,
tendo a policia instaurado inquérito cm
torno do facto

PAROCHIA DE SANTO
ANTÔNIO DO PARY
Contlnu'a com grande afluência de

fieis a trezena em louvor ao grande
thaumaturgo Santo Antonio. A com-
missão encarregada de organizar os
festejos commemorativos ao 25." an-
nlversario da creação da parochia de
Santo Antonio do Pary, cuja presiden-
cia foi confiada ao dr. Miguel P. Ca-
palbo, não tem poupado esforços no
sentido tle dar a essas festividades to-
da a pompa possível.

Poderosos alto falantes foram instai-
lados em diversos pontos do templo da
praça Padre Bento, os quaes annun-
ciam as solennidades lithurgicas por
todos os recantos do bairro.

Vem despertando particular interes-
se o Congresso Antoniano, que se rea-
iizará de 11 a 13 do corrente, ás 20 ho-
ras, e para o qual estão inscriptos va-
rios oradores cathollcos, que abordarão
themas de palpitante actualidade.

No dia 13, data em que se commemo-
ra a festa do glorioso Santo Antonio,
após a missa-das 7 horas, haverá dis-
tribuição de pão aos pobres.

Desperta interesse a ex-
cursão do Touring Clube

do Brasil ao Iguassú
Está vlctorlosa a iniciativa do Touring

Clube do Brasil de realizar, com a colla-
.oração da Radio Dlífusora, uma excursão
ao Iguassu". E" que, divulgado o seu pro-
gramma, acoorreu a séde -da secção pau-
lista elevado num-rc, de sócios e pessoas
de destaque da nossa cidade, afim de dar
sua adhcsão no empreendimento. Embora o
passeio que se Iniciara a 12 vindouro,
seja longo — Irá durar quinz- dias —,
desde logo foi constatada a possibilidade
de exito, tal o interesse que despertou. Náo
era para se esperar o contrario, uma v.-z
divulgado o attrahente prpgramma <!abo-
rado com esmero. Só a visita ás soberbas
cataractas do Iguassu', cuja belleza marca
o que de singelo enc-rra a paisagem da
natureza brasileira, vale por uma excursão
e é motivo para agradar ao turista mais
exigente, em sua admiração sempre crês-
conte por tildo quanto concorra para a
sua vontade de viajar. A navegação pelo
rio Paraná, por si, também, eqüivale a
uin passeio • deslumbrante, taes os encan-
tos proporcionados durante o seu trajecto.
Guayra ponto de concentração de turls-
tos que demandam á Foz do Iguassu', é
oulro recanto digno de ser apreciado pela
multiplicidade de attractivos que apresen-
ta For isso a iniciativa do Touring Clube
teria que alcançar o exito que alcançou.
Em poucos dias. innumeros pedidos vier.m
preencher a lista dc lnscripções. restando
apenas quatro lugares para o encerramen-
tó delia. Informações á rua 24 de Maio,
20 ou pelos telcphones 4-4124 ou 4-4125.

DECLARAÇÕES DE TJM MAM-
NHEIRO

LONDRES, 3 (H.) — No local em
que naufragou o "Thetis" as tripula-
ções dos rebocadores e dos pontões cs-
tão fazendo todos os esforços para col-
locar o submarino em posiç\o hori-
zontal, com auxilio de cylindros de ar
comprimido, de maneira a que possa
ser rebocado para a costa.

A proa do submerslvel parece estar
solldamente enterrada no fundo. A
operação de abertura de um rombo
no costado não foi tentada quando
a popa estava fora d'agua por muitas
razões, inclusive porque a violência
das correntes não permittirla a aber-
tura te um buraco bastante grande
no pobco tempo que medeia entre as
marés fe,isso traria como conseqüência
o^afogáthWo fia cquipagem se o navio
rntidasserde /.osípâo com a variação
-da. marxí o une, aliás, aconteceu de
facto, hintem, á tarde, com a sub-
mersão completa do "Thetis".

Um dbs marinheiros que assistiu ao
salvamento do commandante 

* Gram
declarou que acha pouco provável que
os golpes ouvidos pelos escaphandris-
tas ás duas horas tenham sido vi-
brados por algum sobrevivente e at-
tribue esses ruídos ao deslocamento do
objectos de metal e materiaes diver-
sos que rolam no interior do subma-
rino, de accôrdo com a oscillação das
águas.

Esse marinheiro accrescentou que
tem quasi certeza de que uma avaria
produzida na porta da "câmara de
partida", depois do primeiro salva-
mento com o apparelho Davis foi a
causa de terem sido abandonadas as
tentativas de salvamento por meio
desse apparelho. Essa avaria teria
sido produzida em virtude do grau de
inclinação do submarino. O mesmo in-
formante diz que o ar já era diffl-
cilmente respiravel no momento em
que o commandante Cram resolveu
empregar o systema Davis, ignorando,
ainda, que os navios de soecorro já se
achavam no locaL
OPINIÃO DE JORNAES LONDRINOS

LONDRES, 3 (H.) — O "News
Chronicle" declara, em editorial, que
é necessário proceder a um inquérito
muito sério sobre a causa do acclden-
te do "Thetis".e o lnsuccesso dos es-
forços de salvamento.

O "Daily Mali" exprime sympathia
pelas " famílias dos bravos que mor-
reram no seu posto, tal como teriam
feito cm tempo de guerra".

O jornal acerescenta que se terá de
esclarecer multas questões quando se
abrir o inquérito e que a nação ha
de querer conhecer todas as circtims-
tanclas da catastrophe. Assim, como e
porque se permittlu que o submarino
effectuasse experiências numa bahia
conhecida como cheia de destroços
submersos e porque não era acompa-
nhado de escoltadores.

O jornal termina dizendo que, por
emquanto, as criticas devem ceder lu-
gar ao sentimento da immensa perda
nacional.
LIGEIROS INCIDENTES JA* OC-

CORRIDOS COM O "THETIS"

LONDRES, 3 (H.) — A admlnis-
tração da firma Cammell Laird des-
mentiu os boatos de que vários acci-
dentes sérios já haviam occorrldo com
o submarino "Thetis", acerescentan-
do que essas occorrenclas nfio tiveram
importância.

Sabe-se que, por occaslão de uma
experiência recente, a proa do "The-
tis" bateu de encontro ao cáes, a he-
lice de profundidade não funecionou.
O submarino teve de ser rebocado para
que fossem reparadas as avarias. A
firma em questão declarou que era ne-
cessaria a permanência, a bordo, de
determinado numero de technlcos du-
rante as experiências, alem da equi-
pagem normal, mas que alguns desses
funecionarios poderiam ter ficado fora
do submarino, seguindo em outra em-

bnrcnçfio, tendo entretanto preferido
viajar no próprio 

"ThetLs".
Os peritos estão procurando vcrl-

ficar se de fneto 0 submarino teria
collldldo com alguns destroços do cm-
barcaçfies submersas, o que poderia
explicar a Inmmdaçilo dos primeiros
nompartlmonlA- o a posição cm quo
ficou depois do accidente.
COMMUNICADO OFFICIAL OE QUE

NAO HA MAIS ESPERANÇAS
LONDRES. 3 (H.) — O Almlrantu-

do nnnunclou, offieialmente, que não
ha mnls nenhuma esperança dc salvar
a vida da guarnição do "Thetis".

# * #
LONDRES, 3 (H.) —• A flrmn Cn-

mell Lalrd communlcou. offlclnlmcn-
to, hoje, n tarde, que não ha mais a
menor esperança de serem salvos os
07 homens que se encontrnm a bordo
do submarino "Thetis".

O communicado acerescenta que to-
dos os tripulantes já devem ter mor-
rido asphyxlndos pelos gazes delete-
rios.

0R VICTIMAS

LONDRES, 3 (H.) — Annuncla-sc
que o numero dc victimas do "The-
tis" é de 08 c não dc 97, pornue um
nmnrecado da firma Brown BrothOfl,
rie Fribunro, também se achava a bor-
do do submarino e não fora contado
entre os dosnnparccidos.
NOVAS SCENAS DE DESESPERO

LONDRES, 3 CH.) — "Lnmentamcs
oue toda a esn^ranen- de snlvnr vidas
de bordo do "Thetis" deva agora ?cr
abandonada" r— diz o texto do tele-
gramma que emana do Almirantado,

c oue foi affixado á entrada das cs-
talelros de Camcll Lalrd.

O tcJei.ramma provocou novns sce-
nus rie desespero entre a multidão e
parentes dns victimas. oue esneravam
noticias animadoras até ao ultimo mo-
nrmto.

Por oulro indo. a compfinhia decla-
ra nue os esforços nnra fazer o sub-
mnrinri fluctuar e trazel-o para a cos-
ta continuam e que n">o se cogitou,
absolutamente, da destruição do mes-
mo navio por meio de explosivos, co-
mo correu o boato.

O INTERESSE DA IMPRENSA
LONDRES, 3 (H.) — Os jornaes da

tarde continuam a consagrar multas
columnas e photographias, nas suas
primeiras paginas, ao naufrágio do
"Thetis" e aos trabalhos que estão
sendo realizados para salvar o sub-
marino.

Certas informações, todavia, são bas-
tante contraditórias. Ao passo que o
enviado especial do "Evening News
diz que toda a esperança já desappa-
receu e informa que a boia regula-
mentar, assignalando a presença de
um navio naufragado, já foi colloca-
da no lugar do naufrágio, o "Evening

Standard" publica, na sua ultima edi-
ção, a seguinte manchctte, em gran-
des caracteres: — "Nem toda. espe-
rança está perdida"
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LABORATÓRIOS PERES OtlVEIRA

Homenagem á Missão Militar Norte-Americana

6 jornal acerescenta que o Alminvn
tado conserva a "fraca esperança de |
salvar mais alguns dos oecupantes do
submersivel".
ÚLTIMOS ESFORÇOS PARA SALVAR

O SUBMARINO
LONDRES, 3 (H.O ¦¦*— -Se bem que

não possíçi mais ser salvas as vidas
das pessoas que se encontram a bor-
do do "Thetis", acredita-se que os na-
vlos e rebocadores fazem esforços de-
sesperados para trazer o submarino á
superfície com o auxilio de pontões
e boias.

Se os esforços forem coroados de
exito, é possível que o casco do "The-

tis" seja furado afim de que se possa
penetrar em seu interior.

O redactor naval da Press Associa-
tion salienta, em mensagem enviada
de Birkenhead, as difficuldades dos
jornalistas para conseguirem penetrar
nos escriptorios da Casa Camell Laird,
afim de poderem obter noticiai para
o publico. Muitas vezes receberam or-
dem de nada communicarem aos jor-
naes.

Quasi sempre as noticias fornecidas
aos jornalistas eram as seguintes: —¦
"Não ha nada a assignalar".

Os jornaes pedem ás autoridades
que expliquem os motivos pelos quaes
não foi perfurado o casco do "The-

tis", quando sua popa estava fora
d'agua, afim de que fossem salvos to-
dos os que se encontravam em seu
bojo.

Os judeus relidos no porto de Vera
Cruz seguirão para os Estados

Unidos
CIDADE DO MÉXICO, 3 (H.) — Os

refugiados judeus que se encontram a
bordo do navio francez "Flandres",

fundeado no porto de Vera Cruz, e
cujo desembarque não foi permittido,
tiveram autorização para se dirigirem
aos Estados Unidos, onde aguardarão
a necessária licença para entrada em
paizes da America Latina.

Annuncla-se que os refugiados obti-
veram essa autorização por interme-
dio do Comitê de Auxilio aos Israeli-
tas, que funeciona nos Estados Uni-
dos.

3.° CONGRESSO EUCHA-
RISTICO NACIONAL

fROOnCTO TABLETTE?
íNTI- FEBRIS

• contra
RESFRIADOS

Cortam

RESFRIADO , EM 1 DIA
fiBRES INI.ONTINENT1

INICIAM-SE, AMANHA, AS INBCBIPCOliS
PAEA A PEREGRINAÇÃO PAULISTA

A Comml.sSo Organizadora da Peregrl-
nação Paulista ao m Congreso Eucharls-
tico Nacional, a realizar-se em setembro,
na capital de Pernambuco, Iniciara, ama-
nha, ás Inscrlpç6e8 dos peregrinos que de-
sejarem tomar parte na viagem do "Pedro
1" Jazendo o pagamento integral de sua
passagem e recebendo o cartão dc con-
Í-TPJ-SÍSl.I

O expediente estará aberto até o fim do
mez das 15 ás 19 horas, á rua Wenceslau
Braz, 22, 4.o andar, sala 11. e a commls-
s&o communlca estarem abertos, a partir
de 10 do corrente, os depósitos dos res-
tantes das passagens dos peregrinos lns-
criptos durante o mez lindo.

A comra!°sao interessar-se-á para a
transferencia das . passagens a terceiros
caso os peregrinos Inscriptos se vejam na
impossibilidade de participar da viagem;
a partida dar-se-á nos últimos dias de
agosto, havendo trem especial para Santos,
conduzindo a Imagem de Nossa Senhora
Apparecida.

Existe um progrnmma de passeios orga.
nlzado para os portos de escala. Rio, VI-
ctorla. Bahia e Maceió. Em Recite, o se-
cretario gera! do III Congresso Eucharistl-
co Nacional está em plena actividade na
organização da parte lntellectual do cer-
tame, tendo organizado uma série de con-
ferenclas, elementos de destaque no mun-
do cathollco nacional.

A commissão organizadora da Peregrina-
cão Paulista continua em entendimentos
com o Lloyd Brasileiro alím de dispor, com
toda a segurança, do "Pedro I", Inteira-
mente remodelado, c apto para oíferecer
commoda viagem aos peregrinos paulistas.
Todos os dormitórios do "Pedro I" sáo
externos, estando no momento disponíveis
apenas os camarotes de 4 bellches.

(Conclusão da 1." pagina),
nações amigas: Estados Unidos da
America do Norte e Estados Unidos do
Brsil".

Agradecendo, o general Gcorges
Marshall falou, de improviso, accen-
tuando, mais uma vez, a significação
da visita da Missão para as relações
entre o Brasil e os Estados Unidos.

AS VISITAS DE HONTEM
Proseguindo em suas visitas aos es-

tabeleclmentos do Exercito, a Missão
Militar Americana esteve, hoje, na
Villa Militar, na Escola Militar e na
Fabrica de Material Bellíco. Pelos
discursos do general Marshall, pode se
affirmar que os officiaes norte-ameri-
canos estão vivamente impressionados
com a disciplina e o preparo das nos-
sas forças armadas.

A's 10 horas, acompanhada do ge-
neral Kimberley, a Missão chegou ao
Grupo Escola, sendo recebida por ai-
tas patentes. O general Heitor Augus-
to e o coronel Alcides Etchgoyen, mos-
traram aos illustres visitantes as prln-
cipaes dependências dessa unidade mi-
lítar, a começar pelas baterias. Dali
foram á casa do commando, e, á sa-
hida, passaram em revista uma com-
panhia do Grupo Escola.

NA VILLA MILITAR
O general Augusto Borges convidou,

então, o general Marshall a tomar lu-
gar no auto do Grupo Escola. O che-
fe da Missão passou em frente ás uni-
dades militares da Villa, cuja officla-
lida.de e tropa, formadas, prestaram
continência aos officiaes norte-ameri-
canos.

No quartel da Infantaria Dlvlsiona-
ria, foram apresentados ao general
Marshall e comitiva os commandantes
de corpos. Nessa occaslão, o general
Augusto Borges proferiu um discurso
de saudação aos illustres visitantes.

O general Marshall, de improviso,
agradeceu a saudação, elogiando a
disciplina que lhe fora dado observar
naqtiellas unidades.

NA ESCOLA MILITAR
Um esquadrão da Escola Militar es-

coltou o carro do general Marshall
desde a passagem da ponte sobre p
rio Piraquara, até á porta do estadio
desse estabelecimento, onde foi rece-
bida pelos generaes Pinto Guedes,
commandante da Escola; Pedro Cavai-
canti, Arthur Portella, José Pessoa e
Milton de Almeida, e em uniforme de
gala, o destacamento escolar, sob o
commando do tenente-coronel Lima
Câmara, apresentou armas. No cam-
po de Marte, uma bateria salvou.

Teve lugar, então, a revista. Mais
de 2.000 crianças das escolas "Ni-
caragua", •'Parahyba" e "Senador
Câmara" munidas de bandeirolas, for-
maram alas á passgem dos officiaes
norte-americanos. O general Mars-
hall, cumprimentou os escolares e fln-
da a revista, o chefe da,Missão, em
rápidas palavras, elogiou a disciplina
dos cadetes.

A seguir, no estádio, realizaram-se
as provas typlcas de educação physl-
ca e sob o commando do tenente-co-
ronel Lima Câmara, desfilou o desta-
camento escolar.

O general Marshall felicitou o ge-
neral Pinto Guedes, confessando-se
Impressionado com o garbo dos ca-
detesi

A Missão dirigiu-se, após, para a
séde da Escola.

DEMONSTRAÇÕES DE
GTMNASTTCA

Da sacada do edifício, os officlaes
norte-americanos assistiram ao carro-
cel realizado pelo esquadrão da Escola.
Uma equipe do Departamento de Ins-
trucção Physlca escreveu, encerrando,
numa serie de bellas demonstrações,
as Inlclaes "U. S. A.", em homenagem
aos Estados Unidos.

O ALMOÇO
¦ A Missão percorreu, em seguida, as
dependências do estabelecimento. No
Casino dos Cadetes foi servido o ap-
peritlvo e, depois, o almoço, falando
ao champagne. o general Pinto Gue-
des.

O general Marshall agradeceu,
exaltando a amizade que sempre exls-
tlu entre os Estados Unidos da Ame-
rica do Norte e os Estados Unidos do
Brasil.

A Missão se retirou, passando, des-
de o Caslno dos Officlaes á porta da
Escola, entre alas de cadetes.

HOMENAGEADO O CHEFE DO ES-
TADO MAIOR DA ARMADA

O almirante José Machado de Cas-
tro e Silva, chefe do Estado Maior da
Armada, foi homenageado, hoje, a
bordo do cruzador norte-americano"Nashville", onde o capitão de mar e
guerra Wilson lhe offereceu um almoço
em nome da Armada americana. O
almirante Castro e Silva, que se fazia
acompanhar do seu primeiro ajudante
de ordens, capitão-tènente Raul Va-
lença Câmara, foi recebido a bordo
com as honras de praxe e conduzido
para o salão nobre daquella unidade
de guerra.

Pouco depois era servido o almoço,
que transcorreu brilhante e em meio
a um ambiente de grande cordiali-
dade, com trocas de brindes, os mais
cortezes.

Instituto Histórico eGeo-
^raphico de São Pauio

RECEPÇÃO DO PROF. ANTONIO
PICCAROLO

Realizar-se-á amanhã, segunda-íeira, ás
21 horas, á rua Benjamin Constant, n. 152,
a sexta sessão ordinária, anual do Insti-
tuto Histórico e Geographico de São Paulo,
na qual, além da discussão de vários as-
sumptos de Interesse para aquella insti.
tuição, será dada posse aos novos socioí
recentemente eleitos. Entre estes, encon-
tra-se o prot. Antonio Piccarolo, que apro-
voltará a opportunldade para fazer um cs-
tudo de caracter economico-hlstorico, soo
o titulo: "A economia do Gentlo Brasileiro
na Interpretação da Historia".

Ao serem introduzidos os novos soclo.-.
no recinto da sessão, poderá fazer uso d«
palavra qualquer associado, Independente-
mente de Inscrlpção previa.

AGGRESSAO A FACA
Na rua Barra Funda, em frente ao pre-

dio n.o 524, ás 18.20 horas de hontem, ve-
riflçou-sc gi-avc aggressao, da qual resul-
tou sahir ferida Raymunda da Cruz, de S>>
annos, casada, residente á rua Cons-ilh-l-
ro Brotero. 248.

Transitava Raymunda pela citada via
publica, quando íol abordada por um rc-
divlduo de cor preta, segunda consta,
amaslo de uma tal Ophelia, residente na-
quella mesma rua. Após breve troca co
palavra, esse Indivíduo, puxando uma fao
que trazia á cintura, lesl-jrlu violento
golpe no braço esquerdo de llay/nunda, íu-
glndo em seguida, sem qus fosse perse-
guldo, dada a rapidez com quo se desen-
rolou a s.ena.

Sclentlficada do occorrldo, a autoridade
de plantão na Central compareceu ac Io-
cal, tomando providencias para qu: a yl-
ctlma fosse removida lncontinentl para a
Santa Casa, dada a gravidade do seu es-
tado. Na sala de operacSes, daquella lns-
titulcão. onde será submettlda a uma In-
tervenção cirúrgica. Ravmunda íol rxaml-
nada pelo medico leglsta. que constatou a
nn-essldndo da amputação do braço íendo.

Os motivos do aggressao, ao qn. narece,
prendem-s" a questões de família, devpn-
do ficar devidamente esclarerlda no trar.s-
errrer do Inquérito que, a respeito do ia-
cto, foi Instaurado.
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VIDA SUBURBANA DE SÃO PAULO
(Para o "Correio Pauiiulano")

O "Jornal do Commercio", do Rio,
publicou, cm sua edição dc 20 de fe-
vereiro do corrento atino, intcressan-
te conferência realizada no Instituto
dos Advogados da capital da Republl-
ca, sob o titulo suggcstlvo: "As Con-
cessões de Serviços Públicos no Direito estreito dc sua Intransigência, traçado

LUIS TENORIO DE BRITO
pátria emfim, prevalecem sobre os ln-
tcresKos indlvlduaes, sobro os Interesses
dc grupos, sabre, os Interesses da casta.
Esta 6 a legislação do Estado novo. Só
a Light não vo, nem sente Isso c Insiste,
como peru', cm manter-se no circulo

Actual Brasileiro'
Nesse trabalho o autor, que é o bri-

lhante constituclonallsta dr. Alclno de
Paula Salazar, estuda, profundamente,
(Din erudição e elegância, toda a le-
glslação brasileira nté 1930, cm relação
ás concessões de exploração dc serviços
de utilidade publica, passpndo em se-
gulda a examinar e Interpretar desde
o decreto 19.396 dc 11 de novembro
dc 1930, até a Constituição de 10 dc
novembro de 1937 no que dlz respeito
uo thema de sua conferência.

Leigo que sou na matéria c des-
affelto ao convívio de assumptos Ju-
ridicos de tanta magnitude, recorri-
mendo a sua leitura, com a devida vc-
ntn, ao Departamento Jurídico da Pre-
feitura dc São Paulo, onde chega com
real opportunldade, pois que os mais
sérios problemas relativos á vida da po-
pulação da capital estão neste instan-
te em equação e a impressão que se
tem após a leitura do notável traba-
lho do dr. Alclno de Paula Salazar
é de que elle foi pensado e elaborado
para o momento angustloso que atra-
vessa o povo que trabalha c soffre cm
Sáo Paulo com os processos cm voga
adoptados pela Light e as pretensões
illimltadas de escorchamento que essa
empresa ainda affaga no âmbito de
suas activldades.

Depois de estudar o assumpto na Rc-
publica velha com os mais aballsados
Jurisconsultos, transpõe o limiar para o
actual regime politico-social brasileiro
c com a opinião de eminentes consti-
tucionalistas do Estado novo, entre os
quaes Themistocles Cavalcanti e
Francisco de Campos, chega o autor ao
seguinte resultado:

"A' vista do exposto, no estado
actual do nosso direito relatlvamen-
le á materia em apreciação podem
ser fixadas as seguintes conclusões:

— A exploração dos serviços
de minas, jazidas mincraes, águas
c energia electrica é outorgada pelo
poder administrativo a partícula-
res mediante simples autorização,
abolida a concessão tal como pre-
ccitu'a o direito administrativo;

II — as tarifas estipuladas nos
contractos ou convenções regula-
dores da exploração dos demais
serviços públicos estão sujeitos á
revisão que a lei regulará de modo
que os lucros dos concessionários
não excedam a uma retribuição
justa e adequada;

III — as concessões anteriores
tambem estão sujeitas a revisão pc
lo mesmo critério;

IV — as decisões administrati-
vas que, pela revisão, impuzerem
novas tarifas estão sujeitas á livre
apreciação do.poder judiciário."

Toda a Nação brasileira compreen-
dc, sente, respira que o momento de
«ansição politico-social por que atra-
vessa o paiz orienta-se no sentido de
que as interesses da conectividade, os
interesses nacionaes, os interesses da

Inaugurada, officialmente,
a 1.» Exposição de Televisão do Rio
AS CERIMONIAS DE HONTEM, NO RECINTO DA FEIRA DAS AMOSTRAS,

PRESIDIDAS PELO CHEFE DO GOVERNO
pela letra dc contractos obsoletos e In
defensáveis. Dohl a cantllcna mono-
tona c enfadonha de todos os dias dc
que os passagens dc bonde em Sfto
Paulo "sfto as mais baratas do mun-
do"; de que esta sccçfto dc suas "con-
cessões" lhe dá prejuízo |»r isso a
abandona, etc,.

Para uma empresa concessionária dc
serviços dc utilidade publica urbanos
qué abrangem aquecimento clcctrlco e
a gaz; (Iluminação publica c particular;
transportes dc passageiros c de carga
terrestre c íluviacs; fornecimento de
força c energia clectrica para movimen-
tação da Industria do "maior parque
industrial da America do Sul" c ainda
as communlcaçôes tclcphonlcas — tudo
Isso numa cidade com um milhão e
meio dc habitantes cm marcha acccle-
rada para os dois milhões, taes de-
clarações são de molde a pôr-sc cm du-
vida a Integridade mental dos seus dl-
redores...

Mas, haverá mesmo razões que Jus-
tifiquem a afíirmatlva de que o preço
da passagem de bonde em São Paulo
é "incontcstavelmente Insignificante",
sendo a "mais barata do mundo"?
Confesso que tenho as minhas duvidas
a respeito. Aqui mesmo, no Estado, ha
cidades como Santos e Campinas, multo
bem servidas dc bondes electricos, com
cerca de cem mil habitantes cada uma,
distando a passagem 200 réis. As
Unhas de Santos só dobram o preço
quando entram cm São Vicente, que é
outro município.

O confronto com o Rio não é, egual-
mente favorável a Sáo Paulo. Aqui, a
não ser uma ou outra, estão as linhas
num ralo máximo de 6 kllometros de
distancia, partindo de qualquer dos
vértices do "triângulo".

Na capital da Republica, dentro des-
se perímetro, custam as passagens 100
a 200 réis, sendo a contagem de se-
cções dahi em deante, pois que como
é sabido, ultrapassam até de 20 kilo-
metros as distancias que separam os
arrabaldes cariocas do centro da ei-
dade.

O que houve de desastroso em São
Paulo e cujas conseqüências estão ago-
ra apparecendo, foi a falta de cum-
primento por parte da Light da clau-
sula 7.a do contracto de 1901. Estando
hoje a grande cidade apenas com a
sexta parte dos 3.000 vehiculos que de-
veria ter em trafego, a anarchia teria
mesmo de sobrepujar a ordem nesse
importantíssimo sector de sua vida ur-
bana. Mesmo, porém, dentro deste
quadro desolador creado propositada-
mente em São Paulo, pela Light, trans-
portaram os seus bondes 278.648.438
passageiros em 1936 que, á razão de
200 réis, dão a somma de 
55.729:6875600 arrecadados pela em-
presa.

Para que o publico se convença de
que tal serviço é deficitário, pondo-se
cm relevo que o material que ahi está
foi adquirido com o cambio de 3S000
o dollar, é mister que venham provas
seguras e convincentes.

RJO, 3 (Da nossa succursal, pelo
telephone) — Foi officialmente Inau-
guroda, hoje á tarde, polo sr. Presl-
dente da Republica, a 1." Exposição
de Televisão do Rio dc Janeiro, orga-
nlzada pelo Ministério dos Correios
allcmftcs o realizada, nesta capital, sob
os auspícios do Departamento Nacional
dc Propaganda.

Foi um acontecimento de relevo, rc-
glstando-sc um exlto completo nas
demonstrações.

A's 10,30 horas, o sr. Presidente da
Republica chegava ú Feira dc Amostra,
dlrlgldo-sc ao pavilhfio 

"E", onde se
acha lnstallada a Exposição. S. exc.
foi recebido, á entrada, pelos Ministros
Francisco Campos e Mendonça Uma,
sendo, a seguir, cumprimentado pelo
encarregado dc negócios da Allemanha

chefe da mtssfto technica allemã c os
engenheiros Pcrchermclcr e Jon Millch.

O recinto da Exposlçfto achava-se
repleto, notando-se a presença dc au-
torldadcs, Jornalistas, figuras de relevo
na sociedade brasileira,

O sr. Arthur Nclva, destacado Junto
á missão germânico, fez, então, a. s.
exc. detalhado exposlçfto oral do pro-
cesso sclcntifico da televisão, da qual
está sendo usado o presente e om pie-
no e rápida marcha para grande .ipcr-
feiçoamento.

O Chefe do governo demonstrou
grande interesse por essa explicação,
c, cm seguido se dirige para o estúdio,
armado num dos extremos do pavl-
lhão c assiste a parte dos numero3 de
canto c de musico para, logo após,
visitar o pavilhão onde se acham os

no Rio, quo, nessa oceasião, opresen- . apparelhos receptores. Teve, ahi, s. exc
tou ao Chefe de Estado os srs. iVesshr, • oceasião de osslstir ao prosoguimento
conselheiro do Instituto dc Pesquisas daquella apresentação ortlstlca, Já ago-
Sclentiflcos dos Correios do Relch, ra transmittlda pela radio televisão.

UM VISO-TKLUrilONEMA
A demonstração seguinte 6 a du vi-

so-tclcphonltt, ou seja o tclophonia
accrosclda da televisão.

O Sr. Presidente do Republico toma
lugar numa das cablncs; o sr. Fran-
cisco Campos no cutra. E, por olguns
momentos, o CllOf-J do governo c o sr.
Ministro da Justiça palestram pelo ío-
lephone, omquanto a Imagem de cwla
um dos locutores v,ie opporecer lumí-
nosa c nítida no respectivo "scrim"
da outra cablne.

Tom lugar, cm seguida, a trannmis-
são de filmes pela televisão.

Aprovelto-se pi.ra demonstração a
pelllcula falante tjus fixou a figura
dessas palavras do Presidente Gctullo
Vargas, durante o discurso que s. exc.
pronunciou, saudando o povo brusi-
loiro, á mcia-nollc dc 31 de dezem-
bro último.

CIFRAS EM ALUGUEIS
Quem se der ao trabalho do sommar os alugueis ató agora
dispendldos pelas salas que oecupa no Centro Commercial,
chegará á conclusão de que o montante pago, em alguns
annos, ó enormo.
Querendo APROVEITAR essas quantias, o locatário, de sim-
pies Inquilino, pasBará immediatamente a proprietário, com-
prando, pelo systema de condomínio, um conjunto de salas
em um ediiicio recentemente concluido, com acabamento
flnisslmo e máximo conforto E ISSO PRATICAMENTE SEM
MAIORES ESFORÇOS A NAO SER OS PRÓPRIOS ALU-
GUEIS MENSAES.
Esso systema oiierece vantagens extraordinárias tanto a pro-
iissionaes como a firmas individuacs, empresas e com-
panhias.
Informações, sem compromisso, com o

BANCO HYP0THEC10 LAR BRASILEIRO
RUA BOA VISTA, 175 — l.° and

ROMANCE
AGAMENON MAGALHÃES.

Ha multo tempo que não lia um ro-
mance. As minhas horas livres, quando
as lenho, dedico aos livros de orlen-
tação ou de cultura. Estava eu sobba-
do á noite disposto a náo fazer nada.
A descansar. A matar o fadiga de uma
semana da grippe, dentre o outras
coisas sem graça, quando recebo a vi-
sita de um padre. Era o vigário de
Plancó, Manuel Octaviano, conhecido
através de uma carta, que delle rece-
bera ha algum tempo.

Vinha trazer o seu romance "Em-
boscadas do Destino" editado, no Rio,
recentemente. Conversou cinco minutos
e despediu-se, dizendome que regressa-
ria no dia seguinte para a sua íregue-
zia distante.

Eleição da "Rainha dos
Estudantes de São

Paulo de 1939

LELLIS VIEIRA
A. ERVEU BETTARELLO

Escriptor que se impoz pelo espirito
lúcido e pela perspicácia, ao mesmo
tempo que pela argúcia, que é eximia
em decifrar' almas alheias e pela in-

RKSUl.TAno da PRlMniRA APCBAÇAO telllgencla, que se notabiliza pela sa-
parcial bedoria de suas affirmações, Lellis

Renlizou-sc hontem, conforme fora am- Vieira bem define o conceito de Buf-
piamente noticiado, o tateio^ do^tradicional fon: «0 homem é o estylo". Seu

estylo é "sul generls". Podcr-se-la

Vem de longe...
LELLIS VIEIRA

VISITA BE UNIVERSITÁRIOS PAULISTAS AO SR.
COMMANDANTE DA 2.a REGIÃO MILITAR

Em visita de cordialidade ao sr.
general Maurício José Cardoso, com-
mandante da 2.a Região Militar, es-
teve, hontem, no quartel general da
Região, uma commissão de universi-
tarios paulistas.

Saudando o illustre militar, falou o
acadêmico José Mattos Rebouças. da
Faculdade de Direito, que, em seu dis-
curso, expoz ao general Maurício José
Cardoso as principaes finalidades do
Grêmio Universitário "Alberto Tor-
res", associação estudantil de cara-
cter essencialmente nacionalista. Ao
terminar; o orador disso da satisfação
da mocidade estudantil paulista em
prestar aquella homenagem ao Exer-
tito nacional, tão bom representado
na figura do commandante da 2." Re-
gião Militar.

AGRADECIMENTO DO GENERAL
MAURÍCIO CARDOSO

Agradecendo a homenagem, falou,
então, o general Maurício José Car-

tude e do Exercito na obra naciona-
lista do momento, assim como em to-
das as phases da nossa historia.

Após outras considerações, finalizou
declarando:

"Um paiz como o nosso não pôde
retrogradar. Attinglrá por certo 03
seus mais altos desígnios. No Brasil
não ha privilégios nem privilegiados.
O esforço e a capacidade de cada um
são as maiores credenciaes para a as-
censão. O general de divisão que vos
fala é um simples filho de operários.
Aos 14 annos era praça no Exercito na
cidade de São Luis do Maranhão, mi-
nha terra natal, embarcando para o
Rio de Janeiro com 24$000 no bolso;
vejam bem, que Brasil não é paiz dos
berços de ouro. Não digo essas coisas
para minha exaltação. Não. Longe de
mim essa pretensão. O Exercito foi
quem me fez. Nessa escola de civis-
mo recebi a grande lição. Bemvlndos,
pois, universitários de São Paulo, fi-
lhos dilectos do Brasil, á casa do Exer-

Deu elle as costas e eu fui abrindo
o romance. Bom estylo. Um certo sa-
bor clássico na phrase. Quadros da
vida do sertão. Vida simples e clara.
Tradição e fortaleza moral.

A fazenda Sapucaia do capitão Af-
fonse, em Cajazeiras, cortada pele rio
do peixe, e trabalhada pelo dono e seus
moradores fieis. Dias de abastança. A
criação augmentando. O rio correndo
todos os annos. Um mundo de parte. I
emfim, sem inquietação, sem surpresas, |
até a secca de 1876. Dahi em deante,;
o romance é uma água forte. A sen-1
sibilidade do autor não tem arrepios,j
mas não omittc um só detalhe do fia-
gello Fixa os soffrimentos physicos e
moraes do nordestino, sem parábolas,
nem imagens banaes. Conta tudo. Des-
de a fuga das abelhas, que não espe-
ram mais as flores da arruelra, até a
do ultimo morador de Sapucaia. Por
fim a mudança do capitão Affonso
com d. Conceição e das dois filhos para
cidade. Deixa, então, o padre roman-,
cista a terra, que se transformou em
Inferno, e pensa no céu. a vocação
sacsrdotal de um filho do fazendeiro
de Sapucaia dramatiza o resto do ro-
mance. Ha uma paixão e uma renun-
cia. Uma formação moral, que se inl-
cia e que se firma através de dece-
pções da adolescência. Uma miragem.
Um sonho de criança, que não se rea- i
lizou, transformando-se toda a amar- j
gura da primeira edade em reserva de

concurso para elelçfio da "Rainha dos Es-
tudantes do Silo Paulo de 1033". o qual
aniuialmente t promovido por "Folha Pau-
lista", ornam estudantil desta capital.

A primeira apuração parcial deu o se-
gulntc resultado:

l.o KiRar, srta. Eunlce Gonclavcs Enncs,
da Escola Normal "Padre Anchleta", com
138 votos: 2.° lugar. srta. Jeracyna Alves
Aguiar, do Externato São José. com 11G
votos; 3." lugar. srta. Norma Suplno, da
Escola Superior de Educaçáo Physica. com
83 votos; 4.° lugar. srta. Maria Apparecl-
da Fralsast do Gvmuasio Anchleta, com 71

Maria Amélia, da

dizer Inédito. Por Isso mesmo, assom-
bra pelo jogo ininterrupto do impre-
visto. E' estylo sem colorido porque
a côr, em literatura, para Lellis Viei-
ra, é elemento decorativo e o elemento
decorativo não tem valor. Logo, pouco
lhe interessa a phrase sonora, que é
o fraco dos artífices do pensamento.
Mas, se a phrase cantante não o lm-
pressiona, no entanto sua veia litera-
ria, consubstanciando-se com a arte,votos; 5.o lirwr, srta.

Srfíru! coracy %iT do Gymriasio 
'do 

| commenta, e apenas comm-ntando
Estado com 44 votos; 7." lugar. srta. odet. : commenta em fina analyse. Em ver-
te Monteiro, do Gymnasio Prudente de Mo-
racs, com 28 votos; 8.0 lugar, srta. Ruth
Casal dei Rey. do Gymnasio Ibero-Ameri-
cano. com 15 votos.

A segunda apuração parcial, realizu-sc
sabbado pro::imo, na redacção de "Folha
Paulista", prédio Martlnelll, 10.° andar, sa-
Ias 1.025 c 1.024.

e

A VISITA DO DR. MOU-
RA REZENDE AO PALA-

CIO DA JUSTIÇA

dade, nunca homem ha visto cortar-se
fundo, resvalando-se apenas na epi-
derme. Aqui está o segredo de sua
penna mestra. Nada obstante, nin-
guem lhe reprocha o uso que vem
de jornadear, nesse escarafunchar de
estylo renitente, eis que dc suas gru-
piaras saem adereços de elevado qui-
late. Lellis Vieira entra as portas do
jornalismo com esse estylo que é uma
amálgama de humor, charge, "bou-
tade", "non-sense", piada e aneedota.
E muito embora contradiga o critério
da raça ou o caso de consciência, em

i que Taine procura alicerçar sua the-
I se, a nota predominante do estylo de

! Lellis Vieira é o humor. Estamos com
• Henry Bergson quando declara que

Os Templos da Justiça, foram, sem- dentro do- humor não cabe a ironia.
pre, respeitados pelos povos cultos. Ha Apanharidó com a faculdade de ana-
na toga de um juiz qualquer coisa de j e Q espirit0 critico que possue, o
sobrenatural, que exige respeito e ins- que ge passa em toda a parte> assl.
pira admiração. \ , j lnilan(i0 os idiotismos da giria e fa-

A Lei é inflexível. ¦ ~\ ' 
millarizando-se com o dialecto caipira,

Dar a "César o que é de César" é com os hybrldismos syntacticos e com
um dever sagrado que, custe o que a mestiçagem idiomatica, Lellis Vieira
custar, deve ser cumprido. O juiz não , faz aflorar, em seu estylo, todos os
pode nem deve perdoar. Deve, apenas,' estados de alma do povo, em suas dl

versas camadas sociaes, respigando-
lhes as in~enuidades, as desconflan-
ças, as superstições e os anseios, re-
tratando-lhes os casos de consciência
o as crises psychologicas. E fal-o com

julgar.
O coração da Justiça está dentro do

cérebro e não ao lado da alma...
O homem pode e devo perdoar.
O juiz não tem esse direito,

vontade e" domínio do futuro nadre Pa-1 só se Podo admittir o perdão quan- aquella maestria que nao aggrlde e

d?fqueefet^postoUQToi;tu-con.;clo beneficiar o indivíduo som projudi- 
^pun^^^ue^i^l^t™ n- irpnNn.! Onp -ilvnn nas flores. car a sociedade. i chant na espécie. Lellis vieira apon-

«< da Sonía um i «tan tona rou 
' 

O dever de todo o cidadão é cultuar,¦ tou essa "trouvaille", que, na expres-
^^S^ffi^ntmÃ^òiSSi™ (íual«uèr emergência, a Justiça e{sao de Afranio Peixoto, desarma ener-luci p.Io.% índios, lou.,1 tomo °Va'°s! 

prestigiar os juizes que a distribuem. | gumenos. Ninguém ainda o soube imi-1 ' Andou bem, portanto, o sr. dr. José tar.
de Moura Rezende, parte integrante do
governo paulista, visitando o Templo
da Justiça de São Paulo e prometten-
do aos seus sacerdotes, no seu formoso
discurso, dar-lhes tudo o que elles, jus-
tamente pedirem.

São Paulo, que tem juizes como em

de sol das manhãs de Sapucaia". Fi-
lha de Nevinha. A paixão de sua ado-
lescencia. A retlranda da secca de 187(1,
que se fez mulher e casou em Óbidos,
por uma emboscada do destino.

Quando se faz tanto romance rea-
lista sobre a vida dos engenhos, das
casas grandes e das senzalas, um ro
mance sobre as fazendas do sertão, [ Berlim, precisa ter casas de Justiça dl
onde ha tanta virtude, tanto estoicismo, gnas desses juizes e da cultura dos
tanta belleza moral, é opportuno e deve paulistas,
ser lido. Getulio dc Paiva

0 RAIDE DÀ AVIADORA FRANCEZA
ELISABETH LION

PARIS, 3 (H.) — O "Paris Soir"
annuncia que a aviadora franceza Eli-
sabeth Lion, quo pousou hontem em
Dakar depois de ter coberto, em um só
vôo, 4.200 kllometros, tenclona atra-
vessar o Atlântico.

cioso que salientou o papel da juven- cito, á vossa casa".

OS TRABALHOS LECTIVOS DO CORRENTE ANNO
DA ESCOLA DO SERVIÇO SOCIAL

A SRA. DARCY VARGAS ALVO DE EXPRESSIVAS MANI-
FESTAÇÕES NAQUELLE ESTABELECIMENTO

Flayiantes das actividades do 1.° Ministro italiaoo

O renome bandeirante cantando seus méritos e virtudes já se en-
contra nas palavras de d. frei Manuel da Resurreição, arcebispo da
Bahia c governador geral do Brasil. Depois de enumerar as galhar-
dias paulistas, ou seja, as qualidades Insuperáveis dos brasileiros, di-
zia o representante de sua majestade: "As patentes dos postos dc in-
fantaria paga, prohibe El-Rcy meu Senhor, expressamente, darera-se
a quem não tiver ao menos dez annos effectivas de serviço. E se eu
os concedi aos Paulistas, foi por aquelle incomparavel serviço que
fizeram a Sua Majestade cm vir dc São Paulo, digo de S. Vicente, a
sua custa, tantas centenas dc léguas por esses sertões, em multas par-
tes estéreis, sem água c sem nenhum gênero de caça, sustentando-sf
dc raizes, para a Empresa dos Palmarcs, tão invencíveis aos Peruam-
bucanos. E ao menor aceno de uma ordem dcslc Governo, deixaram
a sua conveniência e voltaram as armas i guerra do Rio Grande, com
cujos Bárbaros pelejaram tantas vezes, fazendo victoriosos as dc Sua
Majestade a tempo cm que tão opprimidas estavam das hostilidades
inimigas. E bastou o seu valor, e fama para os Bárbaros perderem a
insolenci.i, e tomar a guerra outro semblante". (Affonso de E. Tau-
nay, Historia Geral das Bandeiras Paulistas, tomo VII, pag. 1).

Este simples trecho do aspecto piratiningano é o bastante para
esculpir no alto relevo das evocações históricas um dos muitos epi-
sodios estrueturantes da raça, que teve em Amador Bueno o proto-
typo da energia, do civismo, da intelligencia c da renuncia. Não foi
rei de São Paulo porque não quiz! E dizer-se que os documentos de
totfas as epopcas immortalizadas no panthcon bandeirante, encontram
seus veios de origem no Departamento do Archivo do Estado, o -velho
edificio da rua Visconde do Rio Branco, 237!

Ainda no correr da semana finda, verificou-se pela estatística dc
consultas registadas nos salões da bibliothcca, que vae num crescen-
do o movimento dc estudiosos da nossa historia c dos papeis esclarc-
cedores de tantos assumptos. Em janeiro deste anno, os consulentes
que estiveram manuseando infolios e origens ancestraes, foram em
numero de 43; em fevereiro, 47; em março, 56; em abril 70 e em
maio, 107!

Eis ahi o índice authentico da efficlencia cultural do Archivo,
como fonte de investigações sobre quaesquer matérias do passado.
Apresentou suas despedidas ao director, após 3 mezes dc estudos so-
bre instrucçâo publica, trabalho de largo fôlego histórico, o sr. dr.
Primitivo Moacyr, que se retirou para o Rio com os apontamentos
obtidos naquclla casa.

Estiveram examinando papeis e fontes de seu interesse, o sr. dr.
Carlos de Moraes Andrade, que percorreu as plantas dc S. Paulo, re-
ferentes aos annos de 1881 a 1897; o sr. dr. Carlos Borges Schmidt,
estudando nas collccções do "Correio Paulistano", artigos c informes
sobre colonização yankee; sr. Núncio Nastari, em consulta ao collec-
cionario da "A Gazeta" para ler materia attínente a assumptos com-
merciacs, em 1925; a srta. Olga Pantaleão, da Faculdade de Phlloso-
phl e Letras, para investigar matérias dc viação e obras publicas; pro-
fessor Dcrmeval Arouca, compulsando jornaes antigos dc Campinas;
assim como estiveram no gabinete da directoria informando-sc de
questões relativas ao Archivo, os srs. dr. Domingos dc Sylos, dr. Car-
los Silveira, dr. Ulysses Lins, n /llstincto esoriptor pernambucano, o
sr. commandante tenente coronel Tenorio dc Brito, presidente da Cruz
Azul e jornalista dos grandes interesses suburbanos, sr. Jayme Villos
Boas Junior, do Departamento de'Coopcralivismo, sr. dr. Zenon FJcury
Martins, inteirando-sc nos jornaes da época dos leilões de São Paulo
em 1890 e 1892, o sr. Lauro Cosia, director da Repartição de Trans-
portes da Secretaria da Educação, o sr. dr. Gama Rodrigues, clinico
em Taubaté, o preolaro paulista (Ir. Bento Bueno, o sr. dr. Alerino Er-
nesto Meanda, funecionario aposentado da Secretaria da Agricultura,
no seu Serviço de Terras, e o sr. dr. Nestor Bittencourt, medico em
Catanduva.

O sr. dr. Taunay, director do Museu Paulista, devolveu ao Ar-
ohivo Mo Estado, os Códices que se achavam no Ipiranga, corrtíspon-
dentes aos seguintes documentos: Officios dos vice-reis aos generoes'(1765-1773); officios do general d. Luis aos diversos funecionarios da
Capitania; avisos e cartas regias (1815-1822).

Não se tem poupado esforço», em attender taes pedidos, pois ei-
De todos os pontos do paiz chegam requisições dos "Documentos

Interessantes", já no avi 64." volume, "Inventários e Testamentos",
29." volume e "Scsmarias'".
les revelam o gosto ascendente pelo conhecimento da historia de 3.
Paulo, cujos rasgos cívicos e cujo esplendor de arrojo e patriotismo,

I vêm de longe!

RIO, 3 (Da nossa succursal, pelo/
telephone) — A sra. Darcy Vargas,
inaugurando, na tarde de hoje, os
trabalhos lectivcc da Escola de Servi-
çr Social, foi alvo das mais esponta-
neas manifestações de sympathia.

Depois de visitar, com attenção, as
Installações desse importante orgam da
administração publica, a illustre dama
foi convidada a fazer parte da mesa
que ia dirigir a sessão. Inlclando-a,
o Hiiz Saul de Gusmão pediu ao sr.
•"'aulpho Paiva, que assumisse a pre-
s;!)cncia.

Aquelle magistrado, depois, profe-
riu um discurso, expondo as finallda-
cies da escola de Serviço Social, creada
pela S. O. S., sob o patrocinio do
Juim. Falam, ainda, os srs. Martins

e Silva e Soares Filho, elogiando a
obra da S. O. S.. A dlrectora da es-
cola, srta. Therslta Porto da Silveira,
leu a seguir, um discurso, dizendo a
certa altura:

"As assistentes sociaes que essa es-
cola diplomará, terão, como divisa,
unir, reajustar, melhorar e construir"

O Ministro Ataulpho Paiva, de im-
proviso, exaltou a obra phllanthropica
da sra. Darcy Vargas, referindo-se ao
apoio que vem dando, sem alarde, a
todas as instituições de caridade do
paiz.

As alumnas da escola cumprimenta-
ram, finda essa cerimonia, a sra. Dar-
cy Vargas, offerecendo-lhe um ramo
de cravos.

VÁRIOS MILHÕES DE JUDEUS P0L0NEZES INTI-
MADOS A DEIXAR 0 REICH, IMMEDIATAMENTE

VARSOVIA, 3 (H.) — Segundo cer-
tos circulos israelitas bem informados
desta capital, as autoridades allemãs
communícaram a varias milhões de
judeus polonezcs residentes no Reich
que os mesmos devem deixar o paiz
antes de 30 do corrente, senão serão
conduzidos â força para as fronteiras
depois dessa data.

Trata-se na maioria de cidadãos po-
lonezes cujos passaportes não têm o
sello especial que serve para confirmar
a nacionalidade poloneza. O comitê de
soccorro aos judeus, que foi organiza-
do em outubro ultimo quando do pri-
meiro êxodo de 12.000 judeus polone-
zes do Relch, prepara-se para obter
novos fundos afim de auxiliar todos os
israelitas victimas de expulsão mas-
siça.

Ao que se diz aqui, caso essa noti-
cia se confirme, as autoridades polo-

nezas expulsarão da Polônia muitos cl-
dadãos allemães, principalmente in-
dustriaes allemães da Alta Silesia. Me-
dldas semelhantes haviam sido previs-
tas em outubro ultimo, nrovocando a
cessação das expulsões de judeus polo-
nezes do Relch.

A ACÇÃO REPRESSORA ALLEMA
VARSOVIA, 3 (H.) — O "Express

Poranny" informa que as autoridades
allemãs obrigaram varias ricas faml-
lias judias de Kassel a deixarem o ter-
ritorio da Allemanha. O referido jor-
nal acerescenta que a policia allemã,
depois de ter mantido essas famílias
encarceradas durante 24 horas, com-
pelliu as mesmas a travessarem de
noite a fronteira poloneza. Os judeus
foram presos pelos guardas da frontei-
ra e detidos em Keono, ao sul de Poz-
nan.
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Espectaeulo pyrotechnico em beneficio do Sana-
torio "D. Leonor Mendes de Barros"

A INTERESSANTE FESTA SERÁ' REALIZADA NO DIA 11.
NO PARQUE DE S. JORGE

Despertou Interesse em todos os cir-
culos sociaes, a noticia da realização,
nesta capital, possivelmente no esta-
dio do Esporte Clube Corinthians
Paulista, no Parque São Jorge, de um
espectaeulo pyrotechnico, no dia 11
do corrente.

Essa festa de fogos de artificio tem
por fim cooperar na construcção do
Hospital-Sanatorlo "D. Leonor Men-
des de Barros", para crianças tu-
berculosas pobres, obras essas que já
se acham iniciadas no Mandaqui, e
cuja elevada finalidade humanitária
vem recebendo os maiores applausos
da população.

Os preparativos para a effectlvação
desse espectaeulo pyrotechnico vão
bem adean tados. Os pyrotechnicos são
os srs. José Ceccaro e Cia., cujos tra-
balhos são já bem conhecidos.

Os modelos das peças a serem exhibi-
das foram, carinhosamente, estudados
e selecclonados. Entre essas peças des-
taca-se o painel final "Christo Redem-
ptor", que constará de uma grande
Imagem de Jesus, ladeada pelas armas
da Nação e pela figura symbollca da
Republica.

Os preços para a assistência serão
de 2S000.

OPPORTUNEDADES COMMERCIAES NA ASSOCIAÇÃO
COMMERCIAL DO RiO

O "clichê" acima apresenta diversos aspectos dos mais recentes acontecimentos da vida politica
italiana. A' esquerda, uma attitude oratória do Duce", na praça "Vittorio Veneto", em Turim, e
no alto, um aspecto da mesma praça, que está literalmente tomada pelo povo e pelas organiza-
ções fascistas. Em baixo, á direita, focalizamos a chegada do sr. Benito Mussolini a Bardonechia,

sob acclamaçSes populares

RO, 3 (Da nossa succursal, via
Vasp) — O Serviço de Intercâmbio da
Associação Commercial do Rio dc Ja-
neiro leva ao conhecimento dos inte-
ressados, por nosso intermédio, as se-
gulntes opportunidades de negócios:

Blanchar Lumber C.°, dos Estados
Unidos, desejam adquirir grandes
quantidades de pinho do Paraná. Os
exportadores deverão enviar cotações
Fob dessa madeira em taboas de 8 a 12
pollegadas de largura, 12 a 16 pés de
comprimento e 1 pollegada de espes-
sura.

Kurahasjl Towelllng C°, do Japão,
desejam relacionar-se com firmas de
primeira ordem .importadoras de toa-
lhas, cobertores, colchas, etc.

Enrique Ellend, de Buenos Aires,
estbelecldo no ramo de representa-
ções deseja obter agencia de fabricas
nacionaes.

Fernandes Teixeira e Cia. Ltda.,
de Porto Alegre, representantes e im

portadores, offerecendo referencias, d-
sejam contacto com exportadores de
sementes, plantas, machinas agrícolas,
adubos e Insectlcidas, interessados em
nomear representante naquelia praça.

Manhattan Ink Co., dos Estados
Unidos, fabricantes de tintas para es-
crever, canetas tlntelros, batons e per-
fumes, brinquedos, etc, desejam rela-
cionar-se com firmas de primeira or-
dem interessadas na importação des-
ses artigos.

Enrique Pertierra Morales, de
Havana, Cuba, deseja contacto com flr-
mas interessadas em negócios com
aquelle mercado para representações,
registo de marcas e patentes, infor-
mações econômicas, etc.

Outros detalhes á disposição dos in-
teressados naquelle Serviço de Inter-
cambio da Associação Commercial do
Rio de Janeiro, em sua sede proviso-
ria, á avenida Rio Branco, 110, 1."
andar.

_ l
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CORREIO PAULISTANO
Domingo, 4 do Junho do 1939

Capitão MaieliaioclaMarqii.es
Vlctlma de pertlnaz o lnsldlosa mo-

ir-illa, falleceu, As primeiras horas da
iiuinhã do dia 30 do maio, no "Sana-
• mio Esiicranças", desta capital, j
capitão Manuel da Rocha Marques,
brilhante official de cavallaria da
Horçu Publica do Estado.

Momentos após bo desenlace, o "Clu-
be Militar da Força Publica", quo-
rendo prestar uma homenagem do
classe ao Íllustre extlneto, obtlnha
permissão para transixirtnr o corpo
ao salão nobre de sua sédc, onde, em
camara ardente, íoi velado, durante o
dia e a noite, pela sua familia, admi-
radores e amigas, o pela totalidade
dos offlciaes, inferiores c praças da
tropa a que pertencia.

O enterramento vcrlficou-sc ãs 10
horas do dia 31. O férclro, com cnor-
me acompanhamento sahiu do edlfi-
cio daquelle clube para a necropols
de São Paulo. Convém assignalar,
aqui, o gesto do sr. dr. Adhemar do
Barros, Interventor Federal no Esta-
do, comparecendo, pessoalmente, a
sede daquella entidade dos officiaes
para apresentar condolências a faml-
lia enlutada.

Um esquadrão do regimento de ca-
vallarla, ao commando do lfi. tenen-
te Rodopiano de Barros, postado em
frente ao clube, deu as descargas do
praxe e prestou as honras militares
devidas ao seu posto. Momentos an-
tes, a banda de clarins da Força, com
os seus instrumentos envoltos cm gaze,
entoava, em "surdina", a marcha fu-
nebre. Durante o trajecto entre a
avenida Tlradentes e o cemitério da
ma Arcoverde, um piquete de cavai-
laria, ãs ordens do 2.° tenente Zeno
Ribeiro Gomes, escoltou o carro mor-
tuarlo.

Ao baixar o caixão & sepultura, o
2.° tenente Arrisson de Sousa Ferraz,
em palavras repassadas de emoção,
proferiu, e mnome do Clube Militar,
a seguinte allocução:

"Momento de recolhimento o de quletudcl
Momento dc silencio! E só o silencio U-
ria força pnra traduzir, de modo mais elo-
quente, a dõr que amargura o nosso co-
ração. Mas o cumprimento do dever, um
mandato que me lol confiado pcio sr.
presidente do Clube Militar, obriga-me a
falar.

Pal-o-cl em palavras simples e singelas,
as únicas que posso proferir, anto a com-
moção ancustlnnto que me domina. A mor-
te dessa grande figura de cidadão e do
soldado, desse grande associado do nosso
Clubo Militar, íóre tSo fundo os meus
mais Íntimos sentimentos aífectivos, abala
de tal modo as fibras da minha senslbl-
lldade, quo não tenho animo parn Inter-
pretar, o que significa, na sua realidade
brutal, a perda de vida tão preciosa pa-
ra a Força Publica do Estacio e para a
sociedade paulista.

Quando Ingressei nas fileiras da Tropa
de Plratlnigo, Já o encontrei nureolado por
uma enorme somma de serviços a São
Paulo e ao Brasil e consagrado por uma
dedicação sem limites á profissão, dedica-
ção essa que ha, de resistir á acção des-
truidora do tempo, porquo constitue um
verdadeiro repositório de ensinamentos pa-
ra quantos amam, de verdade, a espinho-
sa carreira militar.

O convívio dlarlo dos trabalhos mlllta-
res, onde sempre o vi Infatigavelmcnte
Identificado com todas ns actividades-crea-
doras da Força Publica, fornecia, cada dia
que passava, novas razões para fazer
crescer a admiração o a estima que som-
pro lhe votei e fazer brotar a sincera ami-
zade com que sempre me distinguiu e dn
qual tanto me ufnno.

O capitão Manuel da Rocha Marques,
nasceu na cldado de Pedra, Estado de
Pernambuco, a 31-7-1900. De temperamen-
to vivaz o irrequieto, como caboclo do
Norte, percorria-lhe as artérias o sangue
Impetuoso do Nunes Machado o dos de-
fensores do Arraial do Bom Jesus.

Joven, bem Joven ainda, transferiu-se
para esta capital, onde constituiu a sua
família, aprimorou a sua lnlelllgencla e
desenvolveu a sua vocação para a carrei-
ra quo soube elevar tão alto.

Era paulista de coração. E São Paulo
o queria com todos os thesouros do af-
fecto que a sua gente costuma dispensar
aos filhos de qualquer rincão da pátria
commum que, como elle, sabem dignificai
pela lntelllgencla e pela operosidade.

A 3 de abril de 1921, envergou a fardai
do soldado da Força Publica. Esperto, actl-
vo, lnfatlgavel e disciplinado, demonstrou,
logo nos primeiros dias dc caserna, que

dou o» brasileiros do bôn vontndc. Bel, no
entanto, quo elle foi "um liomrm e nfto
umn sombra, um lutador o não uma necom-
nmilnçuo".

Cnvallclro do elite, no conceito do com-
mundnnte dn Escola do Cavnllnrln da
Exercito Nnclonnl, o capitão Hochn Mnr-
ques tnmbcin soubo ser, nn sua exlsteit-
cin privada, um cnvnlliclro do escól. Pcln
llinnczn do seu trato, dlstlncção dc suas
maneiras o fldnlguln de seus gostos, cru-
Iho lnnnto o dom admirável do conquistar
a primeira kproxlmaçno. AI4m disso, (ot

v i t r a e SiManí{esto do 3.° Salão de Maio
SOROCABA

Capitão Rocha Marcrues

filho extremoso, Irmão dedlcndo, esposo
nmantissimo, pae carinhoso e amigo mo-
delar.

Era soclo fundador do "Clube Militar
dn Força Publica", ao qual prestou os
mais asslgnalados serviços. Ainda, em íc-
vereiro do corrente anno, quando emprecn-
dlamos o reforma dos estatutos da enti-
dade, a sua contribuição foi dns mnis va-
Hosas. Os seus apartes, como as suas sug-
gestões, sempre caracterizaram-se pela
lógica e pela opportunldade. E' da sua
autoria o capitulo da discriminação de
despesas. E foi por essn dedicação que um
grupo de officiaes se preparava para sa-
grnr-lhe o nome, nas próximas eleições,
para importante cargo dn dircctorla.

A parca que não ousara tocal-o cm 1930
e em 1921, quo esvoaçara medrosa em
torno delle cm 1932, ròuba-lhe a vida.
exactamente agora, quando se preparava
para grandes empreendimentos c quando
muito naturalmente, novos necessos vi-
nham no encontro dos seus méritos in-
confundivels. Continuará viver, no entan-
to, na belleza Immortnl de sua obra, que
constituo legado precioso para n Força
Publica. Continuará a viver pnrn o culto
dn nossa saudade c para prelto da nossa
recordação. Deixa viuva a sra. d. Irene
da Silvo .Marques. Irmã do sr. cel. Her-
culano de Carvalho c Silva, cx-comman-
dante Geral da Força Publica, e dois fl-
lhos menores: Helío e Ncusa. Ao filho va-
rão n Força Publica e o Clube reservam
o lugar oecupado pelo seu saudoso prose-
nilor o o exhortam a ser um dirrno contl-
nuador, da grande obra do capitão Rocha
Marques.

Eu venho, capitão Roclm MnrqUf», trn-
zer-vos na despedida! «olennw e iftudoiu
do "Clubo Milltnr da Força Pulillcij",
nquclln cnsn poln quul tnnto fizestes. Eu
sol quo minha pnlnvra treme, nemr mo-
mento doloroso, como tremeu, hontem, a
minha mão, no redigir estn» notas. Mas
não o posso evltnr.

O Clubo Milltnr, compartilhando «In
grande dor da família enlutada o vcstln-
do-so com o mesmo crípe qun om en-
volve a Força Publlcn, uJoclhn-«c, con-
trlcto o reverente, deante do voiito lu-
mulo, cnpltfto Rocha Marques, o Inz su-
blr nos C00« umn preço pelo vosso desenn-
co na ctcrmidlilnc, eniquaiilo dclxn cair,
tambrm, a lagrima mais commovlda «Ia
sua dolorosa snudnde."

Terminada a oração do rcjirescntan-
to do Clube Militar, o capitão Cândido
Bravo, credenciado pelo seu collegu da
Policia Militar do Distrlcto Federal,
capitão Percs Barbosa, proferiu um
commovido e brilhante Improviso, ln-
terpretando os sentimentos do Clube
das Policias Militares do Brasil, com
sede no Rio de Janeiro.

Innumeras coroas cobriram a sepul-
tura do Íllustre morto, entro as quaes:"Ultimo beijo de sua esposa e filhos";
"homenagem do dr. Adhemar de Bar-
ros"; "homenagem tle seus amigos da
Casa Militar"; "homenagem do com-
mandante geral da Força Publica;
"homenagem do Clube Militar da For-
ça Publica"; "homenagem da Guarda
Civil de São Paulo"; "homenagem do
Departamento de Equltação"; "nome-
nagem da Dircctorla Geral de Instruo-
ção"; "homenagem das praças do Dc-
parlamento de Equltação"; "homena-
gem do Centro de Instrucção Militar";"homenagem do 1.° Batalhão"; "ho-
menagem dos offlciaes do Regimento
de Cavallaria"; "homenagem dos of-
flclaes e praças do 1,° Esquadrão do
Regimento de Cavallaria"; "homena-
gem de Inah, Herculano e Adhemar";"homenagem do dr. Martins Costa";"homenagem do Clube Hlppico de
Villa Guilherme"; "homenagem de
Octavio Vaz Oliveira"; "Eterna sau-
dade de seus irmãos e sobrinhos";"saudade de Lillnha, Clovls e Mario";"homenagem do Corpo de Bombei-
ros"; "homenagem da Sociedade Hlp-
pica Paulista"; "homenagem do Clube
dos Officiaes das Policias Militares";"homenagem do Batalhão de Guardas
da Força Publica".

A Força Publica compareceu, em
peso, aos füneraes. Entre os presentes,
podemos annotar: o coronel Mario Xa-
vier, seu commandante geral, acom-
panhado do seu Estado-Maior, com-"mandantes 

de Unidades desta capital,
membros do Superior Tribunal de Jus-

! tiça Militar, a directoria do Clube Mi-
litar incorporada, representantes das
altas autoridades do Estado, represen-
tante do Clube das Offlciaes dns Po-
liclos Militares, com sede no Rio de
Janeiro, representante da Sociedade
Hippica Paulista, directoria do Clube
Hlppico de Vüla Guilherme, do qual o
pranteado extlneto era Apura de des-
taque, officiaes da Força Publica e do
Exercito Nacional, pessoas gradas e fa-
milias.

A Força Publica e o Clube Mi-
litar, cercando os seus füneraes «ias
maiores homenagens posthumas, cum-
prlrãrn apenas um dever de justiça e
gratidão para com o soldado e o cida-
dão que foi o capitão Manuel da Ro-
cha Marques.
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BERLIM, 3 (H.) — As difficulda-
des que sente o Reich em se abaste-
cer de matérias primas, culminaram
com a falta de algodão. Assim a par-
tir de i'fi de julho próximo, o empre-
go de algodão será prohibido na fa-
bricação de tecidos para vestidos, cor-
tinas, moveis, tapeçarias, etc.

O relator geral do Ministério da
Economia, Kehrl, enviou ao Congres-

,o«o n„, ,„„„¦:„,„ ¦„«.» ...= ,.-¦ ,.» ?o Germânico Têxtil de Innsbruck ura
era homem fadado a grandes trlumphos. ,jCommumcado segundo O qual 03 ln-"- - ¦¦- '•"  ""-' •" ""'" dustriaes contraventores serão punidos

>com o fechamento das respectivas usi-
tias. Nesse communicado o sr. Kehrl
explica que com a annexação dos su-
detos da Áustria, da Bohcmia e da
Moravía, as necessidades cresceram
com relação ao algodão. Além disso
a falta de operários se faz sentir nes
so sector. As empresas que trabalham americanos de mandarem para o es
para a exportação, entretanto, contl
nuarão a receber algodão para a fa-
bricação dos seus prodúctos.

O "Deutche Allgèmèihé Zeltung"
consagra um artigo a esse problema
que está ligado ao problema mais ge-
rai da restricção de consumo das mas-
sas allemãs. O orgam nazista affirma

A FIRMA FOI OBRIGADA A PAGAR
A INDEMNXZAÇÃO

Bravo entre os bravos, portou-se, com
Invulgar desassombro, nas barricadas de
1924, nas ruas desta capital. Em 1925,
transpoz, aps um exame brilhante, os
humbroes do antigo Curso Especial MUI-
tar, voltando ft tropa, ao apagar das lu-
zes do anno, Ja aspirante a official, cre-
denclado por uma passagem magistral na-
quelle estabelecimento de Ensino Militar.

Integrando o Regimento de Cavallaria,
fez toda a campanha de Goyaz, onde,
mais uma vez, póz á prova as suas ex-
cepclonaes qualidades de olíicial de trin-
cheira e de gabinete. Em 1930, serviu ás
ordens do coronel Abílio do Rezende, do
Exercito Nacional.

Quando o toque dos clarins de 1932
chamavam os soldados de São Paulo ao
campo da peleja, foi dos primeiros o
partir. De inicio, bateu-se, dcnodndamen-
to, nos barrancos de Itararé. Mnis tarde,
transportou-se ns trincheiras dn frente
norte. No sul, como no Valle do Parahyba,
era sempre o homem que Impulsionava c
clectrlzava os seus coinmandados, com o
seu exemplo e a sua bravura. Ferido por
uma granada adversaria, teve que abando-
nar, por alguns dlns, o theatro da luta,
para a elle regressar mais tarde. Só en-
sarllhou armas, quando recebeu ordem pa-
ra tal. , ,

Aspirante a official, por conclusão de
curso, em dezembro ele 1925; segundo te- RIO 3 _ (D ssa succursa] via
nente, por estudos, em. jnnelro de 1926, "• . Tt] d
primeiro tenente, por merecimento, em fe- Vasp) — A Casa Germania Ltcia., ae
vereiro de 1027 o capitão, tambem por me- são Paulo, solicitou ao Ministro üo
recimento, em abril de 1920, a sua car- Trabalho, avocação do processo em que
reira bem se assemelhou a uma verdadeira s5q ^^ & reciuerente e 0 seu ex_
e5DesignadVoe 

em 1836. para fazer o Curso empregado Antônio de Moraes. O sr.
da Escola do Cavallaria do Exercito Na- Waldemar Falcão proferiu no proces-
cional, elevou, naquello estabelecimento o „0 0 serrUinte despacho: "Attendendo
nome da nossa secular Força Publica. Ao ° rinriimprifri de fls 46 ve
voltar a São Pnulo, trazia estampado, na a que, pelo documento ae T,s-J|u, vl
sua fé de officlo, o seguinte conceito, rlfica-se que o reclamante esteve Ira-
emittldo pelo commandante dn referida falhando para a Companhia Nacional
Escola: "demonstrou durante o curso mui- d purnos e cigarros, no período de 24
ta disciplina, Irrepreensível condueto ç vil "„."",,.„ 

ri„b,q9q' oi de ianelroe militar, modo correcto de proceder, fina de janeiio de 19^U a dl ae jauuiu
educação o alto espirito do camaradagem; de 1933; attendendo a que nao se po-
conquistou a estima e a admiração dos de considerar o reclamante licenciado
seus collegas de turma o lnstructorcs. Nos estabelecimento reclamado, durante

t^rSSemoTsrdo%^ritrrinraC, o° periodfem que trabalhou para a
capacidade de trabalho e vigor physico. Comp. N. de Fumos e Cigarros; at-
Na Instrucção eqüestre foi sempro um ca- fencjendO a que O tempo de serviço de
valleiro de elite. Pelns provas quo deu du- intprromnido nelo espaço de 4
ranto o curso é apto ao commando das 1922, interrompiao peio es>»¦»>" c

pequenas unidades da arma, até o Regi- annos, (1929 a 1933), nao poae st-r
mento. Approvação - Bem — Grau de computado para effeito de indemniza-
aptidão de commando — 8,00". « . res0lV0 reformar, em parte, a de-

Durante os 14 annos do seu offlclala-\ V^-V V" effeito de
to pertenceu, qúasl sempre, á cavallaria. I Cisão da 1.* Junta, para OiBlieiro ue

Fascinova-o it arma lendária dos tempos ( condemnar, como ora condemnp.afii-
mcdlavaes. E na verdade, elle foi sempre
um cavalleiro de escól, tnier nos exercícios

que para numerosas empresas o pro-
blema das vendas é secundário, por-
quanto o principal 6 o do abasteci-
mento das matérias primas. Observa
que a industria têxtil do Reich é de
preparar-se para uma diminuição das
importações de algodão e para o em-
prego maior dos substitutas nacionaes
sobretudo a lã synthetica.

Os circulos industriaer, estão incll-
nados a acreditar que o decreto; so-
bre a restricção do emprgeo do algo-
dão na industria germânica está em
ligação com a Conferência de Produ-
ctores de Algodão, suggeridas pelos Es-
tados Unidos.

Acredita-se aqui que se pratica nes-
se domínio uma pressão muito effi-
caz sobre a politica americana, em
face do receio dos exportadores norte-

trángelro o produeto.
O jornal em apreço, analysando a

situação do mercado, faz resaltar qúe
para os nove primeiros mezes deste
anno, o Reich comprou 271.000 far-
dos de algodão aos Estados Unidos
contra 613.000 em egual período do
anno passado.

Foi dispensado sem jusia causa j Organização Brasileira
de Propaganda

Fol-nos communicada, em carta assi-
gnada pelo sr. José Visconti, a funda-
ção, nesta capital, da "Organização
Brasileira de Propaganda", que se des-
tina a fazer propaganda nacionalista
dentro dos postulados do Estado novo.

Conjuntamente com a carta e em
bella moldura nos fól enviado excel-
lente retrato do Presidente Getulio
Vargas.

do campos, quer nos torneios em que to
mou parte. O seu gabinete de trabalho era
um verdadeiro relicario de trophéos con-
qulstadoa.

Ultimamente, emprestava o brilho de sua
lntelllgencla á Força, em collaboração com
a operosa Missão do Exercito Nacional que
orienta, com proficiência e brilho, n nos-
sa instrucção militar.

Dotado de animo forte e de uma força
de vontade inabalável, deixou traços vlvis-
símos de sua Individualidade marcante,
em todos qs cargos a que foi chamado a
desempenhar. Homem de acção, compre-
endeu a luta como uma necessidade da
vida. E nesse mourejar constante, nesse
batalhar diuturno, a sua capacidade de
trabalho — multlforme e incommensura-
vel — dava-nos a idéa daquella curva
r.scenslonal da Geometria Analytica. Ideou,
organizou, empreendeu e construiu.

Serviu ã justiça como um crente ao seu
Deus, á ordem como um vassalo fiel ao
seu rei Da disciplina fez lâmpada ln-
candescente da sua fé e do cumprimento
sagrado de dever militar a bússola crlen-
•adora de sua religião. Foi o verdadeiro
"Cavalleiro de São Graal", o prototypn,
ror excellencia, das virtudes cívicas e ml-
litares. , „

Não se' se elle leu, nas paginas daqueUe
livro admirável, aquella sublime exorta-
uio com que o saudoso João Pandlá Calo-

ma Casa Germania Ltda., estabeleci-
da na capital de S. Paulo, a pagar
ao seu ex-empregado Antônio Moraes
a importância total de 6:4405000, as-
sim distribuída: 440$ referente a on-
ze dias de salários vencidos; 1:200c,
correspondente a um mez de aviso
prévio e 4:800$, relativos a quatro me-
zes de indemnização, nos termos do
art. 2." da lei 62. Intime-se, nos ter-
mos da lei."

Modificado o serviço dè previsão
de tempo

RIO, 3 (Da nossa succursal, pelo te

gerai? apontava o caminho do dever a to'do mesmo dia

ASSOCIAÇÃO CHRISTÃ
DE MOÇOS

Acha-se abertas, ã rua Sto. Antônio,
n.° 30, as inscripçoes para os Cursos de
Dactylographia, Tachygraphia e do Proles-
sores de Dactylographia, mantidos pela
Associação Chrlstã dc Moços. Os prospe-
ctos podem ser solicitados pelo apparelho
2-3108, attendendo o director, diarlamcn-
te, das 13 ás 22 horas.

Segue, hoje, para o Peru, o addido
militar brasileiro

RIO, 3 (Da nossa succursal, pelo te-
lephone) — No avião da Condor, que
parte, amanhã, para o oeste, tomou
passagem o major Eraldo Fllgueiras,
addido militar da embaixada do Brasil
no Peru', que seguirá via Bolívia, che-
gando a Lima na sexta-feira, á tarde.

A LEI DA NEUTRALIDADE NORTE-
AMERICANA

WOSHINGTON, 3 (H.) — O sena-
dor Pittmann, presidente da Commis-
são de Negócios Estrangeiros do Se-
nado, insurgiu-se contra a cláusula

U^èy^Atíeal^lratl«tMá'íéYàa Iel da neutralidade que impõe o
ordem technlca, a previsão do tempo embargo contra todos os belligeran-
fornecida pelo Serviço de Meteorolo- tes, em caso re confllcto, achando que
eia do Ministério da Agricultura pas- esta cláusula favorece as potências
sou a ser feito, desde o dia 1.° do cor- militares com prejuízo das nações pa-
rente, em dois turnos: o primeiro com- cificas.
preende o período de 14 horas as 2 O senador acerescentou que a apre-
horas do dia seguinte, e o segundo, ensão das usinas Skoda pela Allemã-
feito pelo serviço nocturno, compreen-1 nha privou as nações balkanicas de
dera o período d« V horas ás 14 horas obter stocks suffleientes nara organizar

Por mero e feliz acaso, se nos
deparou, numa vitrine de livra-
ria, um vohtmeztnho gracioso,
sobre Sorocaba.

Prende-nos um grande Inte-
resse pela velha cidade, con-
temporanea dc Campinas c
Taubatê. Hoje, como suas ir-
mãs, cila tambem transmudou-
se, bafejada por uma onda rc-
novadora.

Affcz-sc á trepidação da vi-
da hodlcrna. Perdeu muito da
sua "pose" antiga. Foi uma
transformação.

Mas, talvez que, olhos amigos,
acostumados a fital-a com ter-
num, ainda consigam descobrir
os traços da alma, que a ant-
mou, nos tempos heróicos de PI-
ralininga.

Talvez ainda consigam en-
contrar, algo do sorocaoano que,
envolto no seu amplo pala su-
lino, fumando cigarro de palha,
calmamenlc passeiava pela
grande feira de animaes, que,
dc tãn longe attrnhia foraslcl-
ros, para a "villazinha", cn-
chendo-a dc agitação. Com a
mesma calma, com que seus
antcixissados participaram das
correrias sertanístas dos pri-
mcíros séculos, c com clle pro-
prío, tomaria parte em uma re-
volução.

Lá estão, no gracioso volume-
zinho, os velhos c píttorcscos
nomes, tão bem fixados por nós,
nos dias da infância, quando os
ouvíamos a alguém que, filha e
neta dc sorocabanos, guardava,
pela cidadezínha das seus maio-
res, profunda affcição."Suplrlry", "rua da Ponte',
"rua da Penha"...

Esses nomes, tantas vezes os
ouvimos, envoltos cm entretece-
doras narrativas.

Continuamos a captivante lei-
tura. ,

Deparamos com a transcri-
pção da "insólita" acta, na qual
os senhores vereadores se dccla-
ravam dispostos a não mais per-
mittírem as arbitrariedades de
um Porlo Alegre; valioso do-
cumento, com a sua compromet-
tedora lista de assignaturas.

Segue-se o doloroso capitulo
daquella rebeldia, que multo ha-
veria de custar, aos heróicos de
42.

Vencidos, recuam. .
Prisões. Devassas. Destitui-

ções... ,.
Figura singular firmára-se,

desde logo, no iirlmeiro plano,
detenáo a attenção de quem re-
busca este capitulo de altivez

já tão esbatido pelo tempo:
Feijó.

Diogo Feijó, — a vontade de
ferro, que se impuzéra a todo
o Brasil, não havia muito ainda.

A voz pausada do Regente, na
qual o sonhador e o artista se
harmonizavam bem, — fez-se
ouvir, nesse instante sombrio da
nossa Historia.

Encontramos ainda Raphael
Tobias.

O legislador e o soldado se
delineiam, par a par, nesse pas-so da vida de São Paulo.

O espirito qué meditava sobre
os óogmas do Direito, e a mão
que firmemente manejava a es-
pada.

Primeiro os paulistas se
apoiaram na Lei, mas não tre-
pídaram,' quando chegou a vez
de recorrer ás armas.

Naquelle pesado ambiente de
lutas, com um tão triste desfe-
cho, em que, temerariamente se
atiraram os sorocabanos e de-
mais paulistas, — os ituanos e
muitos outros que promptamen-
te os acompanharam, surge
uma figura graciosa de mulher.

Enchendo, com a sua garridi-
ce e o prestigio de sua belleza,
o scenario, appareceu Domitilla
de Castro Canto e Mello — a
marquesa de Santos, que tanto
perturbara o Primeiro Império.

E' saboroso reler-se um "tom-
bo", ainda que "mlgnon", re-
clieiaão dc documentos c notas
archaicas, principalmente quan-
do sentimos que vivamente, nos-
so espirito se prende aquelles
vestígios, por uma força atavi-
ca. Reminiscencias ãõ lar e da
vida de nossos avós.

Voltamos a um novellesco
pasado. Engolphamo-nos na
Província de São Paulo, ahi pe-
los 1.300...

ÍVo meio da tragédia que se
sente, através daquelles poeiren-
tos documentos e chronicas de
Sorocaba de 1842, ha nota ala-
cre.

E' aquelle delicioso rói de ob-
jectos aprendidos nas casas, dos"príncipaes" da cidadezínha,
logo após á entrada dos "peri-
quitos" de Caxias.

Lá estão, arrolados, numa
amável confusão, — colclias de
damasco, prataria, pederneiras,
bahu's, "cuias", etc....

E lemos o ultimo capitulo do
livro pequenino e singelo, com
prazer.

Que pena que Domitilla volte
a ficar encerrada na pagina que
a 1ez reviver. Que pena que
voltem a ser sombras apenas,
gisadus sobre o papel, aquelles
rebeldes intransigentes senhores
vereadores...

Os "canhõezinhos" de 42, de-
vem de servir hoje, tão somente
para ornamento de algum pa-
teo de Camara, ou canto dc Mu-
seu.

A vida correu tanto, que, para
nos aproximarmos de novo, des-
se passado longínquo, é mister
que nos debrucemos sobre pa-
peis mofados e seml-comldos
pelas traças, onde ficou, fiel-
mente retratado, o espirito âe
uma época.

DIRCE DE MELLO

Como está redigido o documento desse certame üe artes plásticas

Ias suas defesas.

b
Precedendo a inauguração do III

Salão de Mnlo, ti rcallwir-sc, por estes
dias, seus organizadores acabam de
lançar o manifesto do certame, do qua!
destacamos as seguintes trechos:

"Entre ns coisas que marcam mal.i
fortemente a revolução esthetlca cs-
tão: um abandono gradativo da perce-
pção meramente visual e um desen-
volvlmento mais Intenso da percepção
«isycholoKlca e da percepção mentalti-
ta do mundo. Todos as movimentos
pertencentes ft revolução eathetlco
contêm um pouco que seja, esse pro-
cesso dc dcsliumanizaçao da arte, de
abandono du Imagem visual c dc pe-
netração nas regiões mais profundas
da percepção psychologlca o monta-
lista. Semelhante mudança na perce-
pçfio do homem opera-sc, não tanto de
maneira voluntária, mas sim como
conseqüência de uma busca para uma
sensibilidade maior. Esse abandono
gradativo da percepção visual, que
culmina com o movimento abstraclo-
nlsta, 6 talvez o ponto mais importan-
te da revolução esthetlca, porque é por
esso processo de dcshumanlzação c de
abandono da percepção visual, que se
chegou tis mudanças apparentemenlc
radicaes observadas hoje.

Comqtianto muitas das expressões da
arte contemporânea já tenham flores-
cido no passado do mundo, em époeu
alguma a arte alcançou a compreensão
mental c a sensibilidade emotiva de
hoje. O espirito critico tambem alcan-
çou hoje tal grau de inquirição, que
grudar pedaças de papel-jornal numa
superfície é tão arte plástica, e tão
importante, quanto grudar pigmentos
de tinta numa tela, ou reunir, para
formar uma idéa, elementos estru-
cturaes.

A analyse da arte só pode se desen-
volver pela classificação dos seus cara-

ixjs cm nl JA seleccioncm c.iswi caracte-
rlatiooa, Taes característico» formam
uma seqüência com significação bem
definida, Essas seqüências, A« vezes se
Intorcruiam, apparccendo certas pc-
dros angulares extemporaneamente,
como acontece, por exemplo, com cer-
tas manifestações de abstracionlsmo,
apparecendo antes do grosso da manl-
festação surrealista.

A revolução esthetlca nada mais 6
senão um phenomeno de turbulência,
com conseqüente polarização do for-
ças arilmicas básicas, phenomeno que
se manifesta para marcar o momento
histórico da luta. Deparamos hoje com
duas equações importantes na arte:
1) abslrncclonlsmo = valores mentaes;
2) surrealismo = ebulição do lncon-
sclentc.

Ambas sao necessárias para a exls-
tenda da idéa de luta e de movimen-
to, e para a concretização plástica a
vir, porque ambas appareccm no sce-
narlo da luta como conseqüência da
mesma ansla. A luta entre abstraccio-
nismo o surrealismo são manifestações
de um unlco organismo — porque são
forças antlthctlcas que caracterizam
duas coisas que vão sempre Juntas no
homem: ebulição do inconsciente o a
nntitliese valores mentaes. Uma não
pôde ser separada da outra, sem de-
cepar e matar o organismo arte. Cada
uma dessas equações define o aspecto
humano: o surrealismo mergulha na
lmmundlcle Inconsciente, se contorce
dentro do "intocável" ancestral. A ar-
te abstracta, safando-sc do lncon-
seiente ancestral, llbertando-sc do nar-
cLslsmo da representação figurada, da
sujeira e da selvagcria do homem, In-
troduz no mundo plástico um aspecto
hyglenlco: a linha livre e a cór pura,
quantidades pertencentes ao mundo do

ctcrlstlcòs — de preferencia á clossifi- raciocínio puro, a um mundo não sub-
caçüo por grupos — comquanto os gru-' jectlvo e que tende ao neutro.

O Balão de Mnlo apoia e acceita
todas na manifestações pertencentes A
revolução esthetlca — exprc£slonl.smo,
cubismo, fnuvlsmo, etc., pon\m, assim
fazendo, clle protege a estruetura so-
bro a qual assenta o que ha de vital
na arte de hoje.

O Salão de Maio o contra a Inals-
tenda de ser moderno, que considera
umn fôrma de não-arte. E' contra a
dexteridndc technlca que. polo mala-
barismo « pelo truque, se sobrepõe f*.
emoção profunda ou A pureza menta-
lista da arte •— dcxterldade essa que
tanto agrada ao publico e tanto ajuda
ii formação de um typo especial do
critico dc arte "connoli.ieur" dessa
phnsp do decadência, a ponto da hls-
torla da arte, que estA sempre incor.
porada oo gosto popular, confundir la-
mentn«/clmentc, denominando essa de-
cadência de "phase áurea" (v. arte
grega).

O Salão de Maio nao è uma mera
exposição de pintura, mas sim um
movimento. Os museus, as galeria.-;,
preenchem essa finalidade. Não é uma
organização para vender trabalhos: os
mercauores de quadros fazem Isso me-
lhor. Não tem funeção mundana, pola
deixa essa parte aos salões officiaes.

O Salão de Maio, ndquirlnelo um ea-
racter internacional, espera que um
intercâmbio intellectual mais elevado
seja capaz de substituir os sentimen-
tos mais baixos dos homens. O Salão
dc Maio aguarda e anseia por turbu-
lencia mental, porque acredita que a
idéa do progresso é lnherente á tur-
bulencia mental. O Salão visa ser um
abrigo e amparo para as idéas daqud-
les que, por inevitável vocação artls-
tica, sacrificaram a sua existência de
encontro ás paredes ambientes, des-
envolvendo a estheüca e a realização
plástica que hoje ameaça dominar o
mundo e que se apresenta como o"substratum" de amanhã".

AINDA NÃO SE REALIZARAM, EM BERLIM, AS
PRÍNCIPAES ENTREVISTAS DO PRÍNCIPE PAULO

A IMPRENSA INGLEZA EMPRESTA GRANDE IMPORTÂNCIA
AS DECLARAÇÕES DO CHANCELLER HITLER DANDO COMO

DEFINITIVAS AS FRONTEIRAS DA ALLEMANHA
COM A YUGOSLAVIA

Negociações enlre a Allemanha e
a Suécia

BERLIM, 3 (H.) — Terminaram as
negociações entaboladas entre a Alie-
manha e a Suécia destinadas a solu-
clonar os problemas do trafego de
mercadorias e dos pagamentos entre o
protectorado da Bohemia e da Moravia
e a Suécia.

Ficou estabelecido que o trafego das
mercadorias e os pagamentos que se
eífectuavam ató então por meio de um
systema de liberdade de moedas se-
rão mantidos. O novo accõrdo entrará
em vigor a 1.° de julho. Além disso foi
realizado um accõrdo sobre o trafego
das mercadorias entre a Suécia e os
palzes sudetoa-

LONDRES, 3 (T. O.) — A visita
do príncipe regente Paulo, da Yugo-
slavia, a Berlim, oecupa toda a at-
tenção da imprensa matutina.

Para o "Times", a àffirmação do
sr. Hitler, por oceasião do banquete
official, de que a Allemanha consi-
dera as fronteiras com a Yugoslavia
como definitivas, é um grande acon-
tecimonto.

O diário faz vêr que não será lm-
possível ao sr. Hitler conseguir que a
Yugoslavia se separe da Entente Bal-
kanica. Os circulos officiaes declaram,
já, que a Yugoslavia tem um motivo
technico para o denunciado pae-
to, visto a Turquia, antes da assi-
gnatura do accõrdo com a Inglaterra,
não haver consultado os restantes
membros da Entente.

O "Daily Telegraph" escreve que as
conversações havidas entre membros
do governo do Reich e o príncipe Pau-
lo teriam abordado importantes the-
mas econômicos. Julga, porém, o jor-
nal, que as entrevistas mais importan-
tes serão realizadas nos próximos dias
na residência do marechal Hermann
Goering.
PRESENTEADO COM UM CANHÃO

HISTÓRICO
BERLIM, 3 (H.) — Por oceasião da

visita do príncipe Paulo, da Yugo-
slavia a Nuremberg, o governo do
Reich lhe offerecerã, segundo diz o"Dantziger Vorposten", um velho ca-
nhão que se encontrava no arsenal de
Praga e que fazia parte da collecção
histórica de Nuremberg.

Trata-se de uma linda peça em
bronze, que pertenceu á antiga galera
de combate. Foi construída por Gio-
varml Battista de Ia Tole, denominada"Battista Darbre". Tem o peso de
650 kilos e mede dois metros de com-
primento,
INSCRIPÇÃO DO LIVRO DE OURO

BERLIM, 3 (T. O.) — O principe
Paulo inscreveu-se no livro de ouro
desta cidade.

Pouco depois, partiram os monar-
chás, na companhia do Ministro do
Estado dr. Maissner e sua esposa, em
direcção a Podsdam, onde visitarão
lugares históricos, depositando uma
coroa no túmulo de Frederico o
Grande.

Por todas as partes onde chegam,
os reis são enthusiasticamente ovacio-
nados.
O SR. VON RIBBENTROP CONDE-

CORADO
BERLIM, 3 (H.) — O sr. Milan An-

tieh, ministro da corte da Yugoslavia
condecorou, hoje, o sr. von Ribbentrop,
com a grã-cruz da Ordem de Kara-
george, em nome do principe Paul.

O SENTIDO OFFICIAL DA VISITA
BELGRADO, 3 (De Jean Marc Ca-

bezac — da Agencia Havas) — "A
viagem actual do príncipe regente Pau-
lo á Allemanha não modifica, nem po-
dia modificar em nada a política da
Yugoslavia" — declarou á Agencia Ha-
vas uma personalidade bem Informada,
que acerescentou:

"Esta viagem, que a principio era de
caracter particular, tornou-se, a pe-
dido de Hitler, uma viagem official,
mas de pura cortezia. Não podia ser
de outra maneira. Hoje, não se co-
gita mais do que hontem da adhesão
da Yugoslavia ao eixo Roma-Berlim.
Actualmente, tendo-se formado duas
frentes na Europa, a Yugoslavia não
se pode declarar, publicamente, por
uma dellas, porque Isso seria declarar-
se contra a outra.

Não pode declarar-se pelo eixo Paris-
Londres, porque a França e a Grã-
Bretanha estão longe e a Italla e a
Allemanha estão ás nossas portas e
têm sobre nós meios de pressão eco-
nomica e politica indiscutíveis

UMÂ SENHORA ENVOLVIDA
EM LIGADURAS

Collocados, assim, entre o irresistível
sentimento do povo e a sua própria
consciência das realidades inexoráveis,
os nossos dirigentes só podem ter uma
attitude: fazer boa figura perante to-
dos e conservar a mais estricta neu-
tralidade entre as duas frentes, du-
rante o maior tempo possível.

Não ha duvida para ninguém, sobre-
tudo para nenhum yugoslavo, que, se o
nosso paz fôr atacado, se defenderá,
embora tenha de ficar só contra o ag-
gressor. Mas, certamente, não ficará
só. A diplomacia franco-britannica já
disse, claramente, que uma nova
aggressão como a de 15 de março e a
de 7 de abril, desencadearia o con-
flícto mundial. Resta-nos, pois, evitar
que sejamos nós a causa do confllcto,
resta-nos tornar impossível ou pelo
menos improvável esta aggressão o em
lodo o caso mostrar ao aggressor o seu
erro. E quem poderá ser o aggressor?
Evidentemente, nem a França, nem a
Grã-Bretanha. Eis porque devemos
considerar, como um suecesso, ter ob-
tido, do sr. Hitler, do "Toast" de an-
te-hontem, a àffirmação do seu res-
peito á nossa independência e a éter-
nidade da fronteira yugo-germanica,
traçada depois do "Anchluss".

Se esse compromisso fôr violado um
dia, ao menos estaríamos de conscien-
cia tranquilla no conflicto, que tudo
fizemos para evitar,

E' este o sentido da visita official do
príncipe regente Paulo ao chanceller
Hitler e de todas as outras manifesta-
ções de boa vizinhança germano-yugo-
slava. Estamos convencidos de que a
Allemanha sabe multo bem que nesta
direcção não podemos ir mais longe do
que já fomos ató agora."

TRISIONEIRA DO RHEUMATISMO
DURANTE SEMANAS — LIVRE
AGORA — GRAÇAS A KRUSCnEN

Vivia envolvida em ligaduras dos péa
á cabeça. Não podia dormir sem ter
que usar narcóticos. No entanto, dua3
semanas depois de tomar os Saes Krus-
chen já estava a caminho da cura.

"Ainda que sendo uma Joven mãe,
de 22 annos apenas, já soffria atroz-
mente de rheumatismo" — escreva
ella — "Tinha que tomar narcóticos
porque; as dores nâo me deixavam dor-
mir, e andava constantemente envol-
vida em ligaduras, da cabeça aos pás.
A mais cuidadosa assistência e os me-
lhores tratamentos não me traziam
allivlo. Comecei a desesperar e a de-
sejar a morte.

Experimentei vários medícantos e
até Saes... Nenhum bem me fizeram.
Tão pouco me alliviaram as aspirinas
e os comprimidos. Afinal, recorri aoá
Saes Kruschen. Em duas semanas,
achava-me no caminho da cura. Hoje,
von sair com meu marido para o
meu primeiro passeio depois de 8 se-
manas". — Sra. R.

As dores rheumaticas são causadas
pelos crystaes ponteagudos do ácido
urico, que se fixam nas juntas, nos
nervos e nos tendões. Os Saes Krus-
chen contém ingredientes que dissol-
vem estes crystaes, e ainda outros ln-
gredientes que auxiliam os rins a ex-
pellir do organismo os saes dissolvi-
dos. Se v. s. persistir no uso de
Kruschen, conservará os seus orgams
internos tão limpos e funecionando tão
regularmente, que se tornará Impes-
sivel a formação de novos crystaes do
ácido urico.

Os Saes Kruschen encontram-se á
venda em todas as pharmacias e dro-
garias. Representantes: Schilllng, Hil«
Her «fe Cia. Ltda. — Caixa Postal1030 — Rio de Janeiro.

LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DÕ NOVO
EDIFÍCIO DA ALFÂNDEGA

A ORAÇÃO DO SR. PRESIDENTE GETULIO VARGAS
RIO, 3 (Da nossa succursal -— Via"Vasp") — Foi o seguinte o discurso

que o sr. Presidente Getulio Vargas
pronunciou, de improviso, por oceasião
do lançamento da pedra fundamental
do novo edifício da Alfândega:

"Nesta hora, cm todos os recantos do
paiz, cerca de quinze mil funeciona-
rios da Fazenda acompanham, com es-
pírito attento e coração em alvoroço,
estas solennidades, que assignalam ,o
Inicio da renovação material do appa-
relhamento fazendario, pois, quanto á
renovação moral ella Já se realizou com
o reajustamento dos quadros do func-
clonalismo e a melhoria' da sua situa-
ção financeira.

Compreendo, no vosso enthusiasmo
e na vossa dedicação á causa publl-
ca, a Inteira e completa Integração no

espirito do regime. Tanto mais atimi-
ravel é essa integração, quanto ella áíz
respeito ao mais conservador e tradl-
cionalista dos departamentos da ad-
ministração do paiz.

Minha rápida passagem por este Ml-
nlsterio, habilltou-me a um conhed-
mento melhor dos funccionarios da Fa-
zenda, onde encontrei uma alta ca-
tegoria moral, pela competência e pela
probidade.

E bem compreendei a respoasablli-
dade daquelles que têm sobre os hom-
bros a tarefa da arrecadação das ren-
das publicas, da elaboração e contro-
le dos orçamentos.

Ao encerrar esta saudação eu vos
concifò a continuardes sempre, cada
vez mais, com a vossa dedicação com-
pleta, integral, ao cumprimento dos
vossos deveres, no serviço do Brasil."

GOYAZ ESTÁ DISPOSTO A RECE
TRABALHADORES DO NORDESTE

TELEGRAMMA DO INTERVENTOR DAQUELLE ESTADO. APRE-
SENTANDO SUGGESTÕES AO SR. MINISTRO DO TRABALHO

pensa em ligar-se ao eixo Roma-Ber
ilm, porque isso iria contra os senti-
mentos profundos e irresistíveis do nos-
so povo, cuja affeição á Rússia e á
França, em particular, é proverbial.

Não tendes ouvido centenas de vezes
a multidão espandlr-se, no cinema,
quando apparece no "écran" a figura
do presidente Lebrun ou do sr. Dala-
dler, ou quando assistem ao desfile de
tropas francezas?

Não vlsteis domingo, no campo de
futebol, vaias aos excellentes jogadores
allémães por terem saudado o publico
á hltlcriana? Não lesteis, os jornaes de
hoje, que convidaram de antemão o
povo a observar uma attitude mera-
mente desportiva durante a partida
yugo-italiana que amanha se realiza.

RIO, 3 (Da nossa succursal, pelo
telephone) — Attendendo ao angus-

Não tioso appello dirigido ao sr. Presiden
to da Republica pelo sr. Nlcanor Bar-
bosa, de Floresta, Estado de Pernam-
buco, em nome de 500 flagellados que,
segundo declara, desejam emigrar
para Goyaz, o sr. Waldemar Falcão
solicitou ás Interventorias Federaes
nos referidos Estados fosse o seu Mi-
nlsterio informado se poderão, um e
outro, localizar em seus territórios os
alludldos retirantes, o primeiro, em
zona não assolada pela secca, e, o
ultimo, em terras preparadas para re-
cebel-os.

O Interventor em Goyaz respondeu
ao sr. Ministro do Trabalho, decia-
rando que apesar de não dispor, no
momento, de terras adrede prepara-
das, está prompto a localizar, em mu-
niclpios do referido Estado, os 500 re-

tlrantes nordestinos, pedindo, porém,
que, além das respectivas passagensaté a capital do Estado, concorra o
governo federal para acudir ás pri-
meiras despesas dos alludldos emigran-
tes, com um auxilio correspondente a
100S000 por pessoa. Informou, outro-
sim, que o seu Estado poderá receber
alguns milhares de trabalhadores paraempregal-os nos serviços de garimpode ouro, desde que a União o auxilie
para a manutenção dessa gente nos
tres primeiros mezes.

De posse da resnosta, do Interven-
tor goyano, o sr. Waldemar Falcão dl-
rigiu-se ao sr. Fernando Costa, titu-
lar da pasta da Agricultura, solicitan-
do-lhe apoio para resolver a respeito,
de vez que a localização de nacionaes
e estrangeiros se acha affecta á Dl-
visão de Terras e Colonização, do Ml-
nlsterio da Agricultura.
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Uni gesto da Rural
Os paullr.lnn, como aasignala

com a sua autoridade do hlsto-
riador e sociólogo o illustre Oli-
voira Vianna, possuem o espi-
rito de magnificência, isto é, o
gosto e o dom de realizar gran-
des coisas. Mas esse dynamis-
mo, essa capacidade do traba-
lho e conslrucção princtpalmen-
te so aíflrmam nas empresas
da vida rural.

São Paulo ergueu o maior
parque industrial da America
latina. E', porém, ainda no labor

pioneiros do intenso progresso
agro-pecuario de que o Estado
desfruta. Foi o que ainda recen-
temente praticou a prestigiosa
agremiação, tõo eminentemente
representativa do valor da nos-
sa vida agrícola e das legitimas
aspirações dos que a ella se
consagram, a Sociedade Rutal
Brasileira.

Commemorando um glorioso
anniversario, o vigésimo da sua
fundação, a Rural o fez em tor-
no de uma figura egrégia, que

fecundo dos campos que os adquiriu pelas suas obras o va-
seus feitos maiores avultam, |ior inconfundivel de um sym-

bolo, a do dr. Carlos Botelho.servindo d© base a um esforço
complexo e gigantesco pela
maior prosperidade do Brasil.

A lavoura paulista de café
tem sido apontada, pela sua
extensão e organização, como o
maior commettimento agricola
que a historia da civilização hu-
mana regista. Prolongada crise
não a destruiu, ao mesmo tem-
po que surgem a seu lado as
conquistas da polycultura e da
pecuária. E' essa formidável
actividade agricola que susci-
tou a existência de poderosas
redes ferroviárias e rodoviárias
que levam a sertões remotos
impulsos decisivos de progres-
so e faz com que, como nos con-
tos das "Mil e uma noites", ei-
dades se alteiem de improviso
s miraculosamente. Tal é o
quadro da vida de São Paulo,
sempre precisando de novos
braços para lavrar as suas glé-
bas opulentas.

E esses esforços assim trans-
correm, com o incomparavel es-
plendor de tantas realizações
econômicas, porque, a começar
pela efflciente substituição do
escravo pelo livre, imposta pe-^
ias inevitáveis transformações
politico-sociaes que nos deram
a Abolição e a Republica, o tra-
balho das fazendas vem sen-
do incessantemente organiza-
do, aperfeiçoado, racionalizado,
mantendo para isso o Estado
diversos estabelecimentos e ins-
tituições modelares de caracter
technico e scientifico, de que os
bons effeitos se patenteiam, mui-
tiplicados pelo vigor e pela in-
telligencia das iniciativas par-
Üculares.

Ora, deante de tão admirável
situação, nada mais justo do
que os paulistas, na elevada
rectidão do seu tradicional es-
pirito civico, busquem ser gra-
tos prestando homenagens aos

Notas e Commentarios

O administrador ,e estadista
que soube collocar a Escola
Agricola de Piracicaba á altura
da sua árdua missão technico-
educativa; que fomentou cultu-
ras hoje convertidas em susten-
taculos da economia nacional
como as do arroz e algodão;
que abordou com visão clara e
pulso firme o problema de en-
conlrar trabalhadores para as
fazendas; de que a acção como
zootechnista e criador se fez
admirada no paiz inteiro, foi,
realmente, o galhardo pioneiro
da modernização e do conse-
quente desenvolvimento da la-
voura paulista.

Medico e Secretario da Agri-
cultura no governo do grande
lorge Tibiriçá, quando aquella
Secretaria superintendia ainda
ás questões de transportes, os
formidáveis e adequados em-
preendimentos a que se lançou
o dr. Carlos Botelho marcaram
uma época e os seus frutos fe-
lizes são cada vez mais tangi-
veis. E não foi elle apenas, com
a sua energia e capacidade
magnificas, um supremo ani-
mador. A sua contribuição pes-
soai e directa em todos os
commettimentos agrícolas de
que nos orgulhamos foi sempre
preciosa pois, até hoje, com os
seus robustos e resplandecentes
oitenta e seis annos de edade,
continua sendo um dos mais
adeantados lavradores de São
Paulo.

Commemorando o seu vigesi-
mo anniversario com a celebra-
ção de tão-, prestigiosa e effi-
ciente figura ^quiz a Rural, sem
duvida alguma, fixar, ainda
uma vez, numa expressão pra-
tica, o que ó o seu permanente
espirito de construcção por São
Paulo e pelo Brasil.

JUSTIÇA E INTERESSE
COLLECTIVO

O Tribunal do Appellaçao de nosso
Estado, teve a opporlunldado de se
manifestar sobro um caso do grande
Interesse e relevância, principalmente
considerando-»! o mérito da questão
subordinada a seu Julgamento,

Trata-se do mandado do segurança
impetrado pelas companhias frigorlfl-
cas da capital que se Julgavam feridas
cm direitos seus, cm vista do neto pelo
qual a autorldndo municipal resolveu
restabelecer o tendal Unlco, com o
monopólio municipal para a matança
do gado, afim dc evitar actos quo fe-
riam, de perto, a economia collectlva.
E o Egrégio Tribunal de Appellaçao de
Soo Paulo, decidindo sobre o recurso
especial interposto por aquellas par-
tes Interessados, negou-lhe provimento,
attendendo a que os poderes públicos

HUMORISMO BRITANNICO

O espirito galhofou-o do brltannlco,
geralmente não conhece conveniências
e 6 posto °'n pratica, os vezes, até
em situações as menos favoráveis. E
uma das coisas que mais lhe prodl-
gaiizn satisfação o precisamente fa-
zer uma qualquer coisa que provo-
quo seria o Inadmissível contrarledado
a pessoa alvejada polo 'remoque.

Os leitores sabem quo cm Londres
existe uma celobro organização poli-
ciai universalmente conhecida, chama-
da pomposamente "Scotland Yard".
Essa organização é, tambem, um dos
legítimos orgulhos do qualquer cida-
dão Inglez e esta, para elles, como
estã para nós a nossa nao menos ce-
lebre Penitenciaria do Carandlru'. O
brltannlco confia cegamente na sua
"Scotland Yard" e dorme tranqulllo,
sem receio de nada e multas vezes

podem e devem Intervir na órbita da pensando satisfeito na sua situação de
actlvidade Individual, limitando a 11-, segurança, que é unlca, total. Vaidoso,
berdade do commercio, quando Isso 6 j elle olha com humana superioridade

FORAM INAUGURADOS, HONTEM, NO DISTRICTO
DE FRANCO DA ROCHA, OS SERVIÇOS

DE ILLUMINAÇÃO PUBLICA
Com a presença do dr. Adhemar de

Barros, Interventor Federal, procedeu-
se, hontem, á solenne inauguração ' dos
serviços de illuminação publica do dls-
tricto de Franco da Rocha, localidade
vizinha a esta capital.

Para assistir aquella cerimonia, o
Chefe do governo viajou, de automo-
vel, até ao referido districto, onde se
realizaram diversas festividades em re-
gosijo pelo Importante melhoramento
com que o mesmo acaba de ser dota-
do. Em sua passagem pela sede dos

Melhoramentos, o dr. Adhemar de Bar-
ros visitou, demoradamente, as suas
Installações, recebendo diversas homer
nagens dos directores dessa empresa.

O sr. Interventor Federal, nesta vi-
sita, fez-se acompanhar pelo dr. Co-
riolano de Góes, director do Departa-
mento das Municipalidades; dr. Oli-
velra de Barros, auxiliar de seu gabi-
neto, e por um de seus ajudantes de
ordens.

O regresso a esta capital effectuou-se
serviços de reflorestamento da Cia. ! á noite, por volta das 23 horas.

prodígio e um perigo
RIO, 3 de junho.
A repartição dos Correios e Telegraphos da Allemanha mandou para

aqui um apparelho de televisão para demonstrações.»
Foi um suecesso. _ ¦_ ¦ A .
Oecupando nm pavilhão logo a entrada do recinto da Feira do Amostras,

o apparelho pôde ser visto e ouvido — pois que é conjugado com o radio
sonoro — por quantos tiveram a ventura de ser convidados a experiência.

Duas perguntas «caram no ar, após á demonstração da' televisão ai-
lema: . .

Por que é uma repartição de serviço publico que se ooeupa da tele-
visão e não a firma constructora? yt . -

Qual a finalidade pratica visada com a demonstração da efficiencia
desse interessantíssimo apparelho?

Ninguém me respondeu a essas duos perguntas que fiz depois da expe-
riencia. Mas, eu mesmo procuro responder. Acredito que o fim visado pela
repartição dos Correios e Telegraphos da Allemanha, levando a varias na-
ções do continente americano esse prodígio, seja fazer um pouco de turis-
mo: procurando mostrar o adeantamento do paiz que, não tendo descoberto
a televisão, toma entretanto a vanguarda no terreno da sua praticabilldado.

A finalidade pratica, porém, náo é tão focil de demonstrar. A televisão
não está sendo negooiada dlrectamente, ao que parece. Mas, inslnua-se que
ella poderia servir á policia em seu serviço de defesa soolol.

E' isto que permittem as cogitações.
Como poderá a policia applioar a televisão? Collocondo o apparelho,

secretamente, na fechadura dos cofres-fortes? ^f-v
A idéa, se possível, não seria de todo má. Imagine-se que o apparelho

já estivesse insinuado no orifício do cofre-forto da Alfândega — ou em po-
slção conveniente e conjugado oom a porta da burra — quando os adml-
ravels larápios lá foram! j„

Commettldo o roubo, os ladrões se retirariam muito tranqui los, com a
vallse cheia (como estão fazendo agora). Mas, a policia chegaria, tombem
tranquiila, faria funoclonar o apparelho e, sorrindo de prazer pelo suecesso,
punha a machliia a dizer e a mostrar quem eram os meliantes. V, a per-
guntft do thesoureiro afffloto - e de toda a gente, afinal — quem seriam
os ladrões, a televisão, conjugada oo radio sonoro, responderia claramente,
mostrando as caras e o movimento dos Uludldos gatunos e reproduz na a
conversa que teriam tido, em surdina, no acto da apropriação indébita.

Uma coisa simplesmente admirável!
O perigo da televisão será a sua applicação ao telephone — como^ so-

nha a laumanidade - sempre pensando em matar a saudade da8 pessoas
ausentes com o poder de vel-os no momento de lhes falar.

Porque, assim, os maridos galtelros não poderiam dizer a esposa — fa-
iando de nm "oabaret" — que estão oecupadissimos em seus escriptorios, nem
a mulher loureiro poderia telephonar para o homem em seu traoainu: —
"Querido: estou aqui na costureira..." quando, em verdade, esta em ou-
^ 

DêmOT, porém, tempo ao tempo. A fraude acompanha o aperfeiçoa-
mente do conforto e da defesa da sociedade. Ella dirá talvez que a tclevi-
são pode atrxilial-a muito — quando, der»ro de alguns annos se tornar uma
banalidade. — 3. O.

exigido pelo Interesse social
Sábia, por todas os títulos, íol a de-

cisão da alta Corte de Justiça do Es-
tado, encarando a questão sob ospe-
ctos tão relevantes e firmando uma
corrente que, hoje, vae ganhando ter-
reno no campo do Direito.

Com" effeito, nfio se pode mais ad-
mittlr aquelle conceito do Estado cias-
slco, do "lalssez falre, lalssez passer",
quando o poder político não passava de
um mero espectador ante as activida-
des indlviduaes.

Hoje, pelos novos rumos do Direito,
tem o Estado o dever social dç inter-
vir na actlvidade privada para prevê-
nir e reprimir abusos, assegurando os
interesses coliectivos para a garantia
do equilíbrio social. E sempre que se
faça necessário, deve a liberdade Indi-
vidual soffrer restricções, desde que
isso exija o Interesse geral, pois o Dl-
reito é um phenomeno social que
nasce, vive e actúa dentro da própria
sociedade.

A Intervenção do Estado no terreno
econômico se legítima, ensina o legis-
lador de 1937, para supprlr as defi-
ciências'da iniciativa individual e coor-
denor os factores da producção, de
maneira a evitar ou resolver os seus
confllctos e introduzir no jogo das
competições indlviduaes o sentido dos
interesses da Nação, representados
pelo Estado.

Agindo, como agiu, a Prefeitura Mu-
nicipal, no momentoso caso da ma-
tança do gado, em nossa capital, nada
mais fez que obedecer a um impera-
tivo imposto pela ordem social, amea-
cada pela iniciativa individual. Não
feriu o seu acto a liberdade econômica
do commercio; não violou, o mesmo,
qualquer disposição legal. E não fosso
esse o procedimento da autoridade
publica, e os juizes de São Paulo, por
certo, dariam razão aos que íoram
aquelle Tribunal em busca de justiça.

Venceu, porém, como devia, o princl-
pio da lei e da justiça, amparando le-
gitimos interesses sociaes.

(O)
O sr. Interventor Federal despacha-

rá, amanhã, ás 12 horas, com o sr.
secretario da Interventoria, e, ás 17
horas, com o sr. Secretario da Fa-
zenda.

(o)
O dr. José de Oliveira Barros es-

teve na Secretaria da Educação, afim
de agradecer ao dr. Álvaro de Flguei-
redo Guião, os cumprimentos que s.
exc. lhe enviou por occaslão de seu
anniversario nataliclo.

(o)
O sr. Secretario da Educação e Sau-

de Publica fez-se representar pelo seu
auxiliar de gabinete, dr. Raul de Frei-
tas, na missa, em suffragio da alma
do- prof. Gomes Cardim, ante-hontem,
ás 9 horas, na egreja de Santa Iphi-
genia, por oceasiao do primeiro anni-
versario de seu falleclmento.

(o)
Estiveram, hontem, na Secretaria

da Educação e Saude Publica, os srs.:
dr. Durval de Carvalho, dr. Álvaro de
Faria, João Lopes da Silva, prof. Lo-
pes de Leão, dr. José de Oliveira Fi-
gueiredo, Carlos Camargo Salles, Pre-
feito de São Carlos; prof. Achllles Ar-
chero, prof. Paul Hugon, prof. Paul
Jean Bostlde, dr. Miguel Meira, Ali-
pio Dutra, dr. Arnaldo Pedroso Filho,
dr. Edmundo de Carvalho e Sérgio
Toledo Piza.

(*)
O dr. Francisco Prestes Maia, Pre-

.teito de São Paulo, enviou cumpri

Amigos dos bons tempos

cm torno de si e chega até a ter pie-
dade dos demais povos... A "Scot-
land Yard" está sempro alerta e elle
pôde beber calmamente os seus
"drlnks".

Mas, como nem tudq. é como a gen
te pensa, certamente quem neste mo-
mento não julga as coisas como to-
dos os demais subditos de s, m. brl-
tannlca, é precisamente o chefe de
policia de Londres, porque sua resl-
dencia acabo de ser visitada pelos la-
drões! O interessante é que o res-
pectivo mordomo íol encontrado, dc-
pois do assalto, amarrado a uma ca-
delra e fortemente amordaçado.

O chefe de policia londrino, como
todo bom Inglez, estava, no domingo
ultimo, fora do cidade, passando as
férias de pentecostes no campo, tra-
dição que ninguém será capaz de que-
brar em toda a Grã Bretanha. Pois,
sabedores da ausência da maior au

ALARMA INJUSTIFICADO
Ha, no Rio de Janeiro, segundo ae

noticia, positivo estado do alarma on-
tro os corretores officiaes de merca-
dorlas, esses Intermediários do nego-
cios quo na respectiva Bolsa se entre-
gom ao mister do estabelecer nego-
claçóes entre o produotor o o ataca-
dista ou revendedor. O quo ha, na
capital da Republica, entro as pessoas
que so dedicam a este gênero de tran-
sacç&o, reside no facto de terem os
mesmos pretendido, ha bastante tem-
po, monopolizar todo c qualquer en-
tabolamento do negocio, os quaes dc-
veriam, sem excepção, passar primeiro
por seus escriptorios, deixando, como
é de ver-se, ali, a indispensável com-
missão. Esse empenho dos corretores
officiaes nasceu da ogerlsa que elles
têm pelos denominados "praclstas",
cidadãos que se dão ao mesmo gênero
de actlvidade mas não possuem, como
os outros, caracter offlclal e são, por
isso, tidos como "atravessadores e des-
respeitadores das leis que regulam a
matéria"...

Adeanta, porem, a imprensa do Rio
que o motivo do pânico entre os cor-
reteres officiaes não é propriamente
a interferência do "proclsta" nos ne-
goclos, mos, sim, o fechamento da
Bolsa, determinado pelo governo, pelo
simples motivo de acabar-se de vez
com uma série sem fim de negócios
pouco explicáveis, principalmente os
dc multas fortunas surgidos do dia
para a noite em conseqüência dc es-
peculações llllcltas e consideradas no-
civas e prejudlclaes á própria econo-
mia nacional.

Os poderes públicos, por melo de
leis sábias, vém cogitando seriamente
da defesa dos interesses dos partlcu-
lares, até bem pouco entregues á ga-
nancia e experteza dc multo gente sem
escrúpulos... A lei de defesa da eco-

(Espeocu para o "Corroio Paulistano") FRANCISCO PAU

toridade policial da cidade, espertls- nomia popular é attestado seguro da
simos gatunos resolveram fazer uma acção do governo em tal sentido e
limpeza em regra, justamente na casa ninguém poderá negar que, hoje, ao
do responsável pelo socego dos lon-1 contrario do que suecedia anterior-
drinos. Fizeram-na, com absoluto exi-
to, levando dali tudo quanto lhes foi
possível carregar. E, emquanto Isso
suecedia, a "Scotland Yard" velava...

E\ pois, de se registar o caso, que
receberemos, antes de tudo, como de-
monstração typica do espirito galho-
feiro do inglez, lembrando-nos, antes
de tudo, que não devemos ter inveja
de ninguém. Se não possuímos uma
tão af amado "Scotland", é certo que
os "sherlocks" indígenas até hoje não
tiveram pela frente casos complicados
como esse...

(o) —
Deixou, a pedido, as funeções de fls-

cal' da secção de Divertimentos Pu-
blicos da Prefeitura, o sr. Zoroastro
de Miranda, que deverá reassumir, seu
cargo eííectivo, no Departamento da
Fazenda.

(oi
Pelo sr. Interventor Federal, íol as-

slgnado o seguinte decreto:
"Artigo l.° — Fica aberto, á Repor-

tiçõo Central de Policia do Estado, na
Secretaria de Estado dos Negócios da
Fazenda e do Thesouro do Estado, o
credito especial de Rs. 2.533:290$000
para' attender ao excedente da despesa
a que se refere a classificação dada
pelo artigo 1.° do decreto n.° 9.945, de
24-1-939, relativo á reforma Introduzi-
da no Corpo de Investigadores da en-
tão Secretaria da Segurança Publica.

Artigo 2.° — O presente decreto en-
trará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em
contrario."

MEM, ND RIO

mentos ao dr. José Eduardo Oliveira
Barros, da coso civil do sr. Interventor,
por motivo da passagem de seu anni-
versario nataliclo.

(o)
O sr. dr. Coriolano de Góes Filho,

dlrector-geral do Departamento das
Municipalidades, conservou como seu
official de gabinete o dr. Arthur Vol-
ghtlaender, que já vinha exercendo
essas funeções e convidou para auxi-
liares de gabinete os drs. Nelson de
Andrade Coutinho e Walter Campos
de Carvalho.

(o)
O sr. Prefeito de São Paulo enviou

cumprimentos ao dr. Frederico de Al-
meida Peter, official de gabinete do
chefe do Gabinete de Investigações,
por motivo de seu anniversario nata-
llcio.

(o)
O dr. Romeu Bretas, Prefeito Mu-

nicipal de Avaré, éiteve, hontem, nn
gabinete do dr. Francisco Prestes
Maia, Prefeito de São Paulo, afim de
convidar s. exc. paro ossistir ás ho
menagens que serão prestadas ao sr.
Interventor Adhemar de Barros, no
próximo dia 11, naquella cidade.

—(o)
Foram providos os srs.:
João Francisco Alves, no offlcio de

escrivão de paz do districto de Santa
Catharina, comarca de Piedade;

Braulio Agostinho de Oliveira, no of-
flcio de escrivão de paz do dlstrlcto de
Água Frio, comarca de S. Paulo;

Eurico Amaral Mello, no officlo de
escrivão de paz do districto de Água
Limpa, comarca de Pederneiras;

Isauro de Salles Dias, no officio de
escrivão de paz do ¦districto de Santa
Igncz, comarca de Marilia;

Joaquim Azanho, no offlcio de es-
grivão de paz de Novo Odessa, comarca
ae Campinas.

*

(Serviço da nossa succursal,
pelo telephone)

O general Isauro Regueira, director
da Aeronáutica Militar, mandou elo-
giar, em boletim, o commandante e
toda a offlcialidade do 3.° Regimento
de Aviação, com sede em Porto Ale-
gre, pela maneira brilhante com que
a mesma unidade se apresentou por
occaslão da visita feita ao Rio Gran-
de do Sul pela Missão Militar Norte-
Americana, e que mereceu da mesma
elogiosas referencias.

* *
Chegou a esta capital o major Eduar-

do Ferreira da Silva, commandante do
núcleo do 2." Regimento de Aviação,
com sede em São Paulo, e que vem
fazer uma série de vôos nocturnos.

* *
O sr. Ministro do Guerra autorizou
tenente coronel • Oastellino Borges

Fortes, chefe do Serviço de Material
Bellico da 2." Região Militar, em S.
Paulo, a vir a esta capital, durante
o transito em que se encontra.

* *
Para chefiar o Estado Maior do ge-

neral Francisco José da Silva Júnior,
novo commandante da 1.» R. M., se-
rá nomeado, o tenente coronel Álvaro
Arêas, continuando como ajudante de
ordens o capitão Petronio Costa.

# *
O sr. Ministro da Guerra nomeou o

capitão Geraldo Mogellar Amoroso
Anastácio, que serve no 3." C. D., em
Porto Alegre, paro o cargo de ajudan-
te de- ordens do general Milton de
Freitas Almeida, novo commandante
da Cavallarla da 3." Região Militar.

*"'*'?*
No intuito de melhorar os serviços

da Secretaria Geral da Guerra, cuja
organização provisório, ainda não at-
tende ás necessidades dessa importan-
te repartição, o general Benicio da Sll-
va determinou, em boletim, a todos
os seus subordinados, que os mesmos
apresentem, até 15 do corrente, sug-
gestões que julgarem necessárias pa-
ra a perfeita efficiencia dos serviços
simplificando-o c apressando o enca-
mlnhamento de documentos.

* re

Seguirá com destino a Curityba, afim
de passar o commando da Infantaria
Divisionaria, da 5.* R. M., ao seu
substituto legal, general Morio Ary Pi-
res, o general Roymundo Sampaio, no-
vo director da Engenharia Militar.

mente, nenhum espertalhão esteja
impedido de atirar-se sobre as pobres
vlctimas com a mesma sede de di-
nhelro e de lucros...

Ora, se nas transacções particulares
o que precisa já tem elementos certos
de defesa, e os interesses perfeitamente
garantidos, como admittir-se que nas
negociações officiaes esses mesmos
meios de protecção não venham ga-
rantir Interesses de multo maior vulto?

Os corretores officiaes do Rio de
Janeiro precisam compreender que nem
lhes fica bem o estado de alarma, de
que falam os jornaes cariocas. Se os
negócios feitos por seu intermédio são
lícitos, nada têm de escusos, não ha
mal que se processem & luz do dia e
muito menos com a ajuda dos "pra-
cistos".* (o)

Entre os srs. Fellnto Muller e Car-
neiro da Fonte, chefes de Policia, res-
pectivamente, do Dlstrlcto Federal e
de São Paulo, foram trocados os se-
gulntes rádios:

"Dr. Carneiro da Fonte — Cheia-
tura de Policia — São Paulo. — Por
motivo ultimas diligencias communís-
tas locaes e apreensão documentos,
mimiographo, machinas, boletins etc.,
inteirado importantes diligencias,
apresso-me enviar-lhe meus cumpri-
mentos pelo êxito que coroou esforços
bem orientados policia paulista sob sua
esclarecida chefia. Cordiaes saudações,
(a.) F. Muller".*

"Capitão Fellnto" Muller — Chefa-
tura de Policia. — Rio — Agradeço,
penhoradamente, bondosas expressões
contidas seu radio numero 100, de pri-
melro do corrente, motivo recentes dl-
ligencias contra communlstas coroa-
das exlto integral. Cumprimentos 11-
lustre' collega a propósito servirão pa-
ra maior estimulo paulista e seu hu-
milde cltefe no proseguimento, sem
desfallecimentos, campanha salvadora
contra todos extremismos. Saudações
cordiaes. (a.) Carneiro da Fonte".

(o)
RIO, 3 (H.). — Previsões do tem-

po para o período das 14 horas de

Para nós os bons tempo* são,
em regra geral, os tempos de estu-
dante. Provavelmente, porque lio
tempos de limitem. Amanhã, tal-
vez, os bons tempos serio os de ho-
je, E assim por deante, até quando
Deus nos dér vida. Somou feitos
assim o havemos de ter assim para
todo (!> sempre. A scducç&o do pos-
sado 6 invencível. Volvemos os
olhos para trás com maior prazer
do que os empurramos para a fren-
to. Quem olha para a frente pre-
cisa fazer um esforço Incrível para
adivinhar, ao passo que não nos
custa o menor trabalho voltar os
olhos para o caminho percorrido. A
saudado é um descanso.

Um dia destes, passando pela
praça do Patriarcha, tive a atten-
ção despertada por um ajuntamen-
to de rapazes. Aproximei-mo e
olhei: era um grupo de "vetera-
nos" da Faculdade de Direito dan-
do "trote" nos "calouros". Estes,
enfarinhados, de paletó pelo aves-
so, escutavam, submissos, um dls-
curso de saudação, feito em termos
que causavam riso. Todo mundo
ria. Riam os vendedores de jornal,
com a mercadoria esquecida debal-
xo do braço. Riam os guardas civis.
Riam até os disciplinados candi-
ilatos a um lugar nos omnibus da"Lapa" e das "Perdizes". Não ti-
ve, então, outro remédio senão rir.
E ri-me.

Por uma coincidência que não
considero miraculosa, mas apenas
acabrunhadora, lembrei-me de que
está fazendo, agora, vinte annos
que me vi em situação idêntica.
Era a mesma coisa no meu tempo,
ainda que outros fossem os tempos.
Sim, eram outros! A cidade, prin-
cipalmente, nada tinha de com-
mum com a de agora. A praça do
Patriarcha não era praça: era rua.
O "trote" começava no largo de
São Francisco e Ia terminar na
praça da Republico, ao pé da Es-
cola Normal. Em vez de causar ri-
so aos vendedores de jornal, diver-
tiamos as normalistas. Tenho a
Impressão de que seria capaz de re-
conhecer, á distancia de vinte an-
nos, as estudantes que mais se dl-
vertiram, naquclles dias, a nossa
custa, gozando da nossa atrapalha-
ção e a nossa falto de compostura...

Pertenço a uma geração da qualnão se pode dizer, como no filme"Carnet de Baile", que trahiu a
mocidade. Temos feito esforços
paro viver, não ha duvida, mas a
verdade é que são em numero di-
minuto os fracassados. O diploma
de bacharel, tão molsinodo hoje,
não nos serviu dc empecilho. Agar-
nulos a elle vamos fazendo o que se
pode. E se mais não fazemos é
porque dc uma hora para outra se
fecharam os portas dos congressos,
— sempre as mais cobiçadas porá
um homem de rubi no dedo.

Uma das coisas mais interessan-
tes c observar como soffreram mu-
dança as nossas inclinações de mo-
ços. Tive um collega que se an-
nunoláva lavrador dos mais prós-
peros e que acabou, no entanto,
advogado especialista em annulla-
ções de casamentos. Eu sou hoje
funecionario publico, mos nos meus
annos de academia fui incorriglvel
declamador de discursos. Lembro-
me, ainda, do. primeiro que pro-
nunciel, sob as velhas arcadas.

De passagem por São Paulo,, a
caminho de uma estação de re-
pouso, Alberto de Oliveira fora
convidado, pelo Centro "XI de
Agosto", a visitar a escola. 'Anto-
nio Gontijo de Carvalho, meu col-
lega e lider da mocidade academi-
ca de então, chamou-me a um
canto:

— Chegou a sua "opportunida-
de", — disse-me elle. Alberto de
Oliveira vem ahi e você vae sau-
dal-o em nome do "Centro".

Muito embora andasse eu á pro-
cura de uma "opportunidade" para
affirmar-me como orador, on coisa
que o valha, tentei excusar-me.
Antônio Gontijo de Carvalho, que
já então possuía o dom que o tem
caracterizado até hoje, de arran-
jar "opport unidades" para os
amigos, não me deu tempo para
reflectir e muito menos para medir
a responsabilidade de uma saúda-
ção oo Insigne parnasiano de "A

morte da arvore". Já ratava tudo
combinado.

— Falei com o Rapliaelzinho (o
dr. Raphael Sampaio Filho, presl-
dente do "Centro") r> agora mãos
ã obra. O momento é propicio po-
ra uma profissão dc fé parnosla-
na. Os modernistas estão come-
çando a turvar as águas,

Nio direi (longe de mim t.um- ¦
nha petulância!) que o meu dis-
curso a Alberto de Oliveira tenha
sido, na vida acadêmica de São
Paulo, por volta de 1921, o que, na
histeria da literatura franceza,
foi o prefacio do "Cronwcll", de
Victor Hugo. Lembro-me, no en-
tante, de que fez barulho. Os "fu-
turistas" começavam, cm verdade,
a turvar ai águas. Prrparava-so
a "Semana de Arte Moderna". Se
não me falha n memória, os ver-
sos de "Paullcéa desvairada" fa-
ilam escândalo. Ora, eu, metten-
do-me a balão, aproveitei a tal
opportunidade o teci um hymno £
fôrma. Defendi a musa do gran-
de Alberto da aceusação de In-
sensibilidade. Mostrei que fôrma
o sentimento não eram expressões
antagônicas. Citei uma porção de
gente. Citei, sobretudo, o próprio
Alberto.

Quando o saudoso professor Ver-
guciro Stcidel, que presidia a fes-
ta no "Salão dos Retrates", deu a
palavra ao parnasiano de "Sone-
tos e Poemas", para o seu agra-
deoiraento aos moços, todo mundo
percebeu logo que a hora ia ser
muito Importante. Alberto teria
necessariamente de dcfinlr-se, tan-
to mais quo a recepção no Velho
Convento perdera o caracter de
festa dc estudantes c assumira as
proporções de "mceting" literário.
O orador acadêmico atrevéra-se (o
orador acadêmico era eu) a fazer
affirmoçõcs multo sérias, em ma-
teria de arte poética, o o "Prin-
clpe da Poesia" não podia deixar
de tomar posição no debate.

Alberto de Oliveira levantou-se
o durante uma hora instruiu-nos o
deliciou-nos. Não era propriamen-
te orador, mas declamador. Decia-
mou, então, palavras inesquecíveis,
muitas dos quaes cxaggeradamen-
te honrosas para o interprete do"Centro". E terminou recitando"O Relógio", um dos seus gran-
des poemas. Depois, quiz abraçar
o estudante. E este lã se foi para
junto do mesa atrás do qual pom-
peava o retrato a oleo de Pedro í,
o da marqueza de Santos, sob os
gritos de enthusiasmo da rapa-
ziada, enthusiasmo tão estrepitoso
que mais parecia vaia:

— Elle tambem é poeta! EUe
tambem é poeta!

No dia seguinte, Aristeu Seixas,
pelas columnas da "A Platéa",
aproveitando a opportunidade do
discurso estudantino, abria luta
contra os modernistas. E teve ini-
cio, assim, a primeira polemica
jornalístico, no Brasil, entre fu-
turistas o parnasianos. Eu, couta-
mente, metti-mc nas encolhos.
Quando os "possadistas" se mu-
daram para as columnas da "Fo-
lha da Noite", que estava ensoian-
do os primeiros passos, metti-me
tambem na briga. Mas de possa-
gem. Nunca me seduziram os po-
lemlcas pela imprensa. E até hoje,
com vinte annos de jornalismo ás
costas, tenho um medo louco da
letra dc fôrma, mormente quando
em vez de elogiar, ataca.

Alberto de Oliveira embarcou no
mesmo dia para Poços de Caldas.
Fui despedir-me delle, na estação.
O grande poeta estava cercado de
admiradores. O seu porte ainda
era imponente. Lembrava, con-
soonte imagem tantas vezes repe-
tida, um dos seus sonetos: solenne,
hleralico, majestoso. Cofiando os
bigodes, viu-me de longe e veio ao
meu encontro, abrindo caminho na
roda dos amigos:

— Estava acabando de dizer —
confiou-me elle — que você se pa-
rece muito com Maurício de La-
cerda. Que testa! Você, será um
grande parlamentar!

Falhou, no entanto, a prophecla.
Alberto de Oliveira levara a sério
o que eu lhe tinha dito, & tarde,
na Academia, citando Carlylet"vate" quer dizer "propheta".

NOTAS A LÁPIS
hontem, dia 3, ás 18 horas de hoje.
(Instituto Meteorológico do Rio).

Tempo: — Perturbado com chuvas
até Santa Catharina e bom com ne-
bulosidade no Rio Grande.

Temperatura: — Em declínio.
Ventos: — No quadrante sul com

rajadas frescas até Santa Catharina e
de norte a leste frescas no Rio Grande.

Synopse do tempo oceorrido no pe-
riodo das 14 horas de ante-hontem
ás 18. horas de hontem:

O tempo nas 24 horas decorreu per-
turbado até Santa Catharina e bom
no Rio Grande do Sul.. A's 9 horas
de hontem era instável em toda a zona.
Os ventos foram variáveis e frescos. •

FOI DISPENSADO SEM JUSTA CAUSA
RIO, 3 (Da nossa succursal, via

Vasp) — Hilário Rodrigues Pereira
requereu ao Ministério do Trabalho a
vocação do processo em que são par-
tes o requerente e a firma A. Luis Ri-
beiro e Cia.. Tomando conhecimento do
pedido, o titular da pasta do Trabalho
proferiu o seguinte despacho:

"Attendendo a que não tem cabimen-
to a "justa causa" allef ida na espe-
cie pela reclamada, pois ,. Constituição
Federal em seu artigo iA'., lotra "í",
derrogou a alínea "j", do artigo 5.°,
da lei 62; attendendo a que a ivllegação
do reclamante de ter ínaí^ de 1.0 annos
de serviço prestado á íirmi aão está
provada; attendendo a que o artigo
13, do decreto 22.035 dete: mina que, no
caso de duvida entre emp: ei .<io e em-
pregador motivada por tempo de ser-
viço ou salário, prevalecerá a annota-
ção que constar na carteira proíissio-
nal, aliás annotação não impugnada
na hypothese vertente; attendendo a
que, em caso dc dispensa, o demissão
deveria recair no empregado mais re-
cente da firma; resolvo reformar a de-
cisão recorrida para effeito de con-
demnar, como ora eondemno, a recla-
moda a pagar uma indemnização cor-
respondente a tres mezes de ordenado,
na base de 13$228 por dia, nos termos
do artigo 2.» da lei 62".

CAMPINAS, A TRADICIONAL"PRINCEZA DO OE^TE", tem a sua
historia, aos poucos rebuscada, por in*
telligencias robustas. E, de permeio
com os lances históricos, a gente en-
contra, não raro, passagens interés-
santes.

Ainda num destes dias, visitámos o
grupo escolar "Corrêa de Mello", es-
tabelecimento municipal de ensino.

Aquella denominação vale por uma
expressiva homenagem e, talvez, muita
gente desconheça ainda, a sua slgnííi-
cação.

Existiu, no tempo do Império, em
Campinas, um boticário, homem sim-
pies, que repartia o seu tempo, entre
os affazeres do seu pequeno laborato-
rio e passeios pelas mattas, em derredor
da cidade.

Quando interpellado, a respeito da
Insistência com que fazia aquelles pas-
selos, demorados, respondia estar co-
lhendo plantas, com que preparava re-
médios para a sua botica.

Succedeu que, certa vez, o imperador
Pedro de Alcântara, estudioso e cioso
das coisas nossas, em viagem pela Eu-
ropo, visitou um museu e ahi encon-
trou riquíssima collecção de plantas
brasileiras,' cuidadosamente cataloga-
das. Admirado e, mal contendo, a sa-
tisíação que o dominava, indagou da
procedência daquella preciosa mostra,
ao que o technico do museu informara
dever-se aquella offerta ao sablo bra-
sileiro Corrêa de Mello...

O Imperador passou um mau boca-
do: Ignorava a existência deste sábio,
no Brasil e não queria confessar essa
quasi criminosa ignorância.

Nesse tempo a arte do despistamen-
to, estava ainda em embryão, e d. Pe-
dro teve as maiores difficuldades em
salr-se de uma tão atormentada "en-
taladella"...

Despistou afinal e, quando de re-
gresso ao Brasil, realizou uma visita
a Campinas, interessando-se vivomen-
te por conhecer o sábio Corrêa de Mello.

Ninguém o conhecia!...
No melo de uma tão grande "atra-

palhação", alguém, afinal, lembrou-se
do boticário e exclamou — "é o Nhô
Quim da Botica..."

¥ ¥ 9
ASSIM SE PASSAM as coisas em

nossa terra. Poro que reconheçamos
os nossos grandes homens, é preciso
que, no estrangeiro nol-o digam.

Para que admiremos a grandioslda-
de sem par, que possuímos, nas mar»»
vilhas das nossas florestas e campos c
rios e cachoeiras, nos primores de nos-
sos cidades, é preciso que os turistas
que nos visitam o asslgnalem.

Só então sabemos que o Rio de Ja-
neiro é a Cidade Maravilhosa, que a
Amazônia é o El Dorado, qu<5 Paulo
Affonso assombra, que a bahla da Gu&»
nabara sobrepuja a quantas magnífica*
bahlas existem no mundo.

Para que existisse um Corrêa de Mel-
lo, íol preciso que um technlco de um
museu da Europa, o apontasse como
sábio. Quando, um dia, o governo do
Brasil pediu a um Instituto scientifico,
na Europa, a indicação do um scientla-
ta que viesse iniciar a campanha con-
tra a febre amarella, responderam-nos
que a terra que contava um scientlsta
do valor de Oswaldo Cruz, não neces-
sitava de recursos de íóra. Só então,
ficámos sabendo que Oswaldo Cruz era
um sablo.

E assim Carlos Chagas, Vital Brasil
e outros. Aqui mesmo, aquelle mo-
cinho pallido, com ares de enfermo,
que mourejava na imprensa paulistanae fazia versos, e escrevia peças de
theatro, — Paulo Gonçalves, viveu no
obscurantismo, até que a Argentina o
consagrou um grande artista. E desde
então, Paulo Gonçalves cresceu, aos
olhos da critica, e até hoje, através da
sua memória, é profundamente adml-
rado.

Porque nao navemos, nós mesmos, de
valorizar o que é nosso?

FABER

Padronização do material das
repartições publicas

RIO, 3 (Da nossa succursal, via
Vasp) —' Com as portarias 167 a 109,
o presidente do DASP approvou as
especificações ns. 4 a 7 organizados
pela Divisão do Material do Departa-
mento, destinadas a padronizar os
caixas de madeira para papeis usados,
as bandeljas de madeira para guarda
e transporte de papeis e a tinta azul-
preta e carmim, utilizadas em todos
os serviços públicos.

Taes especificações entvarão em vi-
gor a partir de 1 de agosto próximo
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A "PARIS-MONDIAL" VAE IRRADIAR
ESPECIALMENTE PARA 0 BRASIL
O INICIO DO INTERCÂMBIO FIRMADO COM O DEPAR-

TAMENTO NACIONAL DE PROPAGANDA
RIO 3 (Da nossa succursal, via I sidente do Pen Olube dò*Br__l, quo
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Departamento Nacional de Propaganda
firmou, também, um accôrdo do Inter-
cambio com a "Paris Mondtal", sem
duvida uma das maiores e mais im-
portantes emissoras da europa.

Dando Inicio a esse novo lntercam-
blo, Indiscutivelmente das melhores
conseqüências para a nossa mais am-
pia divulgação no exterior, o Departa-
mento Nacional dc Propaganda trans-
mlttlrá, depois dc amanhã, o seu prl-
melro programma, especialmente orga-
nlzado para aquella emissora, que o
retransmlttlrá para toda a Europa.

Para dirigir uma saudação aos In-
tcllcctuaes e ao povo francez, o De-
partamento de Propaganda convidou
o sr. Cláudio de Sousa, membro da
Academia Brasileira de Letras o pre-

vras, scgulndo-se a parto musical, com
a collaboração dos melhores e mais
queridos compositores o interpretes dq
peças inspiradas no "folk-lore" na-
cional.

Na "Hora do Brasil" do dia 0, o
Departamento de Propaganda retrans-
mlttlrá o primeiro programma enviado
pela "Poris-Mondlal", cm cujo ml-
crophono falarão, seguidamente, no dc-
correr do lntercomblo, nomes illustrcs
das letras e das artes contempora-
neos francezas, como Paul Morand,
Luc Durtain, Julcs Romoln, Raoul
Dufy, Van Dongen, Desplau, Malllel,
Le Corbusier, Goston Baty e outros.

Os demais programmas da "Paris-
Mondlal" para o Brasil serão retrans-
mlttldos, com exclusividade, pela Ra-
dio Nacional.

FALLECEU I PHILIP SASSOON

ANNIVERSAIUOS
Fuiem anno» liojei
Menino» — Cli.rlot, Illlio do dr. Thto-

doro Òunrtlm narbosa. _
 Fa. anno», hoje, » menln» Dell.

Fedrenlio, Mim do «r. Luli Pedrenho, de-
dicado BUXlllar dest. íolhn, e d. «ra. a.
Lola A. Pedrcnho,

 Pa» .mio., .manha, a menina Elsa
Llnney Tclxclr. Costn, Illha do dr, Orl-
valdo Costa o da «rn. d. Eloah T.UelJ»
Costa,

Senhorita. — Evangelln., filha do >r,
Osório Dlnli Junquclrn; Ilcrcllla. filha do
sr. Oscar Cunha; Dornllna de Oliveira, fl-
lha do Ilnndo major Pedro Ernesto de Oll-
veira.

Senhoras — D. Francisca Silva, esposa
do sr. Davld da Silva; d. Vera Ribeiro, es-
posa do sr. Armando de Sousa Ribeiro.

Senhores — Jullo Estovos; JoSo Mnr-
que. Cluorra Júnior; dr. Antônio de Car-
valho, cheio da llrma A. E. Carvalho e
Cia., Atílio Coelho, filho do sr. Salvador
Coelho.

—— Fazem annos, amanhA, os srs. te-
nente coronel Azaria» Silva e capitáo JoAo
Baptista do Miranda, ambos da Força Pu-
bllca do Estado.

I}R. RUBIAO MEIRA
Transcorre, amanhA, a data natallcla do

sr. prot. RublAo Meira, reitor da Unlvcr-
stdade de SAo Paulo o lllustro lente da
nossa Faeuldado dc Medicina.

Intclllgcncla brilhante, solida cultura e
grando capacidade dc trabalho, o prof. Ru-

i'rV"«.Vrüíi;...„¦-.¦..» '^.."retirar um «M.) do •a^a™^£fât^,n

O EXTINCTO ERA SUB-SECRETARIO DAS OBRAS PUBLICAS DA

GRA-BRETANHA E UM DOS MAIS RICOS MEMBROS
DA CÂMARA DOS COMMUNS

(H.) — Falleceu sir
sub-secretario dasLONDRES, 3

Philip Sassoon,
Obras Publicas.

O extineto era um dos mais ricos
membros da Câmara dos Communs.
O EXTINCTO OCCUPOU VÁRIOS

CARGOS NO GOVERNO BRI-
TANNICO

LONDRES, 3 (H.) - Sir Philip
Sassoon, hoje fallecido, nasceu em
1888, fez estudos no CoUegio de Eton
e depois na Universidade de Oxford, e
desde a edade de 23 annos, em 1912,
entrava para o Parlamento como de-
putado por Kent, que seu pae repre-
sentava de 1899 a 1912.

Dois annos depois, no inicio da
guerra, era addldo ao Estado Maior
de sir Douglas Haig. Seus serviços ao

1919 a 1920, e depois secretario par-
ticular do sr. Davld Lloyd Oeorge, de
1920 a 1922.

Desde essa época manifestava vivo
interesse pelas questões aeronáuticas.

Assün, depois da queda de Lloyd
George, entrava para o gabinete con-
servador em Março de 1921, como sub-
secretario de Estado da Aeronáutica,
posto que oecupou até a segunda as.
cenção dos trabalhistas ao poder, em
1929, e de que retomou posse desde a
formação do governo nacional de 1933.

Em 1937 trocava esos funeções pelas
de sub-secretarlo das Obras Publicas.
Sir Philip não era menos conhecido
como grande amador de arte. Membro
do Conselho de Administração da

National Gallery" de "Tate Galle-
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co convite, d. caracter familiar ou Indl
vldu.l, dettln.do . p.ssofi eitr.nh.. .o
quadro iooI.I.

I.yeeu "Dr. Miguel Coulo" — O. colle-
gl.c» do Lyceu "Dr. Miguel Couto", org.-
nlzaram p.ra a noite do 13 do corronte
um (estivai dansante. em homenagem aos
»eui prolcssores è directores. Dirigirá t
orcheatr» o estud.nt. P.storr, com «eu
"Jazz-hand Metropolitano".

Os convite, poderio .er retirado, na
r.íilir do grêmio coller'.l, & alameda Da-
nu» do Limeira, 4.TJ. Trajo: rigor,

(Iremlo Trleolor — A dlrectoria do "Ore-
mia Tricolor", fará realizar, hoje, nos
salAo. do Clubo Commercial, mal» uma
ds» sua» vesperaes dansantes, com o con-
curso do J.z- do» "IrmAos Copl.", com
Inicio As 10 horas.

Aos sócios, servirá do Ingresso o recibo
n. 0, acompanhado da carteira social.

A seguir, no próximo dia 33, (véspera
de SAo JoAo), o arcmlo Tricolor, promo-
verá o seu grande "Bailo de Chita", dc-
nomlnado "Uma noite na roça".

Sra. h. Reynolds — A tradicional festa
do Sto. Antônio, organizada pela sra. L.
Reynolds, será realizada, domingo proxl-
mo, 11 do corrente, da. 20 As 3 horas, no
Trlanon, que será cuidadosamente orna-
montada.

Tatu* Clube de SanfAnna — No proxl-
mo dia 34 do corrente, noite de SAo JoAo,
a dlrectoria do estimado grêmio santanen-
se (arA realizar um grande baile á caipira.

Os convites para cs. cballc, bem como
ns ndhcsoe» pnra o "plc-nic" a Caveiras,
no dia 2 do Julho, podem ser solicitados,
diariamente, na secretaria do clube.

Lord Clube — O "Lord Clube" realizará,
no próximo dia 24, a sua tradlclonnl (es-
ta Joanlna nos saifies do Trlanon, das 21
As 4 horas. As (amlllas convidadas pcdcrAo
levar cuz-cuz, cmpadlnhas, pasteis, etc, c
a dlrectoria (ará distribuição de doces cal-
piras, pipoca c amendoim.

Haverá valiosos prêmios para os melho-
res caracterizados. Os convites serAo gra-
tis, e poderáo ser requisitados, na ocere-
taria do clube, até o dia 23, dns 20 As 22
horas, A rua Brigadeiro Machado, 61.

HOMENAGENS

nhorn, Ilnry Dal Poggetto . senhor», Hele-
n. Vechlo, Hellete Marli, Hello Marlz, He-
lio Sousa Silva, Henrique Basto» e »rnlv>-
ra, Hermnn Barro», Irlneu Corrêa, IM
Molra Botelho, dr. Ismael Camargo, inoh
Oliveira Ribeiro, Joaquim PU». Joaquim
Procoplo, Jos« Carlos de Toledo PI... dr.
Jo«6 do Oliveira Figueiredo, José F. Mat-
to» Barreto, Jovcllna Marli. Ju lu' _»'».
(amllla Klabln. dr. Lauro Nunes Pimenta.
Lella Rodrigues Gome». Llll Oliveira ninei-
ro, Llll Pacheco c Silva, Llllana Nnvnp.
Lourde» Amaral Sousa, Lourdes Melrelles
Reis. Lourdes Pacheco o Sllv», Lourde»
Prodo, Ltil» Carvalho Pinto, Lul» Lins de
Vasconccllos, Laura Castro Prado, Jucá
aulm»rAc», Luela Lnra Melrelles, lucla
Rezende, Luis Nardl. Mady Lnra Fonseca,
Marcos Pereira. Maria Antonletta de çns-
tro, Mnrln Oalváo, Maria Isabel Toledo
Plza, Maria Lúcio de Carvalho Lima, Ma-
ria Moraes Barros. Maria Ribeiro da Luz,
Maria Junqueira. Marina da Veiga, Marina
Vergueiro, dr. Marinho Lutz. dr. Malheiis
Oiierra, Mc. Mlllen e senhora, Mnrcelllno
dn Carvalho. Nelson Mlnorvlno, Nciy Fer-
rnz, Nlnl Oliveira Ribeiro, dr. Octavlo Oon-
zngn, Octavlo üchoa da Veiga, Olga Sam-
nnlo Vldal. dr. Oliveira Ribeiro Neto, dr.
Oscar Santos Dias. dr. Paulo Corrêa Gal-
váo, Peroln F.llis Bylngton, Rachel Lobo,
Regina M. Alkalm, Regina Sampr.io Quen-
tcl. Reglnald Oorbnm o senhorn. Rltn Bar-
roso. Rennto Pereira dc Queiroz, Roberto
C. Plza, Ruv Oarcla da Rosa. SarVn Salles
Abreu e Sylvla MaranhAo. Salomão Klabln
e senhorn. Snmuel Klnhln. sr. Telcmaco,
Thereza Lara. TJbaldo Leite, Virgílio Cnr-
valho Pinto. Yolonda Manem. Yolanda Ne-
(trl. dr. Wanderllno Mnrlz. Zllda Martins
Slnuclrn. dr. Zozlmo tio Abreu.

O ingresso dnrA direito no sorteio de
uma capa de pellcn c um lindo "monehon"
que »e oeham expostos no vitrina da"Mnppln Stores", e uma linda bonc:a Ita-
liana, otlerta do sr. Vicente Amato Sobrl-
nho.

HOSPEDES E VIAJANTES

_=B Domingo, 4 do Junho do 1939
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Crystaes de Mesquita
(IMPORTADORES K BBNE-IOIADOBES)

15.° ANNIVERSARIO

1.A LIQUIDAÇÃO
DO MAIOR ESTOQUE DE CRYSTAES DO PAIZ

VAREJO E OFFICINAS

RUA DO CARMO N.° 71 TELEPHONE, 2-7545
stmümtmmmmmmmwmimmum::

Estado lhe valeram, entre outras con-' ry" da " Wallace Collection" e da Es-
decorações, a Cruz de Guerra Fran-
ceza.

Voltando ao parlamento logo depois
do armistício, Sassoon foi nomeado se-
oretario privado do Ministério dos
Transportes, cargo que exerceu de era considerável

cola Ingleza de Roma, tornou-se em
1933 presidente do conselho de admi-
nistração da "National Gallery". A
collecção particular que ppssula em
sua sumptuosa residência de Farklane

NO RIOr 0 NÚNCIO APOSTÓLICO DO PERU

SUAS PALAVRAS A NOSSA REPORTAGEM
RIO, 3 (Da nossa sucurcsal — Via

"Vasp") — O núncio apostólico do
Peru', monsenhor Fernando Cento,
chegou, hoje, a esta capital, viajando
pelo "Conte Grande". Viagem de re-
creio e de visita aos amigos.

Falando-nos já em terra, s. revma.
disse-nos que, dentro de rrtats alguns
dias, visitará S. S. Pio XII, como de-
termina a Constituição Romana. Es-
teve na Bolívia, onde tomou parte, co-
mo legado pontifício, no Congresso Eu-
charistlco daquelle paiz. Ha dois an-
nos, precisamente, está no Peru' e ha
13 annos vem servindo na America do
Sul. E' um grande admirador do Bra
sil e amigo particular do embaixador

Prof. Rublão Meira

blão Meira, que 6 um dos clínicos de maior
projccçúo em S. Paulo, conta,' em todo o
Estado, com um largo circulo de amigos
e admiradores, devendo, pois, receber, pela
auspiciosa data, expressivos testemunhos
de sympathia e apreço.

C. DE CASTRO RIBEIRO
Transcorre, hoje, o annlversarlo natall-

cio do sr. C. dc Castro Ribeiro, proprle-

dotal, passou muitoi annos estu-
dando theologla no Seminário de
Langres. Mais tarde, renunciou ao
sacerdócio, dedicando-se á astro-
nomla, e conseguindo, pela sua ap-
pllcação, entrada immcdlata no
Observatório Imperial de Paris.
AM, passou quatro annos como
chefe da secção de longitudes pa-
ra os cálculos do conhecimento
dos tempos, sendo notaucis os tra-
balhos literários que escreveu, en-
tão, na revista "Cosmos" — tra-
balhos que o coliocaram á frente
dos homens de sclcncta astrono-
mtca da época.

Flammarlon realizou diversas
ascensões cm balões, para conhe-
cer o estado higromelrico e a dl-
recção das correntes. Em varias
das suas obras, frisou as suas ten-
dencias mystlcas e espirltlstas, ds
quaes se deve, também, grande
parte da sua notoriedade.

HORÓSCOPO DE HOJE
A mulher, nascida hoje, gosta

immenso da vida intensamente so-
ciai, possuindo, talvez, apurado
bom gosto no que diz respeito a

modas, literatura c musica. Fran-
ca e leal, não supporta a disslmu-
lação e a insincerldade. Prefere
dizer as coisas como ellas são, mas
costuma fazcl-o com multo tado,
para não maguar os demais. E'
tenaz e, provavelmente, a perse-
verança fará com que trlumphe
cm seus empreendimentos. A for-
luna, depois dc uma certa edade,
compensará todas as phases de
difflculdade que, porventura, se lhe
deparem. E' possível que jamais
tenha motivos sérios de queixa so-
bre a sua vida conjugai.

O homem, que faz annos hoje,
teme muito a opinião que os ou-
tros possam ter da sua pessoa.
Provavelmente viverá, sempre, de
accôrdo com os seus ideaes, sendo
intransigente na 

'defesa das idéas
que lhe parecerem verdadeiras.
Seu senso de justiça e de equi-
dade, fará com que seja procura-
do, constantemente, para derimir
disputas. Como político, advogado,
jornalista ou industrial, poderá
conseguir renome e fortuna.

Em i de junho nasceu Jorge Itl,
da Grã Bretanha (1738),

Afranlo de Mello Franco. Está conven-
cldo da amizade do Peru' pelo Brasil,
pois, tem-na desde ha multo e possue
provas cabaes da mesma. Considera o
paiz dos "incas" de fabulosa riqueza e,
sobretudo, de um brilhante futuro.
Sente, cada vez mais profundas, as re-
làçóes de amizade entre os dois pai-
zes. De volta de sua viagem a Roma,
ficará em Recife, para assistir ao
Congresso Eucharistico. Adeanta-nos,
ainda, que, em outubro próximo, serão
realizadas as eleições para a preslden-
cia do Peru' e, agora, começam as con-
fabulaçóes para a escolha do candl-
dato.

TURISTAS DO FUTEBOL ARGENTINO
CHEGARAM MAIS TRÊS "MOSQUETEIROS" EM BUSCA

DE NOVAS EMOÇÕES...
(Da nossa succursal, via i mo não terem nada em vista. Vieram" - [ passear, o que quer dizer, turistas do
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C. de Castro Ribeiro

RIO,
Vasp) — Pelo "Conte Grande", che
garam, esta manhã, mais três "mos
quetelros", para ingressarem no íute-
boi carioca.

Vieram das plagas argentinas. Trou-
xeram grandes esperanças de excellen-
tes contractos, com permissão do Mi-
nlsterlo do Trabalho, com alguns dos
chamados grandes clubes da cidade.
São os jogadores Juan Raul Echevar-
rieta, Arturo Naon e Armando Zo-
roza, três guapos "gaúchos" ou "criol-
los", oomo queiram os cariocas cha-
mal-os.

Disseram ao nosso redactor marlti-

futebol argentino
Fernando Giudicelli estava presente

ao desembarque desses "turistas es-
portistas". O conhecido empresário de
nada sabia em relação ao "futuro des-
ses rapazes". Esperam "arreglar" ai-
go com os cariocas...

Esses rapazes pouco falavam, talvez
com receio de se comprometterem,
pois as complicações esportivas são
tantas e de tal monta, que... o me-
lhor é ainda ficar de bocea fechada,
porque, assim não ha quebra de pa-
lavra.

Sul

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE IMPRENSA
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tarlo da Fabrica de Conservas "A

America", desta capital.
O anniversariante, que 6 muito estima-

do em nosso melo industrial, receberá, por
certo, muitos cumprimentos.

0

NOIVADOS
Contractaram casamento, nesta capital,

a gentil srta. Leonilda Telles Budge, íllha
do sr... Alfredo Telles Rudge, alto íuncclo-
nario da Prefeitura, com o sr. José de ro-
ledo Carvalho, filho do sr. José de Car-
valho e da sra. d. Horlsa de Toledo Car-
valho.

NUPCIAS
ENLACE SILVA-ARONCA

Realizou-sé, hontem, nesta capital, na
Matriz de Santa Cecília, ás 17,30 horas, o
enlace matrimonial da srta. Nair Gonçal-
ves da Silva, sobrinha do dr. Alberto Gon-
calvcs da Silva e da sra. d. Isabel Gonçal-
ves da Silva, com o Br. Aurélio Domin-
sues do Toledo Aronca.

ENLACE UMDEROVICZ-CARVALHEIRA
Realizou-se, hontem, ás 17 horas, na ma-

triz de Nossa Senhora Auxiliadora, o en-
lace matrimonial da srta. Regina, filha do
sr. Josc Umderovlcz, fallecido e da sra. d.
Sophla Umderovlcz, com o sr. Glycerio
Carvalheira, natural do Catanduva alto
funcclonarlo da Secretaria da Agricultura,
filho do sr. Antônio Carvalheira e da sra
d. Celeste Baroni Carvalheira.

Os noivos seguiram para o Rio de Ja-
nelro, pelo "Cruzeiro do Sul", em viagem
de nupclas.

NASCIMENTOS
Maria Christlna, filha do sr. Cândido

Hermes e da sra. d. Elvira Hermes.

BAPTIZADOS
Foram baptizados nesta capital:
Nelson José, filho do sr. Plavio de Ças-

tro e da sra. d. Astrogllda Santos dc Cas-
tro. Padrinhos: sr. Benedicto de Carva-
lho e sra. d. Philomena Ferraz de Carva-
lho; Lulsa Maria, filha do sr. Francol no
Pereira e da sra. d. Onemla de Almeida
Pereira. Padrinhos: sr. Carmello Fellclano
e sra. d. Ottllia de Campos.

DR. ADHEMAR DE BARROS
E' Intenção dos collegas e contempora-

neos do dr. Adhemar de Barros, no Gy-
mnaslo Anglo-Brasilclro, offereccr-lhc uma
homenagem, que consistirá em um almoço
de cordialidade. Para essa manifestação,
serão convidados os antigos mestres do sr.
Interventor Federal, naquelle estabeleci-
mento.

As adhesfies podem ser enviadas ao dr.
Jacob Ranedl, a rua Quinze de Novembro,
150, telephone, 2-8284.

D. DUARTE LEOPOLDO E SILVA
Transcorrendo, a 7 do corrente, n data

annlversarlo da sagração de d. Duarte
Leopoldo c Silva, o "Clube Piratlnlnga" fa-
rá realizar, nesse dia, cm sua sedo social,
uma sessão solenne, inaugurando, nessa
oceasião, em seu salão nobre, o retrato do
saudoso arcebispo dc São Paulo.

Os convites para essa solennldade estão
sendo distribuídos pela secretaria do clube.

DR. MARQUES SIMÕES
A commlssão organizadora da manlfcs-

tação do apreço a ser prestada ao dr. Mar-
quês Simões, deliberou marcar para o dia
25 do corrente a homenagem, que constará
de um almoço, no salão do "Automóvel
Clube", desta capital

As novas adhesSes serão recebidas até
â véspera do almoço, no largo Rlachuclo,
50, sobrado, tel. 2-5558.

PROFESSOR RUBIAO MEIRA
Collegas, amigos e admiradores do prof.

Rublão Meira irão offerecer-lhe um Jan-
tar, no Esplanada Hotel, no dia il de Ju-
lho, ás 19 horas, pela sua nomeação para
o alto cargo de Reitor da Universidade dc
Sã Paulo.

As adhesõcs podem ser enviadas á com-
missão organizadora, que está assim or-
ganizada: drs. Jálro Ramos — Telephone,
4-6099; Reynaldo Smlth de Vasconcellos,
4-2332; João Vicente de Lurs, 2-3445; JoSo
Grieco, ,4-47.6; 

'Amllcar Teixeira Pinto,
4-2332 o Associação T'aullíta de Medicina,
2-3370.

DR. MILTON Dl! AZEVEDO PENHA
.Collegas e amigos do dr. Milton d» Azc-

vedo Penha, director da Assistência a Psy-
chopathas, vão offerecer-lhe um Jantar,
por sua volta . esta capital e pelo brilho
no desempenho dos serviços a seu* cargo,
aos quaes vem imprimindo nova e effl-
ciente orientação.

As adhesões poderão ser enviadas pelo
telephone, 2-0710.

DR. ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO
Transcorrendo, amanhã, o 19.° annlver-

sario do fallecimento do sr. prof. dr. Ar-
naldo Vieira- de Carvalho, organizador e
l.o director da Faculdade de Medicina de
S. Paulo, será realizada, nesse dia, ás 10
horas, uma visita ao seu túmulo, no ce-
mlterlo da Consolação.

Paro esso prelto de saudade, são con-
vidados os parentes, collegas, amigos e dis-
cipulos do pranteado cirurgião e .cientista
patrício.

MANUEL GARCIA DE OLIVEIRA
Esteve, hontem, em nossa redacção, em

visita ao "Correio Paulistano", o sr. Ma-
nuel Oarcia de Oliveira, lavrador em Ta-

Sociedade Harmonia de Tennis — Reali-
za-se quarta-feira, ás 21 horas, a reunião
semanal de "brldge", promovida pela "So-
cledade Harmonia de Tennis", em sua sede
social, á rua Canadá, 658.

PASSAOEIROS DOS NOCTURNOS
Chegam, hoje, do Rio:
Pelo l.o nocturno, os srs.:
Arllndo JDrummond, Jornalista Manuel

Lopes do Livramento Docca, dr. Octavlo
Barbosa, Oscar Figueiredo Barreto, DJalma
Ratton, Maria Teixeira da Luz, José Dias
Bastos, Abel de Oliveira Penteado, Adel-
mo Gonçalves, Accaclo Ribeiro da Silva,
Francisco da Motta, Antônio Martinho,
Jorge Pedro Dagulrrc, João Balblno Mo-
reno, Jorge Daniel Rodrigues, Álvaro Bran-
dão, dr. Mario Guimarães, Arnaldo Ste-
fanl, Joaquim Burlm e Jean Kosnvlskl.

 Pelo "Cruzeiro do Sul", os srs.:
Edward Chaves, José Carlos da Fonse-
ca, José Campos Mello, dr. João Bir-
man, JoSo Martins Ribeiro, dr. César
Costa, J. W. Duarte, dr. Constatlno Ne-
graes, Nelson Velasco, Carlos da Fonse-
ca, Augusto Alves Pequeno, Chrysostomo
Dlaz, Guilherme Mclec e dr. José Maria
de Sousa.

 Pelo "Cruzeiro do Sul", seguiram,
hontem, para o Rio, os srs.:

Dr. Agulnaldo Junqueira, dr. Pedro Voz
c família; Ramlro Piacintlnl, Herbert
Langdon Harrlson, conde Cyro Penteado
c senhora; dr. Armando Paranho e senho-
ra; João Braga, Sevcrino Barros, d. He-
lena P. Machado, d. Zenobla Monteiro
Soares, Walter Shrewibury e senhora; era.
Marina Guiar de Andrade, Marlano Dlno .
senhora ;Arlstlde3 Pinto, Francisco M. Ge
nlm, . M. Hov/er e Tlburcio Barreto.

 Pelo 2.o nocturno, os srs.:
Dr. Lauro Shaves Pereira, dr. Jatalot

Zoog, ítalo Raymund, dolpho Muller, Gal-
dino . Nascimento, Eneo de Abreu, Deo-
creclano Dal Ponte, Qulniche d» Moura
Bastos, Miguel Carlos Albuquerque, Jorgs
Thomazl, cel. Hono Teixeira dos Santos,
Francchl dos Santos, Oliveira Motta Filho,
Apparlcio Vlllas Boas, Antônio Oliveira
Machado, Irineu Garcia, Marlne Salles Gu-
lar de Andrade, Regina Salles Guiar de
Andrade, Antônio Figueiredo, Leopoldo
Bucchl e senhora; srta. Judith Mondego,
Paschoal Sporapano e família, erta. Odet-
te Bltelll, dr. Solon de Queiroz, Oswaldo
Reis de Magalhães e Joaquim Medeiros de
Moura.

PASSAGEIROS DA "CONDOR"
Passageiros desembarcados nesta capital:

Manuel Ferreira Valerlo Filho, Paulo Pln-
to do Carvalho, Braslllo Taborda, Horaclo
de Mello, d. Clotllde de Mello, Lul. ds
Freitas Santos e Stefano Well. Passagel-
ros embarcados: Walter G. Krasemann, dr.
Washington de Almeida, .dr. Humberto
Gruber e Rodolpho Buelau. Passageiros
em transito: Sizenando Bezerra Verçosa,
Walter Scabell, dr, João Alves da Rocha
Lourdes e José Trefllln.

PASSAGEIROS DA "VASP"
Pelo l.o avião, seguem, hoje, para o Rio,

os srs.,
Eduardo Seellg, Wllly Slebert, José Igna-

cio Monteiro de Barros, sra. Amélia Ra-
gazzi, Mario Novelll, dr. Waldemar Al-
varo Pinheiro, dr. Horaclo Lafer, Nicolino
Vigglanl, Nlcolau Calfat, João Pclosi, Ma-
nuel Vlsconte, Mizao Imaizuml, Luis Mon-
telro de Barros, Gentil de Castro e dr.
Siqueira Campos.

 Pelo 2.o avião, os srs.:
Abillo E. Ferreira Filho, José F. de

Sousa Irmão, Alfredo Terra de Sousa,
Norman Byford, Luis Gonzaga Arcelra,
Paulo Plínio Prado, Kurt Grassmann,
Sheite Tawga, Romeu Rodrigues e Lou-
renço Contrlna.

AS ELEIÇÕES NO GRÊMIO "XVI DE SETEMBRO"

FOI ELEITO PRESIDENTE O ESTUDANTE LUCIANO DO AMARAL
— COMO FICOU CONSTITUÍDA A NOVA DIRECTORIA

Realizaram-se hontem, em amblen-
te de grande cordialidade, as eleições
para renovação da dlrectoria do Gre-
mio XVI de Setembro, constituída
pelos alumnos do Gymnaslo do Esta-
do.

Havia três chapas: a official, a da
opposição e a união, encabeçada res-

Alberto de Campos; blbllothecaria, Ro-
sa Clarlzla.

Terminada a apuração, o sr. Lu-
ciano do Amaral, tomando a palavra,
disse que não houvera propriamente
uma luta, mas apenas uma escolha
dos dirigentes do Grêmio. Assim sen-
do, não havia ali vencedores e ven-
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Aspectos apanhados, Hontem, no Gymnasio do Estado, por ocea-
sião do pleito, vendo-se, ao alto, grupo feito durante as eleições,
e, em baixo, o estudante Luciano do Amaral, presidente eleito do
Grêmio "XVI de Setembro", ladeado por companheiros de chapa

EXCURSÃO ,
CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA

O "Centro do Professorado Paulista'
realizará, este anno, a sua 9.» caravana
ao Rio de Janeiro. A que está em prepa-
rativos actualmente, partirá, para a Capi-
tal Federal, no dia 18 do corrente.

Na "Cidade Maravilhosa", os excursio-
nistas do Centro terão opportunidade de
visitar os passeios mais lindos e lnteressan-
tes. ,

Deverá chefiar a caravana o professor
Sud Mennuccl, presidente do C. P. P.

As inscripções encerram-se por estes
dias. Tendo sido limitado o numero de
excursionistas, o Departamento de Turismo
chama' a attenção dos interessados para
que não façam as suas InscripçõeB ã ul-
tlma hora.

Melhores Informações e esclarecimentos
na sede social, á rua da Liberdade n.o P2B,
ou pelo telephone 7-2092.

AGRADECIMENTOS
DR. AMADEU MENDES

Esteve, hontem, em nossa redacção, em
visita de agradecimento ao "Correio Paulls-
tano", pelas referencias feitas por esta fo-
lha, quando da passagem do sua data na-
tallcia, o sr. dr. Amadeu Mendes.

JANTAR-DANSANTE
CRUZADA PRO'-INFÂNCIA

Realiza-se hoje, nos salões do "Auto-
movei Clube", o jantar-dansante que a
commlssão de festas da "Cruzada Pro-In-
fancla", está organizando, em beneficio da-
quclla instituição.'

A procura de ingressos tem sido gran-
de por parte dos mais destacados elemen-
tos sociaes, o que íaz prever, para a lou-

__ , .. vavel iniciativa, o mais franco suecesso.
Vesperal Clube — O "Vesperal Clube , Executara0 interessante programma de ar-

promoverá, hoje, dos 15 ás 19 horas, gentis alumnas de Chinlta Ullmann,--— *¦»—* *—" _ .vo. °- _. ..  •_ _ _ __ T__.i>__+,

INDICADOR SOCIAL
HOJE

FESTAS E BAILES :

Aspecto da visita da Jornalista franceza, senhorita Claude Mar-
tine, do "Paris Soir", que se acha em missão cultural no Brasil,
á Associação Paulista de Imprensa, estando a nossa brilhante

collega ladeada pelos directores do prestigioso grêmio, drs.
Eduardo Pellegrini e Mario Cardim

NOVOS SÓCIOS — Em sua reunião
de hontem, a directoria da Associa-
ção Paulista de Imprensa deliberou
approvar a inclusão, no quadro social,
tios seguintes srs.: Alberto Whately,
(apitai; Luis Pereira de Campos Ver-
çuciro. capital; Jorge Barbosa da Sil-
vá, Batataes, e José Pereira da Cunha,
Lins.

CONSELHO DELIBERATIVO —

Reali—sx-se-á, amanhã, ás 19.30 horas
èm ponto, na sede social, a segunda

reunião ordinária do conselho delibe-
rativo.

REUNIÃO CONJUNTA — Depois de
amanhã, terça-feira, ás 17 horas, reu-
nir-se-ão, conjuntamente, a directoria
e o conselho deliberativo.

BIBLIOTHECA — Offereceram li-
vros á bibllntheca: Raymundo de Me-
nezes, 2 volumes de sua autoria: João
Jancsur. dois volumes cm francez; e
Lauro Sodré, um volume de sua au-
toria.

nos salões' do "Clube Portuguez", á ave-
nida São João, 120, mais uma de suas reu-
nlões dansantes.

Clube Independência — Hoje, o "Clu-
be Independência", fará realizar, no
salão de festas de sua sédc social, mais
uma vesperc. • dansante.

Os associado. terSo ingresso mediante a
apresentação da carteira social, contendo
o recibo n.o 6 (Junho), e poderão obter con-
vites na secretaria, das 20 ás 22 horas.

Associação Ex-Alumnos Instituto Medlo
"Dante Alighlerl" — A "Associação Ex-
Alumnos Instituto Medlo "Dante Alighieri'
realizará, hoje, ás 20 horas, no 'grlll-
room" do "Esplanada Hotel", uma reunião
dansante, dedicada aos sócios e suas Ia-
mulas.

Asnoclacáo dos Empregados no Commer-
cio de São Paulo — O Departamento Re-
creatlvo da "Associação dos Empregados
no Commercio de São Paulo, promoverá,
mensalmente, quatro vesperaes domlnlcaes.
das 16,30 ás 18,30 horas, e um festival, em
sabbado á noite, cada dois mezes.

No sabbado, dia 24 de Junho, as 22 ho-
res, haverá um festival, dedicado aos as-
soelados e suas famillas. .--,.--•'_

Clube Portuguez — A directoria do Clu-
be Portucuez, promoverá, na próxima
quarta-feira, dia 1. dns 20 és 24 horas,
mais um dos seus ha-ltuacs chá-dansan-
tes. ,

No dia 24. como complemento do seu
programma de festas no mez de Junho, a

a sra, d. Celina Sampaio, e o sr. Roberto
Machado Campos, ,

Deram os suas adhesões as seguintes
pessoas: .

Dr. Adhemar de Barros c senhora, dr.
Alberto Cintra, dr. Alberto Moreira, Ata-
llba Pompeo Amaral e senhora, Alberto
Veiga, Alfredo Guedes Penteado, Almerinda
Berlinck, Anatole Salles, Alcyr Toledo Lei-
te, dr. Aloyslo Foz, Antonletta Botelho,
Antonietta C. Piza, dr. Antônio Cardoso
de Almeida, Antônio Moura Albuquerque,
Antônio Alcântara Telles, dr. Antônio Sou-
sa Barros, dr. Antônio Prudente de Mo-
raes e senhora, dr. Augusto Badia, Beatriz
Gulvão, Beatriz Lara Nogueira. Bino Mor-
se, Brasília Arruda Botelho, Cacilda Anhaia,
dr. Carlos Comenale, dr. Carlos Dias ce
Castro e sejhora, dr. Carlos Camamo e se-
nhora, dr. Carlos Sousa Dantas, dr. Carlos
S. Thiago, Carolina de Rcvoredo. Carolino
Campos Salles, Cássia de Revoredo, Cecília
Alves Almeida, Cecília Cintra, Cecília La-
cerda, Cecília Moraes Chaves, Cecília V7ha-
tely, Celso Moraes Chaves. Cclica Pentea-
do Fonseca, dr. Cinclnato Braga e senho-
ra. Eunice Junqueira. Clovls Sampaio VI-
dal. Constantlno P. Rodrigues Jr., Cotlnha
Lion, Cyro Procoplo, dr. Cyro Rezende e
senhora, dr. Dario Pereira. Dinah. Alvim,
Dlnlnha Sampaio Quentel. Dora Cintra,
Dora Lindemberg, dr. Edgard Ccncci?ão e
senhora, dr. Eduardo Vaz e senhora, Eglan-
tina Abreu Pereira, Elda Mlnervino, Elmlra
Sousa Ricardo, Emllia Mesquita Allmln.

Vesperal do "Everest Clube",
nos salões do "Clube Commer-
ciai", ás 14,30 horas.
"Matlnée" dansante do "Marco-
ni Clube", em sua sede, ás 15,30
horas.
Vesperal do "Grêmio Tricolor",
nos salões do "Clube Commer-
ciai".
yesperal da "Associação dos Em-
pregados no Commercio", em sua
sede, ás 10,30 horas.
Festiva^ do "Grêmio S9 de Abril",
do Gymnaslo "Oswaldo Cruz".Vesperal do "Clube Independen-
cia", em sua sede, das 20 és
22 horas.
Reunião dansante do "Vesperal
Clube", ás 15 horas, nos salões
do "Clube Portuguez".
Reunião dansante da "Associa-

ção Ex-Alumnos Instituto Médio""Dante Alighlerl", ás 20 horas,
no "grlll-room" do "Esplanada
Hotel".

7 DE JDNHO — Vesperal dansanto do"Clube Atliletico Indiano", ás 20
horas, em sua sede, á rua Pe-
droso, 391.
Chá-dansante do "Clube ^ortu-
guez", das 20 ás 24 horas, em
sua sede.

10 DE JUNHO •- Baile de gala do "Clube
Itálico", no Hotel Termlnus", ás
22 horas.

DIA 11 DE JUNHO — Baile do "Clube XV",
ás 17 hoTas-no salão Lyra. -,
Vesperal do^Gremlo do Syndica-
to dos Commerclarlos", em sua
sede, ás 19 horas.
Festa de Santo Antônio, ás 20
horas, no Trlanon, organizada
pela rra. L. Reynolds.

DIA 13 — Festival dansante promovido
pelos collegiaes do Lyceu "Dr.
"Miguel Couto".

DIA 17 — "Baile do Chita", do "Terpsy-
chore Clube", ás 22 horas, no

DIA 24 — Baile de São João do "Centro
Paranaense de Sao Paulo", no
salão azul do Esplanada.
Festa Joannina do "Lord Clube",
ás 21 horas, no Trlanon.
Festa Joannina do "Tatu' Clube
de SanfAnna, em sua sede .

FALLECIMENTOS
MAJOR FRANCISCO LEONEL — Falle-

ceu, hontem, nesta capital, o sr. major
Francisco Leonel, devendo ser sepultado,
hoje, ás 13 horas, no cemitério da Conso-
lação, sahindo o feretro da rua Indepen-
dencia, 86.

O extineto era filho do commendador
Eugênio Leonel. Literato e jornalista, c
extineto deixa os seguintes irmãos: pro.
fessor Pedro Leonel, sra. d. Virglllna Leo.
ner Dias, prof.a d. Marietta Leonel, vluv»
sra. d. Januarla Leonel e os filhos: Evan-
dro, Daphlnls e Maria José Leonel

pectivamente pelos srs. Luis Álvaro de
Toledo Barros, Luciano do Amaral e
Mario Hellmelster. Utilizou-se uma
urna de aço fornecida pela Casa Nas-
cimento.

O resultado íol o seguinte: para
presidente, Luciano do Amaral, 151
votos; Toledo Barros, 96; Hellmelster,
26.

O restante da votação, para os de-
mais cargos, foi relativo á dos presi-
dentes, com algumas variações. Ven-
ceu, portanto, a opposição, sendo esta
a nova dlrectoria do Grêmio XVI de
Setembro: presidente, Luciano do Ama-
ral; vice-presidente, Ettore Cavallarl;
secretario geral, Flavlo B. Botelho; 1.°
secretario, Luis C. Gomes; 2.°, Al-
fredo Gallo Júnior; 1.° thésoureiro,
Jayme Maia; 2.° Eduardo Hanada; di-
rector geral de esportes, Vicente Mar-
cilio Sobrinho; director de futebol,
Paulo Porto; director de bola ao cesto,
René Arruda; director de athletismo,

cidos, mas somente collegas de gym-
nasio e consoclos do Grêmio, todos
amigos e voltados para um fim com-
mum, Punha-se, pois, Inteiramente,
á disposição de todos, sem qualquer
distineção, e esperava também a col-
laboração de todos, qualquer que ti-
vesse sido a sua attitude nas eleições.

Falou, em seguida, o sr. Heitor Ma-
yer, lider da chapa official, que feü-
citou a dlrectoria eleita, declarando
que, ao se organizar a sua chapa, não
tiveram os respectivos partidários ou-
tro intuito senão trabalhar pelo gym-naslo e pelo Grêmio. Eleitos outros
collegas, esperava que estes soubessem
levar avante esse programma, que era
o da totalidade dos alumnos. E po-dia prometter, em seu nome e nos
dos seus companheiros, a cooperação
necessária á acção da directoria elei-
ta, que tinha o prazer de abraçar na
pessoa de seu presidente, Luciano do
Amaral.

ENCERRADAS AS ARGUIÇÕES DO CONCURSO
DE DIREITO JUDICIÁRIO PENAL

BRILHANTE DEFESA DE THESE DO DR. JOAQUIM CANÜTO
MENDES DE ALMEIDA SOBRE A "ACÇAO PENAL"

NAO SE ESQUEÇA
Em 1925, morreu, em Paris, Ca-

milte Flammarioü, o famoso astro-
nomo e escriptor jrancez.

Havia nascido em 25 de feve-
reiro de 184?, cm Monligny le n
Roy, Hautc ~Marne. Com grande
inclinação para a carreira sacer-

Em prosegulmento ao concurso para
cathedratlco de Direito Judiciário Pe-
nal, que vem sendo realizado na tra-
diclonal Academia do largo de São
Francisco, foi arguldo, hontem, a par-tir das 8 horas, na sala "João Mendes
Júnior", o candidato dr. Joaquim Canu-
to Mendes de Almeida, livre-docente da
cathedra em concurso e 3." promotor
publico da capital, sobre a these apre-
sentada: — "Acção Penal" (analyses e
confrontos).

A commissão examinadora do refe-
rido concurso esta constituída pelos
professores Astolpho de Rezende, Os-
car da Cunha e Luis Carpentler, da
Faculdade Nacional de Direito, esco-
lhidos pelo Conselho Technico Admi-
nistrativo, e Ernesto Leme e Gabriel
de Rezende, eleitos pela Congregação
da Faculdade de Direito de S. Paulo.

O trabalho do dr. Canuto Mendes
de Almeida, que é volumoso, esclare-
ce as noções vulgar, política e juridi-
ca da acção, a effectlvação coactiva
do direito na acção judiciaria, func-
ção cornmum, etc., tratando na judt-
ciaria penal da effectividade do direi-
to penal e lembrando considerações de
Sylvio Ranieri sobre a aceusação e o
desdobramento na forma judiciaria da
actividade administrativa penal.

Apresenta, depois, as divisões da ac-
ção penal, com os systemas inqulsi-
torio, aceusatorio e misto, a acção do
ofiendido. popular e a official, citan-
do a opinião de James Goldschmidt e
as classificações de Manzini e Massa'

lição de Pimenta Bueno no caso do
Juiz criminal, o parecer de Faustin
Hélio na pronuncia. O candidato tra-
ta, em sua those, do juiz inquisitorio
no projecto Vicente Ráo, a queixa e a
representação do offendldo no proje-cto de Sá Pereira e no" ante-projecto
Alcântara Machado.

O sr. Canuto. Mendes de Almeida
respondeu com vlvacidade a todas as
perguntas da commissão examinadora,
sendo muito applaudido ao finalizar
sua exposição.

Com a brilhante defesa da these do
dr. Joaquim Canuto Mendes de Al-
melda, foram encerradas as arguições.

A acção catholica do Brasil apre-
dada pelo philosopho Etienne

Gilson
PARIS, 3 (A. N.) — Em um artigo

intitulado "Erasmo — cidadão do
mundo", publicado no jornal "Les
Nouvelles Littéraires", o conhecido phi-losopho e escrlptor Etienne Gilson,
professor do Collegio de França, de-
pois de analysar o livro "E'tudes Eras-
miennes", de A. Renaudet, recente-
mente apparecido nesta capital, allu-
diu á renovação dos estudos philoso-
phicos em numerosos paizes, inclusive
no Brasil, onde, em torno da obra de
Jaques Maritain, conseguiu ò'\ escriptor
Tristão de Athayde reunir um grupo
de jovens dedicados á propagação da

ra nas presuppostaa processuaes; uma moderna philosophia cRtholica
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CORREIO PAULISTANO

Dilataçào dos bronchios

No prolongamento da av. Brig. Luis Antônio e marginando
a av. Rodrigues Alves

CONDIÇÕES: INFORMEM-SE NO PRÓPRIO LOCAL E NA

{Para o "Correio Paulistano^
A primeira queixa quo o doente (un,

logo quo chega ao consultório, o da
tosse. Soffro da tosse ha multo tem-
po porquo cstn affectado dc bronchl-
le chronlca.

Um aymptoma que chama loga a
attenção é a grande quantidade do
catarrho que expectora pela manhã
no despertar. O accesso do tosse pode
ser vlolonto c penoso, repete-se du-
rante o dia, porém com menor in-
tcnsldade. Em geral nllo ha febro
nem dores no peito, mas pode a op-
presssão sobre a regido doente, oc-
caslonar lovc sensibilidade. A appa-
rencla optlma, nllo denota o estado
pulmonar.

O aspecto da expcctornçilo apresen-
ta caracteres Importantes da dllotação
dos bronchios. Se recolhermos em um
vaso, o observarmos após alguns ml-
nutos de Immobllldade, notamos tres
camadas dlstlnctas: A parte superior
espumosa; a media mucosa, porém
flutuando vemos filamentos purulcn-
tos; a inferior francamente purulcnta.
E' commum observarmos estilas dc
sangue no catarrho. As hcmoptyses
silo raras. Freqüentemente a expecto-
raçlio tem um cheiro pútrido, náusea-
bundo, cm concomitância com as
rcactlvaçõcs de bronchlte.

O primeiro cuidado do medico é,
após um cxnme meticuloso, afastar a
tuberculose do quadro pulmonar. O
estado viçoso do doente, a ausência de
febre c de outros symptomas de tu-
berculose, faz-nos esquecer essa hy-
pothese.

Para maior segurança é aconselhável
os exnmes de escarro e de Ralo X.•Nem sempre o doente se apresenta
em bom estado geral. As crianças por
exemplo, com dilatações dos bronchios
congênitas sao fracas, expostas as com-
plicações pulmonares e pleuraes as
mais variadas.

Não raramente, em certos momen-
tos da vida do adulto, surgem phe-
nomenos toxl-lnfecciosos mais ou me-

EDU MT MS J.B. VISTA, 57
Decreto-lei n.° 58, dc 1937 — Inscripção n.° 30

DR. ARAÚJO CINTRA
nos graves; febre, suores nocturnos,
cmmagrcclmcnto, dlarrhéa, etc. Nes-
ses casos a confusão com a tuber-
culose pulmonar é possível, mos com
o exame clinico, Ralo X e com o au-
xlllo do laboratório, podemos cscla-
recer perfeitamente o quadro.

Qual a causa da dllatação dos bron-
chlos?

Pode ser congênita ou adqucrlda.
A verdadeiro causa da forma conge-
nlta é a syphllls hereditária. Na for-
mu adquirida a lnfecçHo ó a causa
fundamental. A bronchlte chronlca
produz freqüentemente a dtlataçilo dos
bronchios. A tosse freqüente, vlolen-
ta, concorre para o desequilíbrio dl-
namlco.

Outras causas: adhercncia da pleu-
ra, tuberculose pulmonar (especial-
mente o typo flbroso), syphllls ad-
qutrida, Infecçíio proveniente da cor-
rento circulatória, etc.

A dllatação dos bronchios apesar
do nfio nttlnglr intensamente o cs-
tado geral emquanto nfio apparecem
compllcnções. é uma moléstia de dlf-
flcil curabllidadc.

A melhor prophylaxla, da dllação
dos bronchios é evitar as bronchltes
chronicas, ns tosses violentas o re-
beldes o as grlppes complicadas. Uma
vez dilatados os bronchios, os doen-
tes poderão dedicar-se a trabalhos
physlcos, mas não muito pesados. To-
do e qualquer excesso é prejudicial e
poderá aggravar a moléstia. Os in-
divlduos portadores de dilatações dos
bronchios tem a resistência bronchl-
oa e pulmonar bastante diminuídas.
Sfio sugeltos fi grlppes, Infeccões,
pneumonias, e deverão levar uma vi-
da especial, cuidadosa, para evitar
recrudescenclas e complicações que irão
aggravar o seu estado de saude.

A dilataçào dos bronchios é bastante
freqüente entre os bronchltlcos. Temos
sempre alguns doentes em tratamen-
to e conseguimos resultados aprecia-
vels nas pequenas dilatações.

tailAfaã
Novos sortimentos de

NOVIDADES DE INVERNO
A Casa Allernã, está sempre animada de espirito progressista. E' uma das

que se salientam pela vontade firme de informar, sempre e sempre, os
seus innumeros jreguezes sobre as ul timas creações da moda e das vanta-
ejens que oferece, não medindo esforços para mostrar ao publico que a
prejere e distingue as razões por que é considerada um estabelecimento
que goza de orande nome e conceito em São Paulo.

EXAMINE NOSSAS EXPOSIÇÕES

A CHEGADA OE MARTI AFFONSO
A SÃO VICENTE

ENSINO SECUNDÁRIO
O APPARECIMENTO DE JOÃO RAMALHO
(Especial para o "Correio Paulistano") AMADEU NOGUEIRA

(Para o "Correio Paulistano")
Jamais pretendemos, pela lmpren-

sa, discutir assumpto pertinente ao
ensino secundário. Dlctam-lhes leis e
regulamentos muitos lllumlnados por
este mundo além, e jamais se lembra-
ram elles de solicitar nosso conselho,
de p;<;r nossa opinião, nfio obstante
estarmos em contacto diuturno com
os alumnos cuja educaçfio nos está
confiada.

E\ por outro lado, matéria tão com-
plicada quo receamos, de facto, nada
poder construir, após a facllima tare-
fa de derrocar. Quasi sempre os sopa-
telros não v?.o além dos tamancos e
das botinas, bem o sabemos. Taes e
tantas são, porém, as perguntas de
alumnos e de pães interessados, que,
hoje, nos ..balançamos a metter no
assumpto nossa modestíssima colher
torta, sem pretensão a ser ouvido, en»
tendido e acatado.

Pela ultima reforma, o primeiro exa-
me parcial, com 10 pontos ao sor-
teio, vale um décimo da nota attrl-
buida: o alumno obtém, por exemplo,
100 e lhe registam 10. O segundo exa-
we, com 15 pontos ao sorteio, idem.
O terceiro exame, com 20 pontos, r.a
urna, já vole dois decimos. O quarto
exame, emfim, com 20 pontos, vale
quatro decimos; 100 é contado como
quarenta, valendo, portanto pelos tres
anteriores. Temos, assim, em resumo,
a nota 80 que sommada á 10 da ap-
plicaeão e á 10 do exame oral perfaz
a 100 final. Observe-se que é necessa-
rio, ainda, um minimo de 30 por ma-
teria e outro de 50 no conjunto pa-
ra o alumno ser approvado. Esta exl-
gencia visa, também, manter o alum-
no em constante actividade escolar.

Depreende-se do exposto que a fi-
nalidade é levar os alumnos a sus-
tentar o fogo, continuamente, estudan-
do do principio ao fim do anno, ou
evitar que, logo nos primeiro e se-
gundo exames, alcancem a média de
approvação e durma a somno solto,
após haverem dormido sobre os livros
aprendendo somente parte do kllome-
tricô programma official. O fim é lou-
vavel, como se vê. O meio é que não
nos parece dos melhores. Isto porque
desvaloriza os dois exames (1.° e 2.°)
attribuindo-lhes egual e fraco peso a
exemplo do peso da já "desprestigia-
da appllcação"; de varl«_ alumnos já
ouvimos não terem elles estudado com
afinco, agora para as provas de maio,
porque "o primeiro exame parcial va-
le pouco". Assim farão com o de ju-
lho e é de esperar se esforcem, ape-
nas, nos dois seguintes que são os mais
valiosos. E' preferível receber em ou-
ro a receber em nickel. E assim agln-
do. não ficarão prejudicados os alum-
nos, uma vez sem a base necessária
aos exames seguintes? Nâo irá b pro-
fessor encontrar mais difficuldades em
virtude do pouco caso aos primeiros
exames que são o resultado de quanto
se aprendeu em condições climáticas
melhores por se realizarem as aulas
durante as estações mais frescas do
anno? Não acarretará tal procedimen-
to do escolar a falta de Dase a com-
preensão da matéria relativa aos exa-
mes mais valiosos a se realizarem na,
quadra mais quente do anno? Não irá
o professor ser obrigado a repetir a
matéria base dos primeiro e segundo
exames, sacrificando, portanto, o pro-
gramma em extensão?

Outro defeito está em não attender
ao desgaste mental, ao cansaço crês-
cente parallelamente ao esforço, por-
que ao accumulo de exames, no 2.° se-
mestre, (4) deve acerescentar-se o ca-
lor crescente até dezembro, e a não
existência de válvulas de descanso, ,co-

A. MORAES SAMPAIO
mo as ha no 1." semestre com feria-
dos, carnaval, semana santa, etc. Se-
ria mais razoável, em vez da curva
crescente — dois pagamentos em nlc-
kel, um em prata e o quarto em ou-
ro — se organizasse outra ascendente-
descendente antes da estafa cerebral;
o primeiro exame valeria um décimo,
o segundo dois décimos, o terceiro tres
décimos e o quarto dois decimos.

Somos de opinião, no entanto, que
tres exames parclaes bastariam com
um peso só para todos, os tres, por
exemplo, a valer tres decimos; o exa-
me oral valeria dois decimos e a ap-
plicaçfio valeria cinco decimos.

Valorizando deste modo a applica-
ção, a freqüência seria melhor e es-
pontanea, melhor o aproveitamento e
o alumno estudaria de principio a .fim
do anno, com prazer, sem coacção,
assimilando, de verdade, um program-
ma exeqüível e educativo, cm que o
mestre pudesse attender mais ao me-
thodo de que á quantidade da matp-
ria dos actuaes programmas.

Quanto ao slgillo das notas, não ve-
mos razão alguma para trancar a se-
te chaves, dos alumnos, pães e mes-
tres, <j conhecimento das notas attri-
buldas por estes. Tanto se falou no
"circulo de pães e mestres" em que
do Íntimo contacto destes dois elemen-
tos, sahisse mais fortalecida a rasul-
tante — educação do indivíduo. A fi-
nalidade visada é, ainda, pela incer-
teza, levar o alumno a estudar com
egual afinco todas as matérias sem lhe
dar, na escuridão, propositada, o en-
sejo natural de estudar menos a dis-
ciplina em que está folgado e "cavar"
mais naquella em que corre perigo,
uma vez que, não havendo mais ce-
gunda época, o perigo é mesmo sé-
rio: um anno de prejuízo com a vida
cara, taxas altas e livros seriados pe-
los olhos da cara.

O curso secundário é um revelador
de vocação e o alumno qus a tem ao
grupo-llnguas, em nada se prejudica
abandonando-os, um pouco, por dois
mezes, afim do obter approvação no
grupo-scíencias, e vice-versa.

E' desejo, como se vê, que o alum-
no trabalhe sem ver, no escuro, sem
saber do resultado do seu esforço, do
prêmio justo ao seu trabalho e sem
poder calcular com o nível e o fio de
prumo o horizonte e a verticalidade
das columnas variadas que vem er-
guendo, todos os dias, semanas e me-
zes do anno que dura a empreitada.
E os paes, então, que se comprazem
em acompanhar o estudo dos filhos,
e dar-lhes aulas particulares, a leval-os
a médicos que remediariam, com fa-
cllidade, causas simples, distúrbios do
crescimento como origem do pouco
aproveitamento, os paes que desejam
auxiliar a escola na tarefa ingente
que é a educação, tém, com o slgillo
de notas, os braços atados a menos
que venham consultar planetas e ora-
culos afim de saberem se os filhos vão
bem nesta ou mal naquella disciplina.

A pratica dirá se temos razfio.

Deve-se a João Ramalho a facll!-
dade com que os portuguezes conse-
gulram assenhorear-se da terra desço-
berta que, durante 32 annos ficara
quasi que no mais completo dos aban-
donos. Logo que soube, por interme-
dio de Tibirlçá, da chegada de uma
esquadra a São Vicente, dlrlgiu-se pa-
ra o litoral em companhia do seu so-
gro e de quinhentos sogitarlos, che-
gando a Bertloga em tres dias, evl-
tando que Caluby "coadjuvado pelos
Tupys e Itanhaens" (1) investissem
contra os portuguezes.

Em 1532, data em que a expedição
de .Martlm Affonso ancorou num pe-
queno porto em São Vicente, João
Ramalho já vivia no novo Contl-
nente ha muitos annos. Tinha nessa
época muitos filhos e netos, pois se
unira á Índia Izabel, filha de Tibl-
rlçá, o valente chefe dos guaynazes de
Plratininga.

O encontro de João Ramalho com
Martim Affonso marca o ponto de par-
tida de nossa historia, o inicio de
uma nova éra para o Brasil, que até
então se encontrava esquecido e incl-
vllizado.

Pouco tempo depois, o fundador de
Santo André da Borda do Campo
acompanhou como guia a Martlm Af-
fonso de Sousa e "foi passar o Canéu,
aquella bahia de água salgada, em cuja
passagem, tendo ella sido livre por
mais de dois séculos aos moradores da
Marinha, e Serra acima, que navega-
vão, e se communicavão pelo lagamar
de Santos, a Portos, a que chama-
vão Cubatões" (2).

A convite de João Ramalho, Mar-
tim Affonso de Sousa visitou Pirr/.i-
ninga, "onde se achava aos 10 de Ou-
tubro de 1532, e alll assignou n'esse
dia a Sesmaria de Pedro de Góes, la-
vrada por Pero Caplco, Escrivão de
El-Rei". (3).

Martim Affonso de Sousa ao examl-
nar os campos de Plratininga o a ai-
dela de Borda do Campo, confirmou
a posse de João Ramalho dessas ter-
ras, "dando-lhe previamente o gover-
no da povoação que ali se fundas-
se" (4). Desceu em seguida a accl-
dentada serra. Em São Vicente "deu
uma providencia digníssima de sua ai-
ta comprehensão, ordenando, que nem
a resgatar com os Índios podessem ir
brancos ao campo sem sua licença, ou
dos Capitães seus Loco-Tenentes, a
qual se daria com muito clrcums-
pecção, e unicamente a sejeitos bem
morigerados". (5). Para João Rama-
lho foi feita excepção.

Martim Affonso, depois de tomar
outras deliberações attlnentes á admi-
nistração da aldeia recem-fundada,
embarca em 1534 para a índia, con-
fiando a direcção da colônia de São
Vicente a Gonçalo Monteiro.

CONFECÇÕES
Como árbitros da elegância feminina, apre-
sentaremos toilettes originalíssimas, desde o
simples costume esportivo ou vestidos dc U-
nhas modernas, até o mais rico c luxuoso
mantcaux que a moda ordena.

MALHAS
Temos malhas lindas e para todos os pre-
ços. Sortlmcnto incomparavel dc malhas eu-
ropéas ou naclonaes. Desenhos ou cores 11-
zas de muita belleza. Todas as senhoras
tém interesse cm vêr as nossas malhas.

PELLES FINAS
A moda inclina-se para os "Renards Ar-
gentes", razão por que importamos o que
ha de mais rico destes "renards" e para
os quaes chamamos a attenção das nossas
clientes. Temos tambcm novos mantcaux,
casacos, ècharpes, colleretcs, de tudo te-
mos em pelles finíssimas ou pelles de preços
os mais moderados.

SCHAEDLICH, OBERT & CIA.

CHAPÊOS NOVOS
Não lia palavra que possa exprimir quanta
belleza e dlstlncçáo ha nos vários modelos
de chapéos que apresentamos para este in-
verno. Creações raras, cujas Unhas moder-
nissimas vão empolgar as senhoras elegan-
tes da paulicéa.

TECIDOS DE LÃ
Mantemos, este anno, em grau mais eleva-
do, o conceito que gozamos, de maiores ven-
dedores de lãs no Brasil. Nossos sortimen-
tos são grandiosos c temos tecidos dc lá,
modernissimos para vestidos, costumes e
mantcaux, cujas qualidades, padrões ou cã-
res, proporcionam máxima satisfação.

NOVOS ACCESSORIOS
Dos sortimentos recém-chegados, apresen-
taremos: carteiras finíssimas recebidas da
Europa, modelos de grande exlto; luvas para
o inverno, modelos de máxima originalidade;
ècharpes de lá em desenhos e cores de alta
novidade; cintos, cabouclions, fitas, etc, sor-
timentos novos.

RUA DIREITA, 162-190

DR. UZEDA MOREIRA
Pulmão, coração, apparelho dl-
gestlvo, rins, Ralo X. Trata-
mento da tuberculose o da
osthma — Rua Libero Badaró,
452 (antigo 27) — Tel.: 2-3423.
Consultas das 9 ás 12 e das 2

ás 19 horas. Residência:
Tel.: B-4055.

áão multas as opiniões dos historia-
dores sobre a chegada de João Ra-
malho ao Brasil. E, ellas se multlpll-
caram e estabeleceu-se verdadeira con-
fusão, devido ao facto de frei Gaspar
da Madre de Deus ter dito possuir
uma copia do "testamento original de
João Ramalho, escripto nas notas da
Villa de São Paulo pelo tabelllão Lou-
renço Vaz, aos 3 de maio de 1580. (6)."A factura — prosegue aquelle il-
lustre historiador — do dito testamen-
to, além do referido tabelllão, assls-
tlrão o Juiz Ordinário Pedro Dias e
quatro testemunhas, os quaes todos
ouvirão os disposições do testador. El-
le duas vezes repetiu que tinha alguns
noventa annos de assistência nesta
terra, sem que algum dos clrcumstan-

existiu. O benedictino não o inventou.
Outros, além delle, leram-no e copia-
ram-no.

Washington Luis. em 1905, descobriu
uma copia delle, que pertencera a José
Bonifácio, o Patriarcha. Com a revê-
lação desse valioso documento rolou
por terra toda a argumentação de
Cândido Mendes de Almeida. Aquelle
manuscripto confirmou de modo exu-
berante as palavras do honestíssimo
autor das "Memórias". Frei Gaspar
não inventara.

O ódio do escrlptor maranhense não
conseguiu destruir os argumentas de
benedictino criterioso e Imparcial. Sua
figura avultou em nossa admiração. E
a de João Ramalho tornou-se mais ni-
tida e facll de ser estudada.

Com a descoberta de Washington
Luis o problema aclarou-se travando-
se naquella época verdadeira celeuma
em nosso melo literário.

O culpado, Infelizmente, de toda a
confusão que se estabeleceu em torno
da chegada de João Ramalho ao Brasil
foi "frei Gaspar, de um erro de cópia,
facto multo commum, mormente se
tratando de um documento tão antigo
como o testamento em questão, cujas
letras de largos annos, pertencendo já
á paleographla. Cremos, portanto, não
ficar longe da verdade, dizendo que o
copista do testamento tomou o 7 pbr
um 9; dahi nasceu o engano, e, con-
sequentemente, a errônea interpreta-
ção de frei Gaspar. Se assim suece-
deu, rectiflearemos os 90 annos que
João Ramalho disse ter de residência
no Brasil, em 1580, para 70 prova-
vels" (10).

Essa lógica asserção de Leoncio do
Amaral Gurgel é confirmada pela pes-
soa que leu o testamento no original,
descoberto pelo historiador patrício,
que entre parenthesis, disse ler 70 an-
nos e não 90, que João Ramalho, "q.
ha, q.' elle nesta terra está" (11).

E, se de facto, João Ramalho decla-
rou ter 70 annos de residência no Bra-
sil e não 90, como diz frei Gaspar em
suas "Memórias", temos que suppôr
que elle aqui aportou em 1510. Nesse
anno não chegou nenhuma embarca-
ção, oo que se saiba, que toefisse em
terras do Novo Continente. A unlca
que se aproximou daquelle anno, foi a
de João Dias Solls, em 1513.

Vamos confrontar dois documentos
de summa importância para a questão
Um, é o testamento que já nos referi-
mos, e o outro, é a carta do padre Ma-
nuel da Nobrega. A missiva do mlssio-
nario foi escripta em São Vicente a 31
de ugosto de 1553, dizendo Nobrega que
João Ramalho estava no Brasil ha 40
annos (12). Se elle estava ha 40 an-
nos no Novo Continente, deveria, como
é natural, ter chegado a São Vicente
em 1513. E' bem possivei que tivesse
vindo na embarcação de João Dios So-
lis, que tocou nesse anno cm terras
brasileiras. Historiadores houve que,
desconhecendo esse precioso documen-
to de Nobrega, opinaram pela chegada
do fundador de Borda do Campo na-
quelle anno.

Quem dá uns 40 annos, não quer
dizer certos 40 annos, mos, sim, um
numero aproximado. E' commum ou-
vir-se dizer: "ha uns dez ou quinze
annos". Não é, porém, uma affirma-
ção cathegorlca, lrremomivel.

Com o padre Manuel da Nobrega
também teria suecedido o mesmo. Ar-
redondou o numero, dizendo "que estfi
no Brasil ha uns 40 annos", conforme
poderia dizer: "ha uns 35 ou 40 an-
nos".

A dlíferença é Insignificante e nós
optamos pelos 40 annos de residência

CULTO EVANGÉLICO
CONFEDEItAÇAO DAS EGREJAS

BRASILEIRAS
As Escolas Dominlcacs estudarão hoje, n

seguinte llçâo subordinada no thema: Uma
vida ao serviço de Deus. Texto áureo: —
"Els-me aqui, envla-me a mim", Isaias
6:-8. Ponto central da lição: — Como
pode o crente, cm sua vida dlarla, atten-
der ao chamado divino, leitura devoclo-
nal: — Psalmo 117:-1 e 2.

EGREJA EVANGÉLICA BAPTISTA DE
ÁGUA BRANCA
Rua Clella, 550

Nesta casa de oraçüo, haverá hoje, ás 9
horas, aula da Escola Dominical; ás 20 ho-
ras, pregação do Evangelho pelo dr. Juve-
nal Ricardo Meycr, sobre assumpto ..de-
quado aos nossos (lias,

EGREJA CHRISTÃ I)A MOO'CA
(Rua Tai|uarltlnj.a, 150)

Sáo Paulo
Na Casa de Oraçáo, ao endereço supra-

citado, haverá hoje, ás 9 horas e meia,
a reunláo da Escola Dominical, para ettu-
do da palavra de Deus, conforme se acha
na llçáo do dia. A's 11 horas a celebra-
çáo da Cela do Senhor, com culto de ado-
raçfto c louvor. A's 20 horas, pregação do
Evangelho, pelo sr. Pedro Duarte, sobre o
thema: — "O Senhor Jesus Christo, a
Fonte da Vida Eterna",
ASSOCIAÇÃO CHRISTÃ EVANGÉLICA DE

PINHEIROS
Hoie, ás 11 horas, na Escola Domlnl-

cal, seráo estudadas as Santas Escrlptu-
ras, cujo assumpto é: "Uma vida ao ser-
viço de Deus". (Isaias 6:8). A' noite, ás
20 horas, terá lugar o culto publico com
a exposlçáo da palavra de Deus pelo evan-
gellsta da Egreja Baptlsta de Água Bran-
ca, sr. Luis Rizzaro, que falará sobre o
seguinte thema: "Para quem é o segredo
do Senhor?" — O coro por essa o.caslão
entoara hymnos sacros.
EGREJAS DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO

DIA
EGREJA CENTRAL — Rua Taguá, 80 —

Liberdade — "A Summa Esperança do
Chrlstão", será o thema a seguir do pas-
tor Rodolpho Belz. O orador trará á con-
slderaçáo qual seja essa esperança e ao
mesmo tempo responderá & pergunta que
podíamos formular: "Vale a pena ser chris-
tão?"

EGREJA DO BRAZ — Rua Martlm Af-
fonso, 152 — Belemzinho — O conferen-

Civilização de São Paulo
MARIA ELIZA DA FONTOURA DUCLOS

OS PAPEIS MAIS TRISTES
faz a pessoa que se embriaga.
Peça informações sobre a cura
radical do degradante vicio ao
dr. G. Costa — ITABIRITO
— E. P. C. B. (Minas) — re-
mettendo sello para a resposta.

O surto de progresso da capital
bandeirante não se traduz, somente por
bombásticas exclamações — porque de
facto São Paulo se impõe á admira-
ção de quantos o visitam por um pro-
gresso que resalta em todos os ramos
de sua actividade, principalmente em
sua industria, que, sem favor, faz o
orgulho de seus filhos que provam, as-
sim, que só pelo trabalho árduo e bem
orientado conquistaram a legitima pri-
mazia, em relevo de "Etat-Mater",
como o classificou o dr. Assis Brasil.

Se não fosse por tantos títulos Já,
merecedores de applausos de todos nós,
brasileiros, bastava esse febril dyna-
mismo, que o impulsiona para as gran-
des realizações de realce e melhora-
mentos, sempre incrementando e in-
centivando motivos para o engrande-
cimento de seu Estado.

Na crise do café o espirito realizador
e empreendedor deste povo valoroso
não arrefeceu um unlco momento!
Ell-o de, corpo e alma atirando-se ao
cultivo do algodão, conseguindo safras,
que constituem um legitimo orgulho
para a capacidade deste admirável
povo Bandeirantel Já estão projectan-
do, em determinadas zonas, a ada-
ptar o plantio da nogueira, da arvore
da azeitona, da tamareira, e também
da amoreira (bicho da seda), assim
como a intensificação da plantação da
mandioca, não se restringindo á mo-
nocultura, mas A polycultura. Na par-
te industrial, as chaminés fumegantes
de lnnumeras fabricas bem attestam o
labor que vae por lá, no gigantesco es-
forço de vencer e competir e mesmo
exceder o produeto estrangeiro.

O commercio sem se intimidar com a
ameaçadora crise arruaceira europea
so arroja fremente enfrentando dlffi-
culdades, sem nome para cm vias de
communicação abordar os mercados do
mundo todo !

A imprensa de S. Paulo, cujo cs-
pirlto Informativo e ethica jornalista
construetora multo tem contribuído
para estimular seu povo, apontando-
lhes os novos aperfeiçoamentos em foco
no velho mundo. No domínio intelle-
ctual e scientlfico: a Academia Paulis-
ta reúne, em seu seio, nomes naclonaes

tes lhe advertisse que se enganava, o no Brasil, que coincide com outras d&
que certamente farlão se o velho por tas citadas em velhas obras. Ha entre

INGLEZA ensina seu idioma praticamente em sua casa ou na casa

dos alumnos. Methodo pratico e rápido. — Telephone, 5-7477.

caduco errasse a conta" (7).
Essa asserção de frei Gaspar foi va-

lentemente refutada pelo senador Can-
dldo Mendes de Almeida, nas suas"Notas para a historia" (8)."Não passava, diz esse escrlptor, de
uma creação da phantasia do chronls-
ta benedictino, arrastado por mal en-
tendido patriotismo, afim de dar real-
ce ao torrão do seu nascimento; não
era mais do que uma pia fraude con-
tra a verdade histórica, sugerida pela
Imaginação do celebrado benedictino
santens<>.! como tantas outras que in-
felizmente formigam em suas "Memo-
rias"; e que não bastava ter certeza
da patriótica fraude, era ml^ér mais
profligal-a, de modo que se figure bem
conhecida a reprovação a esse escan-
dalo histórico" (9).

O testamento de João Ramalho

as datas do testamento e a carta de
padre Nobrega uma pequena differen-
ça de 3 annos, devendo-se levar em
conta a época em que foram redigidos
esses documentos.

( D

(2)

( 3)
( 4)

( 5)

( 6)
( 7)
( 8)

( 0)
(10)

Brigadeiro José Joaquim Machado
de Oliveira, "Quadro Histórico da
da Província de S. Paulo", pagl-
na 13.
Frei Gaspar da Madre de Deus,"Memórias", n. 112. pag. 174.
Idem. Idem. n. 115, pag. 177.
Brigadeiro José Joaquim Machado
de Oliveira, obra citada, pag. 18.
Frei Gaspar da Madre de Deus,
obra citada, n. 115. pag. 178.
Idem, idem, pag. 361.
Idem, Idem, Idem.
Cândido Mendes de Almeida. "No-
tas para a Historia", Revista do
Instituto Histórico e Oeographico
do Brasil, vol. 40, pag. 325.
Autor e Obra citados.
Leoncio Amaral Gurgel, "Ensaio*

clsta Geraldo G. de Oliveira, ás 20 horas,
na sexta conferência sobre S. João 3:10
falará sobre: "O maior convite".

EGREJA DA LAPA — Av. dos Balkans,
46 — Lapa — A's 20 horas, o sr. Plrajá
Dias Pinto Imbuído do thema: "Eu sou o
Caminho, a Verdade e a Vida", diagnostl-
cará as condições da entrada no reino dos
céos. Essas condições se dlstendem cm cen-
dlções e aspa.tos do Caminho; condições
e Itens da Verdade; condições o myste-
rios da Vida.

CONFEDERAÇÃO EVANGÉLICA DO
BRASIL

Egreja Presbiteriana Independente de
Sio Paulo

(PRIMEIRA EGREJA. rua 24 de Mato,
234) — Escola Dominical ás 0,45. O pas-
tor auxiliar, rev. Epamlnondas Mello do
Amaral, continuará o estudo que vem fa-
zendo do livro "Os ensinos dc Jesus", para
a classe Jonadab. A's 11 horas, deverá oc-
cupar o púlpito o pastor da egreja, rev.
Jorge Bertolaso Stella, que discorrerá so-
bre o thema: "Um desejo supremo da
alma". A's 20 horas, deverá falar o pastor
auxiliar. A Santa Cela, será ministrada no
culto da noite.

SEGUNDA EGREJA. rua 13 de Maio, 830
— Escola Dominical ás 9 e meia. Culto ás
10 6 mela e ás 20 horas, devendo falar o
pastor da egreja, rev. Raphael Paes Ca-
macho.

TERCEIRA EGREJA, rua Joly, 508 —
Escola Dominical ás 10 horas e culto ás
11 e mela e ás 20 horas, devendo falar o
pastor da egreja, rev. dr. Seth Ferraz. No
culto da noite, haverá a Santa Cela, e a
ordenaçáo dos prcsbvteros.

QUARTA EGREJA. travessa Benta Pc-
reira, 4 — Escola Dominical ás 10 horas,
e culto ás 11 e mela c ás 20 horas.

HORA EVANGÉLICA DO BRASIL
A's 22 horas, naverá a Irradlaçáo da

mela hora evangélica o cargo das Egrejas
do Rio de Janeiro pela Sociedade Radio
Transmissora Brasileira. (1.180 kllocyclos).

entre os quaes podemos Incluir o do
Guilherme dc Almeida, Menotti dei
Picchia, Casslano Ricardo c outros. Se-
ria uma injustiça de leso-patriotismo
se deixássemos dê proferir algumas pa-
lavras de reverencia ao espirito de
tradição política de S. Paulo, que deu
ao Brasil tres homens de Estado, dirl-
gentes, justamente collocados entre os
seus maiores Presidentes da Republica:
Campos Salies, Prudente de Moraes c
Rodrigues Alves.

Prosigamos: A belleza archltectonl»
ca da cidade com sua cathedral lna-
cabada, em perspectiva imponente, as
lindas egrejas, com estatuaria de san-
tos em grupos artísticos, entre os quaes
— JESUS MENINO, perante os douto-
res da lei — no "Coração de Jesus";"Immaculada Conceição", onde ha
altares inteiros doados por nomes de
opulencia, revelam o sentimento alta-
mente religioso da elite paulista.

Os bairros elegantes semeados de
palacetes em fino estylo — no centro
de parques de luxo exuberante, como
o da Liga das Senhoras Catholicas
Paulista, — piedosa instituição de am-
paro — na avenida Brigadeiro Luis
Antônio. A Faculdade de Medicina que
é uma das melhores apparelhados do
mundo. "Butantan", com o seu ser-
pentario e vaccinas e soros preventl-
vos e curativos. O Museu do Ipiranga.
E, em remate, não podemos deixar do
realçar o gênio artístico deste grande
povo, citando as bellas estatuas que
ornam suas praças admiráveis, não só
pela graça evocativa e symbolica, como
pelo arrojo da concepção e a harmonia
envolvente de suas linhas. Psycholo-
gleamente observei que a socledads
paulista é discreta e não possue o or«
gulho mórbido das raças inferiores.

Emfim, nestas ligeiras apreciações,"A volo dí uceelli", apenas se traduz
uma expansão cordial e resumida de
uma forasteira fascinada pelos multU
pios encantos da cidade majestosa o
tentacular. Em artigos subsequentes
poderemos fazer uma aralyse detalha-
da de todos os aspectos culturaes, so-
ciaes e econômicos desta esplendorosa
civilização paulista.

Maio de 1939.

Qulnhentlstas", pag. 104.
(11) Washington Luis, "O Testamento

de JoSo Ramalho", Revista do Ins-
tltuto Histórico e Geographico de
S&o Paulo. vol. 9, pag. 563.

(12) Padre Manuel da Nobrega, Revista
do Archlvo Municipal de São Paulo,
vol. n, pag. 99.

GABINETES DENTÁRIOS
CLANDESTINOS

O Serviço de Flscallzaçáo do Exercício
Profissional, prosegulndo na campanha de
saneamento do exercício Illegal da odon-
tologla. cm diligencias levadas a effeito pelo
seu Inspector Pedro Pallone Sobrinho,
aprendeu os gabinete encontrados em uso
do Riskalltt K. Sahd, á rua da Moóca, 491,
e Adalberto Golbcrger, á rua Taquary, 43,
Infractores da lei que rege o exercício da
odontologia.

No consultório do segundo lnfractor, foi
apreendida uma placa com o nome de Ma-
rio Bueno Salies.

Bibliotheca da Faculdade
de Direito

MOVIMENTO DO MEZ DE MAIO
Foi considerável, pelo vulto que attin-

giu, o movimento de consultas na Blbllo-
theca da Faculdade de Direito da Univer-
sldade de Sáo Paulo, durante o mez de
maio ultimo findo. A chefia technica da-
quelle instituto registou a freqüência de
12.753 leitores, sendo 9.566 estudantes, 750
estranhos e 2.457 leitores de Jornaes. Fo-
ram requisitadas 10.296 obras em 10.951
volumes assim classificadas: obras geraes
484, phllosophla 578, religião 24, sociologia
e politica 127, estatística e economia 344,
direito 7.592, associações, educação, com-
mercio e costumes 20, phllologla 119, sclcn-
cias puras 21, sclcnclas appllcadas 96, bel-
las artes 3. literatura 630, e historia e geo-
graphla 258.

Quanto ás Unguas: 237 em hespanhol,
557 em francez, 44 em lnglez, 125 em ita-
llano, .176 em latim, 9.047 em portuguez.
e 10 em outras línguas. Média dlarla da
consulta, 510.

A Bibliotheca, que é franqueada ao pu-
blico, funcclona, diariamente, das 9 ás 22
horas, sem Interrupções, nos sabbados ln-
eluslve.

Dr. Osório Â. Galvão
«MEDICO

Cirurgia geral — Clinica -de
senhoras. Aperfeiçoado no trata-
mento e operações das moléstias
do Estômago — Pigado — Intes-
tinos — Rins — Eexiga e Utero.
Tumores do pescoço — Pistulos

— Hérnias em geral.
Consultas: das 10 ao meio dia,

e de 1 ás 4 da tarde.
ROA LIBERO BADARÓ', 561

Telephone, 2-4595.
Residência: Phone 5-0650.

SÃO PAULO

Festival esportivo dos In-
ternatos "Analia Fran-
co" e "Eleonora Cintra"

Reallza-se. dia 9, das 6 ás 10 horas, ns
sede dos Internatos "Analia Franco" e"Eleonora Cintra", um festival esportivo,
do qual participam os Internos desses esta-
beleclmentos.

Nesse festival seri observado o seguinte
programma:

Hymno Nacional, pelos alumnos; Saúda-
ção, menino Ary Soares, "Jardim da In-
fanria"; "Meu corplnho", grupo das crlan-
ças; Jogo de gravata, grupo de alumnos
dos 2.o e 3.o annos; Corrida com bandelr»
por alumnos do 2.» e 3.° annos; Centopéa,
por alumnos do 2.o anno misto: Meu Bra-
sil, Orfila Gouva, "Jardim da Infância";
Antonlnho, canto, crianças do "Jardim da.
Infância"; Poesia, Maria Olga, aluma do 30.
anno, feminino; Gymnastlca. alumnos do
2.o, 3.o e 4.o annos femininos; Sino da ca-
pclla, canto de encerramento, pelos alu-
mnos.
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CORREIO PAULISTANO
Domlngo, 4 do Junho do 1939

OS QUE ACERTAM HA
LOTERIA FEDERAI

2.120 CONTOS, UMA PARTE DOS PAGAMENTOS FEITOS
NA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO

PELAS ESCOLAS

O bilhete n.° 4020 tia Loteria Fe-
deral do Brasil, premiado com 300
contos dc réis na cxtrnccao do dia 3
de maio, foi vendido cm Sfio Paulo
pela casa A Preferida e pago aos se-
gulntes: Miguel Ivanescluc, commcr-
cio, ma Tutoya n.u 100; Renato Plcossc,
funccionarlo publico, rua Paula Ncy
n.° 138; D. Ellsnbcth Welshclt, rua
Thomé dc Sousa n.° 139; Silvestre Go-
mes dc Abreu, funccionarlo da Cnsa
Editora Nacional, rua Gnndavos n.° 87;
Manuel Carvalho S. Cunha Pimentel,
commereio, rua Simão Alvnres n,° 77.

O bilhete n.° 4090 premindo com
1.000 contos dc réis na cxtraeçiio do
dia 6 de maio, foi vendido om Siio
Paulo pela Cnsa Antunes de Abreu &
Cia. c pago a Eduardo Mario Cazcl-
lato, alfaiate, residente cm Araras, que
recebeu ]*or conta do Pedro Santos,
empregado da Fazenda Jardim, em Li-
meira; Sebastião Alves dos Santos, Fa-
zenda Velha; Antônio Cuancs, com-
merclantc, rua Dr. Trajano; Joaquim
Moreno, operário: Pedro Dlns Gomes,
Villa Jorge n.° 45; José Rodrigues Pen-
teado, rua Barão de Campinas; Pedro
Doria Sobrinho, soclo-gerentc da phar-
macia Snnta Cruz; José da Roi ha
Leite, eollector estadual; todos residen-
tes em Limeira.

O bilhete n.° 7442 premiado com 300
contos de réis na extracção do dia 10
de maio, foi vendido em Porto Alegre
pela Casa Baldlno e pago ao Banco
Pfelffer

contos de réis (3.u prêmio), na cx-
traccfto do dia 0 de maio, foi vendido
em Bello Horizonte pela Casa Cam-
pcfto da Avenida e paRo a: Jofio Ba-
ptista Cnsearelll, rua da Bahia n,"
1000; Sebastlfio Moreira, Av. Paraná
n.° 350; Romário Itogybo, rua da Ba-
hla n.° 1005; José Grcgorlo Sousa;
Ramon Lopes, rua Pouso Alegre n.°
1300; Edmundo Dantas, rua Alman-
dlna n.° 173; Jofio Baptista MaRolhfies,
rua Curityba n.° 430; Ricardo Pinto,
rua Tupys n.° 324; Luclo Procoplo, rua
Oeste n.° 109; Dr. Fernando de Sousa
Valle, ma Thomé dc Sousa n.° 600,
todos residentes em Bello Horizonte.

O bilhete n.° 18128 premiado com
500 contos de réis na extracção do dia
13 dc maio foi vendido em Sfto Paulo
pela casa A Preferida c pago aos se-
gulntes: Gustav Burmelster, bancário,
rua João Rnmallio n." 27, Santos; D.
Maria dos Anjos Alves, rua João Pes-
soa n.° 101, Santos; Jorge Rodrigues
de Macedo, Largo do Paysandú n.° 100,
ap. 3; Arthur Ferreira, negociantes,
rua Capitão Salomão n.° 05; Roceo
Roceo, commereio, rua Costa Júnior n.°
241; Seraphlm Santnrclli, commereio,
rua Inhaúma n.° 49; Alberto Lopes
Marinho, pratico da Burra de Santos;
Carlos Carassale Vidal, cônsul argen-
tino em Santos; D. Ema Pretti, com-
mercio, rua Dr. Luis dc Farias n.° 152,
Santos; José Simões Filho, commer-
cianle, Av. Pinheiro Machado n.° 502,

I Santos; Fausto Fialho, commereio, Av.

iai ti.iiaim 1»: niBWTO
Devem comparecer, com urijnol», na

mirliirl da Fneuldada de Direito, t-Hm 'I"
r"urar«iii o MU diploma d" bacharel em

reglulado no Departamento Nuclounl »<>
Kiliiniçno o HO Suprimo Tribunal Federal,
os seguintes bacharéis:

Jorge dn Camargo. Luis Oonun P|A» I».
Nelson Pinheiro Frniiro, B-basll»'. Ma** ¦
cio de Sousa. Bolou Fernandes, Walter Io
Campos Carvalho, Joio IlaplUla Alves. VI-
cente Mnslrocolla. Danilo BoUlhO Perrone,
José Pire» do Prado, Francisco Neto Ca-
liral, Jorge Fonseca Junlor ' Wilson oo
Sousa Tài.

KHCOLA BOPEBIOn l»K EDUCAÇÃO
FHY810A

Chamadas «lc Hluronns do curso «le pro-
foiioru de Educnçllo Physica — Devem
oomnareoor com u máxima urgência na
secretaria da Escola Superior dc BdUOâçSo
Physica afim de trntnr de ussumpto du
neu particular Interesse, os seguintes
alumnos rio curso de professores de r.du-
cação Physlco do referido etUbwjel-
mento: Dagmor nibelro do Toledo, bplilge-
nla Faria de Freitas, Theodomlro do Men-
ilonçn Uclioo, Emmaniiel Alcsslo de nraii-
Jo. Maria Josó Clola c Vero Simões Lclst-
ncr.

GVMNASIO "ON/.E DE ACIOSTO"
O sr dlrector do Oymnaslo "Onze de

Agosto", á rua n*lla Cintra, 07, recebeu o
seguinte telegramma:

"Communlco-vos a designação do Inspe-
ctor Joio da Costa pimentel para ter
exercício Junto ao estabelecimento sob
vossa dlrecção, a partir (re l.° de Junho
do corrente nnno. Saudações. Lucla do
Magalhles, respondendo pelo expediente
du Divisão do Ensino Secundário".

Os chronístas esportivos em vi-
sita á Cia. Antarctica
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GABINETE DE INVÉS-

Grupo foito por oceasião da visita dos jornalistas esportivos
á grando empresa

O bilhete n.° 7052 premiado com 20 I Epitacio Pessoa n.° 297, Santos.

CERCA DE 3.000 TRABALHADORES E FUNCCI0-
NARI0S DA S. P. R. VISITARAM A ANTARCTICA

A"s 13.30 horas de honteni, cerca dc
3.000 trabalhadores e funcclonarlos da São
Paulo Railway, desembarcados de trens es-
peclaes no desvio particular da Antarctica,
percorreram ns installações da Cln. An-
taretica Paulista, na Moóca. Afim de po-
der proporcionar aos visitantes uma lm-
pressiío nítida do que é essa grande offl-
cina de trabalho, foram mnntldns em
funcclonamento todas ns secções das dl-
versas fabricas, que, habitualmente, ces-
sam suas actividades, aos sabbados. ãs 11
horas. Por toda a extensão a visitar ha-
via espalhados centenas de funcclonarlos
da Antarctica, que iam explicando deta-
lhadamente a todos os varias funeções do
vasto machinarlo existente na fabrico. E,
assim, foi dado aos ouxlliares da S. P. R.
ter uma impressão gerai, que a todos
agradou; ali mesmo expressavam a sua ad-
miração pela organização racional. Após
a visita, os auxillares da S. P. R. accom-
modaram-sc em innumeras e extensas me-
sas armadas no pateo lateral da fabrica
e onde lhes foi serviço um "lunch", acom-
panhado de chopp, guaraná c outros pro-
duetos Antarctica.

Na mesa principal, achavam-se sentados
os representantes da S. P. R. e da dl-
rectoria da Cia. Antarctica Paulista.

O primeiro orador a oecupar o micro-
phone foi o sr. Silvestre Silva, que, em
nome da directoria da Antarctica, profe-
riu brilhante oração dc pftradecimento áqucl-
Ia manifestação dc amizade dos trabalha-
dores da S. P. R., pois outra coisa não
representava a presença de mais dc 2.500
auxiliares daquella modelar organização
ferroviária. Aproveitava a oceasião para
ngradacer a todos as gentilezas e a pres-
teza com que sempre procuram solucionar
os despachos da Cia. Antarctica, aliás uma
das principaes clientes da S. P. R.. E
terminando, brinda pela crescente prospe-
ridade dessa grande ferrovia e de todos
os seus auxiliares.

Em nome da S. P. R., saudou os re-
presentantes da directoria da Cia. Antar-
ctica o sr. Antônio Calvo. Disse ser essa
visita uma conseqüência da própria con

bnlhadorcs das duas grandes empresas: —
Antarctica e S. P. R., de cuja collabo-
ração mutua multo deve esperar o bom
nome da Industria nacional. Agradecia o
convite amável que a Antarctica havia fet-
to á S. P. R. e a melhor resposta ali
estava a sua frente: — cerca de 3.000
ferroviários ai! estavam. Jubliosos com tu-
do cuianto lhes havia sido dado apreciar.
Levantou um viva á Antarctica, secunda-
do por todos os visitantes.

Fizernm uso da palavra, também, levan-
tnndo brindes às directorlas das São Pau-
lo Railway c Cia. Antarctica os srs. De-
cio Arnaldo Teixeira Bradshaw, represen-
tante da revista da estrada, Sebastião
Leite do Prado, Pedro Penteado, dlrector
do Syndlcato da S. P. R., Christlano
Sousa Carvalho e a menina Mercedes Oo-
mes Aragão, dc 4 annos, que proferiu uma
saudação e recitou uma linda poesia.

Ao se retirarem do recinto, ao som da
Banda Musical dc Campo Limpo, composta
dc trabalhadores da própria estrada, os
visitantes homenagearam também o seu
collega Nicanor Ramos, que, como bom
ferroviário, organizou a comitiva de visi-
tantes de maneira perfeita, tendo a visita
e a festa decorrido cm ambiente da maior
cordialidade.

Reunião dos professores
secundários

Prosegulndo ns reuniões que os professo-
res secundários vem realizando, cffectuar-
sc-á hoje, ás 0,30 horas, no Centro Gau-
cho, mais uma sessão para a qual são con-
vldados todos os professores do curso se-
cundarlo. ,

Estas reuniões, realizadas semanalmente,
vem tendo o apoio integral de toda a cies-
se o especialmente das suas figuras do
maior mérito. , .

Na reunião de hoje tratar-se-á especial-
mente da distribuição das listas offlciaes
da U P S. E. S. P. e da nomeação dasloitt*» uniu. LUii.-)t4ui;iiLiii uu piuyiii* vuil~ 1 ««* «.*••—¦—-—-, „„»i.m„„i„r

dição de vizinhos e amigos que são os tra- commissões para vários departamentos,

Realizado mais um sorteio General Electric

Dando prosegulmento ao Interessante e
vantajoso plano com que vem premiando
mensalmente os seus clientes, a General
Electric fez realizar, no dia 1.° do corren-
te, em sua sede, á rua Barão de Itapc-
tlnlnga, o seu 15.0 sorteio mensal.

Concluída a apuração, constatou-se o
seguinte resultado: segundo a ordem dos
prêmios:

l.o prêmio: — Coube ao sr. Antônio Pe

n.o 10, portador 0o coupon n.o 866, que
tendo adquirido um apparelho de radio
modelo EB-54, pagou somente tres presta-
ções devendo receber a quitação das dc-

SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO
Communicado i Imprensa

São convidados a comparecerem nova-
mente no Serviço dc Identificação, rua
dos Qusmões, 410 (Secretaria), das 20 às
22 horns, afim de tratnr de assumpto de
seu Interesse, para effcito de obtcnçuo de
carteiras dc identidade, modelo 10, as se-
gulntes pessoas:

Antônio Pugliese, Miguel dos Santos So-
bial, Raphael Splnell, Antônio Gebara,
Luis Marra, Francisco Marques Mendes
Monteiro, Ignacio Vigunas, Jorge Gcssncr,
Antônio Ciamplttl, F.llsabeth Wclner, Ni-
colau Kraljlvlc, Agapito Arlas, Elllnor
Kopp Teixeira, Hcin.ut Frlcdmann Anto-
nio Rodrigues, Pcaro Joaquim Amaral,
Leonas Stakenas, Rapnuel Lletto, Carmela
Fittlpaldl Cloclarl, Mario dos Santos Pe-
dra Prisca Poltronicrl Chlavegatti, An-
gelo Riccu, Maria Hcnke, João Coca, Bç-
nedlcto Goldberg, José Antunes, Antônio
Clorcluri. Magdalena Elsenmmin, Joaquim
Rodrigues Pereira, Chake Maksoudlnn, An-
tonio dos Santos Maurício, Alfrcd Man-
Jcimer, Johonn Burgcr, Blanchc Adlrenne
Laury Bare, Antônio Borges Lousada, João
Pires, David Monteiro, Jose Maria, Ma-
rio Baptista, Belmlro Maria, José Maria
D-Almeida, Jolianu Wilhclmlna Prcus,
porphtrio do Nascimento, José Benlto Ra-
mos Delgado, Gumercindo Spossa, Fran-
cisco Gastropll, Antônio Pereira, Manuel
Fernandes Daluto, Rachel D'Agostlnho
Daiuto, Pedro Plczko, Alberto Kurry, Crês-
tina Rlcca Isotta, Antônio Francisco Bre-
sollnl, Vicente Parisi, Francisco Talareck,
Mlkgal Zoghbl, Raphael Montelassi e Fran-
cisco Gouvéa Filho.

Dispensada a revalida-
ção do sello nos contra-

ctos de algodão
Acaba de ser solucionada, satisfatória-

mente, a questão da revalidação do sello
dos contractos de algodão, que vinha
preoecupando seriamente os interessados
na economia algodoelra.

Após entender-se, a propósito, com o
governo federal, o dr. Adhemar de Barros,
Interventor Federal, acaba de recebor do
Ministério da Fazenda, por intermédio da
secretaria da Presidência da Republica,
communicaçáo de que foi dispensada a re-
validação do sello noquclles contractos.

Agradecendo a communicação que sobre
o assumpto lhe foi feita, o sr. Flavlo Ro-
drlgues, presidente da' União dos Lavrado-
res de Algodão do Estado de São Paulo,
endereçou ao sr. Adhemar de Barros, o
seguinte telegramma:

— "Exmo. sr. dr. Adhemar de Barros —
DD. Interventor Federal em Eão Paulo —
Palácio dos Campos Elyseos — A União
dos Lavradores de Algodão do Estado de
São Paulo congratula-se com v. cxc. pela
solução dada à questão da revalidação do
sello nos contractos de algodão, que foi
objecto do seu telegramma de 29 de março
ao sr. Presidente da Republica. A classe
deve a v. exc. mais esse obséquio. Atten-
ciosas e respeitosas saudações, (a.) Flavlo
Rodrigues".

PASCHOA DOS INTEL-
LECTUAES

(A. J. C.) — Como nos annos anterio-
res, promoverá, no dia 11 de Junho, a Fe-
deração das Congregações Marlanas de S.
Paulo, a "Paschoa dos Intellcctuaes". Em
preparação para essa edificante solennida-
de, haverá um trlduo dc notáveis conferen-
cias a serem desenvolvidas pelo revmos. p.
Roberto Sabola, da Compnnhia de Jesus,
cujo nome é muito conhecido nos meios cul-
turaes e ecclestsatlcos da capital.

As conferências serão realizadas na Ba-
sllicn de S. Bento nos dias 8. 0 e 10 do
corrente mez, lniclando-se ãs 20 horas .

Os themas escolhidos pelo conferencista
serão os seguintes: — "Deus" — "Jesus
Christo", — "A confissão".

A edificante solennidade promette revés-
tir-se de grande brilho, dado os conheci-
mentos phllosophicos e fulgurante intelll-
gencla do revmo. p. Sabola que, de ma-
neiro especial, tem se dedicado a aprimo-
rar suas conferências, como também, por

Ha dias, a convite do consagrado
campeão Arthur Frtcdcnrclch, os Jor-
nalistas esportivos visitaram detalha-
domente os Installações da Cia. An-
taretica Paulista, onde foram cumu-
lados de gentilezas.

Saudando os visitantes, Frledenrclch
proferiu o seguinte discurso:

Caros amigos da chronlca esportiva.
A vossa vinda aqui, à Cia. Antarcti-

ca Paulista, é um motivo de satisfaçuo
para a minha pessoa e ao mesmo tem-

po, para a própria fabrica, que vleste
de visitar.

Essa visita que vos proporciono tem
a dupla finalidade de vos facilitar,
observar de perto, a grandeza das in-
dustrlas naclonaes e, particularmente,
das industrias paulistas, pois não
ignoraes que esta companhia é uma
das forças propulsoras do nosso com-
mercio e da nossa industria, ji dentro
do paiz, já fora do próprio paiz, onde
a sua cerveja nfio é menos famosa, e
tem ainda a virtude de haver facill-
tado aos meus amigos da. chronica es-

portlva, o que é summamente grato
para mim, por isso que sou compa-
nheiro delles ha muitos annos, a op-
portunidade de se verem recebidos com
as attenções que merecem, num dos
maiores parques industriaes do nosso
Estado.

Devo accentuar que tudo que aca-
bastes de ver deve ter-vos agradado
immenso, pois não deveis esquecer que
para essa vossa satisfação também con-
tribuiu a tradicional gentileza da dl-
recção da Cia. Antarctica Paulista, por
cuja autorização fiz o convite que
acabastes de acceltar tão prazeirosa-
mente.

Dizer mais da gratidão da Cia. aos
operosos auxiliares da nossa imprensa,
no sector do esporte, pela visita que
acabam de realizar á Fabrica Antar.

Lãs Leves Extrangeiras
POR PREÇOS CONVIDATIVOS

Charles dc Lã
Êcharpes dc Seda

Ginlos de Couro e de Rolha
Bolsas — Meias

RECEBEMOS SEMPRE AS ULTIMAS NOVIDADES

CASA LEMCKE
SÃO PAULO

Rua Libero Badaró, 303
SANTOS

Rua João Pessoa, 45 ¦ 47

supérfluo e cxhaustlvo, quando essas
cerimonias, que sfio todas de expansão
não comportam mais discursos c tone-
ladns de palavras, coisas varridas ou
relegadas.

Acreditando quo os agradecimentos
devem ser resumidos nas palavras ne-
ccssarlas que traduzem, de facto, a
satisfação, a gratidão, penso que dl-
zendo o que jã vos disse, manifestei
perfeitamente as meus agradeclmen-
tos e os da Companhia Antarctica
Paulista pela visita que acabastes de
realizar ás nossas dependências.

Desse modo, só me resta congratu-
lar-me comvosco e com a própria
Companhia Antarctica Paulista, pelo
feliz momento que acabastes de me

proporcionar, qual seja o de receber
os meus velhos companheiros, nesta
fabrica, orgulho de S. Paulo e do Bra-
sil c de vas poder mostrar uma orga-
nlzaçfio modelar no gênero.

Agradecendo, pois, á Companhia An-
taretica o ter proporcionado aos meus
amigos da chronica esportiva esta vi-
sita, agradeço também aos mesmos a

gentileza que me prestaram ao atten-
der o meu convite.

Retirado do futebol pátrio, ao qual
prestei serviços nos quaes não medi
sacrifícios, penso que ainda posso af-
firmar a minha grande fé no futuro
do nosso futebol, que ao contrario do
que julgam os pessimistas considero
em franca evoluçfio! Assim, não é
demais aproveitar esta opportunldade
para reforçar a minha profissão de fé

proflssionallsta, que não é demais que
se diga, tor vindo realmente moralizar
o nosso "soecer" e crear nelle a justa
remuneração dos authenticos azes.

O que precisamos, talvez, isso sim, é
de possuir homens nas direcçóes es-
portivas com compreensão das suas fi-
nalidades. Havemos de tel-o e elles

SECRETARIA D* EDUCAÇÃO
E SAUDE PUBLICA

Nomeações d. substituta, effectivo. de no Guimarães*;, na capitada partir do^

grupos escolares: „,, . „.,,,.„
Odlla Funarl, para o g. e. "Cel. Tobias

cm Descalvodo; Jalro Cintra Franco, para
o g. o. de Cambuy, cm Campinas; iacyr de
Sousa Pinto, para o «. o. de Villa Xavier,
cm Araraquara.

Licenças concedidas: .,
de 12 dias: — a partir de l.o de abril

ultimo, oo sr. Francisco Fenlll. çervento
do g. e. "Costa Braga", em auaratlnguetá;
a partir de 20 de maio ultimo, a d. Nalr
Henriqueta da Cunha, odjunta do 2.° g. e.
de Bebedouro; . ' .

de 15 dias: — a partir de 10 de maio
ultimo, a d. Clara Luswarghl, adjunta do
1 o g e. de Lins; a partir de l.o do inalo
ultimo a d. Maria Isabel do Canto, adjun-
ta do 2.0 g. c. de Marilla; a partir dc 18
de maio ultimo, a d. Adclla Costa Aguiar,
adjunta do l.o g. c. de Marilla; a partir
de 11 de maio ultimo, a d. Maria Appare-
clda Pastana Smlth, adjunta do l.o 8. c.
de Vera Cruz; .

de 20 dias: em prorogação. a d. Cleo-
bullma Freitas, adjunta do g. e. "Fronti-

Silva, adjunta do l.o g. e. de Marilla.
dc 36 dias: a partir do 6 de maio ultimo,

a d Maria Euridice Marcondes Guimarãe-,
odjtinta do g. c. de Sabau'na, em Mogy

"do 
íUmcz: a partir dc 24 de abril ulti-

mo a d. Thereza MenczcB de Oliveira,
adjunta do g. e. "Dr. Padua Salles", em

de 2 mezes: a partir de 20 de abril ul-
timo, ao sr. Francisco Fenlll. servente rio
g e. "Costa Braga", em Guaratinguetá;
a partir de 10 do abril ultimo, a d. Dulo
de Abreu Guedes, adjunta do 2.o g. e,
dc Mocéca; a partir de 10 de ?brll ultimo,
a d. Analla de Almeida, adjunta do g. e.
de Mogy Guossu': a partir dc l.o de 1 ve-
relro ultimo, a d. Maria Apparecida Sai-
les, adjunta do g. e. de Pedregulho; em
prorogação, a d. Naii Marques, adjunta
do g. e. de Birlguy;

3 mezes: a partir de 18 dc maio ultimo.
a d. Maria Elisa de Azevedo, adjunta do
g, e. "Acacio Piedade", em Itapeva.

ALGUNS ESCLARECIMENTOS SOBRE 0 IMPOSTO
DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES

CONSULTAS RESPONDIDAS PELO DEPARTAMENTO
DA RECEITA, DA SECRETARIA DA FAZENDA

O Serviço de Consultas do Departamen-1 do Livro I do Código de Impostos e Ta-
to da Receita proferiu as seguintes de- xas. Por outro Mo, se a firma estabç.
cisões em resposta a pedidos de esclare- lcclda fora do Estado, ainda que fabrl-
cTmentosVrmSlados po? contribuintes dos cante ou _produc ora, constar mercado

ctica, é desnecessário e tomar-se-ia até mesmos já estão apparecertdo ahi.

CANTOR LYRIC0 E "ASTRO" ÜE CINEMA

ALESSANDRO DE SWED, O NOTÁVEL BARYTONO SUISSO,
VAE CANTAR NO COLON. DE BUENOS AIRES E, MAIS TARDE,

NO MUNICIPAL DO RIO

impostos e taxas estaduaes:
TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS —

Firma estabelecida no Estado com escrl-
ptorlo de commissões e consignações. CA-
RACTERES JJA OPERAÇÃO A QUE SE
REFERE O PARAGRAPHO 1.0 DO ART
2.0 DO DECRETO-LEI FEDERAL N. 015
de 1-12-38. Pergunta 1 — Recebe de fir-
ma sua representada, estabelecida fora do
Estado, mercadorias que aqui sáo depost-
tadas para formar stoclc e serem vendidas
em nome e por conta da remettente. Tra-
ta-se de transferencia ou de consignação?
Resposta: — Para que se capitule no pa-
ragíapho l.o do art. 2.0 do decreto-lei Ie-

rias, a venda, tratando-se de consignação,
necessariamente deverá ser feita em nome
do conslgnotarlo, que nao será, portanto,
simples acento ou representante. Assim,
não haverá a "transferencia" de que tra-
ta o paragrapho l.o do art. 2.0 do docre-
to-lei federal 015. O Imposto será devido
em S. Paulo, quando effectuada a venda.
ESCRIPTA FISCAL — Pergunta 3 — Rc-
cebendo mercadorias de outro Estado, sen-
do algumas "transferidas", outras desti-
nadas á venda em nome e por conta dos
próprios remettentes. e, finalmente, ou-
trás consignadas, como deverá ser mau-
tida a escripta fiscal relativa a e-wii
operações? Resposta: Os consulentes dc-

RIO, 3 (Da nossa succursal pela
Vasp) — Com destino a Buenos Al-
res, está de passagem pelo 

"Oceania",

o famoso barytono suisso Alessandro
de Swed, que irá Integrar-se no elen-
co do theatro Colon da capital pia-
tina. .

O cantor suisso é, ainda, um dos

CONTENTE POR CONHECER A
AMERICA DO SUL

Sente immensa satisfação em vir
conhecer a America do Sul. Essa, a
sua maior emoção do momento. De-
sejava, de ha multo, conhecer Buenos
Aires, Rio e S. Paulo. No dia 17
deste, fará sua estréa no (3olon e,

deraln. 915 e no " V™ 
d?nmnCr«£anT. vem" cumpriV,"no" primeiro caso. as di:

feSa" 
9áe65^rc^as"Cr°ee.eSo posições So art. 58 do decreto estadual

grandes 
"astros" do cinema allemão, quanc*0 terminar a sua temporada,

Ruth Já se ter conhecimento do numero elevado

relra, residente á rua Mathias Valladão, 13.o andar, portadoi do coupon 818

mais num total de 720SOOO.
2.o Prêmio: — Coube a sra d. .««"rij" YilíêÍ6es ie figuras das mais represen

Ç$o^^ • »— *
11 • 1J~- - --,.-  I para todas as cerimonias, são convida

das, indistinetamente, as pessoas dos nos-
sos meios culturacs em geral.

3.o nremio: — Coube ao sr. Julio Szasa,
residente á rua Brigadeiro Tobias n.° 613,

onde tem um posto de largo prestigio
Poi o principal protagonista dos fll-

mes "Le dernier modern", "Ave Ma-
ria" e "Yo te amo", todos produzidos
pela Ufa, em 1938.

Alessandro de Swed falou sobre a
sua actuaçáo no scenario cinemato-

graphico europeu, onde actuou ao lado
de Camilla Horn, um dos nomes mais
em evidencia na tela, e Paula Wes-
sely. Relatou-nos ainda, algo sobre
o cinema, gênero que abraçou, ulti-
mamente, depois do successo obtido
no theatro. Actuára, por muitos an-
nos, no Metropolitan Opera House, de
Nova York, e insistido sempre pelos
produetores cinematographicos veio,
finalmente a ingressar no cinema.

A ARTE LYRICA ACIMA DO
CINEMA

Prolongando a palestra, o cantor
suisso accentuou que não tem decla-
rações importantes a fazer nesse par-
ticular, mas náo será fora de oppor-
tunidade confirmar o que dissera,
nessa época, aos jornaes de Berlim,
de que o cinema não o deslocaria da

sua arte. A prova disso estava bem a.

vista: vinha para a America do Sul

para uma temporada no Colon, de

Buenos Aires, centro de arte lyrica
nor excelleneia, que rivaliza com o

que de melhor existe no gênero, no

estrangeiro, taes como a Metropol -

j tan, de Nova York, e o Scala, de Mi-
I lão.

volverá ao Rio, para cantar no Muni-
cipal.

POSARA' PARA O CINEMA
AMERICANO

O sr. Alessandro Swed adeanta-nos
que, ainda este anno, viajará para os
Estados Unidos, devendo, por essa oc-
casíão, resolver, em definitivo, sobre a
sua entrada para uma companhia
americana, que lhe acaba de offerecer
excellente contracto.

Visando o augmento da exportação
brasileira para os Estados Unidos

VIRÃO AO NOSSO PAIZ TECIINI-
COS AMERICANOS

RIO 3 — (Da nossa succursal, via

Vasp)'— Do nosso Escriptorio de Pro-
nasanda e Expansão Commercial com

sede em Nova York, o Ministério do

Trabalho acaba de receber uma com-

municação segundo a qual o governo
norte-americano, conforme noticia dos

jornaes daquella cidade, esta cogitan-
do de enviar peritos industriaes ao

nosso paiz com o objectlvo de estudar

o incremento da producção e do con-

sumo de produetos brasileiros expor-

taveis, especificando sobremodo a car-

nahuba, a oiticica e o babassu'

que a remessa satisfaça as seguintes con
dlções- a) que as mercadorias recebidas
sejam produzidas em outro Estado; b) que
sejam transferidas a este Estado pelo
próprio produetor ou fabricante; o) afim
de formar stoclc em filial, succursal, ie-
posito, agencia ou representante, d) que
se destinem á venda ou consignação. Ora,
desde que os consulentes operem em no-
me e por conta do remettente, não ha,
no caso, commissão mercantil como a con-
ceitu'a o Código Commercial, mas sim-
pies mandato mercantil, nos termos dos
arts HO c seguintes do mesmo Código. Os
consulentes serão, então, meros agentes
ou representantes - o que constltue uma
das condições da "transferencia . Desti-
nando-sc a mercadoria a venda ou con-"gnação 

cm São Paulo, está preenchida
outra condição. Resta indagar se as/mer-j
cadorias são produzidas em outro Estado,
e se são remettida. aos consulentes pelo
nroprlo produetor ou fabricante. Em caso
afíirmatlvo, haverá a "transferencia a
oue se referem os dispositivos citados, e,
então, o imposto deverá ser pago no Es-
tado produetor, adeantadamente, pela I0r-
ma estabelecida no decreto-lei federal n.
915 Se entretanto, as mercadorias refe-
ridas, ainda que de producção do outro
Estado, náo forem remettldas aos consu-
lentes directamente pelo próprio fabrl-
cante ou produetor, o imposto será de-
vido no Estado de S. Paulo, quando çí-,
fectuada a venda ou consignação pelos
consulentes, não sendo devido oo Estado
de procedência o imposto sobre vendas e
consignações, quando da sahlda das mer-
cadorias. - CONSIGNAÇÃO - Pergunta
2 — Pôde a firma cffectuar vendas em
nome e por conta de "conslgnador ou co-
mittente, estabelecido no Estado, ou fora
delle, e qual a regulamentação a ser ob-
servada num e noutro caso? Resposta: O
decreto-lei federal n. 015, define a com-
netencla dos Estados para a cobrança o
arrecadação do Imposto sobre vendas e
consignações. Suas disposições se appll-
cam, por conseguinte, aos casos de merca-
dorlas que são expedidas de um a outro
Estado. Não è esse o caso de consignação,
em que conslgnante e consignatario são
domiciliados em território paulista, hypo-
these que se appllcam os arts. 21 a 23

é necessário posições
0.865 e seus paragraphos; no segundo ca-
so haverá ou não a transferencia a que
se refere o paragrapho l.o do art. 2.o do
decrcto-lel 015, conforme ficou esclareci-
do. Se houver aquella transferencia, pro-
cederão os consulentes como no primeiro
caso. Se não houver a transferencia, o
imposto será devido em S. Paulo, quando
efectuada a venda ou consignação, nas
condições ordinárias. No terceiro caso,
também como ficou referido, o Imposto te-
rá devido em S. Paulo, ainda que a mer-
cadorla tenha sido recebida de produetor
ou fabricante, com observância dos artl-
gos 21 a 23 do Livro I do Código do Im-
postos e Taxas.

Exposição do museu ana-
tomo-pathologico do dr.

Alberto Baldissara
Acham-se retidos na repartição te-

rador do Instituto Medico Legal do Dlstrl-
cto Federal, vem exhiblndo nesta capital,
á avenida São João, 588, Junto ao "Broad-
way", o seu museu de cera anatomo pa-
thologlco, constituído de cerca de 250 pe-
ças, todas moldadas do natural, por pro-
cesso de sua autoria.

Por envolver suggestivas aulas de pro-
phylaxia geral, abrangendo matéria mu-
cernente aos mais variados ramos da fcien-
cia medica, taes como Puericultura, Syphi-
Us, Obstetrícia, Dermatologia. Mcdiuna
Legal, etc, e mesmo por constituir r.d-
vertencia objectlva dos males advindos iu
inobservância dos princípios hygienicos nue
devem reger a vida humana, deve ser a
exposição visitada pelo publico paulista-
no, o qual terá opportunldade, assim, oe
conhecer "de visu", o impressionante rea-
lidade do moléstias que grassam em to-
do o paiz.

Essa exposição, que vem tendo extraor-
dlnario exlto, funcciona diariamente no
local citado, das 13 ás 24 horas, inclusive
aos domingos e feriados.

8
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TRADUCÇÕES
O movimento de livros, no Brasil, vae

<m augmento crescente. E esse aug-
mento está seguindo, nos nossos dias,
uma dlreotrú singular e extremamente
feliz. Os livros escolhidos para tra-
clucção têm sido, na sua quasi unani-
ínldadc, obras de valor apreciável. Mais
do que isso: obras destinadas não só
ao recreio, mas á aprendizagem. Se
vamos traduzindo romances, ensaios,
critica, historia, a grande curiosidade
do publico está se voltando para os 11-
vros de pesquisa, para as obras que
denunciam o labor da investigação.
Não são, por isso, dos menos lidos,
mas dos mais apreciados, as biogra-

phias dos homens notáveis. E esses ho-
mens notáveis têm sido, já náo os fe-
lizes aventureiros, mas os sábios, os

senhores das descobertas no terreno
scientlfico, os apagados operários da

busca dos conhecimentos. O que nos

faz singularizar a tendência náo é so-

mente a escolha feliz dos editores, mas

a aoceiUçáo, a procura, a curiosidade

publica por obras dessa natureza, cuia

diffusáo denuncia, sem sombra de du-
¦vida, uma melhoria vertical na cama-

da dos leitores, um certo senso da cs-

colha, seguindo uma directriz ja alas-

trada nas nações cultas e á que nos

vamos aproximando, cada vez mais ac-

centuadamenU*. Acredito que o prazer
da leitura dos livros dc médicos, o
gosto pela obra dos memorialistas, a
tendência na busca da biographia, do
ensaio, da obra critica, do volume de
historia esteja bem de accõrdo com a
nossa mentalidade, com a ânsia de
conhecimentos que é o signo mais fir-
me •* mais geral da nossa época. Li-
vros desst» moldes têm uma feição ni-
tldamente educativa. Destinam-se, in-
sensivelmente, a melhorar o gosto, a
aprimorar as tendências, a esclarecer
a mentalidade, a abrir perspectivas." 

Se, ha alguns annos atrás, só nos
animávamos a traduzir Dumas, Onhet,
Hugo, passamos, logo adeante, a tra-
duzlr S:r»c*air Lcwis, Kipling, Maurlac,
Malraux, Gide. E, agora, traduzimos a
vida de Madame Curie, a vida de He-
len Keller, os livros históricos de Scig-
nobos, de Paul Monroe. E caminhamos
para a traducção de obras sobre a evo-
lução da physica, sobre a sciencia da
natureza humana, sobre os caçadores
de micróbios, depois de termos tomado
<;onlacto com a vida de Pasteur, com
a vida de Madame Curie, com a vida
de tantos outros investigadores e pes-
quisadores. Parece que estamos accor-
dando de um longo somno e que nos
lembramos, subitamente

sabias, que sempre é bom lembrar, nas,rece que a^menUIi^e brasUeira, que

quaes Henry Poincaré annunclava a está na «"*"»"¦!£ 
S, notórios

pesquisa dos conhecimentos como a preo.sos vae fincand 
^ ^^ la.

única base solida para a.edificação aE| 
^^éT unlca accorde com as

uma verdadeira moral.
Voltamo-nos, ao mesmo tempo, para

o nosso passado, e estudamos os nos-
sos homens de pensamento, os nossos
homens políticos, os nossos homens de
prccmincncia. E vamos abandonando
os illústres desconhecidos da aventura
para caminharmos, cada vez com mais
firmeza, para os que produziram muito
em bem da conectividade, para os que
abriram caminhos, no terreno dos co-
nhecimentos, para os que apontaram
rumos, no terreno da intclligcncia. Se
estudamos Ruy, Barbacena, Pedro II,
nos primeiros tempos, passámos a cs-
tudar Mauá, Alberto Torres, Calogc-
ras, Silva Jardim, depois. E agora já
nos preoecupamos oom as vitias ar-
dentes, fecundas, laboriosas de Tava-
res Bastos, de Tobias Barreto, de Eu-
clydes da Cunha. Para nos preparar-
mos ao estudo de Alexandre Rodri-

gues Ferreira, de Lund, de Rebouças.
Tudo isso é muito suggestivo c de-

nuncla uma transformação que não
devemos perder de vista e que tanto
mais nos deve encher de justo orgulho
quanto mais depressa vamos abando-

directivas do nosso tempo e digna do

esforço humano,

HISTORIA DE MINHA VIDA -

Helen Keller - Livraria José

Olymplo Editora — Blo — 1939.

Eis uma obra que honra a humani-
dade. Quando nos defrontamos com

tantos problemas e nos encontramos
cm verdadeiras encruzilhadas, para a

continuação da vida e para o es abe-

lecimento de postulados que permittam
a permanência da existência do homem

em sociedade, o apparecimcnto de uma

obra como a que Helen Keller escre-

veu, com todo o esforço do seu attrl-

bulado espirito, chega a consolar e a

redimir.
E' preciso avaliar a tremenda tenta-

liva, o profundo trabalho, a energia
singular que despendeu essa mulher
unlca para compreendermos a fascina-

ção que os conhecimentos bem orienta-
dos podem exercer sobre um espirito
ansioso dc verdade e de investigação.
Hclcn Keller honrou a mísera conUI

esforço é desses que não encontram pa-
rallelo, termo de comparação, marco de

referencia. Cega, surda, rebelde, operou

uma transformação profunda na sua

mentalidade, marchando do silencio pa-
ra a voz, da treva para, o conhecimen-
to da ignorância para a verdade, atra-
vés de transes dolorosos, que a sua
energia suavisou e que a sua perseve-
rança deu contornos precisos. O exem-

pio Individual de Helen Keller não é

dos que appareeem sempre. A sua sin-

gularidade se marca pelo accumulo de
males que a affliglram e de que sahiu
maior do que outro qualquer ser hu-
mano travestido dos nimbos da santl-
dade religiosa, Helen Keller elevou-se,

graças ao seu engenho, á sua tenacl-
dade, á sua ânsia de vida, e graças a
mestra humaníssima quo teve a sorte
de encontrar, adquirindo os conheci-
mentos que a vida offerece, graciosa-
mente, na infância, a todos os sêrcs.
O seu contacto com a existência devia
revestir-se dc todos os sentidos doloro-
sos. Privada da voz e da vista, obri-
gada a restringir o campo das suas acti-
vidades, nada lhe foi obstáculo, na len-
ta e tremenda escalada, em que deu

provas de qualidades inestimáveis e em

que honrou a espécie humana, mais do

que qualquer dos seres que têm sido
apontados, vulgarmente, como tendo

HISTORIA DA EDUCAÇÃO — I zação e orientar segundo os seus prin-

Paul Monroe — Companhia Edito 
' 

cipios e a essência das suas institui-

 nando o gosto vulgar, a escolha apres- I par. *,,  ...... - :: ,

das palavras sada, o prazer fácil e descuidado. Pa- obscura, para dignificar a vida. U seu nomem.
^lK;.tSS55^P?:!S ab^ovoscaminhos ã marcha do

ra Nacional — São Paulo — 1939

Em uma collecção em que já appa-
receram as obras mestras de Dewcy, de
Claparéde, de Pléron, de Wallon, de
Aguayo, surge, agora, o livro notável
de Paul Monroe. Mestre com mais de
tres décadas de exercício de um magls-
terio que dignificou pelo seu saber e
pelas directrizes-claras e precisas do seu
espirito excepcional, Monroe devia mar-
car o seu nome, para aquelles que não
foram seus alumnos, através deste livro
cm que mostra o desdobramento das
theorias da educação, segundo uma
analyse das mais vivas e das mais exa-
ctas. Não podendo estudar, detalhada-
mente, o livro todo, preferimos asslgna-
lar como, desde Aristóteles, o systema
de educação é uma parte componente
do systema do Estado. Nem seria de
esperar outra coisa de finalidade tão
principal quanto a da diffusão de co-
nhecimentos, rumos e tendências. E'
commum a confusão entre educar e
ensinar. A educação, comtudo, não
acceita essa distineção e essa mescla
que perturba a sua natural tendência
para a explicação da vida e para o ap-
parelhamento dos seres humildes para
as suas lutas e para os seus descon-
certos. A educação absorve, cada vez

çoes.
Não podia, pois .deixar dc ser a cs-

cola o scenario da primeira etapa oa.

luta social, do primeiro encontro c o»

primeira divergência, no terreno aa

doutrina. Se as orientações humanas se

esperam justamente no ponto em que
explicam a vida e formulam essa ex-

plicação segundo uma série de postula-
dos políticos, econômicos e sociacs, nao

seria mesmo possivel que as tendências
se dividissem, na escola, onde a expu-
caçáo das origens e a inclinação para
o futuro, para a vida inteira, tem «e

ser articuladas. O grande divorcio das
theorias educacionaes que agitam os de-
bates do mundo contemporâneo devia
cingir-se a esse conflicto especial e fia-

grante. Assim como não é possível a

escola neutra, a escola alheia as nu-
ctuações soclaes e ás determinantes
politicas dos povos, das raças e das na-
cionalidades, não poderia ser viavo,
lambem, a ausência de intervenção o»

estado num sector de actividades q"c
toca tão de perto a sua essência e con-
tribuc, com tanta força, para a »

consolidação ou para a sua ruina. r»
Monroe explica, através do desenvol»-
mento da educação, no passar dos tem-

pos, o conflicto eterno e a intima Us»-CertOS. A eaucuv**u «uamvc, tau* vet yua, v uiiuiiu«7 kiuuw i- *- —--
mais nitidamente, as funeções capitães ção entre a escola e a organização
que o Estado deve ter em sua organi-1 ciai, politica e econômica vigente.
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.pre o seu apartamento moderno na praia de Santos, no
"Edificio José Menino", a ser construido na avenida Presidente
Wilson, 176, com 12 andares, além de 2 lojas térreas, 2 elevadores,
lendo cada apartamento amplas varandas, vestlbulo, living-
loiiin, 3 dormitórios, quarto dc banho completo, copa, cozinha,
quarto para criada, terraços, etc, e uma garage isolada. Facili-
dade dc pagamento. Pequena entrada. Prestações mensaes cor-
respondentes ao aluguel. Prazo longo, Optima opportunldade.
Projecto dos archltcctos Camargo & Mesquita — Construcção
da Sociedade Constructora Brasileira Ltda. — Financiamento
do Banco Hypothecario "Lar Brasileiro".

riantas c detalhes com PEREIRA BRAGA, á rua Boa Vista, 53,
1." andar, salas 2 e 3, S. PAULO, e DR. TEIXEIRA, rua 15 dc
Novembro, 14 — SANTOS.

NOTAS DE ARTE

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA
Realizar-se-á amanhã, dia 5 do correm-

te, a reunião mensal ordinária da secção
de neuro-psychiatrla da Associação Pau-
lista de Medicinai conUando da ordem do
dia os seguintes, trabalhos:

Dr. Virgílio Camargo Pticlieco: — Em
torno dos accessos afícctlvo-epilepticos dc
Bratz e Leubscher. A propósito de um ca-
so; drs. André Teixeira Lima, João Ba-
ptistu dos Reis e Francisco Tancredi: —
Alterações Uquorlcas consecutivas a he-
morrhagia .sub-aracnoldiuna oceorritía cm
puneção cisternal; dr. Annlbal Silveira: —
Contribuição para o tratamento convulsi-
vante nos esquizofrênicos. IV: Plienomenos
neuro-yegetáttvos no choque provocado;
drs. Sebastião Rodrigues Machado, Jo.ão
Baptista rios Reis n Celso Pereira da Sil-
va: — Aüpectos pneumocncephalographi-
cos e alterações Uquorlcas post-insufluçãoaérea em epilépticos; prol. A. C. Pache-
co e Silva, dr. Fernando de Oliveira Bas-
los c dr. A. Jarbas Veiga de Barros: —
Neuro-lues' hereditária. A propósito de
duas observações.
ASSOCIAÇÃO DOS FROritlETAKIOS DE

IMMOVEIS DE S, PAULO
Esteve reunida, hontem, collectivamente,

em sua sede social, á rua da Quitanda,18, 3.o andar, tendo tomado conheclmen-
to e despachado todo o expediente que lhe
era afíecto, a directoria desta entidade
corporativa. A reunião foi presidida pelosr. dr. José Piedade, secretariado pelo dr.A. de Mesquita Carvalhaes, presentes os
demais directores. Pelo thesoureiro íolapresentado o balancete referente a recei-ta c despesa do meu de maio.
^elo sr. dlrector do Departamento Ju-r;dico loi tambem apresentado o relatóriodos serviços de utilidade prestados aos as-sociados durante o mesmo período. Pelo

presidente foi dado conhecimento das pro-videncias que tomara, em conferência como sr. director do Departamento da Recel-ta, acerca das reclamações de alguns as-sociados, contribuintes do imposto de ln-dustrlas e profissões e relativas ao paga-rr.emo do 2.o trimestre desse tributo. Com-niinilcou ainda ter representado no sr.chefe de Policia do Estado reclamandomediaas severas contra a quadrilha de la-droes de hydrometros que está agindo nacapital, causando grande prejuízo aos pro-pnctarlos predlaes, obrigados quo estãoa indemnizar a R. A. E. do valor dos«pparelhos desaparecidos. Foi, por fim,autorizadas as matrículas de 5 novos so-cios contribuintes, inscrlptos durante asemana finda, com dispensa do pagamentodi lola regulamentar.
ci:ntro do pkófessobadò paulista

Recebemos o seguinte communlcado;"O Centro do Profcssorado Paulista, as-
íociaçào de classe dos profesosres publi-cos do Estado, tendo entrado em entendi-
mento com notável engenheiro e constru-
dor está ultimando os trabalhos de orga-"Ização de um "Departamento Predial"'íuc em breve Iniciará as suas activldades,
Proporcionando aos professores associadosa possibilidade da acquisição de casa pro.Pna, mediante módicas prestações men-saes. eqüivalemos ou menores do qu» oaluguel.

Dentro de alguns dias serio distribui-das as clrculares aos sócios, detalhando os
Pianos definitivos de organização. Trata->- de uma iniciativa tra grande alcancesocial que virá resolver satisfatoriamente,
para o profcssorado, tanto da capita! co-
mo do interior, um problema até agoranao solucionado pelas associações conge-neres do Estado.

O conselho deliberativo do C. P. P. ro-unir-se-á terça-feira, dia O, ás 20,30 lio-ras, na sédc social, para as ultimas deter-mlnaçõCB,
Os pedidos de Inscripçao para compra

PINTOR CARIO» 81LVA

A ln»'i»uraçSo do »u« exposição na »éde
d* Hncledade Itul Kloirrandrruo do B»o

Paulo
Bob o patrocínio «In Associação Paulista

de ImpreiiHit o da Bocicdado 8ul Rlogrnn-
denso «lo Hílo Paulo, o pintor patrício Car-
los Bllva, recentemente chegado a esta
capital, Inaugurará, na sédc social dn se-
gunda das entidade» citados, A rua Alva-
rcr. Penteado, lio, 2." nndur, amanho, segun-
da-felra, ás 10 horas, a sua cxposl-
ção do nuadros, ,

O pintor Carlos Bllva apresentara uma
colccçáo de quadros deveras Interessante,
destacando-se Innumeras palzagem.
CONSELHO Di: ORIENTAÇÃO ARTÍSTICA

DO ESTADO
Sessio ordinária •", ;._',:

Com a prcBença do sr. dr. Raul do ITcl-
tas representando o sr. dr. Secretario da
Educuçáo o sob a presidência do ur. «o-
mos Cardim Filho, rcallzou-sc a 30 dc
maio D. D. uma sessio ordinária do Con-
solho de Orientação Artística. Comparece-
ram á mesma os conselheiros: drs. ilieu-
doro Braga, Dado Ue Moraes, Francisco
Salles Vicente de Azevedo c os maestros
Samuel Archanjo dos Santos, Armando Bcl-
lordl o prof. Aliplo Dutra. Secretariou n
sessio o dr. Theodoro Braga.

Iniciados os trabalhos, íoram lidos pa-
pels referentes ao expediente, discutidos
ossuuiptos quo dizem respeito ao conselho,

tomadas providencias de ordem fcerai:
— recebimento do npollco do seguro cen-
tra fogo, du Plnacothcca do Estado rio
Sáo Paulo; requerimento do A. Llonel Mor-
purgo, pedindo aulorlznç&o pnra dar aulas
particulares, nada ha a deferir; pedido dc
registo do "Conservatório Musical Santa
Cecília", de Marllla, devendo o requeren-
te completar as disposições exigidas pelo
dec. 9.708 de 7 dc dezembro de 1938; re-
querimento do dr. Luis Wetcrlé c sr. Mu-
cio Lobo da Costa, candldatando-so ao cor-
go dc fiscaes de ensino musical, sclente
o Conselho, archlve-se; correspondência o
recibo dc Alfredo Ollanl, pensionista de
Estado na Europa, sobre prestaçio de con-
tas relativas ás bagagens do ex-penslo-
nlsta Antônio Padua Dutra; revistas o pu-
bllcações sobre os activldades do pcnslo-
nlsta Camargo Ouarnlcrl, em Paris; offl-
cio do sr. presidente da commissão orga-
ntzadora do VI Salão Paulista de Bellas
Artes, enviando rclaçio dos nomes dos ar-
tlstas premiados; proposta de venda de um
prédio, para sede da Plnncothe:a, Conse-
lho e Escola de Bellas Artes, uma vez dado
o parecer da commlssio, cncamlnhe-se ao
dr. Secretario da Educação; foi accelta a
proposta de d. Anonletta Prado Arlnos de
Mello Franco, sobre vendo da obra "Par-
tida da Monção", de Almcldn Júnior; com-
municações do Banco do Estado dc São
Paulo, referente ao pagamento á penslonls-
ta do Estado. Althéa Allmonda, que re-
centemente embarcou para Paris; dcslgnnn-
do o ma-stro Raul Larangelra para lis-
cal do "Conservatório Dramático e Mu-
slcal de Bauru"; lido um trecho do dls-
curso do sr. dr. Interventor Federal, por
oceasião da Inaugurarão do retrato exe-
cutado por Almeida Júnior, do marechal
Floriano Peixoto, no Palácio do Governo;
Informações pedidas prio "Conservatório
Musical Vllla-Lobos", de Bauru', quanto a
prazos, deve cumprir os dispositivos do
dec. 9.708; resolvendo, cm seguida, que
todos os estabelecimentos de ensino nrtls-
ticos que tenham requerido seu reconhe-
cimento c que não satisfizeram ns exl-
genclas do dec. 9.708. que o façam den-
tro de 15 dlns. sob pena de serem appll-
cadas as penalidades constantes do m-smo
decreto; o dlrector dn Escola de Bellas
Artes do Sáo Paulo encaminhou o resul-
tado dos concursos de pintura e esculp-
tura nara o prêmio "Aperfeiçoamento Ar-
tlstlco" em nue foram candidatos os srs.
Archlmedes Dutra c Jullo Guerra, tppro-
vando o Conselho o resultado do jury. con-
cedendo n ambos o "Prêmio Aperfeiçoa-
mento Artístico" nos termos do dec. 7.887
de 28 dc maio de 1036 encaminhando ao
sr. dr. Secretario dn Educação; tomando
conhecimento e apnrovando de accôrdo com
o dec. 9.708 o relatório apresentado neln
commissão composta dos srs. maestros

Rosslnl Tnvarcs de Uma e Armando Bel-
lardl. encarregada da verificação nrévla

rto "Instituto Dramático e Musical de
,,.„.„» I Bauru"', que concluiu favoravelmente pelao decre o estadual 10.128, que velo re-1 inspeccáq prévia desse estabelecimento' de-giilanicnlnr o exercício dn pharmacia no ] liberando sobre pagamento de flsca»s deEstado, deverão realizar-se em outubro estabelecimentos muslcaes. ficando resol-

QUEREM AS MESMAS MUSICAS, AS MESMAS
ORCHESTRAS E OS MESMOS CANTORES

OS CURIOSOS PEDIDOS DOS OUVINTES DA "COLUMBIA

BROADCASTING SYSTEM" AO DEPARTAMENTO DE PRO-
PAGANDA — TEREMOS, AMANHA, A REPETIÇÃO

DO PROGRAMMA DE DOMINGO PASSADO
RIO, 3 (Da nossa succursal — Via"Vasp") — Acaba dc acontecer um.i

coisa interessante no intercâmbio ra-
tllophonlco que cstíi sendo realizado
por parte da "Coltimbla Broadcostlng
System" c do Departamento Nacional
de Propaganda.

Domingo ultimo, cabendo-lhe a vez
do transmlttlr, o Departamento enviou,
a estação central daquella poderosa
cadela de emissoras norte-amerleanas,
seu segundo programma, organizado
todo cllc com musicas e interpretes dc
composições inspiradas no nosso "folk-
lore".

Entremeiando breves commentarios
c Informações sobre as activldades na-
elonaes, o Departamento Nacional de
Propaganda poz Francisco Alves, Syl-
vio Caldas, o "Trio de Ouro" e as or-
ohestras de Benedicto Lacerda e Kol-
man, esta do Cnslno da Urca. Tudo
no legitimo e, portanto, bom gênero
popular.

Como havia acontecido com a prl-
meira emissão brasileira, constituída,
tambem, dc rythmos populares, a im-
pressfio de acolhida foi a mais llsonjci-
ra, através dos telcgrammas e, poste-
rlormente, das cartas aéreas que o Dc-
partamento de Propaganda está rece-
bendo de varias cidades americanos.

Grande numero de ouvintes dc do-
mingo passado quer a repetição do pro-
gramma, sem alteração de uma nota
na parte musical e de uma virgula na
parte literária. Vae o Departamento
de Propaganda repetir o programma
que transmittira domingo ultimo, e is-
so porque os seus ouvintes americanos

ci açoês
próximo, estando a Inscripçao automati
cíimente aberta no mez de setembro.

A Associação envia norma de requeri-
mento para os interesssados, bem como
a relação dos documentos precisos.A Casa da Associação, na praia em
Santos, está com seus quartos tomados
para o mez de Junho, acceltnndo pedidos
para o mez de Julho, e seguintes.A copia do quadro dos offlciaes de
pharmacia. ultimamente habilitados, es-
ta sendo enviada para os interessados do
interior do Estado.

O expediente da Associação, na aè-
de da rua S. Bento, 100, Inicia-se ás 9
horas, Indo ate ás 18 horns.

O curso de preparatórios de oíflcla-
lr.to de pharmacia esta funcclonando dia-
ria mente, na sede social, aulas das 20 ás
22 horas."

UNIÃO DOS SVNDICATOS DE TRABA-
LHADOKES DE S. PAULO

Em reunião geral havida no Departa-
mento Estadual do Trabalho, dlo 31 de
maio ultimo, em presença de autoridades
e do Inspeetor regional do Trabalho, dr.
Xavier Sobrinho, foi escoihida a Junta
Governativa Provisória desta entidade. A
referida Junta, na sun primeira sessão,
levada a effeito na presença ¦ do fiscal do
D. E. T., sr. Octavlo Villaça fez a se-
gulnte distribuição dos cargos:

Presidente, Salustiano M. Bandeira de
Mello — Syndlcato dos Bancários; l.o se-
cretario, Armando Affonso Costa — Syn-
dlcato dos Conductores de Vehlculos; 2.0
secretario, Oswaldo Falotlco — Syndlcato
dos Commerciarios de S. Paulo; l.o the-
sourelro, Moyscs Coullnho — Syndlcato
dos Hotels, Restaurantes e Congêneres.

SYNDICATO DOS CONDUCTORES
DE VEUICULOS

O Syndlcato dos Conductores de Vchl-
culos, com série á avenida São João, 285,
Informa a seus associados o seguinte:

Esteve reunida n sua Commissão Execu-
tiva para estudar o debater certas medi-
das do Importância capital para os mo-
torlstas e leval-as á apreciação da auto-
ridade competente.

Nessa reunião ficou assentada a elabo-
ração, de um memorial, cuja entrega, ao
sr. dlrector da D. S. T., se lez, por uma
commissão adredemente escolhida dentre
os motoristas syndicallzados.

Recebida que foi a commissão dc moto-
rlstas do Syndlcato, foram debatidos os
seguintes tres pontos do referido menio-
rlnl:

l.o, preferencia pura os motoristas no
cuso de exames médicos, apôs uni desastre;
2.o, excesso de rigor nos exames médicos;
3.o, o uso das pernclras para os motoristas
de omnlbus.

Quanto ao primeiro ponlo, ficou assen-
tada a preferencia no exame medico pa-
ra os motoristas vlctimas de um desastre,
pois, qualquer parada no trabalho desses
companheiros significa prejuízo do conso-
quencias rulnosus.

Quanto ao 2.0 ponlo, ficou assentado
quo será adoptada uma certa liberalldade
nos exames médicos, tambem, em casos
de desastre, para os motoristas Já desgas-
tados na profissão, aftm dc não preju-
dlcal-os nos empregos, até que se regu-
lamente a aposentadoria para elles.

Finalmente, quanto ao 3.0 ponto, ficou
determinado, que a questão das pernelras
será tornada de uso facultativo para os
motoristas do omnlbus.

Como se sabe, vae ser tornado obriga-
torio o uniforme unlco, para os motoristas
de omnlbus. Aliás, essa medida foi piei-
teada por esta organiza ."íio, em fins dc
1938. Mas, a D. S. T. adoptou, tambem,
o uso das pernelras.

Quaesquer outros esclarecimentos, pode-

vida a seguinte tab-lla: 300S000 nara os
cstfbcleolmentos que tenham até 60 ulum-
no.i. 4005000 até I0O alumnos e 500S0nn
mais- de 100 até 200 alumnos; tomando
coiihn<'iiii»nto e anprovando n relatório apre-
sentado rmla commfssãn composta dos srs.
Acncln Machado d" Camnos e Armando
Belltfrdl, pnearreondn da verificação nré-
vln do "Conservatório Musical de Pan-tos", que ramlulu favoravelmente pela ins-
pecção prévia.

j)iirÃfit™,?ni «io Sônico
de Transito

ricam convocados para comparecer ama-
nhã, As 8 horas. A rua Victoria n. 517.
nílm de serem snbmcltidos noi exames querequereram os seguintes candidatos:

Manuel Dloco, Samuel Deutsch, Manuel
Teperman, Antônio Rcudella, José Seragla,
Ronato Marques, Maurlllo Samnaio Bote-
lho Filho, João Scorza. Franz Kal Robert
Schultz. Arnaldo Philomeno Delllvenerl,
João Carlos Leitão Bandeira, José Maga-
lhães Caied Abduch, Feliclano Capuano,
Tufy Sallm Scaff, Humberto Cosenza. Lydia
Serrlcchlo, Cândido Ribeiro do Prado, Be-
r.edlcto Dias dos Sontos. Paulo de Carva-
lho, Luis Antônio Martins. Joaquim Au-
frusto Ribeiro do Valle Neto, dr. Annlbal
Augusto Pereira.

RESULTADO DE EXAMES
Foram npprovados em exames, os seguin-

tes candidatos:
Modesto Mazzonl, João Gonçalves da Cos-

ta Barros, André Pnp, Américo Goltardo,
Luis Casas, Horacio José do Prado, Bene-
dlcto Provazl, Ivo dos Santos, Francisco
Martins, Juan Aguilar Relnn, Oswaldo de
Oliveira Reis, Reprovados. 12.

Ficam convocados para comparecer no
dia G do corrente ás 8 horas, os seguintes
candidatos:

Armando Mlchalwati. Tufy Sallm Scaff,
Enzo Clferi, Francisco Sanches, João Theo-
doro de Freitas, Orlando Senatorl, Layr
Pereira, Luis Sylvio Chlmentl, Mario Ar-
mando Potlccan. Jayme Jnnessi. Manuel
Antônio de Sousa Filho, Diego Barreli, Eric
Arthur Doribcll. Joaquim Francisco de Oli-
veira, Mario Vieira, José Paes de Figuel-
redo. Américo Piicinl, Antônio Vieira, Age-
nor do Amaral, José de Freitas Mendonça,
Francisco Alves, José Ubirajara Barreto,
Tcljl Yanittzakl.

Foram approvados em cxalnes os se-
gulntes candidatos:

Françols Theodoro Segers, Lysenor de
Alcan Ara Abade, dr. Josô dc Oliveira Ra-
mos. Jorge Freitas. José Lote de Andra-
de. Helnrlch Shlelka, Waldemar Alves Cruz,
Heloísa de Camargo Penteado, Jacob Leh-
rer, Manuel dos Santos. Brasillno Augusto
Alves. Antônio Paglluca. Luis Caramlco,
Carmen da Silva Worns, Josepha Maydalo-
na Dlter, Thomaz Jorge Steagall, Pedro
Cordeiro. Reprovados, 8.

VINTE ÀNNOS COM PRISÃO
DE VENTRE!

PARECIA ESTAR COM NÓ
NAS TRIPAS...

Para os nossos leitores interessados,
reproduzimos fielmente, a carta de
agradecimentos que recebemos do sr.
Aliplo Pinto Backcr, residente em
Cascaduru, Rio. Eil-a:

Tão satisfeito me sinto com o uso
das PÍLULAS ALOICAS que um dever
de gratidão me obriga a escrever-lhes
esta, afim de communlcar o estupendo
resultado que obtive com este produ-
cto. Ha 20 annos que vivia soffrendo
de uma rebelde prisão de ventre a
ponto de passar 15 dias seguidos sem
evacuação. De um anno a esta parte
vivia a custa de purgantes fortes e la-
vagens, que ao invés de regularizarem
os intestinos, Irritavam e ressecavam
cada vez mais. Ultimamente então,
comecei a sentir dores tão agudas no
ventre que parecia estar com nó nas
tripas... Deparando afinal em um dos
Jornaes dessa Capital com um annun-
cio das PÍLULAS ALOICAS, resolvi
experimental-as. Confesso que come-
cei sem esperanças, pois já estava des-
Illudido de tantas drogas. Qual náo foi
o meu espanto e satisfação ao notar
que ellas começavam a produzir uma
evacuação normal e diária dos meus
intestinos. Já tomei um vidro ú agora
estou começando o segundo. Creio que
não irei até o fim porque os meus ln-
testinos já estão regularizados como
um relógio. Cada vez o seu effeito é
mais admirável. Estou encantado.
Sinto-me outro homem. Adeus neu-
rasthenia, tonturas, somnolencia, en-
xaquecas, dyspepsias, tudo, tudo desap-
pareceu da noite para o dia. Até pa-
rece que remocei dez annos. Nunca
pensei que da flora medicinal tirassem
produetos tão maravilhosos. As PILU-
LAS ALOICAS, ainda têm duas gran-
des vantagens. Não produzem eólicas
nem habituam o organismo.

Esta carta foi escripta sem constran-
gimento, portanto podem V. Sas. dar
publicidade se acharem que ella tem
algum valor para as innumeras cria-
turas martyres como eu fui desse in-
commodo.

reclamam mais musica popular, mais
rythmos brasileiros, mais samba.

Dessa forma, depois do amanhã, es-
turfio novamente ao microphone do Dc-
partamenlo Nacional de Propaganda
llRiido dlrcclamcntc com a "Columbla
Broadcastlng System", ns orchestras de
Benedicto Lacerda o de Kolman. Syl-
vio Caldas, Francisco Alves 0 o con-
junto vocal "Trio de Ouro".

Vale a pena um exame ás cartas re-
cebidas pelo D. N. P. logo depois da
transmissão do seu primeiro program-
ma de Intercâmbio com os Estadas
Unidos.

Um ouvinte du cidade de Dctrolt, Al-
fred Ingram, residente no n.° 14.S35,
da Orandvllle Road, diz o seguinte:"Acabo de ouvir uma irradiação do
Brasil via Columbla Broadcastlng Co.
cm sua estação local —¦ Detrolt-Mcho-
gan, W. J. R. Estava dirigindo meu
automóvel, de volta dc um theatro, e
fiquei maravilhado ao pensar que, em-
quanto corria nas ruas de Detroit, ou-
via um homem falando e o som da
musica locada milhares de milhas parao sul. A recepção foi multo clara e
seu "speaker" é multo bom. Achei ln-
teressante. Estou certo de que con-
scgulrcls, brevemente, um grande nu-
mero de ouvintes attentos, graças ao
modo porque vosso "speaker" explica
todos os assumptos. Minha filha de 16
annos, que estava tambem ouvindo, pe-diu-me para comprar uma passagem
para o Rio dc Janeiro, afim de reali-
zar a viagem suggerida por vosso"speaker". Este é o resultado de uma
propaganda bem organizada. Sempre
ao vosso dispor, etc. — C. H. H. Jon-
gbaw, director da firma Wllfrcd E.
van Romondt/s.lrading Co. Ltda.".

PHARMACIAS QUE HOJE
FICAM DE PLANTÃO

Estão de serviço, hoje, as seguintes phar-macias:
CENTRO: — Santos, rua São Bento, 500;

Correio, Praça do Correio, 40.
BRAZ-MOO'CA: — Central do Braz, av.

Rangel Pestana, 1.415; S. Vlto, rua Benja-
mim dc Oliveira, 12S; Mercúrio, av. Ran-
gel Pestana, 2.018; Santa Alice, av. Celso
Garcia, 40; Redorat, rua Hippodromo, 338;
Rossl, rua Bresser, 2.312; Etna, av. Celso
Oarcia, 130; Oenny, av. Rangel Pestana,
1.023; Basile. rua Moóca, 282; Frei Oalvão
rua Plratlnlnga, 730.

ORIENTE — CANINDE' — PARY: — S.Galeno, rua Oriente, 24; Oriente, Oriente,
141; Santo Antônio do Pary, rua Maria
Marcollna, 29G-A; S. Caetano, rua Bros-
ser, 32; S. Miguel, rua Joio Bohemer.
236; Bandeirante, av. Vauticr, 102; Santa
Clara, rua Santa Clura, 05.

LUZ-SANTA EPHIGENIA: — Aurora, rua
Santa Ephlgenia, 299; General Osório, rua
General Osório, 1.182; Landim, rua Bri-
gadeiro Tobias, 786; Maria Isabel, ai. Noth-
mann. 18.

PARAÍSO — VILLA MARIANNA: — Qua-
nabara, rua Paraíso, 48; Anna Rosa, rua
Domingos dc Moraes, 81; Redemptor, rua
José Antônio Coelho, 139-B; Indiana, rua
Domingos de Moraes, 138-A; Vlta, rua Tan-
gará. 12.

LUZ - S. CAETANO: - Tlblrlçá, rua
Pedro Vicente, 15; Santa Therezlnrm, rua
Cantareira, 275; Espirito Santo, rua JoSo
Theodoro, 100; Del Grande, rua São Cae-
tano, 255; Saude, av. Tiradentes, 10; Me-
úíclnal, av. Tiradentes, 230.

AV. BRIG. LOIS ANTÔNIO — BELLA
VISTA: — Nacional, av. Brlg. Luís Anto-
nlo, 1.540; Sul America, av. Brlg. Luis An-
tonio, 873; Santo Antônio, rua S. Francls-
co, 29; São Nicolau, rua Conselheiro Ra-
malho, 430; Metrópole, rua Abolição. 357;
Salva-VIdas, rua Álvaro de Carvalho, 64;
Real, rua Manuel Dutra, 95; Paes Leme,
rua Augusta, 1.641.

STA. CECÍLIA - CAMPOS ELYSEOS —
PERDIZES: — Palmeiras, rua das Palmei-
ras, 120; Coração de Jesus, ai. Barão de
Piracicaba. 367; Bugre, rua Barra Funda,
393: Jaguurlbo, rua Martins Francisco, 58;
Nothmann, rua Carvalho Mendonça, 30;
Maria Immaculada, rua Sousa Lima; Bu-
tantan, rua Cardoso de Almeida, 133; Nova,
rua Palmeiras. 127; Santo Antônio de
Paula, rua Turlassu', 203; Borghl, rua
Sousa Limn, 174; S. Geraldo, largo Padre
Pertcles, 75.

Para completar a sua toílette

ECHARPES
de lã

Novidades européas

4

pÍHllMf'l»l|WMl

ECIIARPE de lã, discre-
tos desenhos cm listas ou
xadrez.

22$

ECIIARPE de lã em fina
textura, desenhos e cores
em lindas combinações.

35$
Ao lado:
TRIÂNGULO de lã, com
ã jour e quadrilé, bonita;
cores e desenhos.

19$
GRAVATAS de lá de cores
intensas, lisas ou listadas.

^

i DR. NESTOR GRANJA ::

48.° anniversario da As
sociação Auxiliadora das

Classes Laboriosas
Transcorre, dia 10, o 48.0 annlversario da

fundação da Associação Auxiliadora das
Classes Laboriosas, prestigiosa instituição
desta capital,

Em cnmmemoração & data, será realiza-
da, nesse dia, uma sessão solenne, na sede
social, As 20,30 horas, devendo falar sobre
a cphemcrlde os sócios honorários drs. Jos6
Adriano Morrey Júnior e Maximillano XI-
menes, brilhantes advogados do foro da
capital.

O programma prevê, depois, a cerimonia
da entrega de diplomas aos graduados du-
rante o anno; a comedia "A criada era pa-
troa", pelo corpo scenlco "Thalla", seguida
de um baile offerecido pela directoria aos
presentes.

18$

* Para vendas a prazo com
Credito Pessoal — 5.° andar.

- No Salão de Chá -
De segunda-feira, 5 até sabbado, 10

LUIZ ROLDAN
o notável Interprete das canções mexicanas, cantará,
de novo, todas as tardes em nosso Sal&o de Chá. Não
obstante o brilhante attractlvo que assim offerecemos
aos nossos "habitues", o preço do chá será o mesmo

dos dias communs: 4S000

MAPPIN STORES
PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO

rfXuJzxJk I
PUfEltRO

da casa própria serão recebidos dentro em rão ser obtidos na sede desta organl-«evor. logo após á distribuição das circu-' zação.
ASSOCIAÇÃO DOS EMPitEGADOS NO

SOCIEDADE DE ET.NOGRAPIHA E
FOLKLORE

¦ Reallza-se na próxima quarta-feira, ãs
20,30 horas, mais uma reunião da Socle-

COMMERCIO DE S. PAULO
A campanha pró-quadro social da As-

sociação dos Empregados no Commerclo de
8. Paulo prosegue Intensa, sendo nvul-

dade de Ethnographla e Fotklore, no pre-1 tado o numero de propostas acceitos. A
Ulo "Trocadero", 

praça Ramos de Azevedo.I. Nessa reunião o prof. Roger Bostlde, da
Faculdade de Philosophia Sciencias c Le-iras da Universidade de S. Paulo, fará"ma communlcação subordinada ao the-
ma: "Ensaios do Methodologla Afro Bra-sllelra". O methodo lingüístico no estudodos negros".

A entrada scrã facultada ao publico emgeral.
ASSOCIAÇÃO DOS OFFICIAES, PRÁTICOSE LICENCIADOS ESI FIIARMACIA DE

S. PAULO
Recebemos o seguinte communicado;"lniclar-se-ão 

dia 12 do Junho proxi-™o os exames de offlclalato de pharma-«a. prova escripta.
O» próximos exames, de accOrdo com

toxa inicial será, até 24 de Julho proxi
mo, de 10$000, sendo de 5$000 as men
saudades subsequentes para sócios con-
trlbulntes, isto é, da categoria dos cm-
pregados que trabalham no commerclo.

A bibliotheca continua sendo gran-
demente procurada, e numerosos sócios
têm offerecido obras á mesma.

O posto medico continua a attender,
dlariomente, a mais de 20 sócios doentes,
sendo os prestlmos proIirVonaes do me-
dico e da enfermaria feitos gratuitamente.

O Departamento de Collocações en-
caminhou, nesta ultima quinzena, seis
commerclarlos, sócios e não-soclos, que se
achavam desempregados.

A Escola de Commerclo D. Pedro C
continua a ministrar, diariamente, á nol-
te, d»s SO ás JJ horas, seus cursos » mais

Directoria do Serviço
de Saude Escolar

Sáo convidados a comparecer á Directo-
ria do Serviço de Saude Escolar, á rua
Nestor Pestana. 147, amanhã, ás 12,30 ho-
ras, com as provas de Identidade, as sras.
d. Edwlges Jacyra das Neves, Juracy Chrls-
ti, Clella de Araújo Franquclra, Ignez Ora-
zctll. Eugenia Barbosa, Clotildes Gouvea,
Ciais Trench, Maria Pinto Monlz, e os srs.
Avelino Pousa Fernandes, Oswaldlno Car-
valho, afim dc serem stibmettldas a lnspec-
ção medica.

Devem comparecer ás 12,30 horas do
dia 0 do corrente, para os mesmos fins,
as sras. dd. Emllla Coutlnho, Rosa La-
corte, Serpa, Maria José Pereira, Nair Bit-
tencourt, Eslcr Dias, Cintra de Lima, Ce-
cilla de Campos Pereira Vampré e os srs.:
Waldomiro Almeida César, Waldemar Sant'-
Anna Moura, José Coelho Gomes Ribeiro.

de 200 alumnos, nos seis annos de curso,
até o de peritos-contadores.— No próximo sabbado, dia 10 do fluen-
tc, deverá realizar-se o jantar de confra-
ternfzação "pró-séde social da Associação
dos Empregados no Commerclo dc S. Pau-
lo", em local que será previamente an-
nunclado. As pessoas que queiram dar sua
adhesáo deverão pagar na secretaria, a
quota ds UtOOO, fixada para coda com-
mensal.

Registo de menores em
situação de abandono
Ao sr. dr. Francisco Campos, Ministro

da Justiça, o dr. Eduardo de Oliveira Cruz,
Juiz de Menorcn, dirigiu, em data de 23
de maio ultimo, o seguinte officio:

"Tendo tido conhecimento, por uma no-
ticla vehlculada pelos Jornaes desta capl-
tal, que acaba do ser concluído pela Dl-
rectoria Geral de Estatística desse Mlnls-
terlo. o ante-projecto de um decreto-lei
sobre o registo civil de nascimentos, ve-
nho, com a devida venla, lembrar a v.
exc. a conveniência de ser Incluído em tal
decreto um dispositivo que autorize o Jul-
zo de Menores a mandar proceder, quando
ffir o caso, ao registo de nascimento dos
menores julgados em situação de abnn
dono, medida que será de grande opportu
nldade c que virá resolver a situação de
grande numero de menores sujeitos á Ju
rlsdlcção dos Juízos de Menores.

Agradecendo a attenção que v. exc.
se dignar dispensar ao assumpto, apro-
velto a opportunldade para apresentar a
v. exc. os meus protestos da mais elera-
da estima e consideração."

LONGA PRATICA EM BERLIM
Tratamento e operações

de:
Ouvidos, nariz e garganta i:

RUA LIBERO BADARÓ, 452 «
PHONE : 2-4821 «

Das 10 ás 12 hs., das 3 ás C hs. li
Aos sabbados das 10 ás 12 hs. •!St

LIBERDADE — GLORIA: — íris, rua
Irmã SImpllciana, 10; Lange, rua Verguei-
ro, 10; São Francisco, rua Estudantes, 424;
Accllmaçáo, rua Bueno dc Andrade, 6; Ca-
pitolio, rua da Gloria, 790; Santo Agostl-
nho, rua José Getulio; Pontuol, rua Bue-
no de Andrade, 60.

VILLA BUARQUE — CONSOLAÇÃO —
Municipal, rua Barão de Itapetinlnga, ..
1.0D2; Arouchc, rua Jaguarlbe, 1; Consola-
ção, rua Consolação, 201; França, rua Ma-
Jor Sertorlo, 315; Santa Helena, av. Rc-
bouças, 81; Bacellar, rua da Consolação,
312; Sanitária, rua Barata Ribeiro, 2;
Santa Marcelllna, rua Arouchc, 63.

ANHANGABAHU': — Esphinge, ruo
Anhangabahu', 137.

BOM RETIBO: — Ribeiro de Lima, rua
Ribeiro de Lima, 43; Bom Retiro, rua Areai,
12; Italo-Paullsts, rua Italianos. 34; Pas-
serlnl, rua Silva Pinto, 363; Bom Jesus
(Filial), rua Barra do Tlbagy. 127.

CERQUEIRA CÉSAR — Sabbag, rua
Theodoro Sampaio, 90; Cerquelra César,
rua Arthur Azevedo, 73; Dl Franco, rua
Eugênio Leite, 143-A.

JARDIM PAULISTA: — Pàtrlarcha, rua
Pamplona, 1856; Paiva, rua José Maria Lis-
boa, 241); Pamplona, rua Pamplona, 97-A;
Columbus, av. Brlg. Luis Antônio, 312.

SANT'ANNA: — Oriente, rua Voluntários
da Pátria, 294; Santa Lucla, rua Volunta-
rios da Pátria, 368.

IPIRANGA: — Bom Pastor, rua Silva
Bueno, 327; Ruy Barbora,, rua Bom Pas-
tor, 190; Santa Thereza, rua Silva Bueno,
1835; Tabor, rua Bom Pastor, 4.

SAUDE: — N. S. Apparecida, rua Do-
mingos do Moraes, 400-A.

PENHA: — N. S. do Rosário, rua da Po-
nha; Lealdade, rua João Ribeiro.

BELÉM — BELEMZINHO: — N. S. da
Penha, av. Celso Garcia, 405; S. Carlos,
largo do Belém, 21; 8. Luis, av. Celso Gar-
cia, 588, Dolvo, av. Álvaro Ramos, 100;
Ressurelção, rua Herval, 643.

VILLA POMPEIA: — S. Camillo, rua
Pompela, 107; Wcrneck, rua Ministro Fer-
reira Alves, 65; Santa Gertrudes, rua Api-
nages, 83-A.

PINHEIROS — Dora, rua Butantan. 25;
Pinheiros, rua Theodoro Sampaio, 2781.

LAPA: — Água Branca, rua Guaycuru's,
170; Brasil, rua Trindade, 1; Santa Isabel,
rua 12 de Outubro, 172; Ipojuca, rua To-
nelelros, 66; N. S. da Lapa, largo da La-
pa, 15.

CONSELHO PENITENCIÁRIO
DO ESTADO

DISCUSSÃO DE PROCESSOS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL,
PERDÃO E COMMUTACAO DE PENA

Lola A. riLOLA H. TEDRENHO
PARTEIRA DIPLOMADA

Com longa pratica na Clinica
Obstetrica da Faculdade de Medi-
clna de São Paulo — Attende a
qualquer hora do dia e da noite.
Applica injecções intra-muscular
e endovenosa (sob prescripção

medica).
Rua das Palmeiras n.° 88 - Sob.

Telephone, 5-6721.

No dia 2 do corrente, no edifício da Pe-
nltenclarla do Estado, sob a presidência
do dr. Condido Motta, secretariada pelo dr.
Accaclo Nogueira, dlrector geral daquelle
estabelecimento, presentes os membros drs.
Flamlnio Favero, A. C. Pacheco e Silva,
César Salgado e Aurelino Roberto Duarte,
bem como os drs. Álvaro Pires da Costa,
sub-director Penal e de Instrucção, João
Carlos da Silva Telles, assistente da sub-
Directoria da Saude, e Mario Augusto Bru-
no, sub-sccretarlo do Conselho Penitencia-
rio, realizou-se mais uma sessão ordinária
deste, sendo lida e sem debate approvada
a acta de sessão anterior, passando-se em
seguida á ordem do dia, da qual consta-
va á discussão dos processos de livramen-
to condicional, perdão e commutação de
pena, dos seguintes sentenciados:

RELATOR DR. FLAMTNIO FAVERO
Augusto Merisl,. n. 3.931, o Conselho re-

solveu, por votação unanime, opinar pelo
deferimento do pedido.

Manuel Coelho, n. 4.157, o Conselho re-
solveu, por votação unanime, opinar pelo
Indeferimento do pedido.

José de Mello, n. 3.579, o Conselho resol-
veu, por votação unanime, opinar pelo ln-
deferimento do pedido.

José Antônio da Silva, n. 3,753, o Con-
selho resolveu, por votação unanime, opl-
nar pela denegação da graça.

Jeronymo Taconha, n. 2.348, o Conse-
lho resolveu, por votação unanime, opinar
pela denegação da graça.

Henrique Zanfolln, n. 4.296, o Conselho
resolveu, por votação unanime, opinar pela
denegação da graça.

Roque Smiglianl Ferrari — (Casa de De-
tenção) — o Conselho resolveu, por' vota-
ção unanime, opinar pela denegação da
graça.
RELATOR DR. A. C. PACHECO E SILVA

Olivlo Mamesso, n. 3.800, o Conselho re-
solveu, por votação unanime, opinar pelo
deferimento do pedido.

Antônio Jorge Chabbouh — (Casa do De-
tenção) — o Conselho resolveu, por vota-
ção unanime, opinar pelo deíerlmncto do
pedido.

Antônio de Almeida, n. 3.906, o Conse-
lho resolveu, por votação unanime, opinar
pelo deferimento do pedido.

Llno Pedroso, n. 3.075, o Conselho re-
solveu, por votação unanime, opinar pela
denegação da graça.

Reynaldo Cavanolll, n. 3.728, o Conse-
lho resolveu, por votação unanime, opinar
pela denegação da graça.

Manuel José de Moraes — (Casa de De-
tenção) — o Conselho resolveu, por vota-
ção unanime, opinar pela concessão da
graça.

Benedicto Ambroslo Gomes, n. 3.742, o
Conselho resolveu, por votação unanime,
opinar pela denegação da graça.

RELATOR DR. SYNESIO ROCHA
Jusadro Okasakl — (Cadela Publica de

Araaçtuba) — O Conselho resolveu, por
votação unanime, opinar pelo lndeferimen-
to do pedido.

Maria de Carvalho Fonseca — (Cadela
Publica de Campinas) — O Conselho re-
solveu, por votação unanime, converter o
Julgamento em diligencia.

Benedicto Fernandes Jordão Cantinho —
(Casa de Detenção) — O Conselho resol-
veu, por votação unanime, opinar pela dc-
negaç&o da graça.

RELATOR DR. CÉSAR SALGADO
Pedro Elias de Oliveira, n. 3.818, o Con-

selho resolveu, contra o voto do ar. Aura-
llano Duarte, opinar pelo Indeferimento
do pedido.

Antônio Fernandes Oiraldo — (Cadela
Publica de Barretos) — O Conselho resol-
veu, por votação unanime, opinar pelo ln-
deferimento do pedido.

José Pinto Baptlsta — (Cadela Publica
de Piracicaba) — O Conselho resolveu, por
votação unanime, converter o Julgamento
em diligencia.

Benedicto Salgado, n. 4.704, o Conselho
resolveu, por votação unanime, opinar pelo
Indeferimento do pedido.

José Maria da Silva Júnior, n. 5.189, a
Conselho resolveu, por votação unanime,
opinar pela denegação da graça.

Asneiro do Nascimento, n, 5.063, o Con-
selho resolveu, por votação unanime, opl-
nar pela denegação da graça.

Jullo Mllano Melfl — (Casa de Deten-
ção) — O Conselho resolveu, por votação
unanime, opinar pelo Indeferimento do po-
dido.

DR. FRANCISCO ARMINANTE
Clinica medica dc adultos e criança*
Vias urinadas • Dlathermia - Ralos

violeta - Tratamento do diabete*
Consult: L. Badari, 453 - Phone 3-1437
Resid: Vol. da Pátria 300 • Fone 3-8893

Pelo inicio das obras de installado
do Parque Nacional de Iguassu
CONGRATULAÇÕES COM O PRESI-
DENTE GETULIO VARGAS E MI-

NISTRO FERNANDO COSTA
RIO, 3 — (Da nossa succursal, via

Vasp) — O Ministro Fernando Costa
recebeu o seguinte telegramma:

"Foz do Iguassu", 2 — 0 Centro
de Commercio, Industria e Lavoura
da Foz do Iguassu', pelos seus dlre-
ctores lnfra-asslgnados e em nome das
classes ordeiras e produetoras, hypo-
theca penhor e gratidão ao exmo. sr.
dr. Getulio Vargas, digníssimo Chefe
da Nação, e a v. exc, sr. Ministro,
pelo Inicio almejado ideal Parque Na-
clonal de Iguassu', que cheio de ju-
bllo hoje assistimos os primeiros pas-
sos da actividade dos construetores
da primeira missão sabia e intelllgen-
temente dirigida do dr. Francisco de
Assis Iglezias, que a todos enche de
conforto, enthusiasmo e esperança que
no futuro próximo marcará nova éra
de grandeza para esta encantadora
fronteira das tres nações. Respeitosas
saudações, Accacio Pedroso, presiden-
te; Marcellino Risden; Ernesto Fei-
tag; José Werner; José Costa; Sylvio
Sotto Mayor; Gregorio Batto; Ra-
phael Rouver; Octavlo Vaz; José Ber-
nardl Filho; Carlos Werner e Euge-
nio Roberto".
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Um conto de fadas para a
nossa sensibilidade... com
"as 3 Inesquecíveis pequenas
do barulho" mais gTaclosas
do que no seu primeiro
filme! DEANNA DURBIN
gorgeando novas e Ilndis-

simas canções...
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"VIDA DE PESCADOR"
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UMA DAMA... UMA MUNDANA... UM VIAJANTE... UM
AGIOTA... UM BANDOLEIRO... UM MEDICO... UM
JOGADOR... cada qual vivendo o seu drama... reunidos iro-
nicamente, pelo destino em desesperada e perigosa jornada!

DURBIN
NanBREY.HelenPARRISH

As musicas c as canções cantadas por
Bobby Breen, nesso novo íilme da RKO
Radio, "Vida de pescador", estão tio sabia-
mente distribuídas, que n&o Interferem no
Interesse da historia, e só depois que o
ultima scena tenha terminado, c que \ao
apreciar a belleza, subtilldade e arte com
quo ella moldura este cellulolde.

Bobby Breen, canta seis canções, desdo

rs mais românticas e antigas. "Torna
fjorrlento", "Santa Lucla", ate as mais
modernas "Sell Your Cares For a Song".
Merece Importante destaque a attracçiio de
Léo Carrllo, que faz o papel de pae I do
menino cantor,"Vida de pescador", é o novo cartaz da
RKO Radio, que estará á partir de amanhã
no cine Broadway.
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THEATRO BÔA VISTA
EMPRESA N. VIGGIANI

HOJE — Vesperal ás 15 horas — Sessões ás 20 e ás 22 horas

MUL
Modernissima comedia em 3 actos e 12 quadros de CLARA BOOTHS.

Traducção de E. Pancani.
Nesta comedia, puramente familiar, tomam parte só actrlzes, destacando-se

Alba Regina — Franca Boni — Mebi Daniel — Tina Capriolo
Rapidíssima mudança de scenas em PALCO GIRATÓRIO.

"NO TEMPO DAS DILIGENCIAS"
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Tim Ho»

muitos outros que farío reviver o» tem-
nos heróicos dos desbravamentos dos im-
Sienscf errltírlos norU-am^oano.. do
oeste pelos pioneiros daquelles tempos.
"No tempo dis Diligencias" será apresenta-
do pela United Artista a partir de oma-

nli& naa telas do Odeon - Sala Vermelha
e Alhambra, simultaneamente. Só no Odeon,
como complemento do programma, um
desenho de Walt Disney em cores: "Dia
de Sorte", com o pato Donald.

* * *
CARLO BUTI PELA PRIMERIA VEZ NO CINEMA

I Um filme épico e monumental produzido' -;or "Walter Wanger, nos mostra no seu
I desenrolar, um drama vertiginoso e esma-

Kador Duas mulheres e sete homens em
I uerigosa Jornada, através os valles áridos
l do AriK>r.5. lutam desesperadamente para
j podereia chegar a localidade mais próxima.

Esse Iflme espectacular se Intitula: "No
tempo das Diligencias", e tem por prota-
nonlstas uma "plolade" de artistas de prl-
melra classe: Clalre Trevor, John Wayne,
George Bancroft, John Carradlne, Andy

I Devine, Thomas Mitchell, Louise Platt, Do-
) nald Meek, Berton Churchlll e Tim Holt e

Cario Buli fará sua estréa no cinemaein ''Só para homens" - sob a dlrecção
deauido Brlgnone, o mesmo director de
"Viver".

"Só para homens" é o filme que todas as
mulheres esperam com ansiedade, pois que
Cario Butl, neste filme, canta nada menos
de cinco novíssimas canções que vao ficar
na voz de toda a cidade.

Antônio Oanduslo. Guldo RkdolI-e-Wen-
to o maior trio de cômicos da Itália, es-
«o com Cario Butl nessa desopllante co-

media musical produzida pela Cinecittá de
Roma.

Paola Barbara, a companheira de Cario
Butl, formam o par romântico do. filme."Sô para homens" (dedicado ás mulhe-
res) consiste em manter o espectador em
continua hilarledade, pelas situações comi-
co-compllcadas que apresenta através o
seu desenrolar em ambiente chie e as ve-
zes plttoresco.

A esperadisslma estréa de "Só para ho-
mens" terá lugar amanhã no Ufa Pala-
cio, apresentado por Art-FIlmes.

THEATRO MUNICIPAL
TEMPORADA OFFICIAL DE 1939 — Empresa N. Viggiani

JEAN CLAIRJOIS apresenta a COMPANHIA FRANCEZA DE COMÉDIAS
Henri Rollan - Jeanne Boitel - Fernande Àlbany

HOJE. — A's 15 hs — VESPERAL — ULTIMO ESPECTACULO

 DUO 
D'aprés COLETTE de P. GERALDY — HENRI ROLLAN
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Se V. S. ainda não visitou a

Loja KM TO
não deixe de fazel-o o quanto
antes. Lãs das melhores fa-
britas por preços sem com-

Variadissimo stock de sedas
pesadas para a estação em
tonalidades modernissimas.

Procure conhecer os bellissi-
mos velludos importados, do
Japão, pela

Loja KI1TO
bem como outras novidades
para vestidos de "soirée".

ki tra

Whumm^r ÜáoflHtüymmm
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Rua Libero Badaró, 130 - SÃO PAULO

fMEffl HOJE
Avenida s. foAo - phones 4-7030 • 7twi

ÍAR CONDICIONADO
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'-- Som • pcojocçôo porlailoo :

O ultimo e mais gozado film
do Gordo e o Magro

íf sessões \\
CORRIDAS ]\\ a partir das JJ>\ 10 horas II

1 - ** i IH

A CEIA DOS VETERANOS
"Bfock-tteads'

Pítrlelí Minna Billy
ELLIS • GOMBELL - GILBERT

Complementos: Um seguro arris-
cado, c/ Charley Chase e Noticias
do dia (rec. p/ avião). Na vesperal
das 10 horas — Preço unlco: 2$500

;.:>¦;¦.«¦¦¦. ;-.¦ ,í -\-.->';r ..ytv
. Nenhum Mm estreado no;
ê "METRO";sèra exhlbldò;

Capital antes de passados
.'60 dias de suas oxhibiçõos

/SP «ECO SNk
// — Vfttparal: — y. •

II Entrada . 4 5000 i\
IJ tr2 «ntrado JJ500 I-
|| — Noito- «- I
H Platéa • . «J50O jj

^_^ \\ Balcão Ito. 3ÍSOO n
,<ÍSÍV \>, Balcão 7.a, 3$O0O II
gnk\« \J/Í «ntrado 3ÍOOO^/

THEATRO MUNICIPAL
TEMPORADA OFFICIAL DE 1939

 Empresa N. Viggiani 

Depois de amanhã, ás 20,45 hs.
0 GRANDE ACONTECIMENTO ARTÍSTICO

PRIMEIRO RECITAL POÉTICO

BertaSingermari
A MAIOR ARTISTA DA PALAVRA _

Ingressos á venda com muita procura

"3 MENINAS ENDIABRADAS"
Elle nunca leu o» mala celebre» roman-

ce». NAo Ko»ta tln quarteto» de Inatrumen-
to» do corda», nem do poeilas, nem de
Rente que começa nn converaiiçíoj dlion-

Wmí -.. i |B
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do: "Como vRo na coisas?" o nunca dílo
uma 'opportunldade a quo os dcmal» ia-
Iam.

Ello como vegetacs, nAo por Rosto ma»
por lho fazerem bem; possuo um carro com
o vollanto do lado direito porque é sua
nmblçSo viajar por toda a Europa cm nu-
tomovcl.

Completando esta InformaçAo, esclarece-
mos quo elle mede 6 pés dc altura, pesn
178 llbrns, tem cabellos castanhos c olhos
azues, temperamento alegre e 6 um dos
melhores aviadores americanos. Esta 6 umn
synthetlcn descrlpç&o de Bob CUmmlng»,
um do» galAs no mais recente íilme de
Dcanna Durbln "3 menina» cndlabradas",
da Novn Universal que scra lançado a par-
tlr de quinta-feira no Bandeirante e Ko-
sario simultaneamente.

Groves o. Mndlcy UA.
lliidilrrsflrlcl — l.nrl

CASIMraAS INGLEZAS
AUTIIENTICAS

Para o dlarlo . . 28OSO00 o corte
Para passeio . . . 3505000 o corto
Para visitas . . . 400$000 o córte
As mais finas do mundo a 5R0$.

Stock para prompta entrega
4.000 amostras para Importação

Deposito dos fabricantes

Casa Huddersfield Lld.
RUA 3 DE DEZEMBRO, 40

"A CEIA DOS VETERANOS", NO METRO

VA dlvcrtlr-se e leve os seus pequenos
no Metro (nr condicionado) que tem no
seu cartaz a gozadlsslma comedia do Oor-
do o o Magro "A cela dos veteranos", uma
"bola" de Irresistível comlcldndc o que é,
tambem, a despedida da tela da famosa
duplo de comediante».

"A cela dos veteranos" será cxhlbldn na
costumeira »e»»So Infantil dnz dez horas
quo todos os domingos o Metro offerece
A pctlzada dc SAo Paulo. Assim, tcrcmo.i
hoje sessões corridos a partir das 10 ho-

Pátria Ellis. Mlnna Combcll, Billy 011-
bert e James Fylnlalson complctnm o elenco.

INo 

mesmo programma teremos uma co-
media de Charley Chnsc — o magrlsalmo
— "Um seguro arriscado".

A PSYCH0L0GIA
DO ESGOTADO...

ó sempre moldada n» baixas dc suo
energia especial, Quem nAo tem con-
fiança cm seus nervos nao perde de
vista a idéa do um fracasso: o sua
psycholoRla so aféro por esto prisma.
Como pôde ostentar ninaria ruidosa,
communlcatlva quem vivo obsedudo
pela Iclòn do asthcnla dc emotividade
mórbida ? Nos casos de esgotamento
nervoso, com memória fraco, com trls-
teza, com Impotência ,com pouco ou
nenhum amor n vida, manda a medi-
clna se soecorra o organismo com o
emprego dc bons phoíphatos assimila-
vcls: Ha nas boas pharmacias e dro-
garlos, o Tônico Nervít que tem conse-
guldo mnravühnji cm centenas de ca-
sos. O Tônico Ncrvét — optimo fortl-
flcantc dos nervos — contém, além dos
excellentes phosphatos Scherlng, kola
o noE-vomlcn — dois cfflcazes estimu-
lantcs do cérebro e dos músculos. O
Tônico Ncrvét deve ser usado, As rcfcl-
ções — 15 minutos antes.

Cursos e Conferências
"PREVENÇÃO DE ACCIDENTES E DA IN-

CAPACIDADE HESULTANTE"
Prosegulndo na série do conferências c

palestras sob o» auspícios do Instituto dc
Organização Racional do Trnbalho dc SSo
Paulo, rcallzar-sp-á no próximo dia 7. As
21 horas, om sua sédc social, A rua Sena-
dor Fcljó, 30, O.o andar, a conferência do
dr. Renato Bomfim. subordinada ao thema"PrcvençAo dn accldente.-; c da Incapaclda-
dc resultante".

A entrada serA facultada nos associado»
do I. D. O. R. T., bem como a todas a»
pessoas Interessadas no assumpto.

HUMANA E COMMOVENTE HISTORIA EM QUE OUVIREMOS 0 MENINO CANTOR EM I
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MANTEAUX
TAILLEURS
VESTIDOS
CHAPÉUS

AS ULTIMAS NOVIDADES PARA 0
INVERNO DE 1939

ESTÃO SENDO APRESENTADAS
PELO ATELIER

M me» DIEZ
PREÇOS AO ALCANCE DE TODOS

MME. DIEZ - Rua Barão de Itapetininga N.° 274
SSC3ES23fl2SBS

MUSICA
A SERIE DE CONCERTOS CLÁUDIO AR.
RAU EM 108»; NO BRASIL, ENCERRA-SE

AMANHA, EM NOSSA CAPITAL
Cláudio Arrau, o consagrado pianista chi-

leno, que a "Pró-Arte" estA apresentando,
mal» uma vez, ao Brasil, nos diversos cen-

s^^^^HsimiflsIH iwi
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tros cm que mantém as suas actlvldades,
velu a S. Paulo para o ultimo concerto
dessa temporada.

Amanha, a "Pró-Arte" vae reunir, no Es-

»•*???***???**?????**??•»*»«*^***.«**í

planada, todos os afeleoados da boa mu-
slca, aos quaes, Cláudio Arrau brindará
com a Interpretação do programma abaixo:

I — Mozart — Sonata em sol maior;
Bcethoven — Sonata em do maior. II —
Schumann — Carnaval. III — Debussy —
Jardins sous Ia plule; Mouvcmcnt; Llszt —
Lnvalcc d'Aubcrmann; Mcphlsto — valsa.

O renome do "vlrtuosc". e a felicidade na
escolha das paginas de que se comporá
esse concerto, asseguram, certamente, mais
um triumpho a Cláudio Arrau e a Pró-
Arte de S. Paulo.

CASINO ANTARCTICA

LYSON GASTER
E SUA CIA. DE SAINETES

E REVISTAS
HOJE — Vesperal elegante, ás
15 horas — Sessões, ás 20 e 22
horas, cpm as engraçadlssimas

peças:

FAMÍLIA DO OUTRO MUNDO
Sainete em 2 actos

FEIRA DE ALEGRIA
Revista brilhante em 12 quadros

Poltronas, 5S000

Amanhã — A pedido: DON
PASQUALE VERMICELLI, e a

revista JAZZ-FOLIE.

THEATRO Si
Temporada official com auxilio c sob o controle do S. N. T.
do Ministério da Educação 

DELORGES
apresenta HOJE, em vesperal chie, ás 15 horas, e á noite, ás 20 e 22
horas, ULTIMAS e DEFINITIVAS REPRESENTAÇÕES da encantadora

comedia de FORNARI:"IA IA BONECA"
Dia 8 — Festa artística de LÚCIA DELÓR, em homenagem á exma. sra.
d. Leonor de Barros com a comedia A VIDA BRIGOU COMMIGO e um

grandioso acto variado.

SEXTA-FEIRA, 9
O MAIS SENSACIONAL

ESPECTACULO DE
TODOS OS TEMPOS!

MONTAGEM
DESLUMBRANTK

SEXTA-FEIRA, 9
FIGURINOS

CROQUIS
DE

C0LL0MB

Tiradentes
A obra máxima do acadêmico VIRIATO CORRÊA
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Últimos 7 lotes de Terrenos na "VILU MEIRA CESA£

iimdmaw NO LOCAL COM V MUNAM - RUA FRAD1QUE COUTINHO, 798, OU NO ESCRIPTORIO CENTRAL - RUA BOA VISTA, 127 - SAIAS, 101-102
INFORMAÇÕES NO LOCAL COM V. MUHARl nn ^ 
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TH EATROS
UN MONDE FOU". HONTEM, NO MUNICIPAL. PELA

COMPANHIA FRANCEZA DE COMÉDIAS
firmando as qualidades já reve
lãdas na noite da estréa, cm pa-
pel menos complicado

E' velha, c quasi não tem mais
graça, a aneedata cm que ha um
louco que diz que, no manicômio,
o giíc se encontra encerrado é ape-
nas o "estado-maior" da loucura,
e que o "grosso da tropa" anda
ahi pelo mundo, ás soltas.

No Intuito dc demonstrar esta
verdade — comprovando que, a/i-
nal, o que nos surpreende, nos
loucos, é a lucidez dos seus raclo-
cinios oceasionaes, Sucha Guttry,
o mais expontâneo dos comedio-
graphos francezes da geração ho-
je velha, escreveu uma comedia
a que deu o nome dc "Un Monde
Fou"-

Não se trata dc uma these de-
fendida numa seqüência de scenas;
trata-se, ao contrario, de "acon-

tecimentos", os quaes, coordenados
de determinada fôrma, c anima-
dos pelo espirito irriquleto de Gul-
try, fazem brotar, no espirito da
gente, a convicção de que aquelle
louco da anecdola dizia a verdade
e tinha razão. Os loucos, os gran
des loucos — esses não são reclu-
sos, nem postos em camisa de for-
ça; passam ao nosso lado, soltos,
na rua ou nos restaurantes, nos
theatros ou nas casas de commer-
cio; fazem o que querem, ãestem-
peram a vida própria e alheia, c,
afinal, ainda conseguem provar,
"scientlficamente", que os outros
é que estão atacados dc demência.

Com um thema deste gênero,
Sacha Guitry, autor que nasceu
para Jazer peças theatraes, como
o gato nasce para atacar o ralo,
construiu uma comedia extraordi-
nariamente ¦ interessante e, sem
duvida, artística — e foi este bel
lo trabalho, a que a gente gosta
ria dc assistir mais de uma vez,
que a companhia franceza, chefia-
da por Henri Rolland e Jeanne
Boitel, escolheu para representar,
hontem, á noite, no Theatro Mu-
nicipal, em segunda recita dc as-
signatura. , ,

A montagem de "Un Monde
Fou" foi muito bem organizada,
com scenarios simples e um elcn-
co perfeitamente capaz de produ-
zir durante a representação, todas
as delicadas "nuances" psycholo-

¦ gicas com que o autor fez o per-
]ll de cada uma das suas per-
sonagens.

Henri Rolland, principal figura' 'masculina do conjunto, encontra,
em "Un Monde Fou", excellentes
opportunidades para pôr em relê-
vo o seu talento de comediante
consummado; hontem, trabalhou
com uma segurança integral, con

Das figuras femininas, todas as
que apparcccram cm scena mere-
ecram applausos; Jeanne Boltcl,
"estrella" da companhia, apresen-
tou-se, porém, dc maneira parti-
cularmcntc feliz, não só na parte
que se refere ao seu trabalho sec-
nico propriamente dito, mas tam-
bem no que se relaciona com o
seu bom gosto no vestir, apresen-
tando vestidos e chapéos de deli-
ciosa modernidade.

A noitada transcorreu entre ri-
sos c sorrisos, agradando a todos
c collocando-sc multo acima do
valor do espectaculo dc estréa. —
POL.

Conferência do dr. João
BierrembachdeLima,na

Faculdade de Direito
R-aii--.se. lexta-felra. As 20,30 horas,

nu sala "João Mendes Júnior", d» M0U1-
dada dè Direito, a esperada conferência do
clr. João Dlerrcmbach dc Lima, Illustre pro-
Icanor da Escola Agrícola "Luis do Que -
ro?.". de Plraclcnba, e noso brilhante col-
laborador, sobre o palpitante thema. —
"A alphubcllzacao".

O dr. Joio Dlerrcmbach dc Lima vem as-
«lanando no "Correio Paulistano', uma
Si? o"de co lUbÒrSÇÕe» sobre a alphabctlza-
,10, sendo sua palestra aguardada com
vivo interesse, cm nossos molos sociaes.

NOVA CONSTITUIÇÃO OUTORGADA PELO REI
DA ITÁLIA A ALBÂNIA

CINCOENTA E QUATRO ARTIGOS, DOS QUAES SETE PMNCI-

PAES - O QUE DETERMINAM OS MAIS IMPORTANTES
DENTRE ELLES

-CM-

Reune-se, hoje, a "União

dos Professores
Secundários"

na séde

LUIZA NAZARETH, INTER-
PRETE DE "TIRADENTES"

Lulsa Nazoroth 6 das mal: Intcrcssan-
tos "centraes" do Brasil. No elenco dc Dc-
lorges, tem apresentado creações artísticas,
nue lhe valoram a sympathia da nosso
platéa. Lulsa Nozarelh, mostra-so satls-

Reallza-se. hoje, ns 9.30 horas
cio "Centro Oau-cho". mal» uma das rc-
«niôes semanae- da "UnlSo dos Professo-
re3 Secundários".

Nessa reunião, serão tratados assumptos
dc interesse para a. classe,
tivos nn syndlcato,

.... .... como os rela
,,,„., „„ .vn.,:,-.. », elaboração dos estatu-Vs°Sdis"rlbuicáo do "^£«Xl?oL a"
realização da convenção dc professores, a
realizar-se a 8 de setembro próximo.

Commemoracoes do Cen-
tenario de Portugal

A commissão executiva dos oommemora-
cões d0 8 o centenário da Wnd»CM.r.dí.PM-
tSeal o 3 o du restauração da sua Inde-

pondenola Incumbida ^/""^tâao do S.

subscrlpçao P«a a compra do Pn^nem

Vi^rttL^lpÔiica subs-
«r^&e-ie/^rcípnr^
contra n-sodS \ nos seguintes locaes
nan-n Nacional Ultramarino, rua Alvares
?enYeado; Banco Portuguez do Brasil, rua

15 de Novembro; Araújo Costa e Cia., rua

Boa Vista, 30; Martins Costa c Cln., rua

padeiro'Toblas 6.1: Barro* e 
Ç'a 

rua

c Cia., rua Boa Vista, 160, A

Cia.

Luis» Nazarctli

feita com o papel que lhe foi entregue, na
peça "Tlradontes", de próxima represen-
tação. E' o papel de mulhor cheia de es-
nirito desejosa de conseguir casamento.
Este papel foi posto, polo autor, na peça
nara quebrar o dramatlsmo das scenas e
dar alguns toques de humorlsmo ao con-

Junto.

Ribeiro
45* Moraes

Machado '.cyjnf^^ gSnáSílS;133-A-, J. Moreira o R.
533;

!*:
COMMUNICAD OS

"DUO", EM VESrEUAL DE DESPEDIDA
DA COMPANHIA FRANCEZA DE COME-

DIAS. HOJE NO MUNICIPAL
Fnrerrando sua breve série de espeota-

oufosen?n0ssa capital, a Companhia J-ron-
coza de Comédias dirigida por Jean Clalr-
jobt realiza hoje, ás 15 horas seu unlco
vesperal, no Theatro Municipal.

Foi escolhida a comedia de Paul Geral-
dv "Duo", inspirada no conhecido roman-
co de Colètto e creada em Paris, no uiti-
mo inverno, por Henri Rollan. E' uma
peça das mais Interessantes, onde o autor
apresenta um dia de tragédia na historia
do um grande amor. São apenas quetro
personagens, em torno das quaes giram os
3 actos, cheios de emoção. Henri Rollan o
"Michel'', o apaixonado amante de AU-
ce" (Jeanne Boitel), sua soda em impor-
tanto estabelecimento de modas. Mana
c "Bordler", vividos, respectivamente, por
Nine Germann o Georges Rnndnx, harmo-
nlzam a Interpretação ao lado das duas
principaes figuras da "troupe".

DERTA SINGERMAN REAPPARECE DE-
POIS DE AMANHA

Para finalizar sua "tournée" pela Amo-
rica Latina, a declnmadora Berta Blnger-
man se apresentará depois de amuhlia,
no Theatro Municipal, apôs uma ausência
oue durou quasi tres annos.,

No programma de reappareclmento, II-
RUrnm poças de Thomas Morales, Gabrlcla
Mlstral, Alfonslna Etornl, Visconde Lasca-

ricano, aue Enrico Pancanl traduziu e
adaptou para sua primeira versão no

O olenco encabeçado por Alba Regina,
Franca Bonl, Mcbl Daniel e Tina ç-pnolo
tem interpretação, resultando dahi uma
apreciável exhibição theatral,

"Mulheres" é a historia de todas ss

14; Cosa Fortes, rua 8. Bento 75
Montolro e Cia., rua=25 de Março,
Loja da China, ruas S. Bento, 619 e oe

I!SfeíSSS 
Ce 

Cia.', «a Paula K
308'- Andrade Rebello e Cia., rua Pauta
Sousa 234; A. Teixeira, Irmão e Cta.,' rua

tr^Z^T^PT^ eAc,o° e
Abreu 101; Baptista Ferraz e Cia., rua

fp^À Taf0,%Ec^° ^L/
C 'ida 

Rangei Pestana', 3.006; Casa Ma-

ROMA, 3 (T. O.) — O rei o lm-
porador Vlctor Emmanuel recebeu,
hoje, em audiência extraordinária, a
delegação albaneza que aqui velo afim
de receber dos m&os do monarcha, os
novos estatutos da Constituição da Al-
bania. , .

Presenciaram a solennidade o mlnls-
tro do Exterior, conde Clano, o se-
cretarlo do Partido e ministro Sta-
race, o secretario de Estado para os
Negócios da Albânia, e os tres secre-
tarlos das pastas militares da Itália.

O comitê albanez é Integrado pelo
mlnistro-preslriente da Albânia, Ver-
lacl, o ministro do Exterior, Dlno, o
secretario geral do Partido Fascista da
Albânia e destacados chefes militares
do exercito da Albânia.

Na tarde de hoje os titulares das
Relações Exteriores da Itália, Ciano
e da Albânia, assignaram um accôrdo,
ficando Roma encarregada da repre-
sentaçáo externa do Protectorado.

A nova constituição albaneza com-
preende 54 artigos, Inclusos 7 artigos
principaes. O primeiro, que contem
as disposições geraes, estabelece que
o Estado Albanez se regera por uma
monarchla constitucional. O throno
será herdado dc accôrdo com a lei
salica (unicamente herdeiros mascu-
Unos) e pela dymnastia de Savola. O
artigo segundo inclue na bande ra
nacional da Albânia uma agula e faixa
do littorio, em fundo encarnado. O
artigo terceiro dispõe que a lingua oi-
ficial seja a albaneza. O artigo quarto
respeita todas as crenças religiosas e
garante o livre exercício dos cultos,
dentro da lei. O artigo quinto pre-
vê o poder legislativo, quo será exer-
cldo por rei e Imperador em collabo-
ração com o -conselho corporativo
fascista. O arltgo 6.° aífirma que o
poder executivo está enfeixado nas
mãos do monarcha e será exercido em
seu nome por uma personalidade de
sua livre escolha. A interpretação das
leis cabe exclusivamente ao poder exe-
cutlvo, segundo o artigo oitavo.

O capitulo segundo trata das dls-
posições referentes á posição do rol,
áue corresponde ás disposições ana-
logas ás dos estatutos italianos. Egual-
mente corresponde á Constituição Ita-
liana o capitulo terceiro, que se oc-.

0 GOVERNO SOVIÉTICO ACCEITA, EM PRINCIPIO,
0 ACCÔRDO TRÍPLICE

nFVFRA' SER PROPOSTA, AMANHA, AO PARLAMENTO IN-

GLEZ UMA VIAGEM DO PRIMEIRO MINISTRO A MOSCOU
Em outros termos; pro-

cupa do governo. O capitulo quarto
refere-sc á composição da Câmara Lc-
glslativa, que terá o nome dc Conse-
lho Corporativo Fascista.

A convocação desse conselho será
feita pelo rei, o qual nomeará presl-
dente o vice-presidente. As sessões
desse conselho serão publicas, porem
poderão realizar-se sessões secretas, a
Instância de ministros. As votações
terão caracter publico. As leis entra-
rão em vigor depois da approvação do
rei e imperador. O capitulo seis oc-
cupa-se dos deveres e direitos dos cl-
dadãos do Estado e correspondam,
fundamentalmente, ás disposições cons-
tltuclonaes italianas. O capitulo se-
timo frisa que todas as leis que esti-
verem em contradição ocm a nova
Constituição ficam annulladas c que
a nova Constituição entrará em vigor
no dia 4 de junho.
MENSAGEM AO REI E IMPERADOR

ROMA, 3 (H.) — E' o seguinte o
texto dirigido pelo Conselho de Mi-
nistros da Albânia, em sessão solenne
realizada a 20 de maio ultimo e en-
viada ao rei da Itália e imperador da
Ethiopía, pedindo que sejam reunidas
ás forças armadas da Itália as da Al-
bania:"Majestade. A assemblêa constitu-
cional albaneza, reunida em Tyrana,
a 12 de abril de 1939, pediu a v. ma-
jestade e aos suecessores de v. majes-
tade que acceitassem a coroa de Skan-
derberg, confiando á augusta pessoa
de vossa majestade a missão sagrada
dc conduzir 

"o 
povo albanez aos mais

altos destinos. -V. majestade acceitou
o offerecimcnto do povo albanez, as-
sumindo, egualmente, o commando
supremo das forças armadas albane-
zas, dispostas com decisão c tenaci-
dade c fé a defender os interesses vi-
taes italianos e albanezes. Hoje, afim
de poder concorrer mais efflcazmente
e mais rapidamente para a realização
dos destinos imperiaes dos dois povos,
as forças armadas albanezas solicitam
a v. majestade a honra de serem ad-
mittldas a fazer parte das gloriosas
forças armadas do Império Fascista.
As tropas albanezas darão a v. ma-
iestade, em todas as occaslões, provas

.ronstriictlvas. _
va claramente a vontade do governo
soviético de chegar a um accôrdo.

VIAGEM DO SR. CHAMBEBM1N
A MOSCOU

LONDRES, 3 (H.i — Ah negocia-
ções cm curso, com a Rússia, para a
assignatura dc um pacto contra a ag-
gressão, deverão ser discutidas na pro-
xlma segunda-feira, no parlamento.

O depulado David Adams proporá
nue o primeiro Ministro visite Mos-
cou dc accôrdo com as declarcçõcs
que fez antes do accôrdo de Munich.
afim de estabelecer contacto pessoal
entre os chefes dos doLs governos.

Sabc-sc que o sr. Chamberlain apro-
veitavá a primeira occaslão para fazer
declarações sobre as negociações com a
U R. S. S. e sobre matéria de poli-
tica internacional em geral, principal-
mente quanto ao que se refere a situa-
cão da China e da Hespanha.

Espera-se que uma nova série de in-
tcrpellações seja feita sobre a questão
do "ouro tcheque", cuja discussão po-
derá. ainda, crear sérios Incidentes ou
produzir mesmo grandes surpresas.

Novos distúrbios na Palestina
LONDRES, 3 (T. O.) — O "Daily

Telegraph" commenta hoje novos
distúrbios na Palestina e pede ajam
as autoridades severamente.

Diz ser tal medida indispensável
desde que a actuaçâo dos judeus pro-
voca accidentes diários.

geral ás propostas inglesas, mas que. Apenas de 
^^1° nadencTa"^estuda e commenta as propostas ar- cabal ter-se esgotado a paciência on

Ugo por a™ fazendo ás" cláusulas tannica é que será «^Plantar
insufflcientcs, suggestões concretas é/com êxito a annunciada política.

LONDRES, 3 (H.) — Dc accôrdo
com as primeiras informações colhi-
dns em Paris, a resposta soviética aa
propostas franco-brltannlcas para
conclusão dc um accôrdo tríplice e
apresentada sob a fôrma de emendas
a certas cstlpulaçôcs do iirojecto e nao
sob a fôrma de contra-propostas.

O governo soviético accclta, cm prln-
cipio, o accôrdo tríplice, mos faz re-
servas bastante extensas sobre certos
pontos. Pede, principalmente, a exten-
são de garantia franco-britunnlca, oos
Estados balticos llmltrophcs da União
Soviética e deseja que essa garantia
seja automática.

O primeiro Ministro Chamberlain c
o Ministro dos Negócios Estrangeiros
na Grã Bretanha, lord Halifax, es-
tnndo ausentes de Londres, onde só
devem regressar segunda-feira proxi-
ma, as trocas de opiniões entre os
governos francez e britànnico náo po-
derão recomeçar antes do inicio da
semana próxima.
MOSCOU TEM VONTADE DE CHE

GAR A UM ACCÔRDO

LONDRES, 3 (H.) — A resposta
da Rússia ás propostas franco-britan-
nicas chegou a Londres ás ultimas ho-
ras da manhã.

Embora o documento esteja sendo
ainda decifrado, tem-se a impressão
de que a resposta do governo de Mos-
cou é mais satisfactoria do que se
suppunha.

Prcctsa-sc, com effelto, que nao
constltue, como o discurso do com-
missarlo Nolotov, uma simples critica

ULCERAS DO ESI0MÂ6O E DUODENO
COMO EVITAR UMA OPERAÇÃO?

Os radiologlstas affirmam que 80 %
dos soffredores d'uma dyspepsia antiga

de sua' fidelidade e de seu tradicional com .C0Ucas, sáo portadores de ulcera
espirito guerreiro

rÉ DE GRANDE INTERESSE
COMMERCIAL NA AMERICA CENTRAL"

0 chefe do escriptorio commercial em Praga, Pedro Rocha trai
observações sobre o intercâmbio commercial

3 (Da nossa succursal,RIO
15/£i!rí'ál^rSar^cnírÍl. 

™r- 
Vas^T- ^1^ ^^c£_do

Alba RcRlna, principal «««•*} Com1""
nhia do Theatro noa vista

-sarara s&E&ss&r
Eub"/i Darlo,

2Ss?4tsse; ^.çaolndeu,B=r?a Sn,

ínullieres do mundo e como «1 Jnüicadaeüncvlnlmento ao bello sexo, que uuiu
In? si? própria vida extravada em sce-
nas de profunda realidade.° 

Hoje, cm vesperal elegante as 15 horns,
e nas'sessões nocturnas, das 20 b das 22
hnrn-; rcDetc-se a comedia de Clara Boo-
th. estandi.os Ingressos à venda na. bllhe-
teria do Theatro a partir das 10 hoias.
tn-iTE ULTIMAS DE "IAIA' BONECA" —

S?A 8 -FESTA DE LÚCIA DELOB COM
"A VIDA BRIGOU COMMIGO"

Hoie. em vesperal ás 15 horas, e á noite
ás 20 o 22 horas, irá á scena, pela ultima
v?z a peça de Fornarl «lalft Boneca-.

No próximo dia 8, em íesta .artística de
Lúcia Delor, em homenagem a exma. se-
nhora d Leonor de Barros, irá á scena
Seín uU«3ia vez, a comedia romântica de
Jn-ci Wanderley e Daniel Rocha — a
vida brigou commlgo", com o complemen-
to do um acto variado.
A CIA. LYSON GASTEB REALWA TlUiS
ESPECTACULOS, HOJE, NO CASINO -

TERÇA-FEIRA, PROGKA**MA.NOVO -
0Í»-FE1RA, "CAMISA DE FORCA"

A companhia da actrlz Lyson Oaater
realizará tres espectaculos hoje, uo thea-"o 

da rua Anhangabahu1. O ptlmelroje
verificará ás 15 horas, em vesperal dedl-
cada iaoImundo feminino, e as outras'duas
nas sessões costumeiras da noite, isto é,
ás 20 e 22 horas. Tanto a tarde como a
noite, Õ elenco dirigido pelo actor Vim-
ni interpretará duas peças das mais inte-
nasSàtts do seu repertório: o sainete "Fa-

miUa do outro mundo", em 2 acto*, ç- a
revista em 12 quadros, "Feira de alegria".
A16m de Vlvlani e Lyson Gaster, no des-
empenho dessas peças, entram aaactriMs
Dalva Costa, Lydia Campos, os bailarinos
Loi e Janot, cs actores Domingo* Terras,
Renato Machado, o tenor A. Mattos e Re-
nato Marques. Bilhetes a venda a partir
das 10 horas, no theatro.

 Amanha, ás 20 e 22 horas, para
attender a muitos pedidos, a companhia de
Lyaon Gaster representará o sainete oon
Pasquale Vermlcclll" e a revista Jarz-

' Terça-feira, programma novo, com
o sainete "Caminho do céo".

Sexta-feira próxima, a revlstv ae
sensaçáo, "Camisa de força".

nelro '!• Thomaz Henriques e Cia., rua
píirenelo de Abreu, 5; Thomas e Irmão
rua Goneral Carneiro, 59; Casa Fernandes,
rüa U de Agosto, 11-Aí Casa Almeld nha,
nraca da Só, 45; Nascimento e Filho",
?uaÇ Siqueira Bueno, 144: Companhia In-
dustrlal Limitada, rua Cajuru . 88,. PaP"
larla Borges, rua Senador Feijó, 153, Pa

ei ria Universo, rua Rlaehuelo, 118; L -

vrarla, Lealdade, rua Boa Vista 2 6 L -

vroria Acadêmica, largo Ouvidor, 15; -W-

vrarla Teixeira, rua Libero BsdarV 49 i
Amor in c Coelho, rua Aurora, i<! A Lu-
zltana rua chrlstovfto Colombo, 1: Joa-
Cru' Castro, rua 15 de Novembro, 26;
Salgado e Cia., rua do Oazometio, 43,
rasa Bevllacqua, rua Direita, 115 A Cida-
Se do Rio, 

"uâ 
Quintino Bocayuva, 30;

Casa Oodi.iho. rua Libero Badaró 340
Josó R. Moraes (Cia. Cervejaria Moravla),
Deposito Normal, rua João BrlOCOla. 15,
P. Ferreira e Cia., rua Carlos Vloarl 48
Lamulrio e Cia., rua Monsenhor Andr.idc,
26EI Perelfa, Sobral e Cia., rua Taquury,
000; Ribeiro Santiago o Cia., «ia hilva
Bueno, 64; Serrarias Reunidas S. Caetano
e Barra Funda, rua do Bosque 17; A.
Queiroz, Lugó e Cia., rua Plínio Ramos,
45 Almeida Porto e Cia., rua Monsenhor
Andrade 318; Casa Soto-Mayor, rua Libero
Badaró, 648; C. Castro Ribeiro, rua Cua-
poro 33; Josó Martins Borges, rua José
Bonifácio, 210 - 1.9; Gouveia de Oliveira e
Cia., rua Paula Sousa, 201; M. Alves e
Cia, rua Paula Sousa, 131; Antônio Lcnior,
(Theodore Bloch c Cia.), rua Libero Ba-
daró, 033; Grande Hotel Faria, rua Briga-
deiro Tobias, 710; Ao Preço Fixo, rua Di-
reita 144; Bacellar e Cruz, largo do lhe-
souro, 21 - 1.°; Perfumaria Lopes, rua
Direita 103-A; Casa Fachada, praça Pa-
triarcha, 3; Casa Peixe, lurgo da Concor-
dia 2; Café Portuense, avenida Rangel
Pestaina, 1.810; Antônio Padua dc Ollve -
ra rua Siqueira Bueno. 10; Elisio Ferrei-
ra rua Serra da Bocaina, 108-A; Luis Sl-
queira (Mappln Stores); Alberto Ferreira
Ramalho (Campos Salles e Cia.), rua Ba-
rão de Itapetininga. 250; dr. Raul Roma-
no (Gymnasio Independência), rua da LI-
berdade, 532; Padaria e Confeitaria Sao
Carlos, avenida Rangel Pestana, 1.430; Res-
taurante Gloria do Minho, praça do Cor-
reio 26; Arthur Costa (Cia. Cervejaria
Brahma); Antônio Pinto da Silva (Associa-
cão Commercial dos Varegistas). rua Ge-
neral Carneiro, 31; Fonseca e Loureiro,
rua Libero Badaró, 100; Garcia o Matheus,
rua José Bonifácio, 98; Manuel Salgado
Muchudo, rua Paula Sousa, 35; Carlos Tel-
les de Sousa, rua D. Francisco de Sousa, i
180; Armindo Rodrigues de Lacerda rua
Victoria, 305; J. A. dos Santos

nosso palz com os palzes da Europa
Central e Oriental, aceusam um gran-
de volume na nossa balança commer-
ciai. ¦„

Ainda hoje, pela manha, tivemos
confirmação dos excellentes opportu-
nidades para os pròductos brasileiros
naquella parte do mundo,

Chegando hoje, pelo "Oceania , o sr.
Pedro Rocha, chefe,do escriptorio
commercial do Brasil em Praga, disse-
nos palavras animadoras.

— "Ha tres annos que estou actuan-
do como chefe do escriptorio commer-
ciai do nosso palz em Praga. E du-
rante esse período, constatei o inte-
resse ali existente pelos nossos produ-
ctos Os paizes da Europa Central nfio

via possuem pròductos eguaes aos nossos,
dahi, as grandes possibilidades de
maior intensificação do intercâmbio.

Podem comprar os nossos pròductos
em grande escala.

Estou certo de que a acçao dos nos-
sos esorlptorios tem sido louvável, por
que todos apresentam serviços de gran-
de valor para a balança commercial
do nosso paiz.

Sinto não poder offerecer maiores
detalhes por que devo, primeiramente,
me avistar com o sr. Ministro do Tra-
balho. Adeanto, porém, que muito vi-
mos lucrando com esses escriptorios,
sob todos os pontos de vista.

Por outro lado, a propaganda social,
que esses escriptorios provocam, servem
para que o Brasil fique conhecido mais
intimamente.

no estômago ou duodeno. Hoje em dia,
os médicos allemaes e amerleanes con-
demnam a operação sem primeiro ten-
tàr uma cura clinica, submettendo o
paciente á um rigoroso regime diete-
tico, conjuntamente com o emprego de
saes neutrallzantes como o Bismutho,
a Grcda, a Magnesia perhydrol, etc.

Está tendo larga applicação o novo
producto denominado GASTORINA
que encerra estes elementos associa-
dos á Belladona, de acção sedativa in-
contestável. S&o os seguintes os effei-
tos deste producto sobre o organismo:

a) Acalma immediatamente as dó-
res do estômago e intestinos;

b) Facilita a digestão, evitando as
tonturas e somnolencia;

O de acidezNeutraliza o excesso
do estômago;
Absorve os gazes produzidos no
estômago pelas fermentações in-
testinaes;
Protege as superfícies ulceradás
do estômago ou duodeno com
uma delgada camada contorno
isoladora;
Cicatriza as mucosas ulceradás
ou desintegradas, fazendo ao
mesmo tempo uma deslnfecção;

g) Não produz prisão de ventre.

Portanto:
Se V. S. soffre do estômago, use

GASTORINA ¦— para evitar a forma-
ção de ulceras e se V. S. soffre de
ulcera use tambem a GASTORINA
para cicatrizal-a.

d)

e)

f)

LAB. FITRA PISANI — CAIXA POSTAL 245S — SÃO PAULO

SEM SOLUCiO 0 CASO DOJ REFUGIADOS JUDEUS
IMPEDIDOS DE DESEMBARCAR EM CUBA

*

Parece que a Republica de S. Domingos os acceita mediante o

pagamento de uma taxa de entrada
HAVANA, 3 (H.) — O sr. Berenson,

representante do Comitê de Refugia-
dos Israelitas, annunciou que o cônsul
de S. Domingos, por instrucções do
seu governo, o informou que as
ridades do seu paiz desejam vlvamen-
te auxiliar os passageiros do Salnt
Louis" e que não exigiriam a taxa de
entrada de 500 pesos.

O sr. Berenson accrescenta que S.
Domingos acceitará os refugiados por
uma somma global cujo montante
ainda não foi fixado. O cônsul da-

0 HOSPITAL CENTRAL DA SANTA CASA
ATTENDEÜ, EM 1937, A 145.238 PESSOAS

A TUBERCULOSE PULMONAR — CAUSA DO MAIOR
NUMERO DE MORTES

O Hospital Central da Santa Casa i outros hospitaes, ou não tiveram trata-
de Misericórdia de São Paulo tem dei- mento por falta de internação, como e

xado de receber numerosos doentes o ca.» freqüente de doentes vindos üo

que o procuram — diz o relatório do < interior.

o informou que as W»*SS&t!iíâ

NOVAS PATENTES DE INVENÇÃO
RIO, 3 (Da nossa succursal, via

VASP) — Foram concedidas pelo sr.
Waldemar Falcão, Ministro do Traba-
lho, Industria e Commercio, a? se-

,„.,„, , ... ... calado gUintes patentes: a Adolpho Lefevre,
(Banco Financial Novo Mundo) Feira das invenç5o de um novo processo
Nações, rua Barào de Hapetiningf
cearia Carioca, rua S. Bento; JoSo- Jorge
Figueiredo S|A., rua Dr. Miguel Couto,
Câmara Portugurza de Commercio i-.venl-
da Brigadeiro Luln Antônio; Casa de Por-
tugal, rua Rlachuela; Centro Republicano
Portuguez; Clube Portuguez. avenida Sao
JoSo- Portugal Clube, prédio Martinelli;
Real c Benemérita sociedade portugueza
de Beneficência, rua Brigadeiro Tc*";
Centro Trasmontano, rua Silveira Martins,
Centro do Douro, rua 11 de Agosto; Cen-
tro Bcirao, rua Xavier de Toledo; Cen-
tro do Minho, rua S Bento; 4ss.wlac.Ao
Portugueza de Esportes, rua 11 de Ago.to,
Associação Por,tugueza de Soecorros Mu.uos
Sacadura Cabral-Qago Coutinho. rnaloao
Boemcr; Dnláo Portugueza dc S. Paulo,
rua Bittencourt Rodrigues; Sociedade Por-
tugueza Bcneticente Vasco da Gama, rua
Vasco da Gama. i«i«i.'*«

Ainda na semana corrente será Int.Iada
a diXibulçao de listas nas diversa, oida-
des do Interior do Estado.

IMS_Mra£SraTAÇOE|oA visTA
DE "MELHE-

RES" nojE,
Mais uma «z hontem ° B^VJrta^

sentou-se com W» WJ«gP 
d0 suecesso de

^?adadePR^u?herVsrc°riBinali»o«e-Bn.e.

\Yaes ao Rio de Janeiro por mais de uma semana
~ .. pai irm IMPÉRIO no Posto 2 Lido, em Copacabana.

RUA COPACABANA, 195 — Telephone, 27-4335.

de fabricação de sulphato de aluml
nio e aproveitamento dos resíduos pa-
ra diversos fins' especificados ; a
Octacillo Anastácio Ventura para a
invenção de "aperfeiçoamentos na fa-
brlcação.de capachos"; a,Juan var*
gas Mata e João Maxlmillano Wolf,
para a Invenção de "estabilizador au-
tomatico de voltagem"; a Roberto, lo-
pes Leal, para a Invenção de tampas
conta-gotas applicaveis em reclplen-
tes"; a Domingos Avalone, para a m-
venção de "um novo typo de emba-
lagem para acondicionamento de ar-
tigos em pó e respectivo processo de
fabricação"; a Otto ülbrlcht para a
invenção de "fecho de P^^desp-
zante, em fitas talonadas , » Thoger
Oronborg Jungersen, para a Invenção
de "aperfeiçoamentos em processos e
meios para fundir artigos «te joalhe-
ria e coisas semelhantes ; a ?£«*"
sal Cellulose (Proprietary) Uin"f°-
para a invenção de "aperfelçoamen-
tos em ou relativos a um processo de
fermentação para preparar po pa. ae

papel de bagaço e fibras celluloslcas
Incrustadas semelhantes .

renson hoje pela manhã, pedindo-lhe
que se fizesse uma proposta. O repre-
sentante do Comitê dos Refugiados
conferenclou tambem telephonlcamen-
te com os israelitas de Nova York. O
Comitê responderá, ao que parece, di-
rectamente ao governo de S. Domln-
gos, hoje á tarde.
SOMENTE PARTE DOS REFUGIA-
DOS ESTA' EM CONDIÇÕES DE PA-

GAR A TAXA
HAVANA, 3 (H.) — Nos círculos

chegados ao palaoio presidencial, de-
clara-se ser ainda possível que o pre-
sldente Larcdo volte atraz de sua or-
dem a respeito dos refugiados e per-
mltta ao navio "Salnt Louis" em que
os mesmos regressam á Allemanha re-
tornar a Havana e desembarcar os
passageiros.

A "Hambourg Amerlka Linle" de- l
clara que o "Salnt Louis" não irá a
S. Domingos, como certas Informa-
ções annunclaram, a menos que seja
permlttldo a todos os passageiros des-
embarcar. A companhia accrescenta
acreditar que apenas trezentos em
cerca de 1.000 passageiros estão em
condições de pagar a taxa de entrada
de 500 pesos fixada pelo governo de 8.
Domingos.

anno de 1937, apresentado pelo provedor
á Irmandade — explicando que esse
facto é motivado pela falta de leitos,
pois a capacidade do hospital é de ...
1.000 leitos, variando a média de in-
ternados em 1.400, além de serem re-
ousados innumeros pedidos de interna-
ções.

O relatório do provedor, dr. Padua
Salles, offerece margem para Interes-
santes constatações, principalmente
quanto á mortalidade, causa dos cbi-
tos, nacionalidade dos doentes, falle-
cldos, etc, constituindo uma summula
de estatísticas, pela qual se avalia o
movimento dessa Instituição.

ENTRADA DE DOENTES

O referido hospital teve, em 1937, o
maior movimento de entrada de doen-
tes, recebendo suas enfermarias nada
menos de 17.251, com a média de
1.299 por dia. Iniciado, em 1903, com
4.960 pacientes e com a média de 380,
a casa de saude viu augmentar grada-
tivamente o numero dos que a procura-
vam. O movimento cresceu até 1913,
quando foi constatada a procura de
12.776, 846 por dia, decrescendo no
anno seguinte, quando attlnglu 12.052
e 871, respectivamente, augmentando
para 13.463, com a súbita elevação da
média para 1.600 doentes por dia, que
foi a mais alta até hoje attlnglda na-
quelle hospital.

O movimento de entrada decresceu,
novamente, de 1916 a 1924, augmen-
tando depois, quasi sem oscillações, até
attlnglr o elevado numero de doentes
verificado no anno de 1937, sem con-
tarmos os que não conseguiram lugar
naquella casa de saude e procuraram

NECESSITA DE ENFERMEIRO!
MAXIMILIANO CUCCIOLI, enfermeiro, massagista do Hospital Humberto I

Applica injecções, massagens e faz curativos sob orientação medica.
Rua D. Cesarla, 6 — Telephone, 7-0026.

ESTATÍSTICA DE CONSULTAS E
OPERAÇÕES

Foram attendidas, em 1903, na Santa
Casa, 34.863 pessoas, 15.665 em pc-
quenos curativos e injecções. Desso
anno em deante, o movimento foi au-
gmentando, com oscillações, até 1926,
quando foram examinados nada menos
de 105.377 pessoas, das quaes 198.241
receberam curativos. O maior movi-
mento de consultas foi no anno dc
1931 — 170.307, e quanto aos curati-
vos o anno de 1930, com 155.639.

Informa, ainda, o relatório, que fo-
ram operadas naquelle hospital, em
1937, cerca de 10.070 pessoas, o maior
movimento conhecido, sendo o menor
de 805, referente ao anno de 1909.
PORCENTAGEM DE MORTALIDADE

Existiam em tratamento em 1." de
janeiro de 1937: nacionaes, 208 homens
e 143 mulheres adultos; 97 menores do
sexo masculino e 116 do outro. Estran-
geiros — 80 homens e 44 mulheres; 11
menores masculinos e dois do sexo fe-
mlnlno. Incluindo os pensionistas, te-
mos o total de 709 pessoas. Entraram
17.251 pessoas, 15.113 tiveram alta e
1.589 falleceram, ficando em trata-
mento cerca de 1.258 pacientes.

Das 1.589 fallecidos, 392 entraram
moribundos e 201 falleceram de tuber-
culose. E' a seguinte a porcentagem
de mortalidade; na totalidade —
8.85T; com excepção dos 392 mon-
bundos — 6.66T; e 5,55°;°, com exce-
pção tambem dos 201 tuberculosos.

CAUSA-MORTIS
E' a seguinte a causa da mortalidade

conhecida nesse anno naquelle hospl-
tal: — tuberculose pulmonar — 201,
a maior responsável; Insufficiencla
cardíaca — 72; septicimla — 48; pneu-
monla — 46; broncho-pneumonia —
37; myocardite — 36; perltonite — 38;
fractura do craneo, 36; — uremla, 32;
collapso cardíaco — 50; ferimentos
por arma de fogo e branca — 21; sul-
cldio por envenenamento — 14; mor-
te súbita — 19; mlninglte — 10; alem
de outras.
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CHRONICA RELIGIOSA
CULTO CATHOLICO

DOMINGO DA SS. TRINDADE
(1.° Domingo depois do Pcntccostcs)

Embora todos os domingos do anno
ficjam especialmente consagrados a
honrar a S. S. Trindade o os actos
do culto llthurglco sempre se dirijam
ao Deus uno o trlno, nosso Principio
e ultimo Fim, approuvc a S. Egreja
instituir uma festa em homenagem ao
mais augusto niystcrlo da nossa Fé,
escolhendo com acerto o primeiro do-
mlngo após o encerramento do tempo
Paschal.

Consummada a celebração das mys-
terlos da Rcdempção, é Justo tribute-
mos solenne acção dc graças ú Trln-
dado bcmdlta "que usou do mlscrlcor-
dia para comnosco" (Introlto). O Pao
unvlou-nos seu Filho como Salvador,
o Filho nos remiu por seu sangue e
o Espirito Santo, dom Ineffavel do
Pae e do Filho, nos santlflcou c con-
sagrou quaes templos da Divindade,
rtcvelando-nos os segredos Íntimos da
vicia divina, apenas entrevistos só pe-
los varões mais Justos da antiga Lei,
Jesus nos trata como amigos; corres-
ixmdamos A sua confiança professan-
do Fé inabalável na Trindade das Pes-
soas e na Unidade da divina Essência.
Perante este sublime mysterlo inac-
cesslvel à Intelligencia humana, cur-
vemo-nos cm humildo adoração, pro-
clamando as lmpcrscrutaveis riquezas
da sabedoria c sclencla de Deus (Epls-
tola). Sejam nossos cânticos de lou-
vor o prelúdio do cântico percnne: —
Santo, Santo, Santo, é o Senhor Deus
dos exércitos — que os eleitos, cm
união com os seraphins cantam cheios
de profunda reverencia A Majestade
Suprema.

A' gloria do Pae, do Filho c do Es-
pirlto Santo é offerecido o S. Sacrifl-
cio da Missa; não nos esqueçamos de
unir á immolação da Victima imma-
culada a oblação total de nós mesmos
(Secreta).

EPÍSTOLA
Lição da Epístola de São Paulo aos

Romanos, capitulo XI, vers. 33 a 36:"O1 profundidade das riquezas da
sabedoria e do conhecimento de Deus!
Quão incompreensíveis os seus juízos
e imperscrutavels os seus caminhos!
Pois, quem conheceu os desígnios do
Senhor? Ou quem é seu conselheiro,
ou lhe~dá primeiro para que tenha que
receber em troca? Porque delle, por
elle e para elle são todas as coisas.
A elle seja dada gloria pelos séculos.
Amen".

EVANGELHO
O Evangelho de hoje, de São Ma-

theus, capitulo XVIII, vers. 18 a 20,
é o seguinte:

"Naquelle tempo, disse Jesus a seus
discípulos: A mim me foi dado todo
o poder no céo e na terra. Ide, pois,
e fazei discípulos meus, todos os po-
vos, baptizando-os em nome do Padre

,m-amwm:m!m\m _wmi;!%
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AUXILIE 0
1 Abrigo de Menores
1 "Maria Immaculada
| de MOCÓCA, neste Estado IS

§ Instituição que tem prestado §
S reaes serviços aos menores 2

desamparados. ™
m Os donativos podem ser entre- H™ 

gues neste Jornal. |j"
e do Filho e do Espirito Santo, ensi-
nando-os a observar tudo o que eu vos
tenho mandado. E eis que estou com-
vosco todos os dais, até a consumma-
ção dos séculos".

AS MISSAS DE HOJE
Damos a seguir o horário das missa*

a ser observado nas princlpaes egre-
jas da capital, hoje:

Cathearal Provisória (Santa Iphi-
9, e 10 horas.

Moóca — 6, 7,0 e 9 horas.
Villa Mariana — 6, 8, 9, 10, 11 •

11,30 horas.
Barra Funda — 8 e 9,30 horas.
São José do Bexiga — 5,30, 6,30,

7,30, 9 e 10 horas.
SanfAnna — 6, 7,30 e 10 horas.
Ypiranga — 6, 7,30 e 10 horas.
Santo Antonio do Pary — 5, 6, T,

8,30 horas.
Nossa Senhora de Fátima — 6,30, >

e 9,30 horas.
Capella da Liga das Senhoras Ca-

tholicas, á avenida Luis Antonio, 58.
— ás 11 horas e mela.

Bóa Morte — 5, 6, 7, 8, 10 e 11 ho-
ras.

Santo Antonio (praça do Patriar-
cha) — 7,30, 8,15, 9, 10,30 e 12 horas.

Capella do Collegio São Luis, 6, 7,
8 e 9 horas,

Capella do Sanatório Santa Catha-
rina — 6 e 8 horas.

S. José de Villa America — 6, 7,
8, 9,30 e 11 horas.

Nossa Senhora da Saude — 8, 7, 8
e 10 horas.

São Bento — 5, 5,30, 6, 7, 8, 9, 10,
11 e 12 horas.

Santuário do Coração de Jesus —
7.30, 8,15, 9, 10,30 e 12 horas.

Immaculada Conceição — 5,30, 6,30,
.0, 8,15, 9, 10,30 e 12 horas.
Convento do Carmo — 6, 7, 8, 9, 10

e 11 horas,

Santa Occllla — 6, 7, 8, fl, 10,15 ¦
11 horas.

Consolação — 7,30, 8,15, 0, 10 e 11
horas,

Bella Vista — 8,30, 7,15, 8, 9, e 10,30
lioras.

São José do Belém — 5,30, 7, 8 e
0 horas.

Capella de 8. Domingos, rua Caiu-
by 184 — A's 7 e 8 horas.

Cáthedral Nova (nave central) —
A's 0 horas.

Matriz de Santa Therczlnha de Hy-
gionopolls — A's 0, 7, 8 e 9 horas.

Matriz de Chrlsto Rei, do Tatuapé— A's 5 horas e mela, ás 7 horas, ás
8 c mela e ás 9 o mela horas.

Matriz de Villa Califórnia — A's
0,15, 7,30 c 9,30 horas.

Capella S. Pedro (Guayau'na) - 8
horas.

Capella, Santa Marina Virgem (Vllla
Carrão) — 8 horas.
TEMPO ÚTIL PARA O CUMPRIMEN-

TO DE COMMUNHÃO PASCAL
Em virtude do prescrlpto pelo can.

859, paragrapho 2.°, o tempo utll em
toda a egreja universal, decorre des-
de o domingo de Ramos até o domin-
go "ln albls".

O mesmo canon faculta aos Ordi-
narlos do lugar antecipar o dito tem-
po utll ou prorogal-o, não p->rém antes
do domingo de Quaresma, nem depois
da festa da SS. Trindade.

Em toda a America latina, em vir-
tude de especial Indulto, concedido
pelo Santo Padre Pio XI, (Lltterls
Apostollcls die XXX Aprllls 1929 da-
tis, sub n.° 11), todos os fieis podemcumprir o preceito da communhão
pascal desde o domingo da Septuage-
sima até a festa dos apóstolos São Pe-
dro e Paulo (29 do corrente)..

UM AVISO DA RADIO EXCELSIOR
A Radio Excelsior está fazen-

do, todos os domingos, ás 10 ho-
ras, irradiação de missas de varias egre-
jas da capital. A irradiação está a
cargo do padre Elyseu Murari, locutor
religioso da estação.

Todos os domingos, ao meio dia, mon-
senhor dr. Francisco Bastos, faz a
explicação do Evangelho do dia.

"CURSO DE LITHURGIA"
Haverá todas as quintas-feiras,

ás 9,30 horas, na sede das Filhas de
Maria da parochia de Santa Cecília, no
largo de Santa Cecilia um "Curso de
Lithurgia", pelo revmo. padre João
Pavesio, que dissertará em suas aulas,
sobre "O anno llthurglco".

PAROCHIA DA BARRA
FUNDA

Realizar-se-ão na matriz de Santo
Antonio da Barra Funda, de 12 a 25
do corrente, solenidades em homenagem
ao milagroso orago, as quaes obedece-
rão ao seguinte programma:

Dia 12 — Inicio da trezena anto-
niana, que se prolongará até o dia 25
deste mez. Todos os dias, reza, ser-
mão e bençam com o SS. Sacramento.

Dia 13, terça-feira — Dia lithur-
gico do santo A's 8 horas, missa so-
lenne, pregando ao Evangelho o
pe. Antonio Marcial Pequeno, vigário
da parochia de Nossa Senhora do O'.
O coro, sob a regência do maestro
Victor Barbleri, executará a missa
Allelula do maestro Furio Francês-
chini. Após a missa, bençam e dlstri-
buição do pão de Santo Antonio.

A's 19 horas, sermão pelo padre
Antonio Alves de Siqueira, lente do
Seminário Central e bençam com o
SS. Sacramento.

Dia 24, sabbado, ás 19 horas. — Ser-
mão pelo padre Antonio Ariette,
vigário da parochia de São Januário
da Moóca.

Dia 25, domingo — Festa de Santo
Antonio. A's 7 e 8 horas — Missa com
cânticos e communhão geral de todos
os devotos do grande santo.

A's 9 horas e meia. Missa cantada
Ao Evangelho, oecupará a tribuna sa-
grada, o padre A. Pereira de Mo-
raes. No coro será cantada a missa"Campestris" de Tamagnoni. A's 16
horas. Procissão, percorrendo as prin-
clpaes ruas do bairro. A' entrada,
pregará o padre Antonio Leme
Machado, prof. do Seminário Central
do Ipiranga. Em seguida, bençam com
o S. S. Sacramento e encerramento
das festividades.

— Hoje, nos dias 10, 11, 13,
17, 18, 24 e 25 do corrente: kermesse em
beneficio das obras da matriz func-
cionará no largo fronteiro á egreja.
Barracas, leilão, divertimentos, illumi-
nação. Abrilhantará os actos exter-
nos a Corporação Musical 7 de Se-
tembro da Lapa. sob a direcção dn
maestro Victor Barbleri.
COMMUNHÃO PASCAL DA LIGA
DO PROFESSORADO CATHOLICO E
DOS PROFESSORES EM GERAL

A dlrectoria da Liga do Professora-
do Catholico e a dlrectoria do Ensino
Religioso em São Paulo convidam os
professores em geral para a commu-
nhão pascal que se realizará hoje,
ás 8 horas, na Basílica de São Bento.
Celebrará a missa monsenhor dr. Mar-
tins Ladeira, vigário capitular.

Após o café, que será servido no re-
feltorlo do collegio annexo, haverá
uma excursão ao Horto Florestal.

A sahida para o Horto Florestal
será ás 9 horas, do Pateo de São Ben-
to, em omnlbus requisitados pela
Liga.

PASCHOA DOS INTELLECTUAES
Realiza-se no dia 11 do cor-

rente, na Basílica de São Bento, a
Paschoa dos Intellectuaes. O trlduo
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A lubrificação do enassis do s.ú ÉarTo é táo importante como o óleo
para o motor. A durabilidade do seu carro e o seu funecionamento
suave dependem em grande parte desta lubrificação.

E' necessário, entretanto, que este serviço seja executado com critério,
obedecendo as recommendações do próprio fabricante do seu carro.

V. S. encontrará este serviço em nossos Postos Indicados abaixo,
feito por pessoal competente e de responsabilidade com os ]á fa-
mosos óleos lubrificantes Energina

Mantenha seu carro bem lubrificado pelo nosso systema especiali-
sado e jamais ouvirá ruidos do chassis e outros Inconvenientes.

Para maior kilometragem use a GASOLINA ENERGINA.

Av. Paulista, esquina Av. Brigadeiro Li/lí Antônio
Av. Tiradentes «quina Rua Porto Seguro
Rua Silva Pinto esquina Rua da Graça
Av. Rebouçai, R. da. Consolação, Alameda Santas
Av.Agua Branca esquina Av. Pompela.
Av. Jardim da Acclimaç/io, esq. R. Paes de Andrade:
Rua Qlycerio esquina SSo Paulo
Rua Colômbia esquina Rua Estados Unidos
Rua Visconde Parnahybá esquina Rua Bressefr
Rua da Moóca esquina Av. Presidente Wilson,
Rua da Liberdade esquina Rua Marquei de Ii6,
Rua Cantareira esquina Rua Senador Queiroa-
Rua Brcsser esquina Rua Silva Telles,

da Universidade e formados pelas es-
colas superiores.

FESTA DO ESPIRITO SANTO
EM COTIA

Hoje, a parochia de Cotia realizará
festejos públicos e solennldades reli-
glosas em louvor do Espirito Santo.

 Haverá, ás 9 horas, missa re-
zada e communhão geral; ás 10 hs. mis-
sa solenne cantada com sermão, á en-
trada, e, a seguir, canto do "Te
Dcum".

Amanhã, ás 9 horas, missa por in-
tenção dos festeiros e suas familias e
para pedir graças a todos os paro-
chianos.

Hoje e amanhã haverá leilão de
prendas c festejos populares, ao ar 11-»
vre. De Pinheiros partirão omnibus
de hora em hora.

PASCHOA DOS MOTORISTAS
Sob os auspícios da Federação das

Congregações Marianas, realiza-se no
próximo dia 11, na egreja de
São Gonçalo, á praça João Mendes, a
Paschoa dos Motoristas de São Pau-
lo que será precedida de um triduo
preparatório de conferências, nos dias
8, 9 e 10 do corrente, ás 21 horas, em
que será ouvida a palavra do
padre Irineu Cursino de Moura S. J.,
director da Federação das Congrega-
ções Marianas de São Paulo.

DIRECTORIA ÁRCHIDIOCESANA
DO ENSINO RELIGIOSO

Esta dlrectorla communlca que não
haverá neste mez a costumada reunião
das delegadas, professoras e catechis-
tas, ficando a próxima reunião mar-
cada para o primeiro domingo após
as férias, isto é, a 2 de Julho.

COMMUNHÃO PASCAL DOS
FUNCCIONARIOS DA LIGHT

E DA TELEPHONICA

roupas aos pobres; ás 19.30 horas, reza
solenne, com pratica, a cargo do padre
dr. Eduardo Roperto, recepção de no-
vas zeladoras e associadas, finalizando
com a bençam do SS. Sacramento.

PAROCHIA DO BOM RETIRO
A parochia de Nossa Senhora Au-

xilladora, do Bom Retiro, está reall-
zando desde o dia 26 do mez findo,
solennldades em honra e louvor de sua
excelsa padroeira.

 Hoje, dia da festa de N.
S. Auxiliadora, missas ás 5, 6, 7, 8
e 9 horas, havendo na missa das 7
communhão geral das associações re-
ligiosas e parochlanos em geral.

A's 10 horas, missa solenne, na qual
a "Eschola Cantaram" masculina pa-
rochial, sob a direcção do maestro Al-
fredo Belardl, executará o . hymno I Santa Therezlnha, da Escola Domes-

dessa paschoa, não dispondo dos en-
dereços de tantos antigos alumnos da
Faculdade, estende por este melo o seu
convite a todos, afim de que se re-
vejam, mestres e alumnos, no tradl-
clonal Instituto superior mantido pela
Ordem de São Bento.

CONFEDERAÇÃO CATHOLICA
Hoje, ás 15 horas, haverá reunião da

Confederação Cathollca, secção mas-
culina, no salão nobre da Curla Me-
tropolitana.

CÚRIA METROPOLITANA
Expediente

Mons. vigário capitular despachou:
Provisão de coadjutor de Santo An-

dre a favor do padre Mario Rlmondl.
Provisão de capellão do Instituto

OUVIRÃO A SEGUIR-

Christus Vincit" e missa "In onore
dei SS. nome dl Maria", de Ravanel-
lo, em arranjo para 3 vozes, pelo
maestro A. Bellardi; ao offertorio,

0 DR. JOSÉ LEAL
participa aos seus amigos e
clientes que já está á testa
do seu consultório dentário.
Largo da Misericórdia, 6 —

Telephone, 2-5089.

"Ave Maria" a 3 vozes masculinas e
"Salve Maria", do maestro Bellardi".

A's 16 horas, procissão com a ima-

No próximo dia 25 do correnta, será jgj. fj^^^o 3g_
realizada, na egreja de Sao Gonçalo ltlnerarto: rUfl^ Affonso Pena, Gua
á praça dr. João Mendes, a paschoa . -„ Conceicãc
dos funccionarios das duas empresas
supra citadas.

Essa cerimonia será precedida de um
triduo de conferências preparatórias,

rany, Newton Prado, Jullo Conceição,
Graça, Tres Rios, matriz. A' entrada
da procissão tecerá o panegerlco de
Maria Santíssima Auxiliadora o revmo.

proferidas pelo revmo. padre Irineu P«f» dr Eduardo »°P«*>-
Cursino de Moura, S. J., na mesma' A' noite bençam -Jo ¦£&,;fácramep-

egreja, nos dias 22, 23 e 24 deste mez, to, orchestra e coro executando Ave
ás 17 horas e mela Maria- a 2 vozes; Tantum erB° > 2

Os funccionarios de todas as classes vozes maestro Doglianl; e "Laudate

das referidas empresas estão convida- Dominum , 2 vozes.

Santuário do Sagrado Coração de 
Maria — 5,30, 6,30, 7,30 8,30, 9, 9,30, de preparação efíectua-se na mesma

tomar parte nessas cerlmo- PAR0CHia DE S. JOÃO BAPTISTA
Adoração Nocturna

Amanhã, ás 19,30 horas, inicia-
se na matriz de S. João Baptista, so-
lenne triduo eucharistlco, em prepara-

dos a
nias.
COMMUNHÃO PASCHOAL DE HO

MENS DA PAROCHIA DE NOSSA
SENHORA DA SAUDE

Terminaram hontem, ás 20 hs., as con
ferencias preparatórias para a grande °ao & íesta_ de Corpus-Chrlsti

10 horas,
Convento do Calvário — «, 7,30, 9 t

as 7, 8, 9, 10 e 11 horas.
Egreja de São Pedro (Guayau'na),as 7 horas e 1|2.

egreja, nos dias 8, 9 e 10, sendo pre
gador o padre Saboia de Medeiros
S. J.

Estes sermões são dirigidos expres-
samente aos intellectuaes, professores

0 "CORREIO PAULISTANO" NO RIO DE JANEIRO §
Este Jornal acha-se a venda, na Capital Federal, nos seguintes it

«I pontos: j;
:: Aeroporto Santos Dumont. |l
j| Av. Rio Branco esquina da rua Sete de Setembro. j|
:: Av. Rio Branco esquina da rua Ouvidor. «
?I Av. Rio Branco esquina da rua Visconde de Inhaúma. h

Av. Rio Branco esquina da rua da Alfândega. g
jf GALERIA CRUZEIRO. «

CINELANDIA. f|
ti Rua da Carioca esquina da praça Tiradentes. h

Largo da Carioca esquina da rua S. José. «
?I Largo do Machado. ||
:: Largo da Lapa. ;:
íí Rua 1.° de Março esquina da rua Ouvidor. j|
ít Largo de S. Francisco.
?| Estrada de Ferro Central (abrigo de bondes).

Copacabana.Estação Alfredo Maia (na hora da partida dos trens).
?• O "CORREIO PAULISTANO" chega ao Rio de Janeiro, diária-

mente, pelo primeiro avião da Vasp (9,40 minutos).
?• Para asslgnaturas, annuncios, noticiário, etc., o "CORREIO PAULIS-

TANO" mantém a sua Succursal, á Avenida Rio Branco, 183, 9.° pavi-
?j mento (Bureau Interestadual de Imprensa) Telephones: 42-7254 e

42-5761 — Caixa Postal, 365 — End. Telegraphico BUREAU.

communhão paschoal de homens desta
parocllla, promovida pela Congregação
Marianna local.

 Haverá communhão na mis-
sa das 8 horas, sendo em se-
guida servido café aos commungantes.
Terminado o café, haverá uma reunião
solenne, encerrando-se assim a com-
munhão paschoal dos homens da Pa-
rochia de N. S. da Saude.

PASCHOA DOS ESPORTISTAS
A Congregação Mariana N. S. Sa-

lette, tomou a si o encargo de promo-
ver a Paschoa dos Esportistas, que se
realizará em 25 do corrente.

Haverá um triduo preparatório,
pregado pelo padre Irineu Cursino
de Moura, S. J.; a missa do dia 25
será celebrada pelo padre Ernesto de
Paula, que pronunciará na occaslão
palavras allusivas ao acto.

Na sede da Congregação Mariana,
na Matriz de SanfAnna, acham-se
abertas as listas de adhesões. Oppor-
tunamente serão indicados outros lo-
cães.
FESTA EM LOUVOR DE SANTO AN-

TONIO NA MATRIZ DA BELLA
VISTA '

A directorla da Pia União de Santo
Antonio, da matriz da Bella Vista,
promoverá festejos em louvor de San-
to Antonio, tendo organizado para os
mesmos o seguinte programma:

Hoje, ás 19,30 horas, proseguimento
da trezena, com reza solenne, pratica
pelo padre Paulo Florenclo da
Silveira Camargo, e bençam do SS.
Sacramento; dia 10, ás 19,30 horas,
inicio do triduo solenne com praticas
a cargo do padre dr. Eduardo
Roperto, e bençam do SS. Sacramen-
to; dia 13, ás 8 horas, missa canta

A pregação, durante o triduo, está
confiada ao conego Benedicto Marcos
de Freitas.

Na noite de 7 para 8, haverá vlgilla
de adoração nocturna, havendo missa
á meia-noite e meia e communhão dos
adoradores e fieis em geral.

Estas solennldades são promovidas
pela Adoração Nocturna, da referida
parochia.
PASCHOA DOS PROFESSORES E
ALUMNOS DA FACULDADE DE

PHILOSOPHIA DE S. BENTO
Realizar-se-á hoje a primeira com-

munhão pascal collectiva dos actuaes
e antigos professores e alumnos da
Faculdade de Philosophia, Scienclas e
Letras de S. Bento.

A communhão pascal dar-se-& na
missa das 8 horas, celebrada pelo
revmo. d.' Polycarpo Amstalden, vice-
reitor em exercício da Faculdade, na
capella do Gymnaslo de S. Bento
(terceiro andar do gymnaslo). Após
a missa, haverá café no refeitório do
gymnaslo, seguindo-se Immedlatamen-
te uma breve reunião, na sala da bl-
bllotheca.

A dlrectorla do Centro "D. Miguel
Kruse", que promove a realização

tlca, do Mosteiro de Chrlsto Rei a fa
vor dos padres Bartholomen Beuwer,
Domingos Goodjln e Jeronymo Ver-
min, respectivamente.

Pleno uso de Ordens por 6 mezes a
favor do padre Antonio D'Angelo,

Provisão de confessor ordinário das
irmãs Vicentlnas da Escola Parochial
de Villa Arens e das monjas Domini-
canas do Mosteiro de Christo Rei a
favor dos padres Amaro Bodemuller
e Jeronymo Vermin, respectivamente.

Dispensa de impedimento: João Le-
tico e Ismenla Petrarco.

O revmo. padre Ernesto de Paula
despachou:

Licença ao vigário de Vllla Carifor-
nia para realizar uma kermesse.

Licença ao vigário de Cotia para
realizar uma procissão.

Justificações: Parochias: S. JOÃO
BAPTISTA: Antonio Alves Bastos e
Elvlra Lopes, Wllton Brandão Parrel-
ra e Dlnah Martini, Manuel Bazan
Molina e Thereza Nigro. BELLA VIS-
TA: Júlio PanelU e Mafalda Losacco,
Franklln Augusto e Isabel dos Anjos
do Nascimento. BOM RETIRO: Gen-
naro Coppola e Grazla Paladino, Or-
lando Carmello Blazi e Severlna Ma-
ria Possolan. PERDIZES: Cassio Neto
Camargo e Esther Aranha de Assis
Pacheco, Renato Pupeto e Elvira Man-
cino. HYGIENOPOLIS: Atugasmln
Mediei e Célia Vargas Kehl, Balila
Argentierl e Antonia Baptista da Luz.
SANTA GENEROSA: Antonio Narciso
Pinto e Jovina Dias Guimarães, José
Gorga e Carmen Criscitlello. SANTA
CECÍLIA: Alfredo Lourenço dos San-
tos e Ruth Aguiar Magalhães, Paulo
Carlos de Oliveira e Elsa Cabral. BE-
XIGA: Waldemar Benst e Maria Con-
ceição Magalhães Musa. VILLA AME-
RICA: José Martins e Maria Emilla
dos Santos. BELÉM: José Casqueiro e
Maria Vargas. POA': João Gaspar e
Erminla do Carmo Rodrigues de Sá.
VILLA CALIFÓRNIA: Joaquim da
Cruz Marques e Maria da Silva In-
nocenclo.

Oratório Particular: Sócrates Silva
e Irene Prestes.

Testemunhai a favor do sr. José
Paulo Baddlno.

Liga Cultural Brasileira

AS ALMAS CARIDOSAS
A viuva Maria dos Santos,

ti sem recursos, residente em San-
to Amaro, pede ás almas cari-
dosas um auxilio para a sua

jj manutenção.
tt Qualquer ajuda pôde ser en-
jj tregue nesta folha. Departamen-
:: to de Publicidade.

da, bençam dos pães e logo a dlstri-
•buição; ás 14 horas, distribuição de •tffitUtmmffi»»K»»lttt««StStttJty

CONFERÊNCIA DO E8CRIPTOR HERALDO
BARBUY NA FACULDADE DE DIREITO

DE S, PAULO
O esorlptor Heraldo Barbuy realizou

hontem, na Faculdade de Direito, uma
conferência phllosophlca sob o P»tM«talo
da "Liga Cultural Brasileira", Intitulada
"Philosophia da forma-metaphysica da
arte" O autor do "Zarathustra morreu
desenvolveu uma these Interessante sobre
a quest-o phllosophlca da forma. Apolan-
-o-se em _nt, em Berkeley em Shope-
nhauer e na philosophia Indiana de Gau-
tama, o ultimo dos Budhas, o conferen-
clsta dlssertou longamente, defendendo o
Idealismo phllosophlco. A segunda parte
da palestra versou a propósito do problema
phllosophlco da arte em face do lndlvl-
dualismo artístico. De accordo com o con-
ferenclsta, existem tres artes: a do me-
dlocre, a do talento e a do genlo. A ao
medíocre é a que retrocede ao obscuran-
tismo. A do talento, a que se fixa no pre-
sente. A do genlo, a que se projecta na
posteridade. A arte verdadeira, portanto, 6
Individual, porque embora espelhe a epo-
ca em que vive e as aspirações populares,
revela um estylo, e o estylo é o homem,
conforme o pensamento do Buífon.

A sessão, que esteve multo concorrida,
notando-se presentes elementos de nossas
Faculdades, Intellectuaes e professores, foi
presidida pelo dr. Luciano Gualberto, pro-
iessor da Faculdade de Medicina da Uni-
versldade dc S. Paulo, que, dando Inicio
na Dtter. Thomaz Jorge Bteagall, Pedro
aos trabalhos, proferiu palavras de incita-
mento a mocidade.

DAS 8 A'S 9 HORAS: .,'.„,
CRUZEIRO — Das 8 até ás 19 horas,

programmas normaes.
EDUCADORA — 8.00 Jtep. Jornal.
RECORD — 8.00 — Jornal.

DAS 0 A'S 10 nORAS:
BANDEIRANTE — 9,00 — ondas alegres.
COSMOS — Das 8 até ás 19 horas, pro-

grammas normaes.
CULTURA 9,30, Melodias de nossa

terra.
DIFFUSORA — 9.30 Calouras no ar.
EDUCADORA — 9.00 — Rep. Jornal.
EXCELSIOR — 9.00 Jornal — 9.30 Solos

ligeiros.
DAS 10 A'S 11 HORAS:

BANDEIRANTES — 10,00 — Sonho de
valsa; 10,30 — canção de Portugal.

CULTURA — 10,0, Musica para você. —
10,30, Hora lusa. ,

DIFFUSORA — 10.30 Clube Papae Noel.
EDUCADORA — 10.00 Rep. Jornal.
EXCELSIOR — 10.00 Irradiação directa

da Egreja do Convento do Carmo.
DAS 11 A'S 12 HORAS:

BANDEIRANTE — 11,00 — prog. pedi-
grota — 11,30 — Nha Zéfa.

CULTURA — 11,00, Coisas nossas. —
11,30, Jóias musicaes. — 11,45, Variado.

DIFFUSORA — 11.00 Variado — 11.30
Prog. pan-americano.

EDUCADORA - 11,00, Prog. vlennense.
11,30, Opera no ar.

EXCELSIOR — 11-00 Musica paraguaya
11.30 Horas portuguezas.

S. PAULO — 11.00 Musicas leves —
11.30 Prog. italiano.
DAS 12 A'S 1.1 HORAS:

BANDEIRANTE — 12.00, Variado.
CULTURA - 12.00 Variado - 12.30 Ho-

ra Italiana. ... _¦¦•'¦„,
DIFFUSORA — 12,0, Melodias brasllel-

ras. — 12,15, Variado.
EDUCADORA — 12,00, Operetas. —

1215 Variado — 12,30 Almoço rythmado.
EXCELSIOR — 12,00, Homella, por mina.

d. Francisco Bastos. — 12,15, Orchestras
famosas, em trechos ligeiros. — 12,45,
Prog. vlennense.

8. PAULO — 12,30, Francisco Alves. —
12,4g, Variado.
DAS 13 A'S 14 HORAS:

BANDEIRANTE — 13.00, Prog. francez;
1315, Prog. brasileiro; 13.30, Prog. Serra-
dor. — 13,4g, Prog. na roça.

CULTURA — 13,lg, Musica de salão.
DIFFUSORA — 13.00 Variado — 13.15

Som de crystal — 13.30 Prog. Tio Sam.
EDUCADORA — 13.00 Prog. a voz do

Orionte. — 13,30, Variado.
EXCELSIOR — 13,00, Prog. vlennense. —

13,30, Prog. brasileiro.
S PAULO — 13,00, Prog. brasileiro com

Odette Amaral. — 13,15, Prog. argentino.
_ 13 30 Prog. brasileiro com Orlando
Silva.' — 13,45, Prog. americano.
DAS 14 A'S 15 HORAS:

BANDEIRANTE — 14,00, Prog. na roça.
14,30, Intervalo.

CULTURA — 14,00, Intervallo.
DIFFUSORA — 14,00, Irradlaçno directa

do prado da Moca com programma va-
rlado.

EXCELSIOR — 14,00, Intervallo.
S. PAULO — 14,00, Theatro alegre.

DAS 15 A'S 10 HORAS: .
EDUCADORA — 16,00, Você manda e nao

pede. — 16,30, Clne radio.
DIFFUSORA — 16,00, Irradiação do Pra-

do da Moóca.
DAS 16 A'S 17 HORAS:

BANDEIRANTE — 16,00, Chá dansante.
DAS 17 A's 18 I10RIS:

BANDEIRANTE — 17,00, Chá dansante.
CULTURA — 17,00, Variado — 17,30, Se-

culo XX. , , ,DTFFUSORA — 17,30, Variado.
EDUCADORA — 17.00 Saudades da roça

17.30 A voz de Hespanha.
EXCELSIOR — 17,45, Hora do pensamen-

to social christSo.
S. PAULO — 17,00, Prog. brasileiro. —

17,30, Prog. radlo-aperltivo.
DAS 18 A'S 19 HORAS:

BANDEIRANTE — 18.00 Pátria portu-
gueza — 18.30 Prog. arabe.

CULTURA — Ave Maria — 18,05, Prog.
Século XX — 18,45, Hora italiana.

DIFFUSORA — 18,00, Novidades musl-
cães — 18,16, Prog. argentino — 18,30,
Prog. brasileiro — 19,00, Fox formosos.

EDUCADORA — 18,00, CançSo brasileira
18.30, Progr. ferroviário.

EXCELSIOR — 18,15, Musica cigana. —
18.30 Selocçoes.

8. PAULO — 18,00, Jolas musicaes —
18,30, Prog. brasllelr i com Francisco Al-
ves. — 18,45, Varladj.
DAS 19 A'S 20 HORAS:

BANDEIRANTE — 19.30 Variado.
COSMOS — 19,00, Trechos symphonlcos.

19,15, NU Paz. — 19,30, Saudades de
além mar.

CRUZEIRO — 19,00, CançBes com Cario
Butl. — 19,15, Variado.

CULTURA — 19,45, Musica selecclonada
orchestrada.

DIFFUSORA — 19,00, Programma da
Saudade

EDUCADORA — 19,00, Progr. Danúbio
Azul. — 19,30, Prog. tl-pl-tin.

EXCELSIOR — 1900, Prog. a voz da
pátria.

S. PAULO — 19,00, Prog. brasileiro com
Dyrclnha Baptista. — 19,15, Prog. argen-
tino com Francisco Lomuto e sua orches-
tra. — 19,30, Prog. brasileiro com Sylvio
Caldas. — 19,45, Prog. americano, com
Nelson Eddy.
DAS 20 A'S 21 HORAS:

BANDEIRANTE — 20,M, Theatro para
você.

COSMOS — 22,00, Variado. — 20,30,
Theatro policial.

CRUZEIRO — 20,00 Canções francezas;
20,15, Solistas. — 20,30 Musica popularcom Lill, Del Rio e Regional.

CULTURA — 20,00 Cantores famosos. —
20,15, Solistas. — 20,30 Canções francezas.
20,45, Solos de orgam.

DIFFUSORA — 20.15 Cantores brasileiros
20.30 Musicas de todos os palzes.

EDUCADORA — 20.00 Cadência — 20.30¦ Prog. Evangelista.
! EXCELSIOR — 20,00, Archestras de sa-
|Ho.S. PAULO — 20.00 Operetas — 20.30

Programma brasileiro com Carmen Miran-
da. — 20,45, Progr. Mexicano, com Pedro
Vargas.
DAS 21 A'S 22 HORAS:

BANDEIRANTE — 21.00, Theatro para
você.' 

COSMOS — 21,00 Variado. — 21,15, Ney-
de Martins. — 21,30, Variado.

CRUZEIRO — 21,00, Neyde Martins. —
21,15, Musica norte americana. — 21,30,
Andy lona e sua orchestra. — 21,45, NU-
ton Paz.

CULTURA — 21.00 Orch. de i,alão —
21,15, Variado. — 21,30, Variado.

GANHE 12$ DIÁRIOS
Em sua própria casa, nas

horas vagas, na mais rendosa,
original e artistlca industria
MANIS. Fácil para ambos os
sexos. Informa-se grátis. Dese-
jando amostra e catálogos illus-
trados do trabalho a executar,
remetta 3$, mesmo em sellos, a
F. MarinelH — Caixa Postal,
2436 — S. Paulo.

DIFFUSORA — 21,00, Notas do turfe
— 21,15 — Valsas viennenscs — 21,30, Mu-
sicas de todos os palzes.

EDUCADORA — 21.00 Revista muBlcal.
EXCELSIOR — 21.00 Irradiação da ope-

ra "Madame Butterfly", de Puccini.
3. PAULO — 21,00 Programma brasileiro

com Orlando Silva. — 21,15, Progr. fran-
ce. com Lino Rossl. — 21,30, Programma
brasileiro com Odette Amaral, 21,45, Solos
de orgam por Jesse Crawford.
DAS 22 A'S 28 HORAS

BANDEIRANTE — 22.00, Clnedla; 22.30
Arrasta pé.

COSMOS — 22.30, Prog. Israelita; 22.30,
Terere de toda noite.

CRUZEIRO — 22,00, Concerto «ymphont-
co. — 22,30, Musica popular.

CULTURA — 22,00 Variado. — 22,18,
Nhô Totlco. — 22,45, Musica no ar.

DIFFUSORA — 22,00, Musica de todos
os palzes.

EDUCADORA — 22.00 Theatro gracioso
com musicas alegres.

EXCELSIOR — ContlnuaçSo da Irradia-
çSo da opera "Madame Butterfly", de Puo-
clnl.

S. PAULO — 22.00 Prog. lyrteo — 22.30
Programma brasileiro com Jimy Dorsey e
sua orchestra.
DAS 23 A'S 24 HORAS:

BANDEIRANTE — 23.00 Arrasta pé —
24.00 Final.

COSMOS — 23.00 final.
CRUZEIRO — 23.00 Musica popular —

24.00 final.
CULTURA — 22,30, Musica no ar. —

24,00, Final.
DIFFUSORA — 23.00 Final.
EDUCADORA — 23.00 Variado — 13.30

Final.
EXCELSIOR — 23.30 Jornal e final.
S. PAULO — 23.00 Prog. dos namora-

dos — 23.30 Final.

Conselho Universitário
O professor Rubifio Meira, reitor da Uni-

versldade de S. Paulo convocou o Conselho
Universitário para uma sessão extraordlna-
ria, a realizar-se dia 7, do corrente, quarta-
feira, ás 16 horas, na sala da Congrega-
çao da Faculdade de Direito.

— O professor Rubláo Meira, por acto
de 2 do corrente, nomeou o dr. Manuel
Antonio Alvares Rubião, para o cargo de
secretario particular da reitoria.

TANGO — Senhorita ensina fodas as dansas de salão, gymnastica,
vae na casa dos alumnos. — Telephone, 5-7477.



!. "<

CORREIO PAULISTANO
Domingo, 4 do Junho do 1939

Corinthians e Palestra, realizando o "derby" da
cidade, jogam esta tarde no Parque Sáo Jorge

C3 :„_„„»,-,1„-1|1,-„«llll-|l,«ll,™il»««-B;!ll*« ¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«

AO CORRER DA PENNA...
Salcrthlol CAMPOS

Mais uma vez o esporte brasileiro paga o seu tributo á Morte, com o pre-
maturo dcsapparecimcnto dc um dos seus expressivos valores tcçhnico-esporti-
vos: o capiído Manuel do Rocha Marques, da nossa Força Publica.

E' uma lacuna que se abre cm nossos esportes hipplcos c que attingtu cm
cheio uma familia feliz e a nossa gloriosa milícia.

Dc ha muito radicado em nossa terra, o capitão Rocha Marques conquts-
tara um lugar dc remarcado destaque nos círculos Wppicos do paiz, quer com-
pelindo nas lutas internas do Estado ou nos grandes certames brasileiros, dc-
fendendo o bom nome esportivo dc São Paulo no concerto dos valores nacionaes.

Era dessa plciade brilhante de homens para os quaes a sua profissão ê um
sacerdócio. Sabia ser chefe com a rlgorosldade necessária c exigida pelos
enérgicos regulamentos mtlitarcs, mas com o sentido sempre humano no trato
diucturno dc seus commandados. Por isso, fazia de todos seus amigos.

Cavalleiro, era bem o exemplo vivo daquelles que, possutdorcs dc um con-
junto admirável dc altos conhecimentos technicos, põe o espirito esportivo ad-
ma das prcoecupações individuaes c jamais se deixa abater quando perde as
posslbiltdadcs de um exilo completo.

Mcrcé ác sua especialização profissional, tanto ms actividades dc nossa
gloriosa Força Publica, como no curso da Escola dc Cavallaria do Exercito, por
onde passara dcstacadamenlc, o capitão Rocha Marques era um technico dc
equitação, merecendo um justo conceito entre os mats entendidos nessa ai/-
ftcil carreira. ¦ .. .

Era um prazer vêl-o montar e competir. Fazia-o com o desprendimento
elevado de um sadio espirito esportivo. Sabia vencer como não se maguava
com a derrota. Fazia de cada uma dellas mais um motivo de esforço para
uma possivel victoria.

Jogador dc polo, era um dos animadores de sua turma, que lha confiara
a dlrecção. Era um typo completo para a capitanca dc uma turma: ciorçado
e valoroso, era um dos melhores e, calmo, tinha a ponderação rápida impres-
sionista dos factos, resolvendo tudo sem o desprestigio dos seus companheiros.

Moço, ainda, deálcava-sc inteiramente á sua profissão o. aos progressos do
Regimento de Cavallaria, cuidando com enthuslasmo da parte dc equitação,
onde a morte o veio arrebatar.

Vtniol-o, ainda, lia pouco tempo, no campo do Canindé, quando a turma
miliíar jogava com a Hippica.

Sempre âymnamico e decidido, jogara com o seu habitual ardor, propor-
olonando ao quadro uma performance admirável.

Palestramos ligeiramente. E, como sempre, percebemos o seu enthuslasmo
de moço pelo hippísmo, mostrando-se satisfeito com as transformações por que
passava o seu Regimento, que se esforçava para apresentar um optimo quadro
de polo, melhorado cm sua cavalhada e reforçado pela fôrma technica de seus
jogadores.

O campeonato de polo, que hoje se inicia, era a sua preoccupaçao imme-
dlata e os treinos estavam sendo constantes.

Jamais percebera, talvez, que o alfangc da morte o espreitava, de longe,
promettendo mais uma victima...

O campeonato ãe polo ahl está. Inicia-se, hoje, com o enthusiasmo sadio
dos espíritos fortes e combativos, a cujo grupo o capitão Rocha Marques per-
tencera, inteiramente.

E ao iniciar o certame, certamente, os quadros contendores, numa eleva-
ção esportiva, homenagearão a sua memória.

Mas, neste caso particular, essa homenagem será muito mais extensiva,
porque se traduzirá na saudade que a ausência eterna de um prematuro des-
apparecimento provocará para sempre.
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Apresentam-se suggestivos
de hoje no campeonato de

os jogos
f || t Q D Q i

0 Corinthians enfrentará o Palestra no campo do Parque S. Jorge na principal partida desta tarde - S. Paulo e Por

tugueza de Esportes jogarão no Cambucy - Os "lusos" praianos enfrentarão o Hespanha, em Santos - b... K. e imn

mercial, o jogo mais fraco - Providencias, autoridades e quadrosSuperiores do ponto dc vista da at
tracção as demais pelejas realizadas
no Inicio do campeonato deste anno,
os prellos de hoje, tres delles pelo me-
nos, estão em condições de agradar
nos afflecionados que se locomoverem
nas diversos campos onde serão reall-
zados. Muito embora seja razoável que
a rodada de hoje biparta os interes-
ses da "afficcion", é indiscutível que
o encontro principal c que congrega
as geraes attenções dos "fans" 6 aquel-
le que terá lugar no campo do Par-
que São Jorge, cm que serão conten-
doras as turmas representativas do
Palestra Itália e Corinthians Paulista.

Quadros de possibilidades aprecia-
veis, alvi-negros e alvi-verdes tem
apresentado "performances" salientes
cm varias opportunidades, principal-
mente o conjunto do Parque S. Jor-
ge, que conquistou o titulo máximo do
recente certame findo. Considerando-
se a* ultimas actuaçóes dos princi-
pães conjuntos que lntcrvirão hoje, é
notório que o clube dos calções ne-
gros apresenta-se em maior evidencia,
mas nem por Isso o Palestra vae me-
nos cnthusiasmado para o prelio con-
siderado o "derby" da cidade. Isto
norque se a forma, ás vezes, diminue
5 poderio, tornando um contendor
mais favorito, o enthuslasmo, em ou-

CAMPEONATO DA DIVISÃO
INTERMEDIÁRIA

trás ocensiões altera e desorienta or
prognósticos.

Lutando no campo do Parque Sãc
Jorge, o Palestra terá que exigir dr
seus defensores uma actuação superior
se não quizer baquear ante a equipe
contraria.

Um outro jogo que movimenta tam-
bem as attenções dos adeptos, terá
lugar no campo da Portugueza de Es-
portes, á rua Cesarlo Rarrmlho, no
Cambucy, ondo o conjunto local en-
trentará a turma do Sáo Paulo. São-
paulinos e "lusos" locaes estão muito
enthusiasmados pelo prelio, o que de
um certo modo contribuirá para que
aquelle campo afflua tambem uma as-
slstencia numerosa.

O São Paulo vae disposto a desfor-
rar os 5 a 0 que a Portugueza lhe in-
flingiu logo depois que o tricolor ha-
via superado o Palestra por uma con-
tagem quasi egual (6 a 0), emquanto
os defensores do clube da Cruz do Aviz
pretendem, nessa contenda, confirmar,
pelo menos em parte, o resultado obti-
do naquella jornada memorável para
os seus adeptos.

Santos tambem assistirá uma pugna
interessante, entre o conjunto da As-

soclação Portugueza e Hespanha. Os

o campeo-
athletismo

Disputa-se, hoje,
nato coilegial de ________
No Estádio do Clube de Regatas Tietê-São Paulo terá lugar o importante certame do esporte
base coilegial — Os juizes designados e o horário das provas — Relação dos inscriptos nas varias

provas do programma — Outras notasO esporte-base bandeirante terá ho-
Je uma das suas tardes animadas, com
a realização do Campeonato Coilegial,
certame este que vem sendo aguar-
dado com excepcional interesse nos
círculos estudantlnos da nossa capital.

O estádio do Clube de Regatas Tie-
tê-São Paulo foi o local escolhido para
a reunião esportiva dr?, colleglaes, es-
perando-se a affluencia do costumeiro
publico que todos os domingos com-
parece á Ponte Grande.

OS JUIZES
Para dirigir o Campeonato Coilegial

. de Athletismo, a entidade máxima
paulista designou os seguintes offi-
claes:

Arbitro: Sidney Alexandre de Sousa.
Director de campo*. Walter Barbosa

de Mello.
Director assistente: Ângelo Pele-

grlno.
Juiz de partida: Ariovaldo de Al-

meida.
Annunclador: Renato de Sousa de

Freitas.
Annotador: Newton Alexandre de

Sousa.
Registador: dr. Henrique F. Ray mo.
Juines de chegada: Durval Miele,

CId Navajas, Octavio Fontana, Gil
Veiga, Ivo Sallowicz e Alberto Saad.

Chronometrlstas: Jorge Mancebo,
José R. Klein, Carlos Hantschick, Pau-
lo Mascarenhas e Jordão Vechlati.

Juizes de saltos: José C. Mello, Tau-
fik Safady e EUvio Nacarato.

Juizes de arremessos: Carlos H.
Bahiana, Mario Geri e Julio Vechlati.

Inspectores: Wady Hadad, Luis
Mesquita de Oliveira, Abrahão Che-
paval, Luis dos Santos e Amancio Jo-
sé SanfAnna.

O HORÁRIO
A's 14 horas — Desfile dos con-

correntes.
A's 14.45 horas — 75 mts. rasas -

preliminares, salto com vara e arre-
messo do dardo.

A's 15.10 horas — 300 mts. rasos -
preliminares.

A's 15.20 hs. — 83 mts. barreiras -
seml-flnaes.

A's 15.30 hs. — 75 mts. rasos - semi-
finaes.

A's 15.50 horas — 1.000 mts. rasos
arremesso do peso.
A's 16 horas — 300 mts. rasos -

seml-flnaes.
A's 16.15 horas — Salto de altura.
A's 16.30 horas — Revesamento de

4x75 metros - seml-flnaes.
A*s 16.45 horas — 300 mts. rasos
seml-flnaes.
A's 17 horas — 4x75 metros — ar-

remesso do disco.
A's 17.15 horas — 83 mts. barrei-

ras - semi-finaes - salto extensão.
A's 17.30 horas — Revesamento de

4x300 metros.
OS INSCRIPTOS
75 metros rasos:

/ ifi preliminar: — Slnibaldo Cerbasi
G. M., Jorge Stewart MC, Nilo Foschi
GE, Rubens Llchtenthaeler EA, Ar-
mando de Barros GE, Sylvio Nasci-
mento G. Paulista.

2.a preliminar — Roland Rlttmelster
EA, Nestor Valzinho MCOuto, Oswol-
do Ranzani TS, José Cunha GSB,
Sylvlo França GP, Pedro Nagasse GSA.

a preliminar — Arlnos T. Coelho
TS, Oswaldo Rugna GSP, Francisco
Décelio GSA, José Faustlno GM, An-
tonio Tsuyama GSA, Lauro L. Luc-
cas MCOuto. „

a preliminar — R. Antonelt TS,
Ales Woelz EA, Nelson França Ca-
margo GP, Casslano Coutlnho GSB,

Cid Vieira GSP, Danilo Amalfi GSP.
5.a preliminar — Mario Cerello

MCOuto, José Bartholomeu GSB, Pau-
lo Contruci MC, Fábio Azambuja MC,
Ruy Nascimento GP, Alberto Campos
GE.

Classificaram-se 3 para as s|fihaes.
500 metros rasos

1." preliminar — Luis Freitas GSB,
Oswaldo Rugna GSP, Rodolpho Aym-
bire GSB, Delso de Castro MCOuto,
José R. Bartholomei GSB, Olintho Ar-
rivabenc TS.

2.° preliminar — Mex Woelz EA,
Alberto Campos GE, Hütobèrto Saler-
no GP, Heraldo Castagnari GSP, Ayr-
ton Abreu GP, Durval Trita GE.

3.a preliminar — William Resston
TS, Fábio Azambuja MC, Mario Adi-
nardl GSA, R. Lichtentaheler EA, Nilo
Foschi GE.

4.a preliminar — Francisco Décelio
GSA, Mario Cerelo MCOuto, Octavlo
Montesanti TS, John Bovles MC, Be-
nedicto Fortunato MCouto.

5a preliminar — Mario Oliveira GP,
Celio Leme GSP, Roland Rlttmelster
EA, Jorge Nakassu MC.

Classificam-se 3 para as s|flnaos.
83 metros barreiras

1.» s|flnal — Caetano Miritelo
MCouto, Renato Picheti TS, Oswaldo
Rugna GSB, Nilo Foschi GE, Fábio
Azambuja MC, Arnaldo Montesanti
TS.

2.1 s]final — Oswaldo Monteiro MC,
Ubirajara França GSB, Luis de Frei-
tas GSB, Arnaldo Braga MCouto, Os-
waldo Ranzani TS, Eduardo Oliveira
GP.

3.a sifinal — Arinos T. Coelho TS,
Slnibaldo Gerbasi GMinerva, Walter
Thuemel GSB. John Bowles MC, Nl-
coiau Mauri GSB.

Classificam-se 2 para a final.
4x75 metros — ifi sifinal: G. Es-

tado, G. São Paulo, L. Miguel Couto,
G. S. Bento, G. Minerva. i

2.a sifinal — L. Theodoro Sampaio,.
G. S. Alberto, Escola Allemã, Macken-'
zie College, Collegio Paulista. ,

Classificam-se 3 para a final.
Revesamento de 4x300 metros —

Gymnaslo do Estado, Gymnaslo São .
Paulo, Gymnaslo S. Bento, Gymnaslo
Minerva, L. Theodoro Sampaio, Gym-
nasio S. Alberto, Escola Allemã, Ma-
ckenzie College, Collegio Paulista, 1
turma cada.

1.000 metros rasos — Ordem de sa-
nida: Henning Schinke EA, Luis de
Freitas GSB, William Resston TS,
Ruy B. M. Pereira GM, Mario Adi-
norfi GSA, John Bowles MG, Mario
Cerelo LMC, Nilo Foschi GE. Rena-
to Mastandréa GSP, Alexandre Bar-
kos GSP, Flavio Botelho GE, Celso
Fortunato de Castro LMC, Jorge Ma-
lcassu' MC, Octavio Montesanti LTS,
Humberto Salerno CP, Ubirajara
França CP, René Coelho GSB.

 :

0 jogo de polo e m pratica;
o!Todas as pessoas que se associam a um clulic hippico, o fazem com

desclo de gozar de todos os benefícios que tenha essa entidade e, prmcl-
nalmcntc, no jogo de pólo, em que grande parte da sociedade c interessada,
acarretando aos que desejam jogar pólo um gasto elevado para que possam
gozar seu esporte favorito.

Sabem-n'0 os directores dos clubes c por isso vcmol-os freqüentemente
preoecupados em organizar treinos entre os times que são integrados por
jogadores de todas as categorias de "handicaps", como se quizesscm so sa-
tlsfazer ao associado, dando-lhe opportunidade de jogar, demonstrando, as-
sim, que não ha differença de "handicaps" entre os companheiros.

Por isso, vemos jogadores noviços ao lado dc velhos jogadores, como <**s-

pecie de gentileza esportiva, que, á primeira vista merece applauso geral.
Dessa maneira, são esses treinos recebidos pelos principiantes com gran-

de satisfação, sem, no entanto, perceberem o futuro nos campeonatos.
Considerando-se que um clube não vive somente dos grandes jogadores

e sim dos médios, trazem logo o desanimo aos principiantes, que vêm sua
exclusão dos grandes jogos e campeonatos. ,,,.*-, ,•

Considerando-se que os jogadores de "handicaps" alto, dado a dis-

paridade da combinação do jogo e das jogadas, prejudicam-se ambos, prin-
oipalmcntc os dc "handicaps" altos, estes são obrigados a soffrcar os ca-
vallos, constantemente, por se verem oruzados na linha da bola pelo noviço
que, na ânsia de pcgal-a, não mede o perigo a que se oppõe, Inclusive o seu
cavallo e adversário, tudo por falta de experiência de jogo cm conjunto.

Assistiremos, dessa maneira a um mau polo, sem brilho e um grupo
de homens a cavallo embolados á procura da bola.

Mais grave se torna o estado dos cavallos que, amedrontados, fogem á
luneção de animaes especializados nesse esporte, passando a simples cavai-
los de passeio cm uma cancha de pólo.

Para se evitar que jogadores novos abandonem o pólo, dispondo de seus
animaes e procurando fazer guerra a tão lindo esporte e não serem os jo-
gadores de "handicaps" altos, prejudicados, é necessário o seguinte:

a) _ os "handicaps" devem ser dados aos jogadores durante os trel-
nos do anno a se jogar o campeonato, por uma commissao technica para.
isso nomeada; -

b) — todos os jogadores novos devem jogar entre os de egual nanai-
caps", tendo como chefe um jogador experimentado para a sua dlrecção;

C) _ os jogadores de "handicaps" superior devem treinar com seus pa-
res, dando grand? vantagens aos novos;

d) — aproveitar sempre um jogador novo que se destaque para jogar
entre os jogadores velhos;

e) — em todos os campeonatos deve-se incluir nos "teams os novos
jogadores;

{) — faca, pratica de pólo é allmental-o com novos jogadores nos cam-
peonates e excluil-os ê má pratica esportiva. — OBSERVADOR.

Salto dc altura
Escola Allemã Olav Smlth, Vinni

Jordan, Dleter Hoch.
i G. S. Bento — Walter Thuemmel,
I Nicolau Mauri, Luis de Freitas.
i L. Theodoro Sampaio: Arinos T.

Coelho, Julio R. Almeida, Oswaldo
I Ranzani.
I G. Minerva: Slnibaldo Gerbasi.
i G. S. Alberto — Antônio Tsuyama,
I Pedro Nagasse, Mario Andinorfl.
! Mackenzie College — John Bowles,' Sylvano Bianchi.

L. Miguel Couto — Dilermano Ven-
tura, Caetano Mirltello, Lauro L.'¦ Lucas.

i G. do Estado — Renato Picheti, Nilo
Foschi, Armando Barros.

j G. S. Paulo — Heraldo Castagnari,
Boris Arrlvabene, Ruy Barbosa.

Salto de extensão
Escola Allemã: Roland Rittmelster,

Alex Woelz, H. Llchtenthaeler.
G, São Bento — Walter Thuemel,

Nicolau Mauri, José Bartholomei.
Colleglo Paulista — Nelson França,

Sylvio França, Ayrton Abreu.
L. Theodoro Sampaio: Arinos T.

Coelho, Julio R. Almeida, Osvaldo
Ranzani.

G. Minerva: José Faustlno, Sinibal-
do Gerbasi, Heribaldo Gerbasi.

G. Santo Alberto: Pedro Nagasse,
Antônio Tauyama, Mario Adinorfi.

Mackenzie College: Paulo Contruc-
ci, Fábio Azambuja Filho. |

L. Miguel Couto; Lauro L. Lucas,
Mario Cerello, Caetano Miritello.

G. Estado: Armando de Barros, Ga-
briel Prlolli, René Arruda.

G. S. Paulo: Osvaldo Rugna, Heral-
do Castagnari.

Salto com vara;

Escola Allemã: Alex Woelz, Her-
mann Jordan, W. Jordan.

G. São Bento: Ruy Paula Campos,
Rodolpho Aymblre, Casslano Coutinho.

Collegio Paulista: João Ferreira
Pinto, Newton Mayer.

L. Theodoro Snmpaio: Olyntho Ar,-
rivabene.

G. Minerva: José Faustlno e Slhi-
baldo Gerbasi.

G. Santo Alberto: Pedro Nagasse,
Antônio Tayama, Paulo Kaglmoto.

Mackenzie College: Charles Ste-
wart.

L. Miguel Couto: Lauro L. Luccas.
G. do Estado: Alberto de Campos,

Flavio Botelho.
Jorge M. Machado Filho, Osvaldo
Rugna.

Arremesso do dardo:
Escola Allemã: Olavo Smlth, Winnl

Jordan, Herman Jordan.
G. S. Paulo: Ruy P. Campos, Theo-

dofilo Antônio, Nicolau Mauri.
Colleglo Paulista: Sylvlo França.
L. Theodoro Sampaio: Lauren Pln-

der, Almedino P. Antônio, Valdemar
Gonçalves.

G. Minerva*. Orlando Mastrobuono,
Slnibaldo Gerbasi.

G. Santo Alberto: Francisco Décell-j
César, Antônio Tsuyama, Pedro Na-
gasse.

Mackenzie College: Mitsuo Fuzzii,
Reynaldo Yong, Osvaldo Monteiro.

L. Miguel Couto: Dillermano Ven-
tura, Arnaldo Braga, Lauro L. Lucas.

G. do Estado: Nilo Foschi, Valde-
mar Nogueira, Werner Buff.

G. São Paulo: Boris Arrlvabene, Os-
valdo Rugne, Laerte Ferraz.

Escola Allemã: Alex Woelz, Herman
Jordan, W. Jordan.

G. São Bento: Ruy P. Campos, Ni-
colau Mauri, Luis O. Freitas.

"ccentes resultados das duas anterio-
¦cs partidas realizadas na cidade
jralana, pelo campeonato paulista de"utcbol, tornaram o jogo dc hoje de
naior attracção, uma vez que o Hes-
panha venceu o Santos c este a Por-
tugueza. Falta justamente este con-
fronto para ser decidida a suprema-
cia do futebol praiano nesse prlncl-
pio de campeonato, motivo pelo qual
os nffciçoados da terra de Braz Cubas
accorrerão pressurosos ao campo dos
"lusos" da avenida Pinheiro Ma-
chado.

Encerrando a rodada de hoje, que
é uma das mais interessantes do actual
campeonato, jogarão ainda nesta ca-
pitai as turmas do S. P. R. e do
Commercial. Depois do seu recente
triumpho o conjunto "ferroviário"

passou a ess tido em conta de um
quadro de melhores predicados, por
isso que para este prelio é cotado co-
mo favorito, embora o Commercial,
tambem, tenha passado por uma re-
forma que o deixou em condições de
se bater com possibilidades de sue-
cesso.

OS QUADROS PROVÁVEIS

Serão provavelmente os seguintes os
quadros que jogarão hoje, nas quatro
partidas do campeonato paulista de
futebol:

CORINTHIANS — Barcheta (Joel),
Jango, Carlas, Sebastião, Brandão,
Tião, Lopes, Servilio, Tcléco, Joane e
Carlinhos.

PALESTRA — Jurandyr, Carnera,
Junqueira, Tunga, Oliveira, Del Nero,
Luizinho, Canhoto, Dedovich, Feitiço
e Zalll.

PORTUGUEZA E. — Rodrigues,
Duilio e Oswaldo, Blgln, Fausto e Bar-
ros; Mínistrinho, Frederico, Guanaba-
ra, Paschoalino (Alberto) e Mathias.

S. PAULO — Pedrosa, Bento e
Agostinho; Fiorotti, Damasco (Lysan-
dro) e Felipelli; Mendes, Armandinho,
Euclydes, Carioca e Paulo.

PORTUGUEZA S. — Rato, Brun e
Tuffy; Cabo Verde, Navarro e Anthe-
ro; Véga, Armandinho, Corrêa, Rato
e Logu'.

HESPANHA — Odair, Lulu' e Mel-
ra; Victor, Dino e SanfAnna; Jero-
nymo, Belém, Chiqulnho, Gutierrez e
Gero.

S. p. R. — Clodo, Celso e Manto-
vani; Negrciros, Silva e Ulysses; Agos-
Unho, Mario Silva, Leite, Eduardo e

COMMERCIAL — Domingos, Nel-
son e Thomasini; Mandico, Geraldo o
Tonl; Dulzinho, Zico, René, Dias e Os-
waldinho.

PROVIDENCIAS DA LIGA
A propósito dos jogos que fará rea-

lizar hoje, em proseguimento do seu
campeonato principal e relativamente
aos prelios da Divisão Intermediária,
a Liga de Futebol tomou as seguintes
providencias:
A. A. Portugueza vs. Hespanha F. C.

Campo da A. A. Portugueza, cm
Santos.

Juiz dos 2.os quadros — Theophllo
Osses.

Juizes de linha dos 2.os quadros —
Fortunato Dantas c Francisco Gi-
menez.

Rr-presentante — Josó Machado
Filho.

E. Paulo Railway A. C. vs. Com-
mercial F. C.

Campo do São Paulo Railway, rua
Commendador Sousa.

Juiz dos 2.os quadros — Ubirajara
Pinheiro Lima.

Juizes de linha dos 2.os oiiadros —
José Para e Cândido Casario.

Representante — Humberto Ragone.

Portugueza de Espostes vs. São
Paulo F. C.

Campo da A. Portugueza de Espor-
tes, rua Cesarlo Ramalho, 25.

Juiz dos 2.os quadros — Elpidlo
Florda.

Juizes de linha dos 2.os quadros —
Ubaldo Francisco e Luis Carlos
Stinchi.

Representante — Vicente João Fran-
chini.

E. C. Corinthians Paulista vs.
Palestra Itália

Campo do E. C. Corinthians Pau-
lista, Parque São Jorge.

Juiz dos 2.°s quadros — Affonso
Mesquita.

Juizes de linha dos 2.°s quadros —
José Braga e Mario Bragaglia.

Representante — Elysio Ferreira.

Jogas para hoje:
Primeiro de Maio F, C. vs. A. A.

Ordem c Progresso
Campo do Primeiro de Maio, em

Santo André.
Juiz dos l.°s quadros — Américo

Bucelli.
Juiz dos 2."s quadras — João Etzel.
Representante — Alfredo Perigo.

A. Tramway Cantareira vs. Cerâmica
Futebol Clube

Campo da A. A. Tramway Cantarei,
ra, rua João Theodoro.

Juiz dos l.°s quadros — Raymundo
Ferreira.

Juiz dos 2.°s quadros — Arthur Ro-
cha.

Representante — Antônio Maselll.

S. Caetano E. C. vs. Corinthians F. C.
Campo do S. Caetano E. C.
Jiiiz dos l.°s quadros — Hugo Cola-

rille.
Juiz dos 2.°s quadros —¦ Bruno Nina,
Representante — Adelmo Sette Ju-

nlor.
PROVIDENCIAS DO CORINTHIANS

Bilheterias — As bilheterias come-
çarão a funecionar ao meio dia.

Portões — Os portões serão abertos
ao publico ás 12 horas, obedecendo o
accesso ao campo a seguinte ordem:
Geral — entrada pelas borboletas ns.
1 e 2. Archlbancadas: pelas borboletas
3 e 4.

Os sócios de ambos os clubes terão
livre ingresso pelo portão n. 4, me-
diante a apresentação do recibo do
mez corrente acompanhado da car-
teira social.

Os automóveis dos associados entra-
rão pela rua S. Felippe.

Fiscalização — Afim de auxiliarem
a fiscalização dos portões são convi-
dados a comparecerem na praça da
esportes os seguintes associados: An-
tonio Coelho, Antônio Soares Bento,
César Amadeu Canolla, José Carlos,
Emygdio Correcher, Vicente de Cenzi,
José Maria Marques Júnior, Januário
Montanari, Jamil Assad, Francisco
Sanches, Francisco Cardoso, Odilon
Paes de Barros, Pedro Borio, Américo
Moreda, Giacomo Ceccon e Gambinha.

_m interessante certeame
esporte-base em Santo André
O C A. ARAMAÇAN RECEBERA. HOJE, A VISITA DOSi ATHLETASIDA ASSOCIAÇÃO ÀLLEMA

DE ESPORTES - MAGNÍFICO PROGRAMMA FOI ELABORADO PARA ESTA REUNIÃO - Ub
INSCRIPTOS NAS VARIAS PROVAS

da Liga Paulista de Athletismo, da qual E.), Theodor Frenster (A. A-JE.),

é um dos seus principaes esteios. André Cardoso (C. A. A). Antônio

que na tarde de hoje te
O numeroso publico esportivo de

Santo André, vizinho subúrbio da S.
P. R., terá hoje opportunidade de
presenciar uma das optimas competi-
ções das que já tem se effectuado na
aprazível praça esportiva do C. A.
Aramaçan, grêmio local.

Pelos feitos traçados através das
suas varias e significativas realizações,
o brilhante grêmio de Santo André
vem se impondo no conceito espoiti-
vo da nossa capital, contando ;á com
elevado numero de admiradores.

Localizado num recanto privilegiado
do vizinho municipio, o Aramaçan
construiu uma sede deveras attracti-
va, beneficiada em todos os sectores

Assim é .
remos oceasião de apreciar mais uma
vez o progresso crescente que a pu-
jante agremiação de Santo André vem
traçando no scenario esportivo ban-
deirante, com a realização de um tor-
neio bastante suggestlvo.

Reunir-se-ão naquella praça espor-
tlva os mais destacados elementos do
grêmio local, em uma competição amls-
tosa com os defensores da Associa-
ção Allemã de Esportes, outra insti-
tuição esportiva que tambem desfruta
de largo conceito em nossos circulos.

Prevemos por esse motivo a affluen-
cia de numeroso publico â pista do1)C1°S Varl°S=c:UrSiS|^aç.n,i adindo o leito ,„-

apresenta, e
agradável a todos os esportistas que
para lá se dirigem.

Varias modalidades esportivas vêm
sendo praticadas pelos associados da-
quella instituição esportiva, destacan-
do-se entre ellas o esporte-base, es-
pecialidade esta que logrou excepcio-
nal progresso daquelle recanto da nos-
sa capital.

Reunindo apreciável grupo de de-
dlcados militantes, o Aramaçan vem
traçando constantes trlumphos nos
torneios effectuados sob os auspícios

confundlvel daquelles dedicados diri-
gentes da instituição local, e corres-
pondendo á incansável activldade
technico Affonso Toribio.

do

s f h m a
BRONCHITE, suas complicações

DR. ARAÚJO CINTRA
Cons.0: Barão Itapetlninga, 120.
4.°. A's 15 hs. Tel., 4-2225.

Res., 7-602G.

Lyceu Theodoro Sampaio: Laurenz
Pinder, William Resston.

Gymnaslo Santo Alberto: Francisco
Décelio César, Antônio Tsuyama, Pe-
dro Nagasse.

Mackenzie College: Mitsuo Fuzil,
Reynaldo Yung, Osvaldo Monteiro.

Lyceu Miguel Couto: -Dilermano
Arnaldo Braga, Lauro Lopes Lucas.

G. do Estado: Alberto de Campos,
Nilo Foschi, Luis Faguembolm.

Gymnaslo S. Paulo: Osvaldo Rugna,
Heraldo Castagnari.

Arremesso do peso:
E. Allemã: Olav Smlth, Wimil Jor-

dan, Willy Jordan.
Gymnaslo S. Bento: Ruy Paula

Campos, Manuel Ferraz.
Colleglo Paulista: Sylvlo N. França,

Nelson França, Humberto Salerno.
Lyceu Theodoro Sampaio: Laurenz

J. Pinder, William Resston.
Gymnaslo Santo Alberto: Francls-

co Décelio Ccsar, Antônio Tsuyama,
Pedro Nagasse.

Mackenzie College: Mitsuo Fuzzi,
Walter Gobatto, Paulo Contrucci.

G. do Estado: Luis Faguemboln,
Nilo Foschi, Mario Cavalar!.

Gymnaslo S. Paulo: Oswaldo Ru-
gna, Celio Leme, Heraldo Castagnari,

Lyceu Miguel Couto: Dilermano
Ventura, Nestor Valzinho, Lauro Lo-
pes Lucas.

á
as se-

OS INSCRIPTOS E PRO-
GRAMMA

A competição que é destinada
classe de novos constará com
guintes provas:

Corrida de 75 metros razos: Her-
bert Dlouhy (A. A. E.), José Vana (A.
A. E.), Eduard Burr ,A A. E.), André
Mussolino (C. A. A.), Romeo Tas-
sato (C. A. A.), Nelson Delaura (C.
A. A.).

Corrida de 300 metros razos: RI-
cardo Thiele ,A. A. E.), Otto Hoppe
(A. A. E.), Joaquim Ganzauge (A.
A. E.), Romeo Tosato (C. A. A.),
Franz Malessa (C. A. A.), Eugênio
Rocco (C. A. A.).

Corrida de 1.000 metros: Carlos
Stegemann (A. A. E.), Franz Uhl
(A. A. E.), Rudy Machtans (A. A.
E.), Adolf Kirschner, André Cardoso
(C. A. A.), Antônio Cataruzzi (C.
A. A.), Bruno Pazin (C. A. A.).

Corrida de 3.000 metros: Oswaldo
Dafferner, A. A. E.), João Frenster,
(A. A. E.), Ewaldo Dafferner (A. A.

GONORRÉA

Cataruzzi (C A. A.), Bruno Pazin (C.
A. A.).

Corrida de 83 metros com barrei-
ras: Herbetr Dlouhy (A. A., E.),
Eduard Burr (A. A. E,), Ricardo
Thiele (A. A. E.), Franz Uhl (A.
A. E.), Remo Balderi (O. A. A.),
Franz Wimmer, (C. A. A.), André
Mussolino (C. A. A.).

Salto em altura: Augusto Beeken
(A. A. E.), Carlos Groschitz (A, A.

E.), Carlos Schaerf (A. A. E.), João
B. Domingos (C. A. A.), Slnesio
Luchusi (C. A. A.), Franz Sinesio
Luchusi (C. A A.), Willy Fistler (C.
A. A.), Nelson Delaura.

Salto em extensão: José Vana (A.
A. E.), Ricardo Thiele (A. A. E.),
Herbert Dlouhy (A. A .E.), Thicara
Ikimore (C. A. A.), Luis Baldim (C.
A. A.), Nelson Delaura C. A. A.),
Slnesio Luchesl (C. A. A.), Franz
Wimmer (C. A. A.).

Salto com vara: — Eduard Burr (A.
A. E.), Ricardo Thiele (A. A. E.),
Herbert Dlouhy (A. A. E.), Thicara
Ikimore (C. A. A.), Attlllo Vespa (C.
A. A.), Alberto de Campos (A. A.
A.).

Arremesso de peso: José Vana (A,
A. E.), Paulo Muths (A. A. E.I,
Eduard Burr (A. A. E.), Werner von
der Helde (C. A. A.), Armando An-
gelini (C. A. A.), Willy Fostier (C.
A. A.), Bruno Luchesi (C. A. A.),
Elias Boscheti (C. A. A.).

Arremesso de disco: Paulo Muthã
(A. A. E.), Augusto Beeken (A. A.
E.), Joaquim Ganzauge (A. A. E.).
Armando Delaura (C. A. A.), José
D. Luchesl (C. A. A.), Elias Boscheti
(C. A. A.), Antônio Bozieck (C. A.
A.), Nelson Delaura (C. A. A.).

Arremesso de dardo: Augusto Bee-
ken (A. A. E.),

Arremesso dc dardo: Augusto Bee-
ken (A. A. E.), Joaquim Ganzauge
(A. A. E.), Ricardo Thiele (A. A.
E.), Milo Bataglinl (C. A. A.), Thi-
cara Ikimore (C. A. A.), Willy Fus-
tler (C. A. A.), Frltz Lecosck (C.
A. A.).

Revesamento de 4 x 75 metros: As-
soclação Allemã — uma turma: Clu-
be Athletlco Aramaçan — duas tur-
mas.

Revesamento de 4 x 300 metros;
Associação Allemã — uma turma; Clu-
be Athletlco Aramaçan — uma turma.

Cura radical de 1 a 2 secções, só calor. I
Apparelho KETTERING. Pratica de|

 dois annos.
PREÇOS MÓDICOS

| DR. FENICIO — AVENIDA SÃO JOÃO, 636, 2.° andar — PHONE, 4-11881
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-—-a Domingo, 4 d» Junho do 1939 ¦ CORREIO PAULISTANO IS ¦

jornada turfista no prado da Moóca
0 DERBY BRASILEIRO SERÁ DISPUTADO, HOJE, NA GÁVEA - INFORMES - VARIAS NOTAS

Mais uma reunião turfista será lc-
vnda a effeito hojo no prado da Moóca.

A principal prova da tardo 6 o pre-
mio V Eliminatório com a dotação do
..1:0005000 o a nor corrido na dlstan-
ola de 1450 metros, pelas éguas inglc-
:ns importadas pelo Jockey Olubo do
Sao Paulo: Phanora, Yasmak, Joan
Crawford, Salanle e Stewardss.

E' favorita do publico apostador a
cgua Stowarlss, que tem corrido melhor
do nuo as suas adversárias,

Phanora o Snlanlo são suas serias
nntagonlstas, tendo esta ultima apesar
de estreante sido alvo de multas após-
Ias.

Grande Interesse vem despertando o
prêmio Proftredlor, que marcará, o novo
encontro da invicta Sanchica, com u
•na temível adversaria Aspasie e Bo-
naldo que V8HI de formar a dupla com
Vlralata.

SAO NOSSOS PALPITES
Rarilosa — Ararlbíi — Faustlna

Astrakan — Pas: de Conta — Esplon
Ursulina — Galerita — Japão

Sanchica — Asnasic — Bonaldo
Stewardess —- Phanora — Salanle
Instância — Tocha — Panlchito

Pachuca — Hookerldw — Cribador
Dlcclonarlo — Papelcta — Mecenas

1.» CAKREIRA — 1450 METROS
Radlosa rtannarccc em rnamiuiça

forma competindo cm uma turma re-
lativamente fraca, s-ndo nortanto. n
mais provável ganhadora. Ararlbá tam-
bem esteve cm descaiiRo e agora volta
novamente a correr. Os seus resnon-
ravels contam vcl-a figurar com exito.
impondo como mais seria adversaria
de Radlosn. Faustlna foi muito Joga-
ria e nfto é nara ser despresada.

2.» CARREIRA — 1300 METROS
Astrnkan vem de perder nara Alone

o Theda. Livre destes, lmnoe-se como
a força do parco. Faz de Conta pode-
rã formar a dupla.

3.» CARREIRA — 1450 METROS
Prova difficil é a denominada "Ex-

pertencia" mie será corrida em 3." lu-
sar. Galnrita confirmando a sua ulti-
ma corrida imnóe-se como a força
prlncinal. Ursulina tem setuado bem
em turmas mais fortes, no entanto no
domingo ultimo teve actuação anaga-
da. Resolvendo a correr mais será um
perigo. Nababo é.um bom azar.

4.* CARREIRA — 1450 METROS
Sanchica )mp5e-se como a força da

carreira. A sua mais seria adversaria
é Aspasie. Bonaldo, havendo luta en-
tre os ponteiros no final poderá flgu-
rar bem.

5." CARREIRA — 1450 METROS
Stewardess é a nossa preferida para

a principal nosicão. Phanora, melhorou
bastante r é seria antagonista de Ste-
wardess. Salanle correrá amanhã nela
primeira vez. mas, tem optimos priva-
rios e foi muito Jogada.

6." CARREIRA — 1650 METROS
Instância é a favorita da "cathe-

dra" e deve ser a ganhadora. A es-
treante Alocha, é comtudo uma sua
séria adversaria, podendo perfeitamen-
te ganhar o pareô.

l.z CARREIRA — 1800 METROS
Pachuca está bem a vontade nesta

prova e desta vez difficilmente poderá
perder. Hockerldge é a Indicada para a
dupla e Cribador é máu azar.

8.» CARREIRA — 1800 METROS
Dlcclonarlo baixou de turma e vem

sendo o preferido dos entendidos. Pa-
peleta, melhorou bastante e se não ga-
nhar, deverá pelo menos entrar na
dupla. Filhinho foi alvo de grandes
apostas.
PROGRAMMA, MONTARIAS PRO-
VAVEIS E COTAÇÕES, PARA A 24."
CORRIDA, A REALIZAR-SE HOJE,
NO HIPPODROM OPAULISTANO

1,° pareô — Prêmio "Conso-
lacão" — 13,40 horas —
5:000$ e 1:000$ — Dis-
tancia 1.450 metros:

Faustlna, Blernacskys
Radlosa, I. Sousa ....
Ararlbá, Timotheo ....

(4 Xünbau'va, L. Nappo
41 (aprendiz)  49

(fl Vanity, N. Pereira
(aprendiz) .... .. ..

Ks. Cts.
53 35
53 20
53 20

60

49 60

2," pareô — Prêmio "Ini-
tium" — 14,05 horas —
8:000$ e 1:600$ — Dis-
tancia 1.300 metros:

(i
B

(8

(6
«I

(7

.Astrakan, L. Gonzalez
Ará. Ignacio Sousa ..

Paz de Conta, Garrido

Sonata, P. Biernackys

Yerdon, P. Splegel

Esplon, P. Vaz  88

Neurgilé, J. Montanha

S.° pareô — Prêmio "Expe-
riencia" — 14,30 hora*
— 4:000$, 800$ e 400$ —
Distancia 1.450 metros:

60 —

51, 40

Agerola —-Nfto corre

Japflo, P. Splcgol

Macuco, Bcnltcz (ap) 48 00
Nababo, I. Sousa .... 58 S0

0.° parco •— Prêmio "Com-
binaçfto" — 10,00 horas
— 4:000$ e 800$ — Dis-
tancia 1.650 metros:

1 Papichito, Bcnltcz (ap.)
„ Buster Keaton ,Escobar

Ks
56
50

CtS.
40
40

ARARIBA'. cujo reapparecimento se dará hoje, no pareô inicial
do programma. como um dos favoritos

3|6
(7

(8
419

Laportc, L. Lobo
Kong, B. Garrido

(ap.) 53 60
50 100

Colombara, P. Vaz ..
Ursulina, A. Nappo ..
Regia, L. Nappo (ap.)

60
30
60

4.° pareô — Prêmio "Pro-
gredior" — 15,00 horas
— 8:000$ e 1:600$ - Dis-
tancia 1.450 metros:

Sanchica, Timotheo
Apache — XX
Ardorosa, Ignacio ..
Aspasie, L .Gonzalez

Ks. Cts.
53 18
53 80
53 80
53 22

2
3

(4
4

(5

Instância, P. Vaz ....
Corumbá, J. Montanha
Locha, L. Gonzalez ..

Jaranera, Carmello ..

pareô — Prêmio "Emula-
ção" — 16,30 horas —
5:000$ e 1:000$ — Dis-
tancia 1.800 metros:

Pachuca, P. Vaz .. ..
Hockeridge, N. Pereira
(aprendiz)  52 40
Cribador, Slbick, (ap.) 50 100

52 20
52 50
53 20

57 60

Ks. Cts.
56 17

I <3Ul

.-- -—^SUsTESSm^mmmmSmm

Ks. CtS.
55 20
53 50

53 60

53 40

55 60

53 30

55 50

Ks. Cts.
58 30

PACHUCA. que se apresenta como a força'mais destacada
do 7.° pareô

Ubalbás, I. Sousa
(4 Bonaldo, J. Escobar ..

41
(5 Theda, F. Blernacskys .

5» pareô — Prêmio "V EU-
mlnatorio" — 15,30 ho-
ras — 10:000$, 2:000$ e
500$ — Distancia 1.450
metros:

55 50

53 100

(4 52 60

(5 Arbolito, Benitez (ap.) 58 40

1
2
3

(4'I.

Phanora, Biernasckys .
Yashmak, P. Vaz .. ..
Joan Crawford, Escob.
Salanle, L. Gonzalez ..

Ks. Cts.
55 25

50
60
35

(6 Premiado, B. Garrido .
8.° pareô — Prêmio "Sup-

plementar" — 17,00 ho-
ras — 4:000$ e 800$ —
Distancia 1.800 metros:

Mecenas, Benitez (ap)
„ Mlst, J. Montanha ..

Papeleta, I. Sousa ....
Dlcclonarlo, Escobar ..

(4 Filhinho, Timotheo ..

51 40

Ks.
56
52
52
58
52

Cts.
35
50
35
25
35

11
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(5 Qul-ta-tá, L. Gonzalez 55 50

O Io pareô será corrido ás 13,40 ho-
ras em ponto.

Rua de São Bento, 39, sob. - Telephone: 3-3255
RUA 13 DE MAIO - Palacete - 12 x 42 - 5 dormitório.., 7 salas, garage.

Jardim, quintal. Isolado. 160 contos. .._.._ uo contos.AVENIDA REBOUÇAS - Casa e terreno — *V, 
ai* _ 2 Mvimmtos, 3

RUA HERCULANO DE FREITAS - Casa - 5 x 25 - 2 pavunenws,
dormitórios, 2 salas, 1 salão, etc. — 68 emas. Tooiada 40 contes.RUA TOLEDO BARBOSA — Casa - 3 dona., 2 salas, isoiaaa. *u con^

RUA FREI SAMPAIO - Casas (2). 13 contos.

TERRENOS
ALTO DO D?IRANGA — 20 optimos lotes em conjunto ou separadamente,

a 3Sto?°doIZdf da* linha Ipiranga, Í^g&S$*^%$&L
rios, vendem-se facilitando o pagamento, ao pfcço de «$000 o metro quaüraoo.

RUA PINHEDJOS (Com 2 casas) .8 x 25 — 22 contos.
RUA DIOGO DE FARIA (GUARULHOS, di para 30 casinhas) 50 x TU

30 contos. .
RUA MONTE ALEGRE — 8 x 50 — 18 contos.

COMPRA-SE PAGAMENTO.Á VISTA
CONSOLAÇÃO, VILLA AMERICA - Casa até 50 contos.
AVENIDA REBOUÇAS •— Terreno com 20 a 30 mts. irenie.
JARDIM PAULISTA - Terreno 20 mts. mínimo frente.
VILLA POMPEIA, PERDIZES ou LAPA — Tererno 20 mts. frente. (Píer.

esquina) ou casa com armazém. -,___ ¦ „IM™„. rasa
JARDIM PAULISTA, VILLA AMERICA, RUA BELLA CINTRA - Casa

dois dormitórios. Isolada. Garage, ete.
ACCLIMAÇAO — Casa (pref. térrea) até 80 contos.

Os tres últimos pareôs são os indi-
cados para os "bettlngs".

COMO TRABALHARAM AS ÉGUAS
EUROPEAS

Foram estes os exercícios das éguas
inscriptos no Prêmio "V.° Ellmlnato-
rio"':

(Raia pesada — com bambus)
PHANORA (F. Biernascykys) — Tra-

balhou a distancia de 1450 metros
em 99", com um; final de 55" para
os últimos 800 metros.

STEWARDESS (Carmello) — Abor-
dou a distancia de seu compromisso
em 97 2|5, chegando com bastante
acção.

SALANIE (L. Gonzalez) e JOAN
CRAWFORD (J. Escobar) — Traba-
lharam Juntas uma volta fechada, re-
gistando, para os 1432 metros o tem-
po de 99". Os últimos 700 em 50".
Venceu Salanle.

YASHMAK (T. Torllla) — Trabalhou
a distancia de 1.300 metros em pare-
lha com Sanchica (J. Nascimento),
ganhando esta facilmente, no optimo
tempo de 83 2|5". Este exercício foi
feito em rala optima sem bambus.

RETROSPECTO DAS ULTIMAS
CARREIRAS DOS ANIMAES

INSCRIPTOS PARA HOJE
PRIMEIRO PAREÔ — 1450 METROS

Faustlna (21|5|39) — 1450 metros —
g4 2j5" — 1.°, Rhapsodia, 54 (Gonza-
lez); 2.°, Faustlna, 53; 3.°, Olympioda,
49. Correram mais: Recreio 52, Igarlté
49 e Gloristt*,, 55. Pista normal.

Radlosa — Não correu este anno.

Ararlbá (20|2|39) — 1.450 metros
05" — 1.° Velonora, 64 (E. Silva);

2.", E'ga!o, 65; 3.° — Occorrencla, 53.
Correram mais: Escarlato 55, Mac, 55,
Ararlbá 51, Xacoco 55 e Axum 65. —
Pista normal.

Xlmbaúva (6|2)30) — 1.460 metros
00" — 1.°, Eflra, 53 (W. Andrade);

2.", Occorrencla, 54; 3.°, Narciso, 65.
Correram mais: Oito Pontas, 51, Ven-
talora, 53, Igarlté, 63; Xlmbaúva, 53 e
Zlngodor, 55. Pista bôa.

Vanity — Estreante.
SEGUNDO PAREÔ — 1300 METROS

Astrakan — Ará — Faz dc Conta e
Neurgilé (2l|5|39) — 1.300 — 84" —
1.°, empatados, Alone, 65 (Ignacio) c
Theda, 53 (Rosa); 3.°, Astrakan, 55.
Correram mais: Neurgilé 55, Fai, de
Conta 63, Ará 53, Afa 53, Negulnho
54 o Itaceléra 53. Pista normal.

Sonata (30|4|39) — 1.000 — 62 4|5"
l,u, Sanchica, 55 (Nascimento); 2." —
Aspasie, 65; 3.°, Ardorosa, 55; Ultima
Sonata, 55. Pista normal.'

Yerdon (14)5139) — 1.000 — 62 215"
l.°, Bonaldo, 55 (Escobar); 2.°, Sa-

patcador, 55; 3.° — Theda, 53. Cor-
rcram mais: Ará 53; Yerdon 55 c Afa
53. Pista normal.

Esplon — Estreante.
TERCEIRO PAREÔ — 1450 METROS

Galerita — JapSo — Macuco — Kong
Ursulina e Regia (28|5|39) — 1.450

metros — 95 3|5" — 1.°, GrS Fino, 55
(Gonzalez); 2.°. Galerita, 53; 3.° — Ja-
pão, 53, Correram mais: Zagale, 54;
Bouquet, 50; Ursulina, 55; Regia, 53;
Jardim, 51; Macuco, 50 c Koug, 6.2.
Pista normal.

Agerola — Nfto correu este anno.
Nababo — (7|5|39) — 1450 metros —

93 2|5" —¦ 1.°, Quintllha, 54 (Gonza-
lez); 2.° — Filhinho, 47; 3.» — Naba-
bo, 47. Correram mais: Bebe Rose, 49;
Oding, 50; Nhandi, 58 e Enio, 53. —
Pista normal.

Laporte (21|5|39) — 1.450 metros —
95 315" — 1.°, Bouquet, 48 (T. Baptls-
ta); 2.°, Japão, 55; — 3.° — Grã Fino,
58. Correram mais: Galerita, 51; Jar-
dlm, 55; Kong, 56; Irio, 51; Laporte,
56; Macuco, 54 e Opel, 52. Pista nor-
mal.

Colombara (21|5|39) — 1.650 metros
109 4|5 — 1.°, Umbaru', 56 (Torllla)

2." ¦— Papeleta, 54; — 3.°, Mlscellanea,
54. Correram mais: Varejfto, 52; Catha-
rina, 54; Vendida, 51; Colombara, 50;
Dragão, 52; Quadrante, 56; Mandão,
52 e Tanguá, 53. Pista normal.
QUARTO PAREÔ — 1450 METROS
Sanchica — Ardorosa e Aspasie —

Vide Sonata (2.° pareô).
Apache e Bonaldo (28|5|39) — 1300

metros — -83" — 1.°, Vlralata, 58;
(Montanha); 2.° — Bonaldo, 55; 3.° —
Apache, 55., Correram mais: Concreto
55 e Obelisco 55. Pista normal.

Theda — Vide Astrakan (2.° pareô)
QUINTO PAREÔ — 1450 METROS
Phanora — Yashmak — Joan Craw-

ford e Stewardess (14|5|39) — 1.300
metros — 85 4|5" — 1.9, Midnight Re-
vel, 55 (Gonzalez); 2.° — Stewardess,
55; 3.° —Phanora, 55. Correram mais:
Yashmak, 55, Tabarana, 55; Joan
Crawford 55 e Paris Night, 55. Pista
encharcada.

Salomé — Estreante.
SEXTO PAREÔ — 1650 METROS
Papichito — Buster Keaton — Co-

rumbé e Jaranera (2i|5l39) — 1.650
metros ¦— 108 415" — 1.°, Wunderbar,
56 (Gonzalez); 2.°—- Papichito, 53;
30 _ corumbé, 49. Correram mais:
Chamai, 51; Jaranera, 56; Buster Kea-
ton, 49 e Izar, 58. Pista normal.

Instância (30|4|39 — 1.650 metros
108115" — 1." Hockeridge, 58 —

(Gonzalez); 2.° — Instância, 49; 3.°
Papichito, 53. Correram mais: Bus-

ter Keaton, 51; Jaranera, 58 e Tetra-
gon, 47. Pista normal.

Locha —• Estreante.
SÉTIMO PAREÔ — 1800 METROS
Pachuca — Hockerldge — Cribador

Ubalbás e Arbolito (21|5l39 — 1800
metros — 117 2|5" — 1.°, Xen, 52
(Ignacio); 2.°, — Pachuca, 56; 3." ~-
Cribador, 51. Correram mais: Hocke-
ridge, 53, Ubalbás 52 e Arbolito, 58
(cahiu). — Pista normal.

Premiado (21|5|39) — 1.800 metros
109 —-1.°, Almir, 58 (Ignacio); 2.°,

Xen, 52; 3.° — Premiado, 53. Corre-
ram mais: Arbolito, 58; Oyapock 50 e
Suassu', 55. Pista normal.

OITAVO PAREÔ — 1800 METROS
Mecenas (23|4|39 — 1450 metros —

94" _ i.o, Miracaia, 58 (Gonzalez);
2.°, Nhô Nico, 52; 3.° — Mecenas, 51.
Correram mais: Keny 51; Lavaleja, 56;
Ancona 50 e Nhandi, 49. Pista normal.

Mist (21|5|39) — 1650 metros —
108 4Í5" — 1.°, Bebe Rose, 48 (T. Ba-
ptista); 2.° — Filhinho, 49; 3.° —
Fada, 47. Correram mais: Mist, 57,
Oding, 56; Volt, 52; Nhandi, 56; Pi-
racuama 58 e Lavaleja 58. Pista nor-
mal.

Papeleta (2815|39) — 1.650 metros
109 4|5" — 1.°, Papeleta, 54 (Nas-

cimento); 2." — Dragão, 5Z; 3.° —
Mlscellanea, 54. Correram mais: Ven-
dida, 54; Mandão 52 e Tanguá, 56. —
Pista normal.

Diccionario (2115139) — 1.800 me-
tros — 117 1|5" —• 1.°, Vitamina, 53
(Nascimento);.2." — Relator, 56; 3.°

Midas, 54. Correram mais: V-8, 58,
Nhô Nico 52 e Dlcclonarlo, 48. Pista
normal.

Filhinho (21|5139) — 1.450 metros
93" — 1.°,'Filhinho, 49; (T. Ba-

ptista); 2.° — Fada, 45; 3." — Um-
baru', 55. Correram mais: Bebe Rose,
49, Rigueira, 58; Pinhal, 58; Keny,
56 e Ugerê 49. Pista normal.

Qul-Ta-Tá — Estreante.

potnoíice
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que na prova, em que vae intervir real-
mente com accentuada "chance".

Dentro de poucas horas estará rea-
lizado o "Cruzeiro".

Saberemos, então, o nome do novo
campeão.
PROGRAMMA COM MONTARIAS
PROVÁVEIS DAS CORRIDAS DE

HOJE, NA GÁVEA
l.o carreira — Prêmio "Tia

King" — 1.500 metros —
5:000$:

Kilos
1—1 Rastilho, G. Costa .. .. 55

( 2 Valdo, A. Molina 55
2 i

( 3 Vallonla, J. Mesquita .... 53

Iblrá, P. Simões-  53

Arkansas, J. Nascimento .. 55

( 6 Resalva, L. Leighton
M

( 7 Suffragio, DlC. .. ...

2.n carreira — Prêmio "Funny
Boy» _ j.,400 metros —
10:000$000:

53

?. 55

Kilos
1 Altona, J. Mesquita  52

,. 54
(
( 2 Angahy, A, Molina

( 3 Uruassu', L. Leighton .... 54
21 4 Itanino, J. Nascimento .. 54

( 5 Clrceu, C. Pereira 52

( 6 Malisana, J. Fernandes .. 52
3 | 7 My sin, J. Canales 52

( 8 Yuruna, A. Rosa ...... 52

( 9 Icarahy, S. Bezerra .. 54
4110 Samlr, W. Cunha 54

( „ Kemal, W. Andrade .. .. 54

31

( „ Ijuhy, L. Leighton .. .. 58

( 2 Lafayette, G. Costa .. ,. 57

( 3 Satanla, J. Canales ,. .. 54

( 5 Nhá, J. Nascimento .. .54
1|

( 5 Sanguenol, S. Báptista .. 58

( 6 Rellnga, L. Gonzalez .... 58
4| 7 Vesuvio, J. Mesquita .. 64

( „ Kadjar, A. Molina  54
7,a carreira — Grande Prêmio

"Cruzeiro do Sul" (2.a pro-
va da Tríplice Coroa) —
2.400 metros — 100:000$000
— "Betting":

Kilos
( 1 Negus, R. Freitas  55

11
( 2 Suggestlvo, G. Costa ..

3.» carreira —Prêmio "Tomate"
— 1.600 metros — 5:000$:

Kilos
55

63
( 1 Dom Carlito, R. Freitas

( 2 Messancy, L. Leighton ..

( 3 D. Stella, S. Báptista ..
2 i

( 4 Casino, J. Mesquita  55

( 5 Barbada, P. Simões .. .

53

63

( 3 Oiticoró, L, Leighton .. ..
2| . .

( 4 Resgate, J. Canales .. .

( 5 Monte Alvo, W. Cunha ....
3 |- 8 Repórter, S. Báptista ....

( 7 Brasa Viva, C. Morgado ..

( 8 Miragaio, A. Molina .. ..
41 „ L'Atlantlde, J. Mesquita ..

( „ Taipu', D|C. .. .... ..
8.a carreira — Prêmio "Mosso-

ró" — 1.500 metros —-
4:000$ — Betting:

( 1 Susan, P. Simões
11 2 XIntan, A. Rosa .. .. ,,.

( 3 Urussanga, R. Freitas ....

( 4 V-8, A. Molina .. ..
2 | 5 Passaporte, P. Gusso ..

( 6 Mlgnon, O. Coutinho .

( 7 E'galo, J. Nascimento
31 8 Barnabé, J. Mesquita .,

( 9 Flirt, A. Brito ......

55

55

55

55
55
53

55
63
65

Kilos
52
54
54

54
58
54

54
54
48

49

( 6 Maroim, H. Soares ..
( 7 Santanense, W. Cunha

4 | 8 E'gio, J. Nascimento

56
55
55

O DERBY BRASILEIRO SERÁ'
DISPUTADO, HOJE, NA GÁVEA,

PELA 56.a VEZ
O Hippodromo da Gávea engalanar-

se-á hoje, "para servir de palco á mais
sensacional carreira, que é reservada
aos produetos da "elevage" nacional:
o Grande Prêmio "Cruzeiro do Sul",
também cognomlnado "Derby Brasl-
leiro".

Prova central da "Tríplice Coroa",
com a rara dotação de 1*)0:000$000 ao
vencedor, o "Derby Brasileiro" tem,
para nós, a mesma significação que o
de "Epsom" para os inglezci. guarda-
das, naturalmente, os devidas propor-
ções.

Todo o Brasil turfista estará hoje,
pois, com o pensamento voltado para o
maravilhoso scenarlo da Gávea, onde
se registará a empolgante peleja, que
consagrará definitivamente o seu ven-
cedor.

Predomina na grande carreira ainda
este anno a criaçfto paulista, que Já
forneceu diversos ganhadores do sen-
saclonal pareô, L'Atlantlde, Suggestivo,
Miragaio e Resgate, vão ser apresenta-
dos em condições de conquistar os lou-
ros para a nossa "elevage".

Uma dezena de animaes formam o
campo deste anno: Miragaio, L'Atlan-
tlde, Negus, SuEgestlvo, Resgate, Mon-
te Alto, Brasa Viva, Oiticoró, Repórter
e Taipu'.

Essa possibilidade dá ao filho de
Trinldad uma posição de maior desta-

( „ Elfa,' G. Costa 53

carreira — Premia "Que

Tal?" — 1.400 metros —
lo:000$ooo:

1-J Jamundá, H. Soares ..
2-—2 Addis Abeba, L. Leighton
3—3 Dom Xlquote, R. Freitas
4—4 Itasso, J. Nascimento .

( 5 Andaluzia, J. Mesquita

( 6 Apolll, A. Molina  54

Kilos
52
52
54
54
52

5,a carreira — Prêmio "Seri-
nhaem" — 1.600 metros —

4:000$000:

( 1 Miss B&, W. Andrade ....

( 2 Casanova, C. Pereira ....

( 3 Rolo de Sol, J. Mesquita ..
2|

( 4 Carretelro, W. Cunha ....

( 5 Sylpho, L. Leighton .. ..
8:1

( 6 Galatro, A. Rosa

( 7 Verônica, C. Morgado ....
41

( 8 Rigueira, S. Bezerra .. ..

Kilos
56

52

50

58

33

56

50

54

(10 Aratau', H. Soares .. .. -
4|11 Uyrapara, R. Urblne, .. ,. 58

( „ Pogyruá, L. Leighton .... 48
9.a carreira — Prêmio "Jequi-

tlbá" — 1.800 metros —
5:000$ — Betting:

Kilos
( 1 Pasteur, G. Costa 58

( 2 Barriorreo, R. Freitas .... 68

( 3 Dominó, W. .Andrade .. 53

1.

Abeja, J. Nascimento .. u 52

3|
( 5 Ubajara, J. Canales 55

( 6 Iapó, O. Coutinho 49

( 7 Slxpenny,- A. Molina .... 55
¦M

( „ Canlcula, J. Mesquita .. .. 64

Porteiros do Theatro
SanfAnna vs. Portei-

ros do Casino An-
taretica

A's 9 horas de hoje, no campo de
esporte no Clube Municipal, gentil-
mente cedido para Isso, reallza-se o
jogo amistoso entre as combinações'
Porteiros do Th. SanfAnna e Portei-
ros do Casino Antarctica. A entrada
será franqueada a todos os sympathi-
zantes dessas associações esportivas.
Por nosso Intermédio, a directorla és-
portiva dos Porteiros do Casino An-
taretica pede o comparecimento, áquel-
Ia hora, na Ponte Grande, dos seguln-
tes jogadores: Maringá, Domingos, Jo-
sé, Totó, Blondi, Florentino, Caluba,
Chico, Gagliardo, Antônio, Ventania e
as reservas José II e Cebolinha.

S. PAULO F. CLUBE
JUVENIL S. PAULO vs. JUVENIL

NÉO-BANDEIRANTE
Hoje, no campo social será realizado

o encontro entre os quadros acima. A
direcçao esportiva do São Paulo, pede
o comparecimento de todos os compo-
nentes do quadro juvenil, ás 8 horas.

JOGO COM A PORTUGUEZA
Para o jogo de campeonato, com a

Portugueza, foram tomadas as seguln-
tes providencias:

CHAMADA DE JOGADORES
Os seguintes Jogadores deverão com-

parecer no campo da Portugueza de
Esportes, á rua Cesario Ramalho: ás
12 horas: Caxambu' — DodÔ — Tene-
dlne — Bruno — Cloffl — Zarzur II

Bertolll —- Silveira — Ministro —
T4no n — Malta — Xavier — Tino I

Novelll — Alves — Oswaldo e Lo-
tito.

A's 13 horas: Pedrosa; Agostinho •
Bento; Fiorotti, Damasco e Fellppelle,
Leme, Armandlnho, Euclydes, Elyseo,
Carioca e Paulo.

SÓCIOS
Terão direito a ingresso no eamrjo,

mediante a apresentação do recibo da ,
corrente mez, acompanhado da ca*-
telra social.

COBRADORES
Estarfto a disposição dos associados,

num dos "guichets" do campo.
FISCALIZAÇÃO

Os encarregados da fiscalização de-
verão estar no campo, as 11,30 hon».

HORÁRIO
Abertura dos portões, ás 12 horas;

Inicio do Jogo dos segundos quadros,
ás 13,15 horas, dos primeiros quadros
ás 15,15 horas.

Loteria Federa! pata SÂO J0Â0 2 MIL CONTOS

6.a carreira —¦ Prêmio "Xenon'
— 1.600 metros — 4:000$:

( 1 Arypuru'. W. Ownli* .. .'.
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Deverá obter amplo suecesso
a jornada cyclistica de hoje

,"!c"».f<.
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SAL F0RT1FICANTE
PARA O GADO VACCÜM
CAVALLAReQUALOUÍ»

CRIAÇÃO.
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Distribuidores no Brasil
SOCIEDADE BRASILEIRA'
DE REPRESENTAÇÕES

: LIMITADA
RUfl SEKàOOR. FEIJO'; 189.
C, POSTAL 2513-.- S. PAULO

m SAL PHOSPHATADO S. PEDRO
ESTIMULANTE • NUTRITIVO • ECONÔMICO

0. N. Desportiva, Santos
Bloco Pagão e Marqueza

Com a participação de 7 clubes filia-
dos ti Associação Paulista de Cycllsmo
e Motocycllsmo realiza hoje as suas
grandes provas-lniclo, que serão leva-
das a effeito no aprazível Parque de
Iblrapuera.

Cento e vinte corredores apresenta-
ram as suas Inscripções, e estão deve-
ras animados a proporcionar aos seus
admiradores um espectaculo digno do
progresso do esporte paulista. As
grandes provas de hoje, que serão rea-
llzadas pelo systema "Crlterium' ( rc-
unem todas as qualidades desejadas,
para satisfazerem os mate cnthuslas-
tas admiradores do empolgnte esporte
cycllstlco.

A partida para a primeira prova es-
tá marcada para as 8,30, o delia de-
verão participar 63 concorrentes, den-
tro os quaes destacam-se alguns que
reúnem qualidades technicas bem apre-
clavete. Outros são novatos em pro-
vas offieiaes, mas nem por isso dei-
xam de ser elementos dignos de se-
rem apreciados, pois segundo esta-
mos informados, são corredores Ja cx-
perimentados.

Na segunda categoria Iremos ver
uma luta tltanlca entre os trinta e
poucos participantes que, como se sa-
be, são nomes de destaque e que as-
piram passar para a categoria prin-
cipal, onde mllitam os afamados, Ber-
gamo, Montezl, Pletrich, Manzlonc,
Rodrigues, Hajnal, etc.

Para a prova principal estão Inseri-
ptos, os nossos melhores pcdallstas
para os quaes não é necessário fazer
elogios, pote são nomes por demais
conhecidos, não só em nosso paiz co-
mo nos demais paizes da America do
Sul.
RELAÇÃO GERAL DOS INSCRIPTOS

E' a seguinte a relação dos cone-
dores inscriptos para as tres provas:

1.» categoria
C. A. JUVENTUS — 4, Miguel Hei-

te; 5, Clemente de Sousa; 6, André
Both; 7, Ferdlnando Lulzettl.

SANTOS MOTO CLUBE — 19, Ma-
nuel Nunes; 21, João Vllani. .

O. N. DESPORTIVA — 8, Pranz
Pletrich; 9, Armando Manzlonc

IAL-PAN CLUBE — 10, Nilo Go
mes de Moraes; 11, José Zago; 12, An

Moto Clube, C. A. Juventus, Italpan Clube, Vello Clube de Santo André,

Cyclo Clube inscreveram 120 corredores para as grandes provas cyclisticas
vjviv víiuii/v M.UV* Bduardo. Juizes de chegada: Alfredo

de hoje, no Parque Ibirapuera
me; 50, Dante Manzlcrl; 51, Arman-
do Barbarcsl; 52, Hugo Carrnra; 63,
'Armando Savarezza.

IAL-PAN CLUBE — 04, Augusto
Bento; 55, Armando Plonlclnl; 50, Al-
cldes Xavier Bueno; 57, César Drago;
58, Orlando Pucelli; 59, Apparecldo
Correia dc Almeida; 00, Ermlnlo Gar-
bin; 01, Antônio Anhala Neto; 02, Ml-
guel Carmanda; 03, Manuel dos San-
tos Rocha; 65, Ernesto Ambroslo; 05,
Herclo Carlos de Oliveira; 67, Ama-
deu Jardim; 68, Francisco Santacro-
ce; 69, Osvaldo Santacrocc.

MARQUEZA CYCLO CLUBE — 70,
Antônio Joaquim Pereira; 71, Joaquim
Carlos A. de Sã; 72, Guilherme Vlel-
ra; 73, Maurício Janovlch; 74, Luls
Braz Salles; 75, Armando Augusto. ,

VELO CLUBE DE SANTO ANDRÉ'
—¦ 76, Natale E. Pires; 77, Antônio
Lopes; 78, Paschoal Santonl; 79, José
Novclla Neto;. 80, Armando Miquellln;
81, Frltz R. Rellch; 82, Umbertó Fer-
nandes; 83, Esanlslau Miliancas; 84,
Vlctorto Cresclni; 85, Umberto Per-
na; 86, Manuel Ferreira.
JUIZES, PERCURSOS, CONCENTRA-
ÇAO E HORÁRIO DAS PROVAS —

OUTRAS NOTAS
Foi Instituído o seguinte percurso

para as tres provas:
1.» categoria — 40 kllometros. 20

voltas com 4 chegadas, uma chegada
cada 5 voltas.

2.a categoria — 24 kllometros. li
voltas com 3 chegadas
cada 4 voltas

— Para servirem de Juizes nas provas
de amanhã, ai\o convidados a compa-
recer ao ponto dc concentração, av.
Brasil esquina av. Brigadeiro Lute An-
tonio, fts 7,30 os seguintes senhores:
arbitro de honra, dr. Hernanl Theo-
doro Xavier. Arbitro geral, Fernando
Temi. Assistentes, Domingos Pereiro e
João Gcorgevich. — Chronometrtetn:

GRÁTIS
Estou distribuindo grátis o precioso

Uvrlnho "CURE-SE" que ensinara a
tratar em casa e pelos meios mais se-
guros, quasi todas as doenças. Sc dese-
lar receber este Uvrlnho, mande o seu
endereço a A. LOVER - Caixa Pos-
tal, 2075 (dois-zero-sete-clnco). São
Paulo.

NATAÇÃO

3.B categoria — 16 kllometros, 8 vol-
tas com 2 chegadas, uma nas primei-
ras 4 voltas o uma final.

CLUBE ATHLETICO PAULISTANO
A exemplo dos annos anteriores, a

piscina do Clube Athletico Paulistano
conservar-se-á fechada no período de
Inverno. Essa medida será posta em
pratica a partir de amanhã, segunda-

Aproveitando a paralysaçâo das actl-
uma chegada' vldades aquáticas, o Paulistano como

cm todas as temporadas, procedera ao

Eduardo. Juizes de chegada: Alfredo
Scmbrantl, Ângelo Agarelll, Arnaldo
F Cabral, Pedro Perottl, Jullo Chlon,
Hugo Brlgatto, Roberto Costa, Anto-
nlo Campos, Orlando ZanclU c Lorte
Vaccari. Juizes do percurso: Cclcdonto
Garcia, Antônio Jorda, Florival E.
Chaves, Ângelo La Porta, Renato Nl-
colcttl, Ollntho Grllll, Francisco Mss-
troianl, Affonso Rosclll e Waldfimw
R. de Almeida.. Juiz de partida: Ar-
naldo Andrcucci.

A concentração para todos os cor-
redores, será feita na av. Brasil, es-
quina av. Brigadeiro Luls Antônio, íui

 Para a entrega de números, scra
feita uma única chamada ás 8 horas
dentro do parque, devendo os concor-
rentes responderem pontualmente por-
quo do contrario não poderão particl-
par das provas.

Foram estabelecidos os seguintes ho-
rarlos para a partida das tres provas:
3.tt categoria, 8,30 em ponto. 2." cate-
gorla 15 minutos apôs terminada a
prova de 3,a categoria e 1.* categoria
15 minutos após terminada a prova
de 2.» categoria.

Tratando-se de uma prova inicio, a
directoria da Associação Instituiu or.
seguintes prcmlos: 1.°, 2.° e 3." lugar

esgotamento da piscina, para fins de
limpeza geral e exame de suas condi-
ções materiaes.

medalhas de prata, 4.° e 5." lugares
medalhas de bronze, para as tres ca-
tegorias.
— A directoria da Associação Paulista
de Cycilsco e Motocycllsmo avisa a
todos os concorrentes que deverão usar
de máxima lealdade para com os seus
adversários, pois qualquer acto mal
Intencionado praticado durante as
corridas será passível de medidas bas-
tantes severas, Indo até ao inquérito
policial caso seja preciso.

Com duas interessantes partidas,
ínícía-se, hoje, o campeonato estadual de polo

Henry Armstrong esteve prestes a perder o
titulo dos «welter» pando lutou na Inglaterra

mes dê Moraes; 11, José Zago; 12 An „„- 
„^ __ mMljr,nne n- TAHTO* DEFRONTAR-SE-AO OS QUADROS S. AMARO VERSUS

tonio Marin Lopes; 14, Luls Lima; 15, NO CAMPO DE PINHEIROS, A TARDfc, VMnVMijuiBwvs 
^niümcmanm TtV "HANDICAPS".

Francisco Rodrigues; 17, Francisco J^ ESOUADRÃO E CASA VERDE VERSUS PIRITUBA - O CAMPEONATO DE TiANDlOAJVb
Hajnal; 18, Fernando Marra. *• tayuAüxww ^ 

^ PRATICA DO JOGO DE POLO
Reserva — João2,»y categoria

C. A. JUVENTUS — 13, Walter
Calza; 15, Jarbas Gomes de Moraes

Inicia-se hoje, o Campeonato Esta-
dual de Polo, que reúne, como temos

; lo, Jaroas uuiut» uc im.u.us-j. auai ae r-uiu, uue "»'"i ™-— 
N. DESPORTIVA — 10, José accentuado, oito quadros formados pe-

"PTOS 
PARA A TAÇA DAVIS -*IRA' JOE LOUIS A PORTO RICO?

- ATE' OS CAVALLOS TÊM SEUS DIAS

NOVA YORK, maio. — (Edltors
Press, especial para o "Correio Pau-
listano") — Ernie Roderick, campeão
dos pesos 

"weltvr" do Império brltan-
nlco, esteve a pique de vencer o du-
plice campeão negro Henry Armstrong,
no sensacional combate travado em

antes 
"de 

partir para a America afim
de competir na taça "Davte", John
Breomwich, a estrella australiana do
tennis, derrotou em "sets" seguidos a
Vivlan Mc Grath. Todas as noticias que
chegam do jogador, que tão importan-
te papel desempenhará na investida
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que o anno passado um dos seus filhos
Battleship" — escreveu uma pagi-

na gloriosa para a hippica norte-ame-
ricana, levantando o grande prêmio
Nacional Steeplechase da Inglaterra, e
seu consanguineo War Admirai, con-
tinuou sua série de vlctorlas que só
terminou com a derrota que lhe In-
fligiu Seablscuit — neto de Man War

em novembro, este anno nem os
filhos nem os netos do cavallo mate
celebre dos EE. UU. têm contribuído
com sua fama ao ingressos de cinco
mil dollares que seu feliz proprieta-
rio cobra, cada vez que uma égua vi-
sita Man War com intenção de per-
petuar sua gloriosa estirpe.

Será que os vinte e dois annos de
Man War estejam influindo prejudi-
cialmente na sua prole? Neste caso, é
lógico que o cavallo garanhão reduza
sua

Fredianl; 18, João Chelrnck; 20, VI
cente' Costa; 21, Mario Dalbem; 22,
Aurélio Maffei.

IAL-PAN CLUBE — 3, Domingos
uorge Perin; 24, Sérgio Samocralnl;
25 Francisco Bisordi; 33, Pedro Pola,
38 Silverlo Augusto Flora; 39, Maxl-
mino Gusman; 42, Carlos André; 43,
Antônio Telles. / ¦

MARQUEZA CYCLO CLUBE — 44,
Orlando Vedelago; 47, José Rohn; 50,
Manuel Ferras Alves de Sá; 52, Fran-
cisco Latak. „„„,

VELO CLUBE DE STO. ANDRÉ' —
53, Natalino Zanoll; 62, Cesarino Crês-
clnl; 93, Humberto Cresclni; 94, Lute
Zanolli; 95, Francisco Pagliarlni; José
Pola, Sebastião Vitlello.

3.* categoria
C A. JUVENTUS — 32, Antônio

Diamantino; 33, Luis Squillaro; 34,
José Chiaristelli; 35, Octavio de Pau-
Ia; 36, Raymundo Malorano; 37, Ro-
gorlo Malorano; 38, Vicente Sasso;
39 Nicolino Ciocl; 40, Stefano Pock;
ai. Orlando Ramalho; 42, José Cae-

a melhor harmonia possível do con-,de Castro Andrade
junto, como força máxima e produett- I Carlos Kruel

los melhores elementos do polo ban
delrante.

Os nossos círculos esportivos aguar-
dam com desusado interesse esse cer-
fame, para poderem aquilatar do grau
progressivo do nosso polo e da força
de cada quadro, em virtude de uma
reorganização geral por que passaram
vários conjuntos de nossos campos.

Em alguns houve alteração com a
entrada de jogadores novos em outros
acenas foi modificada na distribuição
dos postos. Ha, .tambem,, os, con-
juntos novos, sujeitos, portanto, a um -«-^raiê"-" 

Lúcio de Castro An

S^STff^ a?adfne.ovte do Azevedo - Lute

va do desenvolvimento technico da
partida.

Dada essas circumstancias, não é
possível uma apreciação positiva. So
depois dos primeiros jogos é que se
poderá aquilatar das reaes possibilida-
des e força dos conjuntos conten-
dores.

A abertura do certame, amanhã, é
aguardada com grande interesse pel03
apreciadores dos esportes hipplcos, es-
tando escalados dois Jogos, com a se-
guinte escalação:

SANTO AMARO — Linneu de Cas-

COISAS DO TENNIS.

tano- .. „-, .
O. N. DESPORTIVA — 43, Belml-

ro Pires: 44, João R. Silva; 45, José

^s:p°ote"üé ra^^S-^í^Bí TuS
rtung0e;:"orbitante para obter"se umí* bB*1*»^^

Liga de futebol do Estado de São Paulo
RESOLUÇÕES TOMADAS PELA SUA DIRECTORIA NA ULTIMA

* 
REUNIÃO REALIZADA - OUTRAS NOTAS

aberto do G. A. Paulistano
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS JOGOS - ESCALAÇÃO

PARA HOJE E AMANHA
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Londres, quando o inglez mostrou pos-] que os paizes estrangeiros desencadea-
suk uma fibra digna do titulo que rão contra os Estados Unidos, sao

ostenta, resistindo galhardamente ape- unanimes em affirmar que Breom-
sar de sua inferioridade technica e.de wich está jogando^ mals^ que 

^u11^
sangrar do inicio ao fim da luta.

Este curioso criador de ratos pode-
ria ter vencido com sua lealdade o
malicioso norte-americano, acostuma-
do a applicar "fouls" que os juizes
inglezes não permittlriam nem ao seu
rei.

Mos com surpresa geral o gladiador
negro não recorreu uma vez sequer a
golpes illicltos, tendo mesmo exhlbldo
um jogo repleto de lances maglstraes
que lhe valeram a conservação da
0°DARIAM 

MENOS TRABALHO A
DEMPSEY

• Nem sete minutos necessitou Joe
Louis, para desfazer-se dos seus tres
últimos adversários. Liquidou Max
Schmelling em 2 minutos e 4 segun-
dos; John Henry Lewk em 2 e Z9 '
e Roper, em 2' e 20".

No total 6' e 53". ,
Jack Dempsey os Uiuld.ana m^a,te de"

pressa, como atteste ^ 
"*£*„*"_

Pred Fulton em princípios de 1919. O

tempo que Dempsey demorou para no-

cauteal-o foi de 18 segundos.
Um recorde que Joe Louis nao pode-

rá egualar.
OS AUSTRALIANOS NA CONQUISTA

DA TAÇA "DAVIS"

Bm seu ultimo esforço na Austrália

Km sua ultima reunião, da Liga de Pu-
tebol do Estado de São Paulo tomou, entre
outras, as seguintes resoluções:

Approvar os seguintes Jogos realizados
domingo ultimo: a) - A. Portugueza E.
x S. Paulo Railway A. O, com a victo-
ria do S. Paulo Railway A. C, por 3 a
1 nos 2.os e l.os quadros; b) — S. Paulo
F C x C .A. Ipiranga, com o empate
de 0 a 0 nos 2.os quadros e victorla do
S. Paulo P. C, por 4 a 3 nos l.os qua-
dros; o) — Palestra Itália x C. A. Ju-
ventus, com a victorla do Palestra Itália
por 6 a 1 e 3 a 0, respectivamente nos
2.os e l.os quadros; d) — Santos P. C.
x A. A. Portugueza, com a victorla da A.
A. Portugueza por 3 a 1 nos 2.os quadros
e.victoria do Santos P. C. por 2 a 0 nos
l.os quadros.

Approvar o resultado do Torneio Inl-
cio dos Clubes da Divisão Intermediária,
realizado domingo ultimo, no campo do
Primeiro de Maio P. C, com a victoria
do S. Caetano E. C, ao qual íol conle-
rida a taça "Vicente Joáo Francnini .

Multar em 10MOOO, o Juiz Antônio
Janeiro, por ter apresentado relatório In-
completo, omittindo factos que elle mesmo
levou ao conhecimento do representante.

Resolver, por unanimidade, realizar
duas sessões da directoria por semana,

I sendo uma ás terças-feiras, na qual se
tratará exclusivamente do exame, dlscus-
são o approvaç&o de relatórios dos Jogos,
e, escalação de representantes para Jogos
de campeonato e tudo que se relacione com
os Jogos; e, outra, ás sextas-feiras, onde
será discutido e despachado o expediente.

Communlcar aos clubes que todos os
assumptos que digam respeito á Jogos,
Juizes o representantes, devem dar entra-
da na secretaria até ás 20 horas, das ter-
ças-felras. , _solicitar da A. Portugueza de E. as
necessárias providencias dos srs. dlrecto-

RICO? res, no sentido de serem os Juizes cer-
Se tivermos que crer em Lou Brix, | coÍossãflcft0adrasdott8conL?hoade Fundadores,

O manager do campeão mundial dos I por unanimidade, a concessão de uma me-
jesos gallo, Sixto Escobar, a capital dalha de ouro ao s^^vio^í»1;»' Ç^8

Os primeiros adversários dos aus-
tralianos serão os mexicanos, que não
offerecèm o perigo dos mais temíveis
candidatos do certame, a equipe po-
derosa dos tennístas allemães. Muitos
críticos asseguram que a victoria sor-
rirá a um destes dois concorrentes.

IRA' JOE LOUIS PARA PORTO

de Porto Rico contará com um gran
de estádio, no qual poderão comba-
ter os campeões Joe Louis e Henry
Armstrong, que são no momento os
attracções máximas do box. Terá ca-
pacidade para 25.000 espectadores e
ssrá construído pelo millionarlo e clu-
bman sr. Benitez Rexach, o creador
do bello Escabron Beach Clube de
San Juan.

Fala-se que Rexach já enviou um
convite a Joe Louis para estrear es-
te Imponente estádio, mas nada ha
de positivo sobre as pretensões do cam-
peão, neste senild

UttMW UU UUiu uu "»• «/-¦— •; ¦-. ¦—--
relevantes serviços prestados a esta enti
dade, como director technico.

— Determinar qu eo sr. director tecnni-
co estude as possibilidades de realizar nes-
ta capital, .um torneio entre todos os fl-
liados da Liga, com excepção dos clubes
da Divisão Principal, devendo dentro de
15 dias, apresentar relatório á directoria.

DIVISÃO INTERMEDIÁRIA
A Commissão da Divisão Intermediária

resolveu conceder, sem prejuízo do cam-
peonato, a Ucença solicitada pela A. A.
Portugueza, para realizar um logo amls-
toso, nocturno, no próximo dia 10, com o
Antarctica F. C.

COMMISSÃO DE REGISTO

sa da taxa de 600$000, afim de poder ser
transmittlda á Federação Brasileira de
Futebol o pedido de transferencia do Jo-
gador Thoodoro Pablo Nehlm, do E. c.
Mogyana.

— Cancellar, a pedido dos respectivos
clubes, as inscripções dos seguintes Joga-
dores: Antônio Gennaro Assumpção,. José
Júlio Alves, José Santo Ranuccl Neto, Ar-
mando Michelucci e João Imparato, do C.
A. Ipiranga; Daniel Fernandes, Lourenço
Gonçalves, Fausto Grossl, Oswaldo Ro-
drlgues Sá, Caetano Allegrettl e Carlos
Pires da Silva, do E. C. Corinthians P.;
Sebastião José da Silvai do B. Paulo P.
C; Aristides Fernandes e Sylvlo Sclum-
bata Pilho e Nelson Baptista Rodrigues,
do Commercial F. C; Antônio Marba Ri-
beiro, do Santos F. O.i Ildeíonso Ladeira,
do C. A. Juventus; Antônio Lopes, do Pa-
lestra Itália; Walter Zambotto, do Meca-
nica P. C, da Associação Commercial F.
Ci e Luis Lomastro e Antônio Ferreira
Filho, do Guarany F. C. e E. C. Mogya-
na, da Liga Campineiro de Futebol. ¦

Considerar caduco o pedido de ms-
cripção do Jogador Domlolano Torres, do
E. C. São Bernardo.

Recusar o pedido de inscripção do
Jogador Adolpho Cappelozzl, do Hesparüja
P. C, por estar registado para outro
clube,

Registar os seguintes Jogadores: Paulo
Bcrtolctti e Alberto Olymplo Silveira, pa-
ra o S. Paulo F. C; Antônio Lopes, Al-
berto da Silva, Arthur Zomignanl e Al-
berto Bernacchio, para a A. Portugueza
de E.; Luis Lomastro, José Slbicek, Pau-
lino Cristofani, Carlos Chiarrettl e Ra-
miro Ferreira, para o Palestra Itália; Nel-
son Baptista Rodrigues, Aristides Fernan-
des, Olavo Pupo de Moraes e Sylvlo Scium-
bata Filho, para o Commercial P. C.; VI-
cente de Oliveira, para o Hespanha F. c-,
Antônio Marba Rlbiero, para o Santos F.
C; Pedro Arnonl. para a A. A. Tram-
way Cantareira: Alberto Zanichelll e Ju-
lio Conceição, para o Corinthians F._c.,
de S. Bernardo; Luis Alves, Jorge Pey-
res, Oswaldo Massel, Luls da Silva, João
Fabrettl e João Corrêa, para o Cerâmica
F. C.; João Braz, Damillo Antônio cas-
sareggio, Luis Gallo, Ângelo Marlnottl,
Mario Lima e Aldo Bertl, para o S. «-"ae

A disputa do VI Campeonato Aberto do
Clube Athletico Paulistano continua cada
vez mais animada, proporcionando, daria-
mente, á regular assistência que afflue á
séde do clube, momentos bastante agra-

Os Jogos de ante-hontem tiveram os
seguintes resultados: Jacçnellne parly e
Eurlco VUlela Filho venceram Victoria de
Castro e Adalberto Neto por 8|10, 8|2 e B|2,
Rita Slmon venceu Ophella Franchini, por
3|B. 816 e 614; Ivo Slmoni venceu Paulo
Leomll, por 6 7. 6|2 e B|2; Snmue Kurl e
Wllliam Malouf venceram. Rlchard Schna-
ck e Joáo Verblst Jor., por 5|7, 6|0 e 6|0;
Francisco A. Vais venceu Karl Mayer, por
614 e 6|3; Mario Nogueira venceu Lincoln
Veras Werner, por 6|1 e 6|2; Ruy Luz
Monteiro venceu Maurício Hess, por 614,
416 e 612. . ,

Os próximos Jogos obedecerão á seguin-
te chamada:

HOJE

A Commissáo de Registo deliberou:
lit»"! ""- Officiar á Liga Campineira de Futebol,
ATE' OS GAVALLOS TÊM OS SEUS 1 solicitando que informe, dentro do prazo

*w... i,in nttn rilitR. n nome exacto da nrotzenuo-DIAS
O anno de 1039 não tem sido, pelo

menos ate agora, propicio ao celebre

de oito dias, o nome exacto da progentto
ra do Jogador Leonardo Scatena, do Bom-
fim F. C

— officiar á Liga Campineira de Fu-IXkSKjB aw BSVittt i/xuiJiiim ou wwuí*- j — OlIlCl&r a jjlga Vsuuijyuiuiiu uc jtu
reproduetor Man 0"ív"ar. Emquanto Hebol, informando crae deve fazer a remes

tano E. C; muhíiuu *..*.-—.-, — -
Turato, Alfredo Savil e Waldemar Tne-
baldi, do Primeiro de Maio P. O., e.
Waldomlro Baptista, Romeu Ciolfl, Jos6
Spadaccia, e Donato Ernesto Jabocuccl,
da A. A. Ponte Preta; Antônio Camargo
Sá, do Guanabara P. C; Mario Pagano,
do E. C Corlnthlans; Mario Pagano, do

E. C. Corlnthlans « Leonar do Scatena,
do Bomfim P. C, todos da Liga Caro-

plnelra de Futebol.

A's 9 horas: Emilio Orla vs. José Che-
dlde, quadra n.o 1; Egon Plues vs. vence-
dor do Jogo Azlz Calfat o Plínio Haldar,
quadra n.° 8.

A's 15"hroas: — Olymplo LinB vs. veno.
Jogo Francisco Cantizani e Manuel Car-
los Aranha, quadra n.o 1; Helena Bran-
dão vs. Ollvla Silva, quadra n.o 2; Rlchard
Schnack vs. venc. jogo Emilio Orla e José
Chedlde, quadra n.o 5; Iracema Ruwald
vs. Nicia Gomes da Silva, quadra n.o 6;
Marianinha Ayres Neto vs. venc. Jogo Vir-
glnia Boyes e Albertlna Freire, quadra n.o
7; Kathleen Boyes vs. Rita Slmon, quadro
n.o 8.

A's 16 horas: — Manuel C. Aranha e
Emílio Oria vs. Samuel Kurl e Wllliam
Malouf, quadra n.o 1; Walter Behmer v«.
Nelson Cruz, quadra n.o 2; Francisco L.
Ribeiro vs. Ivo Slmoni, quadra n.o 6; Syl-
vlo Boock e Arnaldo Serra vs. Paulo Leo-
mil e Raul Leite, quadra n.o 6; Anis Racy
e Francisco R. Cantizani vs. Bruno Hilkner
e Emmanuel Klabin, quadra n.o 7.

AMANHA
Gunter Wollf e Sylvlo Lara vs. venc.

loco Sylvlo Boock e Arnaldo Serra contra
Paulo Leomll e Raul Leite; Ida Garcia e
Théa Schmldt vs. Marianinha Ayres Neto
e Maria Lulsa ChlafareUl; Dorls Loewen-
berg e Albino S. Cordeiro vs. venc. Jogo
Kathleen Boyes e Eduardo Garcia contra
Baby Simonsen e Mario Slmonsen; Suzl
Arruda e Paulo Leomll vs. Jacqueltne Far-
lv e E Vlllela Pilho; Epamlnondas Ribeiro
vs Ernesto Aguiar Juniori Otto Ruzlska
vs Francisco Moraes Barros; Manuel Fer-
nandes vs. venc. Jogo Rlchard Schnack e
Emílio Orla-Chedide; Sylvio Boock vs.
venc Jogo Francisco I„ Ribeiro e Ivo 81-
monl- Use Ribeiro e Ivo Slmoni vs. venc.
logo Théa Schmldt e Anis Raçj contra
Marianinha Ayres Neto e Eduardo Salem.

TERÇA-FEntA
Humberto Costa vs. Mario Nogueira; RI-

cardo Pernambuco vs. Francisco Vais; Syl-
vlo Lara Campos vs. venc. Jogo Nelson
Cruz e Walter Behmer; João Verblst Júnior
vs. vencedor do Jogo Epamjnonda Rlbcü-o
e Ernesto Aguiar Júnior; ,Dse Rlbelxoi».

das até o próximo dia 11, o arbitro geral
desse certame communica aos interessados
que não poderá atténder a pedidos de
transferencia de Jogos. ,,„„„„.,,

_ communicam-nos do C. A. Paulista-
no que a partir de amanhã, segunda-fel-
ra • os Jogos poderão ser assistidos por
pessoas estranhas ao quadro social, me-
diante pagamento de ingresso.

SOCIEDADE HARMONIA DE TENNI8
Campeonato inter-clubes

Para os Jogos inter-clubes da Federação
Paulista de Tennis, marcados para hoje, a
Sociedade Harmonia de Tennls solicita o
comparecimento dos seguintes tennístas:

ESTREANTES — Contra o Clube Etperlo,
hoje ás 9 horas, nas quadras deste: Sylvlo
Serra, Cláudio Novaes, Gabriel Monteiro da
Silva, Caio Monteiro da Silva, Antônio Pai-
lares e Francisco Pallares.

4 a SE'RrE DE HOMENS — Turma "A"
vs Clube Esperia "C", nas quadras deste,
hoje ás 14 horas e mela: Oswaldo Cruz
Rangel, Boris Trapp, Ruy Gentil, Klaus
Menge. _

— Turma "B" vs. São Paulo A. C, nas
quadras soeiaes, hoje, ás 14 hora» o mela:
Rlchard Schnack, Joáo Verblst Júnior, Pe-
dro A. Cruso e Jayme Assumpção.

1J.HK> ÍUUCli
4» ESQUADRÃO — Tte. Arnoldlno

Sablno Ribeiro, tte. Hélio Bento Ri-
beiro, cap. Theophilo Ferraz Pilho,
tte. Vicente Saguas Júnior. Reservas
— cap. Armando de Freitas Rollim e
tte. João Marques Ambroslo.

Juiz: — Sr. Dario Melrelles.
A'S 16 HORAS — CASA VERDE vs.

PIRITUBA
CASA VERDE — Alvarito Assump-

ção, Franklin R. Siqueira, Olivio Jun-
queira, J. S. de Sousa Aranha. Re-
serva — Antônio Alvarenga Neto.

PIRITUBA — M. S. Lubock, E. X
M. Harpur, A. M. Welllngton, Tony
Welllngton. Reserua E. C. Chi-
cheste. ~ , ,

JUIZ — Cap. Sebastião Porphlrio d«
Silva.

Pelo expostoj ha uma justificativa
para essa ansiedade' dos nossos torce-
dores hipplcos, que terão á sua dispo-
sição, gratuitamente, as archibancadas
da séde de campo da Hippica, onde
presenciarão jogos dos mate emocio-
nantes.

CAMPEONATO DE "HANDICAP"

A' proporção que se realizarem os
jogos do campeonato de polo, serão
disputados, á parte, os jogos do Cam-
peonato de Handlcap, certamo comple-
mentar que apurará com mate rigor a
performance pessoal dos nossos joga-
dores de polo. E' o torneio de classi-
íicação, que reflectlrá grandemente na
organização de um quadro.

Comquanto ainda não seja possível
providenciar os detalhes desse cam-
peonato, em virtude dos resultados que
terão os jogos do certame estadual,
já se providenciou, de accôrdo com
a "chave" organizada na designação
das provas eliminatórias do "handi-
cap", faltando, apenas a deslgnacâe
das datas.

Essas eliminatórias estão assim dls-
postas:

1.* eliminatória: — Perdedor do jo-
go B x Perdedor do Jogo 1.

2." eliminatória: — Perdedor do ,K>-
go 9 x Vencedor do jogo 10.

3* eliminatória: — Perdedor do Jo-
go 6 x Perdedor do jogo 8.

4.1 eliminatória: — Perdedor do
jogo 10 x Vencedor do jogo 9.

Continua animadíssimo o campeonato
de futebol tio Valle do Parahyba

O ESTRELLA REGISTOU BRILHANTE FEITO. VENCENDO O & 0.
TAUBATÉ' — CRUZEIRO E CACHOEIRA EMPATARAM — O HE-

PACARE' VENCEU O E. C. S. JOSE' — OS JOGOS DE HOJE
TAUBATÉ', 3 ("Paulistano") — Al peão de 1938. E assim, depois de ar*

Liga de Futebol Norte de São Paulo'dorosa luta, houve um pate de 1 ai.

Aldo Bertl, para o a. wac- e Ernesto Aguiar juu.ui ^= "'"^,n,a X
Marlano Breccia, Euclydes vencedora Jogo IracemaL.Huwald eNlclaG.
.'!.. -m.,^»™»- Thi.-fi.Tfl-. r..,.í-n wiiiíia Filho o PranclsccSilva- EurcS Vlllela Pilho e Francisco

Moraes Barros vs. Hermann Moraes Barros
e Francisco L. Ribeiro; Manuel Fernandes
e Ivo Slmoni vs. venc. Jogo Anis Baçy e
Francisco Cantizani contra Bruno Hilkner
e Emmanuel Klabin; Dalsy Bastos e Olga
Mazlerl vs Mercedes C. Pinto e Alice SU-
is <*£do? Maria Lulsa ChlafareUl e Gun-
ter Wolff vs. Rols Schranck e Walter Beh-

—¦ Considerando que as provas do VI
Campeonato Aberto devem estar termina-

dorosa luta, houve empate de 1 a 1.
nato movlmentadlsslmo, ao publico es-
portivo do Valle do Parahyba.

Domingo ultimo, por exemplo, tive-
mos uma série de jogos Imponenttesl-
mos, dos quaes, a surpresa íol, sem du-
vida, a vlctoria do E. C. Estrella, pelo
alto escore de 4 a 1, sobre o E. C.
Taubaté.

O clube de Piquete, lnnegavelmente,
é um conjunto homogêneo e esforça-
dissimo, apto a estas surpresas. Mas,
o Taubaté, possuindo um conjunto
onde os elementos indlvlduaes se sa-
Mentem no futebol da zona, não poderia
soffrer tão alto escore.

Foi juiz o sr. José de Paula Galvão,
que agiu bem. Representante da Liga o
sr. Humberto Indiani.

Em Cachoeira feriu-se a maior
partida da tarde, com o estádio repleto
de ruidosa "torcida".

Ao contrario do que se esperava, o
quadro de Cruzeiro, lnnegavelmente um
dos mais fortes da temporada, nfio
offereceu a resistência precisa ao cam-

I MAHIEAUX E TAIUIURS
¦... M. ii iiirmtimffrTffBM

Manteaux e Casacos tres quartos de lá c de pellucla, desde 98$ ate 300?.
Vestidos de seda, de 58? até 200$. Saias, desde 29$. Blusas de seda, de
organdy NOTRE DAME DE S. PAULO — Rua da Liberdade, 92, moderno. I

Juiz, optimo, o brigada José Gabriel.
Representante, o sr. Joaquim Moreira.

 Em Lorena, oi. C. Hepaca-
ré registou fácil vlctoria de 6 a 2 sobru
o E. C. São José, conjunto que, jo-
gando no primeiro turno apenas era
campos estranhos, tem feito proezas.

Juiz, o sr. Balthazar Camargo, bom,
e representante o prof. José Costa Ne-
ves Filho.

OS JOGOS DE HOJE
Amanhã, 4 de junho, teremos mais

alguns sensaclonaes jogos da tempo-
rada offlclal da Liga.

Em Qulririm, o Juta Fabril Quiririm
F. C, receberá o E. C. Estrella.

O Estrella, com a sua victorla sobre
o quadro de Taubaté, effectlvamente
credenciou-se, dahl, a vontade do Juta
Fabril de tirar a dlfferença...

Em Pindamonhangaba, o quadro
da A. A. Ferroviária enfrentará o B.
C. Taubaté.

O grêmio taubateano, por certo, vae
procurar rehabilitar-se. Dahl, a bel-
leza do jogo com o forte quadro fer-
rovlario.

Em Guaratinguetá, o Esportiva
receberá o Hepacaré. Outro jogo aguar-
dado com enthusiasmo.

 Em Cruzeiro, o clube local.
optimamente cotado para o titulo ma-
ximo, receberá o E. C. São José.
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ENCERADOS OITAVADOS
PARÁ TERREIROS DE CAFÉ

liilirlciiilos

i "in

custam 15 % «ir economia
monos

SYSTEMA PRIVILEGIADO
PATENTE N.° 12024

jÇp Mts. Typo Typo *\
p-io c-fl '%

.• 3 X Ü8S (i2C 
'(

4X4 114$ 123$ í
Í 5X5 11)75 180S 1

5 X fl 208S 223S
6X6 229$ 24BS
7x7 333$ 308S
8 x 419S 450S Ô

\V 9X9 514$ 551$ tW

VIDA JUDICIARIA
REFLEXÕES JURÍDICAS

xv
TENTATIVA DE LATROCÍNIO

(Para o "Correio Paulistano") A. CÂMARA LEAL

ll.i questõei «tf dlreltn que„ discutido» c ri» <)iiImIii (.'anuíra, lerrlndo dr relator o

Encevaaos quadrados ou rectangulitres
TYPO P-10  8$200
TYPO C-9  88800

por metro quadrado
FRANCA PEREIRA & CIA. I,TD.

Rua Florcnclo «lc Abreu n.° 52
SAO PAULO

Telegrammas retidos
Achom-sc retidos na reportlção te-

legraphlca da E. P. Sorocabana, os seguin-
tes telegrammas:

Maria Piacentl - rua Paulo Allonso n.°
'D* Agenor Corrêa - rua Hippodromo, n.o
114- Esperia Martins - rua Manuel Paiva,
fi- Tavares, etc., Pinheiro - praça Ramos
de Azevedo: Irpe; Bctembrlna Ramos - r.
Brigadeiro Toblas, 32; Dali Stella - remet-
tente Telegramma. 2.747 de 31|5;939.

r
1(idtlDUtlâftli (tisiidii-. n trpl--.nl.is, lllllK ,i
¦iriii do taholrlrn da polemica, prin rr-
vivência de npposItnrcN que se Insurgtm
odntn a doutrina corrente e procuram rc-
animar thcsej nrcaliado», ou auncltain uo-
v.is theorlas.

i; nllio consisto a vida do direito, num
fluxo c r.fltiMi dc opiniões, por vczch orl*
ginarlas, mar» nuas! sempre, rclncarnada*
pela ressurreição de tlicses relegados ao
túmulo do esqüeólmentoí

Exemplo dessa rrdlvlvenc.la «'*, cm noKsa
doutrina penal, a questão da tentativa do
latrocínio.

Ainda, recentemente, no mm so criminal
ii. 2,701 de Araraquara, Julgado pela ()uln-
Ia Câmara de nosso colidido Tribunal dc
Appellação, em " de março do corrente
anno, foi agitada essa velha questão (1).

Tendo o réo desfechado um tiro no nf-
fendido, quando esto abria a porta dn sua
habitava", fcrlndo-o, com o Intuito dc
roubai-o, não chegando, porem, a con-
sum mar e roubo por circunstancias Inde-
pendentes de sua vontade, a promotorla
publica offercecu contra ella denuncia, ca-
pitiilamlo o crime no art. Il.1t* combinado
com os arls. 187ü"08 da Consolidação das
Leis Penacs. O Juiz summariante, porém,
entendendo tratar-se de uma tentativa dc
roubo c náo de latrocínio, pronunciou o1 aceusado como Incurso nas penas dn art
:;.".'i combinado com' os arts. 111 e flli da
mesma Consolidação. Desse despacho hmi-
vo recurso Interposto pelo ministério pu
bllco, pleiteando a classificação da denun
cia, e esse recurso foi provido pela egre

distineto íMctmbargailor Mario 1'lres
Riamlnemu: a controvcrsla suscitada cn-

tre o ministério publico r o Júlio dn dl-
rclto de Araraquara, para prrfelta Intel-
llgniicla e appllcação dos art». BBO, MIO «
"nu da ('iiiisoild.ii,¦•« Penal

* ¦•:: o
O art. Bflfl define o crime de roubo "In

gencre", distlngulndo-o do furto.
Ambos furto e roubo têm de commum —

I a subtraevão de coisa alheia movei, con-
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ONICA HOMEOPATHICA
(CoUaboração Semanal do DR. ALFREDO DI VERNIERI)

Transcrevemos abaixo a conferência rea-
lizada no Instituto Hahncmanniano do Bra-
Sil, pelo dr. Galhardo, sobre "Sorotherapla
e Ilomeopathia":"Desejaria encontrar-me enfllelrado ao
lado dos dlstinctos c sábios homeopathls-
tas que reconhecem na Sorotherapla uma
applicação racional da lei de semelhança.
Ser-mè-fa agradável e até multo honroso
hombrear-me. numa absoluta communhão
de pensamento e de raciocínio, com os ln-
lelligenter, e distinetos collegas que affir-
mam ser Homeopathia a Sorotherapla. In-
felizmente, porém a Intelllgencla não foi
distribuída egualmente por todos os ho-
mens. Alguns' absorveram grandes porções,
emquanto a outros pequenas parcellas fo-
ram reservadas. Coube-me, certamente, uma
das menores fracções. Não sou culpado,
portanto, do quinhão com que fui contem-
piado. A sorte foT-me avára.

Discordar de alguém. entretanto, nem
sempre é ausência de intelllgencla. A's ve-
zes é pyrrhonismo, Serei pyrrhonico. E'
preferível a não ter Intelllgencla. A mentir
á minha própria consciência, prcllro du-
vldar de tudo.

Não raro o pyrrhonismo 6 virtude. A hls-
torla das sciencias aponta-nos muitos pyr-
rhonicos, apupados por seus contempora-
neos, aos quaes a actual geração rende si-
gnlílcativo preitos das maiores c mais dl-
gnas homenagens, cxaltando-lhes o pyrrho-
nismo. Muitos pagaram com a própria vida
a ousadia de contrariar a opinião corrente.
Mas a verdade nem sempre está com a
maioria.

Hahnemmann tambem íoi apupado por
«c ter antecipado, em mais de um-século,
a seus contemporâneos. Não podia ser com-
preendido por cllcs. Hahnemann, porém,
era um gênio, predestina ã creação de uma
doutrina medica que mais de 100 annos
vem resistindo e resistirá, com o vigor de
sua racionalidade, a mais violenta perse-
guição que se ha praticado contra qual-
quer previsão sclentiíica ou mesmo contra
qualquer dogma.

des; d) lei de selecção; e) vias de Introduc-
ção; f) appllcação; g) accldentcs;

DEFINIÇÃO — Dá-se o nome Sorothcra-
pia, segundo o professor Roger, ao metho-
do thcrapeutlco que consiste em introdu-
zlr num organismo doente uma certa quan-
lidado de soro proveniente do um sér da
mesma espécie ou de espécie dlfferente,
normal ou tornado refractario por uma
lnfecção, uma vacclna ou uma intoxicação.
Sob a denominação de soro, applicavel em
therapeutica, compreende-se, como sabemos,
o próprio soro de um animal, lmmunlsa-
do ou não contra esta ou aquelia moléstia
Infectuosa, Intoxicação de virus animal ou
ainda o soro dc doente convalescente.

PREPARO DO SORO — Escolhido um
animal, cujas condições satisfaçam ás exl-
gencias technicas para preparo do soro
thcrapeutlco, geralmente cavallo ou boi,
pela abundância de soro que podem fome-
cer, injecta-se-lhe, o anligenio, em doses
seguidas e espaçadas, partindo dc pequenas
porções, periodicamente accrcsclda de 5 em
5 ou de 6 em C dias, durante 6 ou mais
mezes, necessários para provocar a Immn-
nldade ao mesmo antigenlo. Por meio de
uma sangria na veia Jugular do cavallo,
ou boi, assim immunlsadus, retiram-se de
cada vez quatro a seis litros de cangue. O
liquido claro que se obtém por meio da
coaguiação deste sangue é que se deno-
mina soro. O soro deste unimal é um soro
therapeutlco, especifico daquelle antigenio.

ANTIGENIO — E' a substancia albu-
minoide, A qual se attribue a responsubt-
lldade da affecção ou intoxicação, cuja
presença no organismo animal, em estado
de saúde, provoca da parte deste a formo-
ção de substancias neutralizantes, chama-
das anticorpos que immunisam o animal
contra a lnfecção ou Intoxicação da anli-
gcnlo applicado. Por uma dilatação de pro-
priedade scientlflca no domínio da Soro-
therapia, estenderam ao álcool, comquanto
não seja substancia albuminoldc, a capa-
cidade de antlgonio. Immunisam carneiros,
com aguardente em doses crescentes, por

Não sou Vésale, Harvey, Galllleu, San-1 via oral. Ao soro de taes carneiros deno-
torlus. nem Hahnemann. Longe de minha minam soro antl-alcoolico.
pessoa semelhante pretensão. Não trouxej Os "antigenios, conformo publicara o dr.
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(lo berço o desígnio do gênio. Sou multo
medíocre. Esforço-me, comtudo, para co-
nhecisr aquillo que Ignoro. Mas não accelto
um conhecimento sem conscientemente o
compreendera

A razão lógica, experimentalmente com-
sovada ou racionalmente demonstravcl, é,
¦rara mim, a única autoridade no dominto¦cientifico. O valor dos sábios, o conceito
los mestres, as theorias e opiniões dos
"ilegas, somente se fixam em um cere-

no quando a minha razão se depara a ra-
¦tonalidade de uma lógica positiva, obe-
I lente aos apropriados methodos de Invés-
igação sclentiíica. Replllo e nego aquillo
[Ue meu raciocínio nfto concebe, do mes-
no modo que retrocedo de qualquer orlcn-
ação quando so me demonstra o erro em
|ue me encontro. Desejo a verdade c que-
o conhecel-a.

Pouco Importa que os sábios collegas af-
firmem ser Homeopathia a Sorotherapla,
linha rnzáo não acceita. Não procuro con-

trarlal-os. Procuro, apenas, expor meu pon-
to de vista. Náo sou tartufo, como seria se
rom elles concordasse, tão somente para
lhes ser agradável. Desejo, entretanto, que

i verdade esteja com elles e commigo se
nicontre o erro. Errarei, porém, na con-
vicção de estar certo argumentado e ra-
iocinando com provas e demonstrações io-

;icas, procurando verificar a verdade e
-loclamal-a, embora contraria aos meus
iroprlos Interesses. Para Isso mostrarei, o

nue é a Sorotherapla e Homeopathia, se-
undo o meu modo de concebel-as, estudan.
io-as isoladamente, comparnndo-as em se-
¦nida, fazendo resaltar. por fim, as con-
lusões ás auaes meu raciocínio for arras-
ado, ainda que contrarias ao meu dc-

«-«fo.
Estudarei: Sorotherapla e Homeopathia

cm seus traços geraes, sufficientes, entre-
anto, para esclarecimento e conclusões do

rhema que tenho presente. Não pretendo
dar lições aos collegas, quero, apenas, orl-
entar-me para defesa de meu ponto de
vista.

SOROTHERAPIA?"

¦
u
¦
I

Responderei, synthcticamente, com as
gulntes alíneas: ..

a) definição; b) preparo; c) modallda-

Arlindo de Assis, do Instituto Vital Bra-
sil, poderão ser constituídos:

a) pelas secreções mlcrobianas (toxinas
do typo dlphterlco, tetanteo, butolinico, cs-
carlotinoso, etc....), ora puras ou mistu-
radas aos respectivos antlsoros, ora degra-
dadas pela acção de agentes chlmlcos (to-
xlnas attenuadas, anatoxlnas);

b) por produetos de maecração ou dc lyso
mlcroblana (cndotoxlnas, lysados), como na
dysentcrlca, na menlngococclca, etc—;

c) pelos elementos bacterlanos, Inteiros,
vos, mortos ou modificados (rlnoleato so-
bre pneumocoecos, etc....); os produetos
da natureza vegetal (pollem de certas
plantas) e animal (venenos de serpentes,
de aranhas de escorpiões) "in natura" ou
desintoxicados pelos llpoides (Vital Brasil
c Vellard)".

— Subordinando a apropriada technlca,
obtem-se a lmmunlzação do animal con-
tra a infecção ou intoxicação especifica do
respectivo antigenlo com a criação de an-
tlcorpos". .,

Os "anticorpos" se distinguem em "antl-
toxinas senslbllzadoras ogglutlnrnos, precl-
pltlnas, hemolyslnas, representantes dc um
processo defensivo do organismo, elabora-
do em seu melo Interno, no soro dos anl-
mães Immunlsados. Cada um destes "antl-
corpos" desempenha determinada funecao
na defesa do organismo, contra tníecçao
ou contra o "virus" intoxicante que nelle
se introduziu, directa ou indlrectamente.

As denominações, por meio das quaes
distinguimos os antl-corpos, subordinam-se
A natureza da respectiva funeção.

A antitoxina, substancia elaborada pelo
organismo sob a Influencia de uma toxina,
neutraliza esta toxina, impedindo o des-
envolvimento da actividade do micróbio.
Forma-se assim uma substancia contaria
ao micróbio, que o destroe, annullando sua
actividade.

A "senslblllzadora", denominação empre-
gada por Bordet, é a immunlzina de Bu-
chner, a phllocylase de Metchnlkoff, e o

'amboceptor de Ehrllch e Levadltl. E' uma
das substancias que, com a alexlna, forma— lnO QUE V SOROTHERAPIA, M.inr3n"Ctínd; l^iõãiTtilàV dí fixar,
vltro e in vivo, a alexlna livre no sangue

(Continua no próximo domingo).
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Ira a vontade de seu dono —, ma» »t dll'
lliiiiiinii o dlffcrem entro sl. porque no
roubo Intervém, como melo «Ir perpetra-
çáo dn subtracção, o emprejo de violência
contra a penuoa ou contra a coisa, clr-
cumntancla que náo «e verifica no furto.

Caractcrlia-se, pois, o roubo pela con-
correnclit dos seguintes elemento» que o
constituem: a) subtracçío da coisa alheia
movei, para sl ou para nutrem, contra a
vontade do dono; li) emprego de violência
contra a pessoa; ou c) emprejo de vlo-
lenda contra a coisa.

Os arts. S.VJ e X">H definem o que so deve
considerar como violência á pessoa ou em-
prego de força oonlra » coisa.

Depois de definir a figura genérica do
roubo e esclarecer o conceito legal da vlo-
Icncla que o caracteriza, o lcjrlslador creou
no art. ;)59 uma figura especial do roubo,
definindo uma especlo particular — a do
latrocínio — que se verifica quando da
violência contra a pessoa resulta morte
ou alguma lesão corporal grave, prevista
pelo art. 804.

Ha, portanto, em nosso direito penal,
duas espécies dc roubos: — o roubo sim-
pies ou commum e o roubo qualificado ou
latrocínio.

Se a subtracção da coisa alheia foi le-
vada a effeito, sem qualquer violência á
pessoa ou & coisa, temos — o furto; se
houve violência contra a pessoa nu a col-
sa, mas daquella náo resultou a morte ou
nffensa nhyslca grave, segundo a classl-
ficação do art. S01, temos — o roubo sim-
pies ou commum; se, porem, a subtracção
foi praticada com violência â pessoa e
delia resultou para esla a morte ou lesão
corporal grave prevista no art. 301, te-
mos — o roubo qualificado ou latrocínio.

Até aqui nada do difflculdadcs, tudo
muito claro, tudo multo lógico, nenhuma
controvérsia ou divergência podendo suscl-
tar entre commcntadores ou Jurisperitos.

Onde, porém, começam as duvidas e sur-
go a dissidência c na figura da tentativa
do roubo, porque a lei no art. 300 creou
uma penalidade especial para certa ten-
tativa de roubo.

E, como esse dispositivo foi redigido de
um modo um tanto ambíguo, deu mar-
gem a Interpretações divergentes, quo não
se fizeram esperar.

Diz o art. 'MU: — "A tentativa dc rou-
bo, quando se tiver realizado a violência,
ainda que não se opere a tirada da coisa
alheia, será punida com as penas do cri-
me, se delia resultar a morte de alguém,
ou á pessoa offcndida alguma lesão cor-
poral das especificadas no art. :í0i'\

Se ha duas espécies de roubo — a sim-
pies o a qualificada — qual a tentativa
prevista c regulada pelo art. .100?

A do roubo simples ou do roubo quali-
ficado?

CARVALHO DURÃO entendeu que o lc-
gislador se referiu á tentativa do rcubo
simples, e, por Isso, se insurge contra o
preceito do art. 300, porque, nesse presup-
posto, a pwia a ser Imposta seria a des-
so crime, dando cm resultado punir-se o
homicídio, aggravado pelo motivo repro-
vado do roubo, com 2 a H annos de prisão,
quando o homicídio commum tem como
penas de fl a 24 annos dc prisão (art. 294,
paragrapho 2.0). (2).

Bastaria o absurdo dessa conclusão para
que o illustre commcntador e censor du-
vidasse, desde logo, da exactidão de sua
Inlorpretação.

Esqucccu-se do brocardo Jurídico, suf-
fragado pelos hermencutas — "interpreta-
tio illa summcnda, quae absurdum evi-
tetur" — (3), i*: Interpretação deve ser
foita dc modo a evitar o absurdo.

E fácil seria dar pelo seu erro Inter-
prctatlvo. Se a violência á pessoa produ-
zlndo morte ou lesão corporal grave cara-
ctcrlza o roubo qualificado, definido pelo
art. S5II, e o art. SOO se refeTe ã tenta-
tiva de roubo realizada com violência de
que rosulto a morte de alguém ou lesão
Corporal grave, c intuitivo, nfio pode ha-
ver a menor duvida dc que a tentativa
prevista pelo art. 300 c a do crime de
roubo qualificado ou latrocínio, e que, por-
tanto, as penas do crime a que esse dis-
positivo se refere c manda applicar são
as do art. 350 — de 12 a 80 annos, no ca-
so dc morte, e de 4 a 12 annos no de fe-
rlmcntos graves.

Essa Interpretação, além dc evitar o ah-
surdo dc uma punição mais leve do honil-
cidlo acompanhado de tentativa dc roubo,
do que o homicídio simples, sem essa ag-
grovante, 6 lógica e cohcrcnte, porque
equipara r. morte na tentativa de roubo
ao homicídio qualificado «lo art. 204, pa-
rag. l.o, punindo-a com as mesmas penas,
aliás as mais graves de toda a legislação
penal, c Impóo as lesões corporaes graves
commcttidas na tentativa do roubo pena-
lidado mais severa do quo as estabeleci-
das no art. 304. Para nós o art. 300 do
Código dc 1800, hoje consolidado sob a
mesma numeração, representa uma super-
fluidadc. .

Além dc defeituoso, porque suppoe ini-
clalmcnto a tentativa dc roubo e Insere
desnecessariamente a cláusula — "aluda

que não se opere a tirada da coisa alheia"
—, clrcuinstancia fundamental da tenta-
tiva, elle reedita disposição que já se acha-
va regulada pelo art. 3511.

Dizendo este artigo — se, "para realizai
o roubo", ou no momento dc ser perpetra-
do, se commcttcr morte, ou commeltcr-se
alguma das lesões corporaes especifica-
das no art. 304" —, naquella hypothcsc —
"para realizar o roubo" — já ficava Inclui-
da a tentativa, como um delicio "sui ge-
ncris", quando delia resultasse homicídio
ou offcnsa physica grave.

Que c a tentativa, sinão a pratica do
actos para a realização dc um crime?

Que c a tentativa dc roubo com morte
ou ferimento grave, senão a pratica do
homicídio ou da lesão corporal para a rea-
lização do roubo?

E' Inncgavcl, pois, que pa definição do
crime especial creado pelo art. 350 ficou
inoluida a figura da tentativa do roubo,
quando para a realiz.tçãò deste, embora
o não consuma, commcttn o agente nlgu-
ma morte ou ferimento gravo.

Nessas condições, o art. 30(1 seria super-
fluo, representando, apenas, unia precaução
do legislador, que com elle nad.. mais fez
do que explicar e regular cm particular
matéria contida no artigo anterior.

Segue-se dahl que o art. 350 serve de
elemento Interprctativo para a boa Intel-
Ilgcnola do art. 300, fundlndn-se ambos em
uma mesma Interpretação.

>S # *
Estamos, pois, com a egrégia Quinta Ca-

mara do Tribunal dc Appellação do Esta-
do, no provimento que deu ao recurso
criminal da comarca de Araraquara.

A doutrina, brilhantemente exposta pejo
filustrc relator, é a verdadeira.

A tentativa dc roubo com consumação
de homicídio ou de lesão corporal grave
náo se enquadra no art. 850 combinado cora
os arts. 18 e 03 da Consolidação renal, mas
deve ser classificada no art. 350 combina-
do com ss referidos artigos.

i: essa c, sem discrepância, a lição de
nossos melhores crlmlnallstas. ,

VIEIRA DE ARAUJO assim se exprime:
— "Subscrevendo inteiramente a critica
que tez o dr. CARVALHO DTJRAO a este
capitulo do Código, não concoi-damos eom
a sua opinião, conforme a qual o Código
pune a morte e a lesão pessoal na tenta-
tiva de roubo com as nenas do roubo con-
sumado, mas simples. Isto é, sèm attenção
ao latrocínio. Esta Intelllgencla só por
ser absurda deve ser afastada; mas o Co-
digo empregando as expressões — punida
com as penas do crime — refere-se ao
crime ou facto commettfdo da "morte" ou"lesão" que são punidas respectivamente
pelo art. 350 e parag. 1.°, e não com as
penas do art. 350" — (4).

MACEDO SOARES, depois dc rcferlr-se i
critica de DDRAO e á opinião de VIEIRA
DE ARAUJO, diz: — "Subscrevemos tam-
bem a opinião de JOÃO VIEIRA, mas para
maior clareza diremos — quando o Código
diz — eom as penas do crime — refere-se
ao crime de latrocínio definido no art.
359. parag. I.'\ e n&o ao crime de roubo
definido no art. 356, porque só no latro-

j clnio é que existe a figura do roubo com

procede iirula parle a critica «Io dr. Kd.

OALDINQ HIIJUKIUA, transcrevendo es
eoiuniintarlo» dc DURÃO e a« opliilórs
Se JOÃO VIKIHA e de MACEDO SIMULH,
concluo dliendo — "Tal a Intelllgencla que
tambem se nos afigura unlca «dmlMlvel"

i: rulaa lntere»»ant>, o próprio Juii de
primeira Instância cuja decisão foi refor-
mada pela QuInU Câmara «uslent» a run-
ma doutrina, em uma ile suas obrai,
quando eserevei — "O art. 3,10 trata do
crime de latrocínio, ou seja — matar para
roubar que 4 a forma mali grave do crime
de roubo, r, no paragrapho, estabeleceu o
legislador a pena para os caso» de roubo
eom lesão corporal do art. 3114. O art. 800
tr.it.. de uma tentativa especial que terá
a pena do crime coiiiumadn de latrocínio
do art. 350 c não do art. 350 — n que seria
absurdo — ou do art. 301, nos casos de
lesão ahl especificadas" — (7).

M >'.' *
Resumindo, em synlhene, a doutrina re-

latlva á tentativa de roubo, diremos: — ae
ii agente, sem perpetrar a subtracção da
coisa alheia, praticou actos de violência
para leval-a a effeito, c esses uetoi se
limitaram a emprego de força contra a
coisa ou a violência contra a pcisoa, sem
produzir-lhe, ecimtudo a morte ou lesão
corporal grave, a sua tentativa e do crime
previsto no art. 350, sendo punlvel eom aa
penas deste eom redueção da terça pai-
le; mas, se ao procurar realizar a sub-
tracção da coisa alheia, empregou vlolen-
cia contra a pessoa, malando-a ou feriu-
do-a gravemente, sem comtudo conicguir
levar a effeito a subtracção, a sua tenta-
tiva c do crime dc latrocínio previsto ro
art. :'.Vi, tornando-se pas#.ei das penas
estabelecidas para este crime.

i:, com Isto, acreditamos ter sufflcien-
temente rxposto a verdadeira doutrini,

(1) "Dlarlo da Justiça", de 12 dc maio
dc MO.

(2) CARVALHO DURÃO — no "O Direi-
to" — LV1I80-214.

(3) rORCHAT — "Direito Romano" —
459,1.

(4) VIEIRA DE ARAUJO — "O Código
Penal" — Parte especial — II, p. 1120,

(fi) MACEDO SOARES — "Código Penal
Commcntado" — nota «531.

(0) OALDINO SIQUEIRA — "Direito Pe-
nal Brasileiro" — Parte especial — n. 551.

(7) RIHEIRO DE SOUSA — "Processos
Crlmlnacs" — p. 741-742,
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TRIBUNAL DE APPELLAÇÃO
PRESIDÊNCIA

REQUERIMENTOS DESPACHADOS: —
Dos drs. Eduardo dc Medeiros, Alhertlno
Moreira, Gabriel Monteiro da Silva, Na-
tnnael Ferreira Nobre, João C. Fatrbanks.
Tácito dc Almeida, A. Leme da Fonseca,
srs. Pedro Nassar Cury c Manuel Oomcs
de Oliveira: "J. Sim, cm termos"; dos drs.
Ernani Coelho, Jorge Flaquer, Alcides Cy-
rlllo, Epamlnondas L. Amorlm, e Luciano
R. Pinto: "J. Ao. sr. relator"; do dr. Lin-
coln Fellclano (em duas petições): "A.
Sim, em termos, marcando o prazo legal
para o traslado"; do dr. José Jullo de Car-
valho: "Requeira A autoridade competen-
te"; dos srs. Francisco Marcelino dos San-
tos c Firmina P. Torres: "Ao sr. relator";
da sra. Rlta Constança: "J. conclusos";
do sr. Morcollno Augusto de Oliveira: "At-
tenda-se, cm termos".

CONCURSOS: — Foram publicados pelo"Dlarlo Official" os seguintes editaes dc
concurso:

Para provimento do officio de 1.9 tabel-
Mão de notas c annexos da comarca de
Plrajuhy, nos dias 7 e 20 de maio p. pas-
sado; para provimento do officio de es-
crivão de paz da l.a zona do districto de
MahgáratÜ'; comarca de Nova Granada,
nos dias 13 e 20; para provimento do of-
ílclo de distribuidor, contador e partidor
da comarca dc ltapetlninga, nos dias iO
e 29.

DESPACHOS: — No proesso n. eDC-531,
em que Wllly Boesel representa contra o
2.o Depositário Publico da capital: "Ar-
chive-se, salvo ao reclamante o direito de
se pronunciar no processo que está Instau-
rado em Juizo, conforme Informa o juiz a
fls. 11".

— No proc. n. DC-547, em que Antônio
Henrique Ceravolo requer reintegração no
cargo dc official de justiça: "Em vista da
Informação retro e supra da Secretaria,
e de não apresentar o peticlonario de fls.
2, qualquer prova em Javnr de sua condu-
ta, fica mantida a decl6&o que o excluiu
do quadro dos officiaes de Justiça do "Fo-
rum" desta capital".

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PE-
LOS SRS. DESEMBARGADORES: — Do dr.
J. G. de Andrade Figueira: "Deferido,
quanto á ultima parte"; do dr. V. Coutl-
nho: "Junte-se"; do dr. P. Balmaceda Car-
doso: "J. Sim, cm termos"; do dr. Gilberto
Sampaio: "J. á conclusão"; do dr. J. G.
de Andrade Figueira: "Seja feita a vista,
com a comlnaçáo legal, intimada A parte".

SECRETARIA
CONCURSO: — Terão Inicio amanhã, 5,

ás 13 horas, na sala das audiências do
Tribunal de Appellação, os provas do con-
curso para provimento do cargo de Jut2
substituto do 16.° districto Judicial, com
séde em Bauru'.

No concurso para provimento dos cargos
de promotor substituto com residência nas

Qual a joven que. na
primavera tia vida.
quando a mocidade lhe
desponta com todo o seu
maravilhoso séquito de
alenrias e de venturas,
nao sente o coração e a
alma empolgados de
magníficos ideaes de fe-
licidade c de amor?
Infelizmente, porém, pa-
ra muitas jovens, esses
ideaes não passam cie
sonhos longínquos e
inattingivòis, que seião
mais tarde, illusõcs des-
feitas...

E tudo por que ellas deixaram fugir atra vés dos males terriveis de seu sexo, o seu
mais precioso thesouro: a saúde. E' preciso reconquistal-a. Torna-se indispensa-
vel combater essas enfermidades perigosas e cural-as radicalmente Mas não se
deixem as jovens impressionar pelos remédios que dizem "curar tudo". Os seus
males exigem um tratamento racional e cuidadoso. O Regulador Xavier, fabricado
sob duas formulas differentes, por que de duas naturezas differentes são os males_
femininos, é o único remédio capaz de assegurar, para as mulheres, um trata-
mento racional de suas enfermidades e uma cura radical.
O Regulador Xavier N.° 1 se applica para os fluxos abundantes e suas consequen-
cias. O Regulador Xavier N.° 2 se applica para a falta de fluxos e suus conse-
quencias.
O Regulador Xavier, dando saúde ás jovens doentias e tristes, restitue-lhes as es-
peranças e as alegrias suaves da primavera da vida.
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comarcas de Assis, Bauru' e ltapetlninga,
foram classificados, por ordem alphabe-
tica, nos termos da lei, os seguintes ba-
chareis: — Antônio Corlos do Amaral, An-
tonio de Salles Oliveira, Durval Pacheco
dc Mattos, Francisco Solano Franco, Fran-
cisco de Toledo Piza, Geraldo Chad, Hugo
Caccurl, João Baptista Alves, João Evan-
gelista Bueno, José Oswaldo Jardim de Aze-
vedo, Jullo D'Elboux Guimarães, Luis Mar-
condes Rocha, Mario Amaral Vieira, Ma-
rio Lisboa da Costa e Ronoel Carneiro.

MAURÍCIO MEDRAS procura sua
filha Maria IMetlras. Gratificará
dados sobre o seu paradeiro. J. B.
P. Diagonal Norte 61G. Buenos Aires.

FÓRUM CIVEL
DESPACHOS PROFERIDOS

2.a VARA CIVEL — Dr. Renato Gon-
çalves de Oliveira:

Mandando abrir vista para réplica, dos
autos da ordinária que Cesario Leonel
Ferreira Jr. move A Fazenda Estadual.

Declarando deserto o aggravo Inter-
posto na acção summarla que Octaviano
Zara move a d. Annunciata Storelli e ou-

Mandando entregar A parto, a notl-
ficação requerida por Jacob Guyer con-
tra a Casa Bancaria Nova America.

Declarando em provas as excepções
oíferecidas na ordinária que a Egreja
Evangélica Paulistana move ú Egreja Con
gregacional Paulistana

alugueres que Antônio Romano move a
Miguel Lucas.

Mantendo, em recurso de aggravo, a
sentença proferida no mandado de segu-
rança que o dr. Álvaro G. da Rocha Aze-
vedo interpoz contra a Fazenda Nacional.

Appilcando a pena de confesso ú An-
gelo Morrone, na acçâo summarla, que o
mesmo move contra Armando Santorl.

Convertendo o Julgamento em deli-
gencla, no executivo hypothccario que
Braslllna Costiglione Lascale move contra
Antonietta Coropane.se Ama to e outros.

5.» VARA CIVEL — Dr. Antônio M. Ca-
mara Leal:

Determinando o desentranhamento e pro-
cesso em apartado, dos embargos de ter-
celro oppostos por Restou AboJabra, no
executivo cambial que Angel Barcena mo-
vc n Ângelo Buloni.

Dispensando D. Zakle Jorge de pres-
tar o seu depoimento pesso(l, na execu-
ção do sentença em que contende com a
Municipalidade de S. Paulo.

Determinando ao depositário dos bens i
penhorados a Santiago Vega, no executivo |
cambial que lhe move Alexandre Duarte c
Irmão, preste Informações sobre reclnma-
çao dos exequentes dentro de 48 horas.

Deixando de attender o seqüestro re-
querido pelo espolio de Vinccnza dc Mazl
Malvaslo contra Alberto Ruivo.

6.a VARA CIVEL — Dr. Pedro R. M.
Chaves:

Decretando a prisão do fallldo Alfredo
Sawaya.

7.a VARA CIVEL — Dr. Alexandre D.
A. Lima:

Julgando procedente a acção de dcsne'o
movida por Alexandre da Costa Pacheco
contra Abrão Calil.

Julgando por sentença a Justificação
requerida por d. ValiJa Grilietis Dobe-
lis, para effeitos de naturalização.

Julgando por sentença a Justifica-
ção requerida por Francisco de Gregorio
Splno, para effeitos de naturalização.

FEITOS DISTRIBUÍDOS:
l.o OFFICIO CIVEL: — Notificação —

Sampaio Moreira Filho e Cia, contra Bar-
bera S|A.

2.0 OFFICIO CIVEL: — Justificação —
Otilla Conceição Ramos.

3.0 OFFICIO CIVEL: — Justificação —
Mario Alves.

4.0 OFFICIO DE ORPHAMS: — Inventario
— Alberto Pujol contra José Pujol.

7,o OFFICIO CIVEL: — Deposito — Pe-
dro Pltarnas contra Agatha Stalkxenatti.

ll.o OFFICIO CIVEL: — Ordinária —
Rosalina C. Aranha contra Mario G.
Couto.

12.0 OFFICIO CIVEL: — Ordinária —
Remo Rossl, contra Soe. Esportiva Palestra
Itália. Notificação — Maria Muller contra
Ângelo Pavan.

13.0 OFFICIO CIVEL: — Interpcllação —
João Gonçalves contra Abel Pinheiro. Sum-
marislma — Municipalidade de S. Paulo
contra Sallm Maluf e Cia.

14.0 OFFICSIO CIVEL: — Notificação —
Samuel Bromer contra condessa Lara.

14.0 OFFICIO CIVEL: — Notificação —
Barbosa c Cia. contra Soe. Technlca Bre-
mensls. Despejo — Felippe Vicari contra
Francisco Nlcolau Schmidt Junlor.

16.0 OFFICIO CIVEL: — Revogação mon-
dato — João Antônio Henrique Martinez
contra Bencdicto Pereira Porto.
EXPEDIENTE DESIGNADO — AMANHA

l.o OFFICIO CIVEL: — 14 horas — In-
qulrlção de testemunhas — Fazenda do
Estado. 14 horas — Primeira Praça — Banlc
of London contra Julia Camparato.

2.0 OFFICIO CIVEL: — 14 horas — De-
claração — Sall Ltda. 14 horas — Depoi.

CORREIO MtLiTAR

de

2.a REGIÃO MILITAR
(Commando Territorial c Commando das

Forças)
QUARTEL GENERAL EM S. PAULO

Do Boletim Regional n. 130
2.a PARTE

Alterações dc officiaes
Apresentações — a) Em transito e

outras Regiões:
A 2 do corrente: — Neste Q. G.: major

dc Cav., Oswaldo Antônio Borba, do De-
posito de Reproductorcs, por ter vindo a
Ferviço da D. S. R. V., escolher terreno
para Installação do deposito a ser olga-
nizado; 1.° ten. João Fleury de Sousa
Amorlm Filho, do U.o R. C. I., por ter
vindo de Ponta Porá, com dois mezes' para
tratamento de saúde e ter de seguir para
Pindamonhangaba; 2.o ten. vet., Emmunucl
de Oliveira Gonçalves, do C. M. dç Salcan,
por ter sido transferido para o C. N. de
Salcan e ter entrado em transito e seguir
para o Rio, com permissão do sr. Ministro,

b) Pertencentes A 2.a R. M.:
A 2 do corrente — Neste Q. G.: cap.

de Art., Celso Soares de Queiroz, do 2.o
G A Do., por ter vindo a serviço rtc sua
unidade; l.o ten. de Inf., Leonel Maurício
Leão de Queiroz, do 11)5.0 R. I., por ter
vindo a serviço da I. D. 2, e ter de re-
gressar a 3 do corrente; medico, dr. Mario
Moreira Madureira, do HT4.0 R. I„ por
ter sido designado para fazer parte da J.
M. S. deste Q. G.; de adm., Abelardo de
Medeiros Galvão Raposo, do B.o R. I.; por
ter vindo receber numerário de sua unida-
de e regressar; Aarão de Araujo Coeiho,
do 5.0 B. C, por ter vindo a esta Região
a serviço de sua unidade e regressar; 2.0
ten. da res.. Tancrcdo Peixoto de Aimrlm,
da 4.° C. R., por ter sido tran:f>riJo pa-
ra a reserva; 2.0 ten. da reserva, Alfredo
Saleml, por ter sido promovido eo posto
de 2.o ten. da reserva.

Fermlssões — O sr. Ministro «crmlltlu a
Ida á Cupital Federal, do 2,o ten, vet.,
Emmanuel ds Oliveira Gonçalves, transfe-
rido do IV|2.° R. C. D. para C. N. Saican,
durante o periodo de transito. (Radio do
Gab. n.o 10-F, de 31-5-039).

O sr. Ministro concedeu permissão ao
cap. Jacintho Pantoja Pires Coelho, do 2.o
R. C. D., para Ir A Capital Federal dentro
da dispensa de serviço que lhe for conce-

] dida. (Radio n.o 12-F, do Gab. do sr.
Ministro).

Concedo permissão no l.o ten. Josué Fa-
vali, do 5.o O. A. C, para vir a esta
capital a serviço de sua unidade. (Radio
197, do 5.0 G. A. C).

Deslocamento: — Seguiram para a Capl-
tal Federal, a 29 de maio findo, a servi-
ço de Justiça, o major Edgard Euxbaum e
2.o ten. Paulo dc Carvalho, o primeiro co-
mo encarregado de um I. P. M. c o se-
gundo como escrivão. (Radio n.o 571, da
I. D. 2).

Autorização: — Autorizo o 2.0 ten. etnv.,
Francisco Novaes, delegado da a.11 Z. R. da
4.a C. R. (S. Manuel), a se deslocar até
Tupan, a serviço de Justiça, (Sol. ao of-
flcio n.o 437, da 4.» C. R.).

Rectlficação de transferencias: — Foram
rectifleadas as transferencias dos seguin-
tes officiaes de administração: 2.0 ten.
Anquises Vieira Dias, do E. Mi I. tia 2.a
R. M. para o Asylo de Inválidos da Pa-
tria, em vez da l.a F. S. R., como publi-cou o boi. n.o 56, de 8-3-939. da D. I. G.
(Boi. Reg. 61. dc 14-3-939); l.o len. Tan

25-4-939). (Boi. da D. Ii G. n.° 122, de
27-5-939).

Transferencias: — Foram transferidos,
por necessidade do serviço, os seguintes
officiaes de administração: 1.0 ten. Manuel
Mario de Barros. do 10.<> R. C. $. para o
2.0 G. A. Do.; l.o ten. Mozart da Silva
Pereira, do S. F. da 8.» R. M. para a 2.a
F. I.-j 1.0 ten. Antônio Nunes de Barros,
da 2.a F. I. par ao S. F. da 8.a R. M.
(Boi. da D. I. G. n.o 123, de 27-5-0391.

SERVIÇO DE MATERIAL BELLICO
REGIONAL

Opernrlos militares — Concurso para o
preenchimento de vagas: — Acha-se aber-
to o concurso para o preenchimento de
duas vagas nas officlnas de Reparações
desta Região, (3.0 sgt. armclro c soldado
auxiliar). , '

Os candidatos deverão eivjumlnhar seus
requerimentos a este Q. Q. até o dia 20
de junho próximo. Os candidatos militares
deverão encaminhar os mesmos requeri-
mentos pelos tramites regulamentarei, do-
vendo acompanhar os mesmos copia dos
assentamentos e da acta de inspecçáo de
saúde a que devem ser submcttidos. Aos
candidatos civis eitlgè-Vsê a prova de qul-
tação com o Serviço Militar e attestado de
boa condueta passado pela Policia Civil.

Os exame.; serão realizados dias 22 c S3
do mesmo mez, em Quitau'na. devendo os
candidatos serem mandados apresentar ao
S. M. B. R. dia 21, uma vez que tenham
seus requerimentos sido despachados favo-
ravelmente.

(Publicado novamente, por ter sahldo
com incorrecções no Bolellm Regional do
hontem).

SERVIÇO DE SAÚDE REGIONAL
J. M. S. do Q. G. — Designação de

medico: — Designo o l.o ten. medico, dr.
José Bresser da Silveira, do IV|2.o R. C.
D., para substituir na J. M. S. deste Q.
C, o cap. medico, do 4.0 B. C, dr. Frede-
rico Oscar Vieira da Rocha. (Nota do che-
fe do S. S. R.).

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Por este Commando: — Olymplo Morei-

ra da Silva, l.o sgt. ref.. addido ao 4.»
R. A. M.. pedindo ao sr. Ministro lhe se-
jam concedidas as vantagens a que teve o
l.o sgt. da 2.a F. I. R.. Anketo Bezerra
de Araujo Lins, que passou para a reserva
com o posto de 2.0 ten.: Deixa de ser en-
caminhado, por falta de amparo legal: Ca-
slmiro Marques, pedindo certificado de re-
servista; Certifique-se, na forma da lei.
Ao 4.o B. O.', para providenciar; Horacio
Montemor, pedindo caderneta militar: De-
ferido. Compareça ao 4,9 R. I. para ser
Identificado; Fellx Supervia e Miguel Ga-
briel, ambos pedindo caderneta militar:
Deferido. Compareçam ao 4.° R. I., afim
de serem identificados; Delfim Augusto de
Oliveira, atirador do T. G. 3. desta capital,
pedindo certidão: Certifique-se o que cons-
lar na forma da lei e consoante nota dr-
I. R. T. G..

Si0nii ,Pi„ ivniílíir- nfflcln reouisitorlo mcnto Pessoal ~ cllu 'B»^'^» de.J,ltl1 I credo Corroa Porto, do 4.°' b'. C. para o"a"d„a"Í0,„?LPednl„0VÍSÍni^anta na S]A'. 14 horas -. Inqu rlção' de testemn- w.o R. C, L, em vez do S.o G. A. Do.,

Ü

H
ou lesão corporal grave. Ira-

a favor do escrivão, para levantamento na
Caixa Econômica Estadual, da Importan-
cia necessária ao preparo dos autos da
acção do dissolução da sociedade Clne-
Brasil Ltda.

Declarando em prova os embargos A
execução, offerecldos na execução de sen-
tença que Clodulpho Marcondes Torres mo-
ve a Luis Alves de Carvalho.

 Mandando rtmetter ao contador os
autos da comminatorla que a Munlclpall-
dade de S. Paulo move a Luis GOnzaga
Pinto.

 Declarando em prova a acçao ordl-
narla movida por Francisco Guilherme
Barbosa "Cap" contra a Fazenda do Es-
tado.

Mandando dar vista ao dr. procura-
dor regional da Republica na justificação
requerida por Frederico Pomatenz.

Mandando replicar a acção decen-
dlarla movida por Splclatl • Irmãos Ltda.,
contra a Brasil "Cia. de Seguros Geraes".

Mandando autuar a acçâo de uso-
caplâo entre José Bigo o sua mulher con-
tra Antônio Pinheiro e outros.

Mandando sellor e preparar a desls-
tencia dos embargos oppostos na acção de
deposito entre Francisco Antônio Perpe-
tuo contra Guilhermlna A. S. Ferreira.

Mondando dar vista ao dr. procura-
dor geral da Republica na Justificação re-
querida por Annibal Rodrigues.

Mandando arrazoar a acção de reno-
vação de contraeto entre Alexandre Eder
e outros contra Francisco de Toledo Lara.

 Mandando seliar e preparar a acção
de despejo requerida pelo dr. Sylvio Braa-
dão contra Wllly Pechta.* *

3.a VARA CIVEL — Dr. Dlogenes Pe-
reira do Valle:

Decidindo a impugnação d reclamação
em embargos da Sociedade Etna Limita,
da, na acção para a extlncção do condo-
mlnlo que lhe move e a outros, Antônio
José Pita Moreira.

— Intentando a decisão aggravada
mandando subir o recurso no aggravo de
petição, entre partes, a Atlantic Rcflnlng
Company e o espolio de Amador dos Reis
e outros. * *

4.a VARA CTVEL — Dr. JoSo M. Car-
neiro de Lacerda:

Julgando procedente o «awonttTo por

nhas — Cia. Brasileira dc Juta S|A. 14 1|S
horas — Inquirição de testemunhas —
Banco Commerclo e Industria de S. Paulo.

3.0 OFFICIO CÍVEL: — 13 horas — Au-
diencia ordinária pelo M. Juiz de Direito
da 2.a Vara Civel, dr. Renato Gonçalves dc
Oliveira. 14 horas — Inquirição de teste-
munhas — Fausto Teixeira Morato. 141|2
horas — Inquirição de testemunhas —
Fausto Teixeira Morato.

4.0 OFFICIO CIVEL: — 13 horas — Au-
diencia ordinária pelo M. Juiz de Direito
da 2.a Vara Civcl, dr. Renato Gonçalves
de Oliveira. 16 horas — Inquirição de tes-
temunhas — Alberto Spagnl.

7.0 OFFICIO CIVEL: — 14 horas — 8um-
maria'na Queixa Crime contra o fali. S.
Lereah.

8.0 OFFICIO CIVEL: — 131|2 horas —
Inquirição de testemunhas — Elias Ter-
eis e outros. 14 horas — Inquirição de tes-
temunhas — Esp. de Affonso C. Salles Fl-
lho 14 horas — Inquirição de tesmunhas
— Agostinho R. Castro. 14 horas — In-
qulrlção de testemunhas — Braslllo Chad.
14 horas — Inquirição de testemunhas —
Blagio Cantisanl.

O.o OFFICIO CIVEL: — 13 1|2 horas —
Declaração J. P. Chagas. 15 horas — Pri-
mçira Praça — Manuel G. Gomes contra
Haroldo Lacerda Atayde.

ll.o OFFICIO CIVEL: — 14 horas — In-
qulrlção de testemunhas — Antônio dos
Santos. 14 horas — Audiência para jul-
gamento ex. contra José Oazeau, 15 horas
_ Depoimento pessoal — Domingos de Mêo.

12.0 OFFICIO CIVEL: — 14 noras —
Inquirição de testemunhas — João Has-
chichi. 141|2 horas — Inqulrlão dc teste-
munhas — Armando Natall.

FALLENCIAS
João Francisco Cury — Gabriel Moula-

tlet requereu a decretação da fallencla de
João Francisco Cury, commerciante esta-
belecldo nesta capital. 4 rua Mathilde Sã
Barbosa, 07. (lO.o Officio).

Issao Flschman — Foi julgado rchablll-
tado o falido supra. (8.0 Officio).

Irmãos Cerullo — Achilles Puglesl, re-
quereu a decretação da fallencla de Irmãos
Cerullo. commerciante estabelecido nesta
capital, A rua 24 de Maio, 105. (lO.o Offi-
cio).

10.° R. C. I„ em vez do 2.o G. A. Do.,
como publicou o Boi. 88, de 15 de abril
findo, da D. I. O.. (Boi. Reg. n.o 95, de

FÓRUM CRIMINAL
PRESO ILLEGALMENTE IMPETROU"HABEAS-CORPUS"

Perante o Juiz da 5.a Vara Criminal,
dr. VaScq Joaquim Smith de Vasconcellos,
foi impetrada uma ordem de "habeas-cor-
pus" a favor de Moysés Groosmann, quese acha preso á ordem do dellcgado dc Re-
pressão á Vadingem sem nota dc culpo,
segundo allega. Foram pedidas Informa-
ções a quem de direito e marcado o Jul-
gamento do pedido para amanhã, ás 13
horas,
REQUEREU E OBTEVE OS BENEFÍCIOS

DO "SURSIS"
Pelo Juiz da 7.a Vara Criminal, dr. He-

rotldcs da Silva Lima, foram concedidos
os benefícios legaes do "sursls" o favor
de Jacob Szmhicl, que fora condemnado
por ferimentos leves a sete mezes c melo
de prisão ceiluiar. A execução penal ficou
suspença pelo prazo de dois annos.
ABSOLVIDOS POR FALTA DE PROVAS

O Juiz da 2.a Vara Criminal, dr. José
Augusto de Lima, absolveu Henrique Qon-
çalves, processado por delicto de atten-
tado ao pudor.Pelo dr. Joaquim Barbosa de Almeida,
Juiz da 4.a Vara Criminal, foi absolvido
José Simões, que fora denunciado por fe-
rlmentos leves.

Adolpho Bueno, processado por deli-
cto de ferimentos leves, foi, por sentença
do Juiz da 7.o Vara Criminal, dr. Herotl-
des da Silva Lima, absolvido por falta dc
provas.

UM PEDIDO DE PRESCRIPÇAO NUM
PROCESSO POR FALÊNCIA FRAUDU-
LENTA, INDEFERIDO PELO JUIZ DA

7.» VARA CRIMINAL
Nos autos da queixa-crlme offcreclda

pelo dr. José Farano contra Caetano Lo-
prete, por delicto de fallencla fraudulenta.

Concurso para medico
oculista

Com a prova de tltulns, inicia-se ama-
nhã, ás 8 horas, na séde da Caixa de Apo-
sentadorias e Pensões doií Ferroviários da
Sorocabana, a alameda Cleveland, 374. o
concurso para medico-òoullsta do referido
instituto, no Posto de São Paulo.

Inscreveram-se os seguintes candidatos",
drs. Manuel Antônio Silva, Luis Mclhado
de Campos, José M. Rollnmberg Sampaio
e Paulo Braga Magalhães.

Integram a banca examinadora os pro-
fessores, dr. Cyro de Barbosa Rezende e
Jocques Tupinambá, pela Clinica dc Olhos
da Faculdode dc Medicina da Unlversida-
de de São Paulo, e o dr. Venturlno Ven-
turl, pelo Corpo Medico da Colxo da So-
rocobona.

Correios e Telegraphos
Foi requisitada o Inspoeção de saudo,

para effeito do licença, na pessoa da es-
crlpturarla da classe "F" deste Deporta-
meoto — Carmella Dantas Sausmikat, fi
2.o Região Militar, nesta capital.

— São convidados a comparecer: á l.a
Turma da Siwção do Pessoal — os her- •
deiros do fallecido servente — Oltvlo Cam--
pos (ficha 012Í030); para sellagem as cer-
tldões requeridas — Alccblades Bento da
Silva, ex-auxlllar de praticante; Almlr de
Oliveira Sousa, cartelio da classe "B",
Paulo Corrêa Romariz. ex-auxilior de car-
telro; Waldomiro de Moura, ex-auxlllar de
carteiro; Octaviano César de Sousa, ex-
praticante de 2> e Adelaide de Queiroz
Guimarães, ex-ouxlllar de praticante; d.
Clodomlra Camargo Moraes (ficha 3.8491
930). .

Nos requerimentos das flrmos Banco
Hollandez Unido, Mala e Cia., Sociedade
Nebiolo - Turim. Pharmacia e Laboratório
Paulista de Homeopathia Dr. A. Seabra
Ltda.. Sociedade Phllarmonlca de SSo Pau-
Io, Companhia Mogyana de Estradas de
Ferro, Sociedade Industrial e Commercial
Schmuzlger Ltda., Fabrica Paulista de Ar-
tefactos de Ferro Ltda., Companhia Bra-
silèlro de Administração S. A., Cardoso e
Navarro, Fabrica de Ferro Esmaltado "SI-
lex" S. A., Sampaio Morrira Filho e Cia.,
Companhia Fiação e Tecidos de Pedreira
S. A., Hord. Rand e Co. (Santos), pedln-
do autorização para effectuar a distribui-
ção Si sua correspondência no perímetro
desta cidade, por Intrrmedio dc seus em-o Juiz da 7,a Vara Criminal, dr. Hcrotlde:

da Silva Lima, examinando o pedido de. pregados, nos termos do art. 4.°. letra "e"
"t»'»» rii.riri — Está d°slgnado para I prescrlpção da acção penal, formulado por Ido decreto-lei n. 1.101. de 4 de abril ul-

hoíe ás 14 horas, a assembléa de credo- Loprete, proferiu brilhante sentença, in- timo, o sr. director regional deu o se-
res 

'da 
fallencla supra. (14.o Officio) deferindo o requerimento. guinte despacho: "Deferido".
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SECÇÃO COMMERCIAL
CAFÉ'

AS bn.es dos rufes sólidos, hontem af-
lixadas pela Associação Commcr-
ciai de Santos, foram as seguin-
tes, por 10 kllos: 19$000 para o
typo 4 de cafés molles; ÍHJOOO para
o typo 4, duro, Isento de gosto Rio
e 1(15001) para o typo S, de bebida
Ris.

DISPONÍVEL — Calmo, como 6 do
prnxe, o disponível teve hontem suas
actividades encerradas mais cedo, por
ser sabbado. A semana commercial que
hontem terminou decorreu pouco mo-
vlmcntada de negócios, com os expor-
todores procurando comprar cm boas
condições somente o Indispensável pa-
ra seus embnrques mais próximos, por
nao contarem com ordens de compras
para novas negócios, cm bnses necoi-
taveis, de nccôrdo com ns pretensões
das vendedores locaes.

O desinteresse actual 6 de todo pon-
to natural, considerando-se a grande
exportação do mez anterior, que re-
forçou os estoques no exterior por ai-
gum tempo, mos espera-se que mm
a publicação do Regulamento de Em-
borques cessejn oi incertezas que man-
tinham cm suspenso os negócios, prin-
cipalmente no interior, registando-se
logo um surto mnlor de animação,
tanto mais quo o.s preços baixos de
agora são na verdade forte estimulo
para os operadores. Os negócios con-
cluldos no decorrer da semana tive-
ram mais ou menos os p"reços seguin-
tes, por 10 kilos: 21S500 a 225500 pa-
ra os lotes corridos de cafés finos; 19$
a 195500 para os lotes corridos de ca-
fés molles; 18S000 a 185500 para os
lotes corridos simplesmente molles; 17$
a 18S000 para os lotes corridos duros,
isentos de gosto Rio; 16$500 a 17S000
para os de fundo Rio e 15S500 a 16S500
para os lotes corridos de bebida Rio,
segundo a cõr.

ENTREGAS DIRECTAS — Calmo
no decorrer da semana, este mercado
fechou hontem com possibilidade de
negócios a 18$800 por 10 kilos, para
os cafés'duros de typo 4 e boa fava,
a serem entregues em partes eguaes
do Junho próximo a dezembro de 1940,
excluídos os cafés brocados, barrentos,
humidos e de gosto Rio.

MOVIMENTO GERAL
SANTOS, 3.

PASSAGENS

Paulista
Sorocabana
Süo Paulo .. .. >. .. ..
Regulador Santos
Regulador Campo Limpo ..
Regulador Pary
Arm. Reg. São Caetano ..
Central
Arm. Reg. Água Branca ..
Armazém Reg. Jundlahy ..
Barra Funda
Ipiranga
Braz
Regulador Moóca ..?.««

COMPANHIA AUXILIAR OA LAVOURA 8 CUMMERCIO S. A.
END. TELEGIt.: AUXILIAR — RUA S. BENTO, 38» — CAIXA, 310 — PHONE 2-2220 — SAO PAULO

Além dns operações normaes de suas actividades, e como complemento dcllas, encarregn-so dc;
FORNECER ADEANTAMENTOS sobre café, algodão, etc, quo lhe fôr despachado para São Paulo ou

Snntos ou quo esteja depositado cm "cia, do armazena geraes";
INFORMAR MERCADO e VENDER cm São Paulo ou Santos, mercadorias do sous clientes;
ENTENDER-SE com o D. N. C. — Instituto — Bancos — Bolsas — Estradas de Ferro, etc., no sen-

tido do melhor orientar ; acnutclar'os intcrcsses.de seus clientes;
E de outras providencias correlatlvas ou accessorlas

SALA DE AMOSTRAS & CLASSIFICAÇÃO
Mantém Junto ao escriptorio desta praça bem apparclhada Sala de Amostras & Classificação, sob cuidados

dc competente Clnssiflcador; provida dc Peneiras offlclaes, Mesa-de-Prova-de-Chlcara, etc, esta secção dará in-formes dos mais convenientes para embarque de café —se para S. Paulo ou se para Santos, e, em que Sériesou Quotas — além de fornecer BASES e INSTRUCÇÕES para FINANCIAMENTOS.
Sem nenhum compromisso — peçam nossas informações por carta, telegramma ou telephone, remettendo-nos suas "amostras", ou dlrljam-se ao nosso AGENTE da zona ou dc sua cidade.
DIRECTORIA — Dr. Gustavo Avelino Corrêa, Presidente; Henrique Motta Ferraz, Vicc-Presidcnte; Dr.José Avelino Corrêa, Superintendente; Samuel Junqueira Franco, Dlrector-Gcrcntc.

tria São Paulo . .
Commerelnl
Noroeste do Estado S,
Paulo ,.

207$
307$

180$ 174$

ASSUCAR
DISPONÍVEL DA BOLSA DE

MERCADORIAS
Sacca dc (J0 ks.

Comp. Vend.
Refinado, filtrado, cs-

pccinl  08S000 00$000
Refinado, filtrado prl-
meira  Gfl$000 67$000

Moldo, franco, 58 ks, G0$000 01$000
Crystal bom secco de

Pcrnnmbuco  60S000 01S000
Somenos, bom . .. , 57SO0O 58S000
Mascavo 41$000 425000

Merendo — Calmo.
MERCADO DE PERNAMBUCO

RECIFE, 3 (Comtelburo).
(For saccas dc 00 kllos).

Paulo,
Actual

Até as 10,30 as vendas effe-
ctuadas se elevara ma .. ..

Cafés communs
Café finos  ...

Saccas:
3.500

39.872
1.858

Total

BALDEADAS

45.911

Desde 1.° do mez .. .
Desde 1.° de julho .. .

Em egual periodo
anno passado:

do

Saccas
59.007

8.060.069

Saccas
53.675

720
1$400
2$10U

__ SaccasEntraram no mercado ., . 13.104
Existência 619.254

No disponível o mercado funecionou
da abertura ao fechamento: calmo.

Foram as seguintes as cotações respe-
ctivamente, para os

Typo  15S500
Typo  15S000
Typo  145500
Typo  14$000
Typo  13S500
Typo  13$000
Nova York mandou na abertura: e

no fechamento.

MERCADOS ESTRANGEIROS
ESTADOS UNIDOS

CONTRACTO SANTOS
Centavos por libra:

Fech.
ant.

Julho  6.03
Setembro  6.08
Dezembro  6.13
Março ..  6.19
Mercado .. .. .. ,. Estav.

Fechamento — Feriado.
CONTRACTO RIO

Centavos por libra:
Fech.

ant.
4.31
4.22
4.25
4.47

CAFÉ'

Em « .. • > ¦¦
Desde 1.° de Julho  182.571
Desde 1.° de julho

ENTRADAS

Em 2 .. .. •¦ ••
Desde 1.° do mez .. .. .,
Desde 1.° de julho
Média
Em egual data do anno

passado:

Em 
Desde 1." do mez .
Desde 1.° de julho
Média .. ..'—. ¦•

8.372.250

Saccas
29.200
60.262

10.347.931
30.131

Saccas
39.534
72.743

8.942.814
36.371

Julho ,
Setembro ,
Dezembro ,
Março
Medcado  Calmo

Fechamento — Feriado.
ESTATÍSTICA MENSAL DE

NOVA YORK, 3 (Comtelburo).
Supprimento visível do mun-

do conforme os algarismos
da Bolsa de Nova York:

Saccas
Hoje 8.249.000
Mez passado 7.916.000
Anno passado , .. 7.388.000

HAVRE
COTAÇÕES DO TERMO

(Francos por 50 kilos):
Fech. fech.
ant.

Julho  221 221-112
Setembro  217-3|4 218-14
Dezembro  215 216
Março  .. 213-3|4 214-3|4
Vendas , ,. 26.000 12.000
Mercado  Estav. Aplestav

Fechamento — Alta de 1]2 a 1 fran-
co.

INGLATERRA
LONDRES, 3 (Comtelburo).

Cotações de café disponivel para
prompto embarque:

Saccas 77S040 c dollares a 16S470; á vista, cn-
tregas a 30 dias, libras a 775240, dol-
lares a 16S500, francas a $435, escudos
a $700, liras a $865, belgas a 2$800,
francos suissos a 35710, pesos nrgenti-
nos a 3S820, pesos uruguayos a 55800 e
ílorins hollandezes a 8S3G0.

Cabo — entregas a 30 dias, libras a
775340 e dollares a 165520.

No mercado livre o mesmo Banco
operou apenas para vendas, á vista,
entregas a 5 dias, libras a 895250 e dol-
lares a 195050.

Os Bancos estrangeiros affixaram os
seguintes saques:

A' vista, libras a 895600, dollares a
195150, reichsmark a 75680, varrech-
nungsmarck a 65100, francos a 5507,
francos, suissos a 45325, florins hollan-
dezes a 105230, escudos a $813, pesosuruguayos a 65900 e pesos argentinos a
65900.

Para compra de ouro fino, cm gram-ma, na base de 1.000 por 1.000, foi
pelo Banco official declarado o preçode 235200.

O mercado abriu e fechou com di-
nhelro para libras a 88$400 c dollares
a 18SS00.

CÂMARA SYNDICAL DE
CORRETORES

SANTOS, 3.
Londres .-..,.., 895240
Nova York 19$047
Portugal  581fjItália ., ,, 
March ,. *' *" 

_
Bélgica .. ,, , ,, ,",' Uruguay , .. 

'.', "' 
Argentina .',' \, _
Suissa .' \\ 
Hollanda .'.' [[ _
França  

Fech.

Fech.

EXISTÊNCIA

Em 2 ..  ..
No anno passado:

Em 
DESPACHOS

Em 
Desde 1.° do mez ..... ..
Desde 1." de julho
Em egual data do anno

passado:

Em  .. ..
Desde 1.P- do mez
Desde 1.° de julho

EMBARQUES

Em 
Desde 1.° do mez
Desde 1.° de julho
Em egual data do anno

passado:
Em 
Desde 1.° do mez
Desde 1.° de julho

Saccas
2.335.171

2.215.883

Saccas
5.401

63.027
10.171.229

Saccas
19.284
56.493

8.417.085

Saccas
32.472
66.563

10.101.026

26.260
72.962

8.382.272

Fech.

Preço do typo 4 Supe-
rior Santos. Prom-
pto embarque - F.
O. 

Preço do typo 7. Rio
prompto embarque
Santos — Inalterado.
Rio — Inalterado.

Hoje Hoje

27Í6 27|6

21-

MERCADO DO RIO
RIO, 3 (H.) — Cambio O Ban-

co do Brasil affixou hoje as seguintes
cotações:
Londres a vista .. .. .. .. 775260
Paris 5435
Nova York 165500
Hamburgo  
Zurich 3$720
Milão 5865
Lisboa $700
Madrid _
Bruxellas 25800
Buenos Aires 3$820
Montevidéo 5$790

MERCADOS ESTRANGEIROS
LONDRES, 3 (Comtelburo).

Cotações telegraphicas
Sobre Londres:

Nova York .
Paris . . .
Gênova . .
Berlim . .
Amsterdam
Berna . . .
Bruxellas .
Lisboa . . ,
Barcelona .

Fech.
ant.

4.68.37
176.74

89.05-1(2
11.67-1|4
8.76-l|2

20.72.00
27.50-7|8

110.17
42.25

Fech

4.68.37
110.17

89.06.00
11.67-112
8.77-3Í4

20.72-l|2
27.50-3|4

110.17
42.25

Fecb.
ant.

Vendedores .... —
Compradores . —

CAMBIO LIVRE
Taxas sobre Londres

por libra:
Fech. ant. Fech.

Compradores . . . 13.32 d. 13.32 d.
Vendedores .... 13.28 d. 13.28 d.

TAXAS DE DESCONTO
Banco da Inglaterra  2 °i°
Banco da Itália  41|2°j°
Banco da Allemanha .. .. 4 °l°
N Y/ork a 90 dias (comp.) . 1|2 °i°
Banco de França  2 °|°
Banco da Hespanhs  6 °|°
Londres a 90 dias 21|32°|°
N. York a 90 dias (Vend.) .. 7|16 °|°

TÍTULOS
S. PAULO

Na única chamada realizada hontem,
o mercado de fundos públicos e parti-
culares, apresentou-se bastante estável.

O movimento produziu, em mil réis,
a cifra de 138:8125500, dos quaes ....
78:7735 foram de negócios realizados
com papeis públicos e 60:0395500 de
vendas com títulos particulares.

NEGÓCIOS REALIZADOS
Fundos Públicos:

U. CHAMADA
39 — Apólices Uniformizadas,

portador  1:005$000
10 — Apólices Municipaes"1937"  9805000
8 — Apólices Federaes, por-
tador  8065000

10:000$ — Obrigações do Es-
tado "Café"  765S000

6 — Obrigações do Estado"1921", portador  9305000
10 — Letras da Câmara de S.

Bernardo  1:0105000
Fundos particulares:

26 — Acções do Banco Com-
mercio e Industria .. ..

133 — Acções da Cia, Paulls-
ta, nominativas

300 — Acções da Cia. Mo-
gyana

275 — Acções da Cia. Mo-
gyana 

5,— Acções da Cia. Paulista,
nominativas  2355000

751$

1:0055
994$

1:014$
9745
Estável
355200
305600
475000
N|cot.
42$700

CENTRO INDUSTRIAL JAGUARÉ
SÂO PAULO *irf ';„ • Ií:'

TERRENOS FVXRA FABRICAS E
COM DESVIOS DAS ESTRADAS DE TERRO

SAO PAULO RAILWAY E CENTRAL DO
SOCIEDADE IMMOBILIARIA JAGUARÉ'

DEPOSITOSÜ
SOROCABANA.»
BRASIL. 3' 

LTDA. I
HENRIQUE DUMONT VILLARES. - C*ncaon. &

/..RUA OE SÁO OENTO, 328 — SÂO PAULO - TELEPH. 2-5044 A*
%IIIHUIUIIIlHUiritUiHfUlUH!llllllllllllllHHV«v|IIU

Do Est. de S.
da 6.' a 12."

Do Est de S. Paulo.
unlf. fevereiro .. ..

Idem, 1929
Idem, 1931 .. .. ,.
Idem, 1933 ....
Mercado 
Demerara s ..
Terceira Sorte
Usina primeira
Usina segunda
Crystal 

. (Por sacca de 15 kilos)
Somenos  9SJ9S500
Brutos, seccos  55155200

Hoje Ant.
Entradas:

Desde hontem, em
taccos de 60 kilos 2.100 1.400

Desde 1.° de setem-
bro 5.057.400 5.055.300
Exportação:

455000 45$000

200

2G5.300 265.300

No dis-
para

Saccas Saccas
34.500
24.300

3.000
8.800

511.100 509.000

dis-

2995000

2365000

535000

535500

BOLSA DE VALORES DE
DE SáO PAULO

Movimento do dia 3:
Obrigações:

Rio de Janeiro . .
Santos 
Outros portos do

norte do Brasil .
Sul do Brasil .. .

Existência:
Em saccas de 60 ki-

los .. . N .. ..
MERCADO DO RIO

RIO, 3 (H.) — Assucar — No
ponivel as cotações por 60 kilos, foram
as seguintes:
portes 80$ 50$

Crystal branco . . 56$000 a 575000
Demerara  515000 a 52$000
Maseavinho  Não ha
Mascavo  355000 a 375000

Foi o seguinte o movimento de hon-
tem:
Existência  83.109
Entradas , —
Sahidas ,  4.520

Mercado — Sustentado.

MERCADOS ESTRANGEIROS
ESTADOS UNIDOS

NOVA YORK, 3 (Comtelburo).
Cotação do fechamento:
Assucar para entrega:

Stock:
Fardos Kllos I

Algodão cm rama . 59.020 10.770.391
AlgodAo Linther . 931 155.288
Resíduos dc algodão 140 34.013

MERCADO DE PERNAMBUCO
RECIFE, 3 (Comtelburo).

Hoje Ant.
Mercado  Estável Estável
Preço de prl-

meira sorte,
compradores ..

Em saccas dc 80
kllos

Desde l.° de se-
tembro próximo
passado
Exportação:
Náo houve.

MERCADO DO RIO
RIO, 3 (H.) — Algodão:

ponivel as cotações por 10 kilos
o typo 3, foram as seguintes:
Fibra media - Seridó 415500 a 425500
Fibra media - Sertão 395U00 a 40$000
Fibra media — Ceará
Fibra curta — Mattas
Fibra curta — Pau-
lista  365500 a 375000

Foi o seguinte o movimento de hon-
tem:

Fardos
Existência .. 9.036
Entradas —
Sahidas  272

O mercado apresentou-se firme.

MERCADOS ESTRANGEIROS
INGLATERRA

LIVERPOOL, 3 (Comtelburo).

Feriado.
ESTADOS UNIDOS

NOVA YORK, 3 (Comtelburo)
Hoje

Fech.
Ant,
1.97
2.01
1.98
2.02

TAXA DE 15 "SHILLINGS"
Café paulista 64:812$000

Total ..

Café paulista

64:812$000

756:3245000

Total 756:3245000

CATE' DESPACHADO
SANTOS, 3.
Vapor "Troubadour".

Para Nova York:
Caio Guimarães e Cia
Vldlgal Prado e Cia

Vapor "Western Prlnce'>.
Para Nova York:

Theodor Wille e Cia. Ytda. ..
Vldlgal Prado e Cia
S. A. Rebello Alves ..»«.,

Vapor "Mendoza".
Para Marselha:

Franco Soares e Cia
Assumpção Irmão e Cia. Ltda.

Para Algler:
Nloac e Cia. Ltda. .. .t .<

Vapor "Mercator".
Para Helsingfors:

S. A. Leon Israel Cia. .. _
Para Danzig:

Barros Camargo e Cia
Para Maentyluoto:

Theodor Wille e Cia. Ltda. .
Para consumo de bordo:

Diversos 

Saccas

2.000
375

CAMBÍO
S. PAULO

Durante os trabalhos hontem reali-
zados, o Banco do Brasil apresentou
as seguintes taxas de compra, para
os 30°|°:

A' 90 d|v„ Londres, 775050 e No-
va York, 165470; á vista: Londres, ..
775250 e Nova York, 165500; cabogram-
ma: — Londres, 77S350 e Nova York,
165520.

Os demais Bancos saccaram nas se-
guintes bases para venda:

A' vista:
Londres, 89$700; Nova York, 19$150;

Gênova, 1$008; Paris, $508; Madrid,
2$130; Berna, 4$328; Lisboa, $814;
Buenos Aires, 45432; Montevidéo, ou-
ro, 65700; Berlim, 7$680; Amsterdam,
10$225; Antuérpia, 3$261; Marcos com-
pensados, 6S100 e Toklo, 5$230.

SANTOS
O mercado de cambio livre, hontem,

funecionou somente _*é ás 11 horas,
estável, inalterado, com poucos nego-
cios, affixando o Banco do Brasil, as
seguintes taxas:

Mercado Official: — Compras, a
90 d|v, entregas a 30 dias, libras a

ESTADOS UNIDOS
NOVA YORK, 3 (Comtelburo).

S!N. York:
Fech.

4.68-7116
2.65-1116
5.26-l|4
11.25.00
53.38.00
22.60.00
17.03.00
40.14.00

Fech.
ant.

Londres .... 4.68-318
Paris .... 2.65.00
Gênova . . , , 5.26-114
Barcelona . . . 11.25.00
Amsterdam . . 53.43.00
Berna . ., . . 22.59.00
Bruxellas . . 17.03.00
Berlim .... 40.13.00

ARGENTINA
BUENOS AIRES. 3 (Comtelburo).

Taxas telegraphicas
peso libra:

Fech. Fecb
ant.

Vendedores .... 17.00 p. 17.00
Compradores . , . 15.00 p. 15.00

CAMBIO LIVRE
Taxas sobre Londres

peso libra:
Fech.

ant.
Compradores .... 20.25 p.
Vendedores 20.24 p.

Fech.

20.25 p.
20.23 p.

URUGUAY
MONTEV.TDE'0, 3 (Comtelburo).

Taxas telegraphicas,
peso ouro:

1.000
375
250

500
130

125

500

66

50

30

Total  .. i. .. 5.401

MERCADO DE CAFÉ' DO
RIO DE JANEIRO

RIO, 3 (H.) — O mercado de café
funcionou hoje calmo.
O typo 7 íoi cotado, por 10 ki-

los a  «$500

Banco do Brasil
SAO PAULO

N. 12 - RUA ALVARES PENTEADO — N. 12
COBRANÇAS — DEPÓSITOS — CAMBIO — EMPRÉSTIMOS —

CUSTODIA — ORDENS DE PAGAMENTO

.. 4

.. 3

.. 2

5

a. a.
a. a.
a. a.

a. a.

TASAS DAS CONTAS DE DEPÓSITOS:
POPULARES (Limite de 10:000$000)
LIMITADOS (Limite de 50:000$000) 
COM JUROS (Sem limite)
PRAZO FIXO E LETRAS A PRÊMIO:

6 mezes  4 % a. a. — 12 mezes .
AVISO PRÉVIO:

30 dias  3 _ % a. a.
60 dias .. ..  .. ...4 % a. a.
90 dias  4 % % a. a.

O Banco do Brasil mantém Agencias em todas as Capitães e nas
principaes cidades do Paiz, e correspondentes nas principaes praças

do Paiz e do Exterior.
MATRIZ: Rua 1." de Março n. 66 — RIO DE JANEIRO

AGENCIAS LOCALIZADAS NA REDE FERROVIÁRIA DE S. PAULO:
Araguary — Araraquara — Barretos — Bauru — Bebedouro — Bo-
tucatú — Campinas — Campo Grande — Catanduva — Chavantes
— Corumbá — Curityba — Franca — Goyania — Guaxupé — Jaca-
rézinho — Jahu — Lins — Piracicaba — Ponta Grossa — Presidente
Prudente — Ribeirão Preto — Rio Preto — Santos — São João
da Bôa Vista — Taubaté — Uberaba — Uberlândia — Varginha.

Contas a prazo lixo de um anno com pagamento mensal dos juros:
4,5 % a. a.

Depósitos a prazo fixo de 6 mezes com pagamento mensal dos
juros: 3,ü % a. s.

Estado, 1921, port. .
Estado, "1921", port.

(500$) 
Estado, 1922, port. .
Estado, "1922", nom.
Mayrink-Santos"Café"

Apólices:
Municipaes, "1929" .
Municipaes, "1931" .
Municipaes, "1933" .
Municipaes, "1937" .
Estado, 3.a a 12.a ..
Estado, .7.» a 15.a ...
Federaes (nom). . .
Federaes (port.) . .

Câmaras Municipaes:
Butucatu'
Capital, "Viaducto" .
Capital, "1909" . . .
Capital, "1910" . , .
Capital, "1913" . , £
Capital, "1918" . , .
Captíal, 1925 . . ..
Capital, "1926" . .
Rio Claro, "1937" ,
Campinas, "1937" . .
São Bernardo ,. „.
Piracicaba a

Bancos:
Brasil  ..
Commercio e Indus-
tria

São Paulo
Italo-Brasileiro c| 80

por cento 
Italo-Brasileiro cl 70
Estado de S. Paulo .
Nacional do Commer-

cio de S. Paulo ..
Banco Mercantil, com
60°|°

Noroeste, Int. ... ..
Commercial, int. . ..

Companhias:
Paulista de Estradas

de Ferro, nom. . ,
Idem, caut. port. , ,
Idem, def
Mogyana
Itaquerê 
Villa S. Bernardo Fa-

brica de Seda .. ..
Usina Esther SlA ..
Industrial de Juta, ..

Debentures:
Melhor. S. Paulo ..

Vend.

465$

765$

1:010$
1:030$

980S
985$

Comp.
910$

1:010$
762$

9955
1:015$

975S
978$

98$
76$
885
90$
92$
95$

100$
99$

495$
1:025$
1:005$
1:005$

American Spot Mid-
dling uplands . . .

American Futures
para:

Julho .. ,0
Outubro ,, 
Janeiro
Março

Fech,
ant.

9.78 9.78

9.03
8.25
7.95
7.89

8.97
8.17
7.87
7.80

302$
198$

95$
85$

315$

120$
190$
312$

300$
195$

88$
78$

Hoje
Julho .... . .. Feriado
Setembro .. ., .. Feriado
Janeiro  Feriado
Março , * ¦ .. Feriado

Fechamento — Feriado.

ALGODÃO
TERMO DA BOLSA DE

MERCADORIAS
Algodão em rama — Typo 5

15 kilos
CONTRACTO "A"
ÚNICA CHAMADA

Comp. Vend,
Junho 51S500 —
Julho  52$200 52$400
Agosto  52$000 52$400
Setembro  52$000 525400
Outubro ........ 52S300
Novembro  51S500 —
Dezembro  51$500 51S800
Janeiro  51$500 52$000
Fevereiro  —

CONTRACTO "C"
Comp. Vend.

Junho  52$500 53SO00
Julho ..  52$200 52$600
Agosto  52$400 53$000
Setembro  52S200 53$000
Outubro  52$000 —
Novembro  51$700 52S000
Dezembro  51$700 52$000
Janeiro  —
Fevereiro  —

NEGÓCIOS REALIZADOS
CONTRACTO "A"

ÚNICA CHAMADA
1.00 arrobas para o mez de de-

zembro 51$500
CONTRACTO "C"
ÚNICA CHAMADA

500 arrobas para o mez de
novembro 52$000

500 para o mez de nov. a .. 51$900
500 para o mez de nov. a .. 51$800

CLASSIFICAÇÃO DE ALGODÃO
(Está sujeito a recificação)

Classificados até 2|6 .. .. 723.814
Idem hoje 3|6 16.250

Mercado — Alta de 6 a 9 pontos.

GÊNEROS
COTAÇÕES DO DISPONÍVEL FÜR
NECIDO PELA BOLSA DE MER

Para lotes de 500 volumes:
ARROZ

(Saccaria usada).
60 kllos:

Comp. Vend
Agulha beneficiado
pecial  61$!62$ 63$ 64$

Idem, superior . . . 54$|55S 565 57$
Idem, bom  495 50$ 515 52$
Idem, regular . . . 43$ 44$ 455 46$
Idem, meio arroz . . 22$|23$ 24$ 25$
Quiréra  13|14$ 1455 15$

Mercado — Frouxo.
FEIJÃO MULATINHO

(Safra da secca):
Saccos de 60 kilos:

MERCADO DE GADO
Os preços cm vigor sáo os seguiu-

tesi
MERCADO DE BARRETOS

Novilhos gordos, postos no ma-
tadouro, typo "Clilled" . . 235500

Novilhos gordos, postos no
matadouro typo "Consu-
mo"  225500

Novilhos gordos, postos no
matadouro typo "Marrucos"
carreiras  21$000

Vaccas, gordas, "especiaes".
postas no matadouro . . . 20$50!)

Vaccas, gordas, "regulares"
postas no matadouro .. .. 195000

Vaccas gordas, "Conserva",
poisas no matadouro .. .. 175000

MERCADO DE S. PAULO
Novilhos gordos, postos no

matadouro, typo "Chlled" . 25$5i)i)
Novilhos gordos, postos no

matadouro typo "Consu-
mo"  235500

Novilhos gordos, postos no
matadouro, typo "Marrucos"
carreiros  22$(H)U

Vaccas gordas, "especiaes",
postas no matadouro .. .. 225000

Idem, regulares  205000
Preço do gado em Matto Grosso:

Boi por cabeça 2305000
Vaccas, por cabeça 1805000

Mercado do sebos:
Vaccas magras, por cabeça . 1505000
Sebo derretido para fins m-

dustriacs,  15500
Para fins alimentícios, a . .. 15700
Xarque de 1.»  35200
De 2.»  35100
De 3.a  35000

Mercado de couros
Xarqueada — Em Sáo Paulo,

Frigoríficos:
Bois  2$70l
Vaccas  25700

Mercado de porcos em Osasco:
Porcos gordos, especiaes .. .. 425000
Porcos enxutos, gordos .. .. 395000
Porcos enxutos, magros . . , 375000

RECEBEDORIA DE RENDAS
SANTOS, 3.

ARRECADAÇÃO
Vendas e consignações . 19.024S90Ü
Sello por verba  63:1595100
Impostos 72:7735800
Estampilhas „ 2:9515300

Superior, claro . .,
Bom

Mercado — Frouxo.
(Safra das águas):

Compr.
375138$
35 |36$

Vend
395140$
37 |38$

Compr. Vcnd.
Nominal
Nominal

Superior, claro .
Bom, claro

AMENDOIM
(Sacco de 25 kilos)

Compr.
Do Estado commum 11|11$5

Mercado — Estável.
OLEO DE CAROÇO

Vend.
12|13$

DE ALGODÃO
Compr. Vend.

157:9095100

MERCADO DE TRIGO
BUENOS AIRES, 3 (Comtelburo).

Preço por 100 kilos para
entrega em

Hoje Ant,
Junho  7.00 7.01
Julho , .... 7.02 7.03
Agosto .,  7.07 7.07
Mercado  Calmo Calmo
Disp. typo Barletta

p| Brasil  6.95 6.95
Chicago:

Preço por bushel para
entrega em

Julho ..'  Falt. $0.77.50
Setembro  Falt. $0.77.37

— Este mercado fechou com baixa
parcial de 1 ponto.

64$000 65$000

595$ |

117$'
175$
309$

236$ 235$

242$5
54$5

241$
53$5

10:000$

380$
3:500$
1:100$

Total (fds.)  740.064
CLASSIFICAÇÃO DE ALGODÃO

ALGODÃO EM RAMA
Safra de 1939

Classificação (desde 1.° de março)
Fardos

Até hontem dia 2|6 .. .. 723.814
Hoje dia 3|6  16.250

BOLSA DE VALORES
SANTOS

Movimento do dia 3:
APÓLICES

Vend.
Empréstimo externo

de 6." a 12.» .... —
OBRIGAÇÕES

Estado de S. Paulo,
emp. 1921 ....... —

Do Café  —
LETRAS DE CÂMARAS

São Vicente  —
São Paulo, 1913 .... —
São Paulo. 1918 .... —

DEBENTURES
Companhia Central

Armazéns Geraes . —
COMPANHIAS

Paulista Estrada de
Ferro 

Mogyana Estrada de
tria São Paulo . .

Companhia Ceg. Ar-
mazens Geraes . .

Companhia de Trans-
BANCOS

Commercio e Indus-

DE

Comp,

789$

959$
91$

83}
90$
94$

95$

51$

307$

1:000$

Total 740.064

Kilos: 135.128.852.
(Os fardos desta quinzena são cal-

culados na base de 170 kilos por fds).
Exportação (desde 1." de janeiro, de

accordo com os certificados emittidos)
Fardos

Até o dia 1|6  459.773
Hontem dia 2)6 , .« 10.997

Total « 470.770

Kilos: 83.823.160.
COTAÇÕES DO DISPONÍVEL

Algodão em pluma
(Base typo 5)

Typo  Nominal
Typo 3 

 
52$000 535000

Typo 4  525000 535000
Typo 5  52$000 53S000
Typo 6  52$000 53$000
Typo Nominal
Typo Nominal
Typo  Nominal

Mercado: — Calmo.
MOVIMENTO DE ARMAZÉNS

GERAES
Em 2 de junho:

Algodã oem rama .
Algodão Linther . .
Algodão em rama .

Sahidas:

Algodão em rama .
Resíduos de algodão

l Algodão Linther . .

Fardos Kilo-
4.260 773.695

Fardos Eilas
1.905 345.037

Do Estado, em caixas,
de 2 latas, 36 kllos
peso, liquido ....
Mercado — Calmo.

CAROÇO DE ALGODÃO
Por 15 kilos.

Compr. Vcnd.
Sem sacco  3S900 —
Ensaccado  — —

Mercado: — Firme.
FARINHA DE MANDIOCA

Comp. Vend.
Do Estado, de 1.»

saccos de 45 kllos . 21|21$5 22|22$5
Mercado — Calmo.

CEBOLA
(Caixa de 15 kilos).

Compr. Vend.
Do Estado . . Não ha

Mercado:
Do Rio Grande

do Sul de l.a . 64|65$ 66|68$
Mercado — Calmo.

MILHO
Saccaria usada de 80 kilos:

Compr. Vend.
Amarellinho . . 14$8|15$ 15$2|15$4
Amarello ... 145 J14$2 14$4|14$6
Amarellão . . . 13$6|13$8 14$| 14$2

Mercado: — Frouxo.
MAMONA

(Saccaria usada) — Por kilo.
Compr. Vend.

Grauda ... .. .. Não ha
Média .,  630|640 
Vfiu'da Não ha
Meu'da  6301640 

Mercado — Firme.
FARINHA DE TRIGO

Comp,-.
De Moinhos Naclonaes

de 1.*  435000 44$000
De Moinhos Naclonaes

de 2.»  40$000
Mercado: — Frouxo.

BANHA

Vend.

415000

Comp. Vend.
Do Estado em latas li-

thographadas de 20
kilos, caixa de 60
kilos

Do Estado em latas li-
thographadas de 2
kllos

Do Rio Grande do
Sul em latas litho-
graphadas de 20 ki-
kilos, caixa de . .

Do Rio Grande do
Sul, em latas litho-
graphadas e 2 kilos
Mercado — Calmo.

BATATA
(Sacca de 60 kllos)

Comp. Vend.
Amarella, sup. . . . 30]3l$ 321335
Amarella, boa .. .. 26|275 28|29$
Branca, superior .. .. Nominal
Branca, boa  Nominal

Mercado — Calmo.
ALFAFA

-. -., Comp.Vend.Do Estado por
kUo  $450|460 $470!480Mercado Calmo.

183$ 184$

188$ 189$

183$ 184$

188$ 189$

Egreja do Convento da
Immaculada Conceição
Promovida pela Pia União, iniciou-se

hontem, nessa egreja, a trezeija de Sto.
Antônio, em preparação da festa que so
realiza 110 dia 13, com missa e communhão
geral; missa solenne e cantada; distribui-
ção do pão de Sto. Antônio aos fieis em
geral; distribuição de sopas e mlmos a
pobres previamente selecionados.

Todos os dias: missa votlva no citar
do grande thaumaturgo, ás 1 112 horas;
reza com recltação do terço, ladainha c
bençam do S. S., ás 19 1|2.

Todas as noites, oecupará o púlpito o
conhecido tribuno sacro frei Ângelo Mani
do Bom Conselho, cujas orações, dlspen-
sam quaesquer elogios.

Angariavam donativos para a"Casa do Estudante"
O professor Jorge Americano, em

nome da directoria do Centro Acade-
mico XI de Agosto, apresentou queixa
ao delegado de Repressão A Vadia-
gem, contra certos indivíduos que vi-
nham explorando o nome daquella
agremiação, pedindo donativos para a"Casa do Estudante".

Procedidas as investigações, foram
presos Olavo Otero, editor do jornal"O Castro Alves" e Arnaldo Verguei-
ro Davison, da revista "Arcadia", os
quaes se intitulavam representantes do"Centro XI de Agosto" e angariavam
donativos para a "Casa do Estu-
dante".

O dr^ Moraes Novaes apurou, tam-
bem, que Arnaldo Tibiriçá, Aldo Mar-
tins Pereira e Nicolau Aun, eram cum-
plices, agindo de conformidade com
gue lhe era indicado por Arnaldo Ver-
gueiro Davison.

A importância dos donativos anga-
riados attinge a uma elevada quan-tia, fazendo crer que também lesaram
o commercio de Santos.

O inquérito prosegue.

VICTIMA DE UMA EXPLOSÃO
Manuel Pinto de Freitas, de 33 an-

nos de edade, morador á rua Eva n.
89, ás 8.45 horas de hoje, na estrada
de São Miguel, quando enchia o tan-
que de seu automóvel de gazolina, foi
victima da explosão do combustível,
provocada accidentalmente. Manuel
soffreu queimaduras de 1." e 2." grausno thorax, sendo soecorrido pela As-
sistencia.

A policia teve conhecimento do fa-
cto, e abriu inquerito a respeito.

CHOQUE DE AUTOMÓVEIS
Na rua Tabatinguera, ás 8 horasde hontem, o auto P. 62.73, dirigido

r«lo dr. Nicolau Caggiano, chocou-seviolentamente com o de chapa 11.898,dirigido por Ivan Theodor Fomeraner,resultando ficarem ambos os autosbastante damnificados.
Do choque resultou receber feri-mentos de natureza leve em HeitorCaggiano, de 18 annos, solteiro, resi-dente á avenida Paes de Barros, 41,

que viajava no primeiro carro.A victima foi medicada na Assis-tencia, tendo a autoridade de plantãona Central, ao tomar conhecimentoda oceorrencia, determinado a abertu-ra de inquérito a respeito.

í>
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S A N T O S
(Succursal do "CORREIO PAULISTANO" - Rua Froi Gaspar, 118)

SYNDICATO CONDOR LIMITADA
SUCCURSAL: RUA ALVARES PENTEADO N.° 8

TELEPHONE, 3-7919 — S. PAULO

JUNTA COMMERCIAL
«ESSAO DE 2 DO CORRENTE

Presidente - Dr. Orlando de Almeida
Prado- secretario: dr. Renato Mala; pro-
curador: dr. Francisco Glycevio de Frei-

a voiai-s srs. Alberto de Mel o Alfre-
do D>pr t Qregòrlo Sabato, José I.uls dc
CimpM, Martim Pontes c Rodovalno de

EXPEDIENTE

dn
Lei-

HEHABILITAÇAO: - Do Juizo Commer-
dal desta comarca communlcando que ío-
rim «habilitados os srs. Armando Ses-
üS e Ângelo Sestlni. ex-socios da firma
Sestinl e Cia.: - Areliive-sc.

DISTRACTOS DEFERIDOS: - Almeida e
Urino irmãos Lanei o Grego Ltda
Orbsmann e Hcymann, desta praça; F.
MalXo e Cia., de Piracicaba; Louronçon
Sohcr e Cia., de Brotas; José Alvlm
Palma c Cia., dc Cliavantes; Cintra,
t» e Cia., rtc Santos.'CONTRACTOS DEFERIDOS: — A. Con-
celç°o eCla, Irmãos Visibelli Fabrl-.a de
Paralusos São Paulo Ltda.. Manuel Mar-
nucü e Irmão. Nascimento c Rondinl, Ma-
deiras Laminadas Ltda, Kurt Cohn c Zle-
Btrld Cohn, Produetos Alchimia Lida,
Farmo-PCCüãVla Ltda, desta praça; Joa-
dttlm e Ccmi--'lo, de Gurumi (Promissaol;
Braça c F.i I Ltda.. de BcWouro; Irmãos
Do«ualdo de Américo Brasilicnsc; Pinto e
Pinte, de Avaré; Irmãos Assis, de Avany;
Fernandes e Goncalo, de Gurupa (Pro-
missão).

CONTRACTOS COM EXIGÊNCIAS: — J.
Cambauva e Cia. Ltda, de 8. Caetano: —
Satisfaçam o disposto no art. 2 ln une
do dec. 3.108, de 1019 — Antônio Verri e
Filhos, do Novo Cravlnhos: — Reconheçam
as tlrmas das testemunhas — Irmãos Lan-
cl, desta praça; — Harmonizem a decla- |
ração relerente á firma social. — Manuel
Blay e Filhos, desta praça: — Cumpram
o despacho anterior.

CONTRACTOS INDEFERIDOS: — Atlas
do Brasil Ltda, desta praça: —Indeferido,
por existir denominação semelhante, com
contracto archlvado sob n.o 53.548 e por
lmver infracçâo ao art. 2 "in fine" do
dec. 3.708, de 1019. — Smith c Cia. Ltda,
desta praça: — Indeferido, por existir
contracto com firma Idêntica, archlvado
sob n.o 49.252. — Perront o Dias, desta
praça: — Indeferido, por ser civil o obje-
ctivo da actlvidade.

ALTERAÇÕES DE CONTRACTOS DEFE-
RIDAS; — Carvalho, Meira e Cia. Ltda,
M. Pomaro e Cia. Ltda, A. Isola ü irmãos,
Empresa Flecha d» Ouro Ltda, Comisra
Commercial Ltda, Loureiro, Costa e Cia.
Gouvéà de Oliveira e Cia, desta praça;
E. Vimeroatl c Cia, de Santos; Pupo, To-
masettl c Cia, de Ignacio Pupo (S. Ma-
nuel).

ALTERAÇÕES DE CONTRACTOS COM
EXIGÊNCIAS: — Adheslvos Brasil Ltda,
desta praça: — Promova o archivamento
da autorização para commerclar concedi-
da ã nova sócia, Merched Maldaum e Pi-
lhos. desta praça: — Organizem a firma
de accôrdo com o dec. 910, de 1890, art.
3, parag. 2.

REGISTOS DE FIRMAS DEFERIDOS —
Hermnnn Flckel. Fabrica de Parafusos São
Paulo Ltda, Irmãos Vlslbelli, .Franko e Cia.
Ltda, A. Conceição e Cia, Manuel Cae-
tano Ameixeiro, Carvalho. Meira e Cia.
Ltda, Loureiro, Costa e Cia., Caetano
Martins cerquei™, Salvador Flosl Neto,
Pedro Erlichman, Erich Tbsen, Laerte Pe-
reira Pires, César Bellinghlni, Landinl o
Coelho, Georg Levy, Mario Casartelll fiCia, Kurl, Hlcbner, Mario Boschl, Oscar
Parahhos, Paulo Antônio de Moraes, Sady

SANTOS, 3,
OS QUE VIAJAM PELO MAR —

Procedente dc Porto Alegre, deu cn-
trada hoje. no porto, o vapor nado-
nril "Itatlnga", com 6 passageiro» pa-
ra o porto c 20 cm transito, entro es-
tes o medico dr. Otlando José Bas-
tos, o magistrado Joaquim Pcnido
Monteiro.

Dc Buenos Aires, entrou o va-
por americano "Almeda Star", com
19 passageiros para o porto, entre cs-
te» os seguintes: Samuel Augusto dc
Toledo c família. José Lemos Ferreira
e esposa, Zoralde Toledo Oliveira, Vc-
ra Pleury de Assumpção, Pierre M.
Steln, Wllly Hlnnlngcr [J. C. Amo-
roso.

Em transito passaram no mesmo va-
por 82 passageiros.De Nova York, entrou o vapor
americano "Brasil", que trouxe para

.Santos 67 passaRciros. Entre estes fi-
guram os seguintes: Oswaldo J. Bac-
cls, Cândido Sousa Campos, medico
dr. Luis Lorch e família, medico Ur.
Rubens Malta Sousa Campos c cs-
posa, Ouiomar Malta Campos de Quei-
roz Lacorda, Herbcrt Victor Levy c
esposa, Rachel Mesquita dc Salles Oli-
veira, Eduardo Silva Ramos c espo-
sa, Emmy A. M. Schlessinger, me-
dlco dr. Abel Marques, Cyrus Banet
Dawsey c família, Francisco Antônio
de Paula, embaixador Juan Carlos
Bianco, Jvques Pllow, Augusto G.
Loeb, Keloisa Godoy Figueiredo, Theo-
doro Max Lange, Edwin Lange Lar-
sen, Leon Israel, Theodoro Max Lan-
ge, Esau Silveira, J. E. Mc Dowell,
Haroldo Avilla Pacca, Magdalena Var-
gas, Ismael Coelho de Sousa, Harold
Reglnal Levy e familia, Alice Dutra
Vaz, medico Ubaldo Bragança. Em
transito, viajam no mesmo vapor 99

I passageiros.
DIPLOMATAS EM VIAGEM — Pc-

lo vapor inglez "Almeda Star", que
hoje passou pelo porto, procedente de
Buenos Aires, viajam os seguintes di-
nlomatas: Pasehoal Pauli, italiano; W.

Dutra Bar o, Benjamin César de Miranda. £"'"'',"' Tnn„nis Van Qoor J. J.
M. L. Engelberg, Carlos Bichara, Isabel Hagenlns LogenlS van uoor,_j. ,o.
Cano Garcia. Manuel Marques e Irmúo. ; Hoogweening e Adrlanus van Dooren,
destu praça; Fernandes c Gonçaio, Joa- liollandezes: yugoslavo Michel C. Mil-
quim e Conrodo, de GurupA (Promissão); ruir„hi „ norueguez Oskar Homme.
José Joaquim de oliveira. Pedro Ignaolo V" {j. ,,«,„„,. ?«Briisll" viala o dl-
Barbosa, dc Moracahy; João Baptista de — No vapor Brás l viaja, o u>
Paulo de Maracahy; Paulo CBrlos de Oli-1 plomata uruguoyo Felipe Montana.
veira, de Rancharla; Alfredo de Mello, dc EMBAIXADOR JUAN CARLOfa
S. Miguel; Benedicto Rodrigues dos San-' _. ANCO Viaiando pelo vapor ame-
tos, de Campinas; J. Ottonicar, de Oalla; ""J" "Y .... J 

h u no)e a San.
Irmãos Assis de Avahy; E. Vimcrcati c rlcano Biasll , ÇncgOU 

noje Bi o»u
Cia. de Santos; Pupo. Tomascttl c cia, tos, rumando após paia Sao PatUO, o
do ignacio Pupo; Laurlndo Garcia de Oli- ' 

cmBaixador Juan Carlos Bianco, re-
veira, de Plrajuhy; Irmãos Dosualdo, de nl.escntante diplomático do Uruguay

^Solrl<Dlp>RMAS_cqM EXIGEN-1 junto ao^nosso governo. iTRA _ ^DR. ISMAEL DE SOUSA
cedente do Rio de Janeira onde foi

viagem dc negocio* attlnentes acm
administração da Cia. Docas de San

tos, regressou hojo a osta cidade, pe-
lo vapor americano "Brasil", o dr,
Ismael Coelho do Sousa, Inspector ge-
ral daquella empresa portuária.

NOTICIAS POLICIAES — Na ave-
nlda Anna Costa, oceorreu hoje um
desastre de quo resultou sair uma pes-
soa ferida. Guiando o automóvel n.°
83.355, de aluguel, seguia por aqucl-
Ia via publica o motorista Jofio Fer-
nandes do Azevedo. Em frente ao n.°
302 daquella via publica, parou o
vehiculo para delle descer um passa-
gclro que conduzia, quo era Jofio San-
Iclll, dc 35 annos, auxiliar do commer-
cio, morador a rua Bahia, 80, Nesse
momento, íol o automóvel abalroado,
por detrás, pelo bonde 288. da Unha dc
Sao Vicente, que era dirigido pelo mo-
torneiro Francisco Fernandes Estra-
da. A victlma recebeu vários ferlmen-
tos pelo corpo, sendo medicada na San-
ta Casa.

 Na rua General Câmara, 444,
Dolores Leopoldina dos Santos, parda,
brasileira, oli residente, foi aggrcdlda
a socos por Pedro Lcopoldlno dos San-
tos, seu marido, o qual é cnsaccador
e conta 45 annos de edade.

A victlma foi medicada no Prompto
Soccorro.

CAHIU DA JANELLA DE UM Cl-
NEMA E MORREU — No Theatro
Guarany, oceorreu, hontem, á noite,
um facto deveras doloroso.

Um homem cahiu dc uma janella da-
quelle theatro, situada na altura das
torrlnhas, esphacclando o craneo so-
bre o passeio.

Recolhido o corpo, constatou-se, pe-
los documentos encontrados nos bolsos
de suas vestes, tratar-se de Manuel
Qulntella, de 45 annos de edade, hes-
panhol, padeiro, residente á avenida
Pedro Lessa, 81.

Manuel Qulntella adquiriu, na bl-
lheterla do theatro, um ingresso para
assistir a scssilo clnematographlca. A
certa altura foi dado alarme no cine-
ma Interrompendo-se a sessão. Quin-
tolla havia cahldo na rua. Acredita-
se que o pobre homem se tenha senta-
do no vão da janella pnra fumar, per-
dendo o equilíbrio, talvez acommettido
de súbito mal estar. „„„„„,,

HOMENAGEM AO PROFESSOR
ANDRÉ' FREIRE — Amigos e adml-
radores do professor André Freire, pro-
jectam prestar-lhe uma homenagem,
no próximo dia 16, por motivo da pas-
rsagem de seu anniversario nataliclo.
Essa homenagem é patrocinada pela
Associação Instructiva "José Bomfa-
cio", tendo já subscripto a lista de
adhesão numerosas pessoas de destaque
em nossos meios didacticos e intelle-
ctuacs.

CONVIDADO 0 BRASIL A FAZER-SE REPRESENTAR
mo,

Vas)

l B El RÃO PRETO
(DA NOSSA SUCCURSAL)

CIAS: — Kurt Cohn c Ziegfried Cohn.
desta praça: — Reconheçam as firmas so-
ciaes da letra "e". — Manuel Blay c Filhos.
Irmãos Lanei, desta praça; Antônio Verri
e Filhos, de Novo Cravlnhos: — Compare-
cam para esclarecimentos. — Mlrohed
Maldaun e Filhos, Smith e Cia.. Atlas do
Brasil Ltda., desta praça: — Cumpram o
despacho proferido no contracto. |

REGISTOS DE FIRMAS INDEFERIDOS: j— João Ferreira, desta praça: — Indcfe- |
rido por existir firma Idêntica registada ,
sob 

'n.o 00.784. — J. Gonçalves, desta pia-
ça- — Indeferido, por existirem registados
firma Idênticas sob números 43.012 e
51.243.

DOCUMENTOS DE COMPANHIAS DEFE-
RTnriR'  Líuniniirão Nacional de Me- wihi *» ««•«•» - - - , ...
?/cs sÍA. sociedade5 Anonyma Usina Ml- realizou Imponente sessão cívica lite-
rada, Sociedade Anonyma dc Oleo cjalena arla e musical, commemorando „,_..,. j- nB,nf.nla
Slgnal, desta praça; Sociedade Anonyma '* 

aem do 8eu 15." anniversario de, tobe^gwto da parocnia.
Marvin do Rio e desta praça. .. i;í^Sj.V-

DOCUMENTOS DE ARMAZÉNS GERAES ftllldaçaO ,

deferidos: — Companhia de Armazena A sessão teve inicio, as 8.30 noras,
Geraes da Alta Paulista S|A., de Marllla, fendo presidida pelo seu presidente,

I (2). ,„ „„„„„„ ladeado nor todos os membros da dl-
documento de armazéns oeraes ?™™° 23 associação è professores.COM EXIGÊNCIA; - Cia. Armazéns Oe- íectorla aa associação je »"u ...

raes Caio Franca S|A„ de Franca: - Sa- , Falaram vários oradores, exaitanao
ticfaça o disposto no art. 142,_ dodec. 434, |a da(,a e traçando o ;seu histórico.

RIBEIRÃO PRETO. 2.
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO — Hon-

tem, á noite, a Associação de Ensino

te StcffaneUi, 2."; Alberto Garofalo,
1." thesoureiro; e João Rossi Neto, 2."
thesoureiro.

As solennldades religiosas serão su-
perlntendidas pelo padre Victor Ar-

de 1891, e õíficie-se a suppíicante rdoti-1 j: ™""Z,rof 
'Ã.* 

Barrachlnl leu as prl-
vãmente a Informação do sr. Contador. ",„. *„„.„„ 

miedivehsoS: — Do Loureiro, costa e cia., ! melras actas, que
Dervich Helo, Almeida e Marinho, Merched branca das Idéas
Maldaun e Filhos, Hcrbert Stcff-ns. Car-
valho, Meira e Cia.. Amanda Langsepp,
desta praça; Domingos Candlnl, do Monte
Mor; Jorge Cavallcri, de Ribeirão Preto;
Cintra Leite e Cia., de Santos; Pupo, To-
masettl c Cia., dc Ignaclo Pupo, para o
cancellamento dos registos dc suas firmas:
— Deferido. Dc V. Vatalano Casa Banca-
ria, A. Franchlni, o primeiro desta praça,
e o segundo de S. Brrnardo; Yumlzo Hira-
kawa, de Paraguassu'; para serem feitas
annotações em seus documentos: — De-
ferido. De Erik Costa Bostrom, do6ta pra-
ça, para o archivamento da certidão pas-
sada prlo Departamento Nacional de Indus-
Iria c Commercio, do attestado de perma-
nenela legal no paiz e bom procedimento:
_ Deferido. De H. C. Bennett, firma indl-
vidual, desta praça, para o archivamento
do attestado de permanência legal no paiz
o bom procedimento: — Deferido. De Af-
fonso Coppola, de Campinos, para o regia-
to do seu diploma de contador: — Defe-
rido. Da Importadora Tcrmotcchnica Ltda.,
desta praça, para a transferencia dos livros
da firma antecessora: — Deferido, em
termos. De Cynira Miragaia Feri-I, de S.
José dos Campos; Roseta Vlmci-cati, de
Santos; para o archivamento das autoriza-
ç5es quo lhes foram concedida» para com-
merclar: Deferido. Dc José Lopcz Pcrez,
desta praça, para o archivamento da pro-
curaçüo que lhe foi outorgada por L. M.
Lopez: — Deferido,

constituem a lem-
ainda em semente

para*a grande concretização: a Asso-
ciar-.ão de Ensino.

Ó prof. Ruben Cione, orador ofíl-
ciai. falou em nome do corpo docen-
te, focalizou a figura sempre lembra-
da do dr. Pompêo de Camargo, 1." dl-
rector da Associação de Ensino, ren-
dendo homenagem, tambem, ao dr.
Carneiro Leão, ambos fallecldos.

KERMESSE NOS CAMPOS ELY-
SEOS — Amanhã, no bairro dos Cam-
pos Elyseos, na grande praça frontei-
ra da' estação da Mogyana, inicia-se
a kerrriesse cm beneficio da conferen-
cia de S. Roque da Sociedade de Sáo
Vicente de Paulo e Escola Parochittl
de Villa Tlbeiro.

Haverá, em louvor de Santo Anto-
nio, novenarlo que terminará no pro-
xlmo dia 13, com pomposa procissáo.

E' a seguinte a commissão central
organizadora e dlrectot-a dos festejos
cm beneficio daquellas duas Institui-
ções philanthropicas e em louvor de

I Santo Antônio: srs. Antônio Paiva
Jr„ presidente; José Flori, vice; Ar-

I mando Rivoiro, 1.° secretario; Vlcen-

»
:;

posto de Industrias
e Profissões
AVISO

H
::

Ficam avisados os contribuintes do imposto de Industrias e Piofissões da Capital, que
os ediiaes de lançamentos para o presente exercido vêm sendo publicados diariamente no
"Diário 

Official" desde o dia 4 do corrente.
A arrecadação do segundo trimestre será procedida durante este mez e o próximo, da

seguinte maneira:
a) De 20 a 31 de maio deverão pagar os contribuintes cujos prenomes tiverem como

inicial uma das letras "A" a "F".

b) De 27 de maio a 7 de junho deverão pagar os contribuintes cujos prenomes tive-

rem como inicial umas das letras "F" a T.
c) De 1 a 13 de junho deverão pagar os contribuintes cujos prenomes tiverem como 

|
inicial uma das letras "M" a "Z". |

Para terem direito ao desconto de 20 % os contribuintes deverão effeduar o paga- ij
menfo nos postos de arrecadação, recebedorias e collecforias estaduaes dentro dos prazos |
acima estabelecidos. li

DIRECTORIA GERAL DA RECEITA. I

TTE. CEL. JOSE' DA SILVA —
De regresso de sua viagem á capital
do Estado, encontra-se nesta cidade,
tendo reassumido o seu posto, o tte.
cel. José da Silva, commandante do
3.° B. C. da Força Publica, aqui
aquartelado."DIÁRIO DA MANHA" — Em
commemoraçáo ao seu 41." anniversa-
rio de fundação, o "Dlarlo da Manhã",
decano da Imprensa de Ribeirão Pre-
to, circulou, hontem, data em que viu
passar a fausta ephemeridc, com uma
edição de 40 paginas.

O sr. Costablle Romano, director do
"Diário da Manhã", festejando o
auspicioso acontecimento, congregou
todos os seus auxiliares de redacção e
officinas num almoço no restaurante
"Ao Bom Petisco". No decorrer do
"agape", fizeram uso da palavra di-
versos oradores, que exaltaram a per-
sonalldade do director do "Diário da
Manhã", que em palavras sinceras
agradeceu a todoa os seus auxiliares,
fazendo-lhcs vér que náo era um pa-
tráo, mas um amigo de todos os seus
subordinados.

"Correio Paulistano", a convite do
sr. Coslabilc Romano, esteve represen-
tado pelo director da succursal em RI-
beirão Preto, sr. Heitor Glanconl.

FUTEBOL — No estádio dos Cam-
pos Elyseos, deverão prcllar domingo
os quadros do Palestra Itália, bi-cam-
peão de Ribeirão Preto, e a Associa-
çáo Portugueza de Esportes.

S. JOSE' DOS CAMPOS
(Do nosso correspondente, em 3)
CONGRESSO NACIONAL DE TU-

BERCULOSE Regressaram do Rio
de Janeiro os médicos desta estância,
que tomaram parte no Congresso Na-
cional de Tuberculose, ha dias rea-
lizado.

Dentre elles, o illustre facultativo
dr. João B. de Sousa Soares, que te-
ve a opportunldade de apresentar dois
Interessantes trabalhos; "Bases da
luta anti-tuberculosa nas estâncias
climáticas", em collaboração com o
dr. Ruy Doria e "A tuberculosa nos
japonezes do Brasil", em colabora-
ção com o dr. Lincoln Faria, de Cam-
pos do Jordão.

ABRIGO SANATÓRIO "DR. ADHE-
MAR DE BARROS — Acham-se bas-
tante adeantadas as obras da cons-

II trucção do A. S. "Dr. Adhemar de
j;! Barros", para internamente dos tu-

DUARTINA
ilni iiiiv.ii correspondente, em 31)
REUNIÃO DE COLLECTOKE8 E

ESCRIVÃES FEDERAES — Realizou-
se, no dia 24 do corrente, uniu reunião
de conectores e escrivães federaes, na
residência do i.r. cap. Manoel 8. Ca-
valcantl, collector federal desta cida-
de, presldlndo-a o sr. dr. Romeu PI-
res Ferreira, Inspector fiscal federal
neste Estado, representando o sr. dc-
legado fiscal do Thesouro Nacional, dr.
Paulo Marinho de Carvalho. Estiveram
prcnente.1 ao acto o.t srs. Anntbal Dias
dc Camargo e Jacintho Sampaio, res-
pectivamente collector e escrivão em
FcnapolLi; Bento Aguiar de Sousa,
collector da 1." de Bauru'; Paulo Lolo-
Ia Miranda, collector em Graça; An-
tenor de Paula Pereira, collector em
Olycerlo; Olmos Barrlel, escrivão cm
Avahy; Álvaro Correia, proposto do
collector cm Avanhandava; Antônio
Luis Vianna, collector em Plrtttlnin-
ga; Enos A. Sodré, escrivão cm Cer-
queira César; Luis da Costa Morei-
ra, collector em P. Alves.

Deixaram de comparecer, por mo-
Uvas Justificadas, os srs. collector de
Cafélandla, Plrajuhy, São Pedro do
Turvo, Cerqueira César c escrivão de
Garça.

Nesta reunião, em que se trataram
dos interesses da classe, houve ca-
lorosos debates, ficando nomeada uma
commissão composta das srs. Manoel
Salustiano Cavalconti c Raul Plmazo-
nina Alta Paulista; Bento Aguiar de
Sousa, e Jacintho Sampaio, na No-
roeste; José Merçadante e Enos A.
Sodré, na Sorocabana, afim de rece-
berem suggestões a serem encaminha-
das ao presidente da A. C. E. F. E.
S. P., para cmmcndas do ante-pro-
jecto de reforma do Regulamento de
Collectorlas,

A's 20 horas, realizou-se no salão
do Hotel Triângulo, um banquete of-
ferecido ao sr. dr. Paulo Marinho de
Carvalho, na pessoa dc seu represen»
tante, dr. Romeu Pires Ferreira. Es-
teve presente como convidado dc hon-
ra o D. Frei Luis Maria de Sant.An-
ta, bospo de Botucatu', que se acha-
va na cidade. Foi orador, offerecendo o
banquete ao sr. dr. Paulo Marinho
do Carvalho, o sr. cap. Manoel S. Ca-
valcanti, que ao terminar levantou
um brinde de honra ao sr. Presidente
da Republica. Usaram, tambem, da
palavra, as srs. dr. Pcrcicles de Tole-
do Piza, D. Frei Luis de SanfAnna
e o dr. Romeu Pires Ferreira, que
agradeceu todas as homenagens, em
nome do dr. Paulo Marinho de Ca-
valho. As 22 horas teve Inicio anima-
do baile, que se prolongou até ás 4
horas.

O sr. Cavalcanti recebeu, os seguin-
tes telegrammas:"Não podendo comparecer, pessoal-
mente, á solennidade do próximo dia
24, levo ao vosso conhecimento pe-
dlndo transmittir aos demais mem-
bros da commissão que me represen-
tar nos ditos actos pelo dr. Romeu
Pires Ferreira, Inspector fiscal neste
Estado. Saudações (a) Paulo Mari-
nho de Carvalho, delegado fiscal".

"Agradeço o convite, associo-me ás
homenagens prestadas ao sr. delegado
fiscal. Saudações. Antônio Dias Ma-
cedo, assistente do delegado fiscal".

"Peço ao illustre collega represen-
tar a Associação nos festejos dia 24,
dos brilhantes collegas dessa zona.
Saudações. F. Curió, presidente da A.
C. E. F. E. S. P. Taubaté.

Telegrammas de solidariedades: col-
lector de Plrajuhy, Cerqueira César,
Cafelandia, collectora e escrivão da 2."
de Bauru', dr. Leonidas Camarinha
Prefeito de Santa Cruz do Rio Par-
do e prof. Milton Tolosa delegado re-
gional do Ensino em Bauru', delegan-
do poderes ao sr. director do Grupo
Escolar local, para represental-o.

VISITA PASTORAL — Em Visita
pastoral esteve nesta cidade, nos dias
22, 23 e 24, o bispo de Botucatu', d.
Frei Luis Maria de SanfAnna. Duar-
tina, recebeu com júbilo, a visita do
illustre príncipe da Egreja. A's 17 ho-
ras, deu entrada na cidade s. exc.
revma. e sua comitiva, que foram re-
cebidos com estrondosa salva de pai-
mas, tendo sido saudado pelo sr. dr.
Perieles de Toledo Piza e pelo sr.
João Solimeu, em nome dos congre-
gados marlanos. No dia seguinte, s.
exc. recebeu expressivas manifesta-
ções de apreço do povo da cidade,
abrilhantadas, pela philarmoniea local.
Discursaram, por esta oceasião, duas
meninas, a srta. Emery Pires e o prof.
Luis Toledo de Oliveira, director dol
nosso Grupo Escolar.

VISITA DO SR. CÔNSUL DO JA-
PAO — Visitou esta cidade no dia 26
o sr, dr. Junzo Sakane, cônsul geral
do Japão cm São Paulo, acompanha-
do pelo seu secretario Eiehl Ezawa.
A's 19 horas, realizou-se no Hotel
Honda, um magnífico banquete of-
ferecido pela "Associação Japoneza"
desta cidade, tendo comparecido os
srs.'João Campos Porto, Prefeito Mu-
nicipal, dr. Perieles de Toledo Piza,
delegado de policia, cap. Manoel S.
Cavalcanti, collector federal, pe. Fran-
cisco La Torre de Lucena, vigário da
parochia, prof. Luis Toledo de Olivei-
ra, director do Grupo Escolar, Dr,
Benjamim Marcigllo e dr. Alfeu Sam-
paio, médicos, srs. Vicente Bertone do
alto commercio e Arthur Garbinl,
funecionario da "Sambra". Ao "cham-
pagne", usaram da palavra o dr. Al-
feu Sampaio e sr. João Tarora, tendo
respondido o dr. Junzo Sakane, er-
guendo sua taça com vivas ao Brasil.

EFFECTIVAÇAO E PROMOÇÃO —
Foi effectivado e promovido ao car-
go de fiscal de rendas, o sr. João Ba-
ptista Pires, que aqui trabalha como
agente fJscal.

3 (Da nossa i.uccursal, via
Ao sr. OtiHtuvi) Gapanimiu Ml-

nistro da Educação e Saúde, o seu cul-
lega das Relações Exteriores transmlt"
tiu, por offlcio, o convite feito pela
embaixada da Bolglca nesta cupltal,
nm nome do seu governo uo do Brasil,
para que este se faça representar no
V.° Congresso Internacional de Lln-
gulstas, á reullrar-sc, em Biuxellas, dc
28 de agosto a 2 de setembro vindouro

O alludido Congresso, que 6 patrocl-
nado pelo governo belga, propõe-se a
contribuir para o progresso da scien-
cia, através da manutenção de relações
amigáveis c pessoaes entre lingüistas
dc escolas e paizes differentos, c o
confronto, nas suas sessões plenárias
o rcunlOes sccclonaes, de hypothests
(llffcrcntes e apparentcmente oppostaS,

NSo obstante ser sua tarefa essen-
ciai o estudo de problemas fundamen-
taes, o V.° Congresso Internacional dc

lomos iwr alto, wss&es plenárias e reu-
nlões leoolonaei, destlmtndo-so as prl-
melras ao debato desses problemas c
as segundas á discussão dos de Interes-
se mais limitado.

Pelo comitê Internacional Perma-
nenle de Lingüistas, que Já designou o
prof. M. o, Langenhovo, da Unlvcrsl-
dade de Oanil, para presidir o Con-
grosso, f.ii elaborado o seguinte pro-
gramma da trabalhos;

1,° gru|>o — a) O problema da orl-
gem; b) o problema da estruetura ln-
terna sob o aspecto blllngulstlco; c)
as caracteres geraes duma lingua com-
mum.

2.° grupo — ai sulistratum, super-
substratum e adsiratum; b) a ostru-
dura morphologlca: c) a língua poe-
tlca; d) o t-stado "dialético" do Indo-
europeu commum; e) os novos elemen-
tos trazidos pelo "hittlto, o tokharlo"

Lingüistas compreenderá, como já cl-1 etc; f) o parentesco entre as línguas

COMPANHIA MOGYANA DE ESTRADAS DÉ"fÍÊRRÕ~

ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIA
De ordem da Directorio, convido os srs. accionlstas a se reunirem em

assembléa geral ordinária, no dia 15 de junho próximo futuro, As 14 horas,
no Escriptorio Central da Companhia, á rua Boa Vista n.° 10, 4.° pavimento.

Nesta rsunião, sorão apresentados o relatório, balanço e contas referentes
ao anno findo, de 1938, acompanhados dc parecer do Conselho Fiscal, e se
procederá á eleição dos membros do referido Conselho para o próximo exer-
ciclo.

Ficam á disposição dos srs. accionlstas, no Escriptorio Central da Com-
panhia, cs documentos constantes do artigo 27.° dos Estatutos.

São Paulo, 12 de maio de 1939.
ORESTES DE MORAES ALVES

Chefe do Escriptorio Central.

DESCALVADO
(Do nosso correspondente, em 31)
VISITA PASTORAL — Está annun-

ciada para os meados do mez, a visita
de d. Francisco dc Campos Barreto,
bispo de Campinas a esta cidade. S.
exc. revma. administrará o Sacramen-
to da Chrlsma c inaugurará o Asylo
de São Vicente de Paulo, bem como
as novas decorações da egreja matriz.

URNA FUNERÁRIA LNDIGENA —
Continu'a, no Paço Municipal, a iga
caba encontrada nas terras da fazenda"Bella Alliança", deste município.

MEZ DE MARIA — Foi encerrado,
brilhantemente, o tradicional "Mez de
Maria", nesta parochia, com a offer-
ta collectiva de flores á Virgem San-
tlssima, por parte das crianças e so-
ciedades marianas. Em seguida, foi
coroada a Virgem Immaculada, ao
som do "Regina Coell".

FUTEBOL — Domingo, em seu cam-

SANTA RITA
(Do nosso correspondente, em 2)

DR. CORIOLANO DE ARAÚJO
GÓES — Causou geral satisfação aos
santarltenses a nomeação do dr. Co-
riolnno de Araújo Góes para o cargo
de director do Departamento das Mu-
nlclpalldades.

O dr. Coriolano Góes já foi dele-
gado de policia em Santa Rita, sendo
aqui multo estimado pela sua «pctldüo
de caracter.

COOPERATIVA DE LEITE E DE-
RIVADOS — Brevemente, acompanha-
do do dr. Oscar Thompson Filho, of-
ficial de gabinete do sr. Secretario
da Agricultura, deverá chegar a San-
ta Rlta o dr. Octacilio Toinanick, com
o fim dc fazer uma conferência a res-
peito da industria de lacticinios.

O dr. Tomanick lançará as bases
para a fundação de uma cooperativa
de leite e seus derivados, que virá Inau-
gurar em época previamente marcada.

A sua installação será patrocinada
po, o Tupã F. C. local, venceu o qua- pelo governo áo Estado.
dro do Gymnasio Municipal, de Sao. PesTEIROS PARA 1940 — No dia
Carlos, pela expressiva contagem de | 22 do corrente realizou-se a festa em
4 a 1. Eis o quadro vencedor: Perez II; , ,0 á nossa padroeira. Foram sor
Carlito e Vicente; Pláusle, Humberto e
Rubens; Riccl, Deoltndo, Tonlnho, Au-
liz e Tambiu'.

FESTA DO DIVINO — No dia de
Pentecostes, encerraram-se com gran-
de brilho, as festividades do Divino Es-
pirlto Santo, que tinham por promo-
tores, o sr. Vicente César Casatl e d.
Maria Bestetti de Camargo.

toados os festeiros para o próximo an-
no. São elles as sras. Fiota Palma
Meirelles e Nlla Cavalli Damasceno e
os srs. Mario Mattoso e Perieles Mar-
tlns Sodero.

Encerrando a pomposa solennidade,
o padre João Font, vigário desta pa-
rochia, agradeceu aos festeiros que tão
bem se deslncumblram de sua missão.

AVISOS RELIGIOSOS

A esposa xmisa Antonucci Avolio, os filhos Francisco Torquato, Olga

e Thercza, os irmãos Emilia Avolio Oddone, Vicente e José, os cunhados

Fortunato Oddone, Agostinho Antonucci c Concilia Fusco Antonucci,

José Antonucci e Berenice Basile Antonucci, Esmeralda Andrade Avolio,

Antonucci Camargo Neves, Raphael Antonucci e os sobrinhos,Lina
agradecem
pranteado

a todos que os confortaram pela perda irreparável do

LUIS AVOLIO
e ao mesmo tempo convidam os parentes c amigos para assistir á missa

do 7." dia, que em suffraglo de sua alma será mandada celebrar na

egreja da Immaculada Conceição (Av. Brigadeiro Luis Antônio), dia 6

(terça-feira), ás 9 (nove) horas.
Por mais este acto dc solidariedade clnistá, agradecem penhorados.

I
CAPITÃO ROCHA MARQUES

O CLUBE MILITAR DA FORÇA PUBLICA, pela sua Dlrectoria,
convida os amigos do Inolvidavel

CAPITÃO MANUEL DA ROCHA MARQUES
para assistirem á missa de sétimo dia que manda celebrar por sua inten-
ção, amanhã, segunda-feira, ás 8 horas e 30 minutos, no altar mór da
egreja de Nossa Senhora Auxiliadora, á rua Affonso Penna (Luz).
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berculosos pobres.
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE

ÁGUA — Prosseguem os serviços da
construcção da Estação de Tratamen-
to de Água, que virá resolver o pro-
blema da água em São José dos Cãm-
pos, sob a orientação e direcção do
dr. Francisco José Longo, Prefeito
Municipal.

KERMESSE — Com grande anl-
mação prossegue a kermesse em be-
neficlo da construcção de uma nova
Matriz em SanfAnna do Paraiba, sob
a direcção do pe. Jairo de Moura, vi-
gario daquella parochia.

CAMPEONATO MUNICIPAL DE
FUTEBOL — Continu'am os jogos do
C. M. de Futebol, em disputa á "Ta-

ça Cidade de São José dos Campos",
offerecida pela Prefeitura local.

BOLA AO CESTO — A Associa-
ção Esportiva São José Jogou no dia
28 do mez findo na cidade de Jaca-
rehy, sahindo vencedora pela conta-
gem de 36 a 9. Após o jogo foi offe-
recida aos visitantes uma animada
"Brincadeira Dansante" até altas ho-
ras da madrugada.

ESCOLA NORMAL LIVRE MUNI-
CIPAL — Terminaram os exames
parclaes de maio, do Curso Funda-
mental desta Escola. Terão inicio no
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A familia de

A família de

FLAVIA GRASSI BONILHA
agradece as manifestações de
pesar c convida os parentes e
amigos para assistirem á missa
de 7." dia, que, por intenção
da inesquecível fallecida, será
celebrada terça-feira, dia 6 do
corrente, ás 8 horas e 30 mi-
nutos, na Egreja da Immaculada
Conceição, á avenida Brigadeiro
Luis Antônio. I
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próximo dia 3 os exames parciaes do
Curso Profissional.

TRANSFERENCIA DE INSPECTO-
RES — Foi transferido para o Gym-
nasio do Estado em Taubaté, o pe.
João Maria R. da Silva, inspector
federal da Escola Normal.

I MINERYINA MARCONDES REZENDE
convida os parentes e amigos para assistirem a missa dc 30." dia, que
manda rezar no dia 7 do corrente, ás 8 1|2 horas, na egreja do Sagrado
Coração de Jesus, confessando-se, desde já, agradecida.

A familia de
4-** ^55í> 1

JOÃO Z0CCHI0
profundamente sensibilizada pelas manifestações de jiesar recebidas, pela
perda Irreparável que acaba de passar, agradece pcnhorailamente aos
parentes e amigos e convida-os para assistirem á missa dc 7.r dia, que
será rezada em suffragio de sua alma, quarta-feira, dia 7, ás 9 horas,
na egreja de S. Raphael (Largo S. Raphael — Moóca).

Por mais este acto de religião desde já agradece.
1 ——¦—Ml 11111 111 11 sv-smitwwaMg&gSiS^'
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CORREIO PAULISTANO

UMA ULCERA
TÂO MALIGNA
QUE QUASI LHE
COMEU O
NARIZ I
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O r,r. J. J. da Silva, la-
vrador. residente numa
povoacão de Goyaz, foi
victlma duma bicheira
no nariz. Mal tratada.
transformou-se numa
ulcera syphilltlça. No
Hospital, tomou muitas
injecçõcs sem resultado.
Desenganado voltou pa-
ra a roça e por sua con-
ta. fez uso de 6 vidros
ELIXIR VELAMOL. Hoje está completamente curado e com o
nariz tão perfeito como era antes.
n fitxir VELAMOL c o mais aconselhado no tratamento
da syphilis e suas manifestações, porque contem os suecos
concentrados de dez plantas depurativas de real valor, des-
tacando-se o conhecido Velame do Campo.

Eis a opinião do dr. Almeida Pinto (Diccionario de Botânica
Brasileira): "E" superior a todos os depurativos conhecidos e
empregados com suecesso para as empingens, cachexia escro-
nhulosa affecções venereas ligeiras ou inveteradas, os turno-
res caries dos ossos e sobretudo, as affecções venereas cons-
titúcionaes que resistiram ao mercúrio. E" apphcado nas mo-
lestias cutâneas syphiliticas, elephantiasis doá árabes, erysi-
pela branca, nas dores rheumaticas e gotosas, nos casos de
menstruacão difficil, nos catharros da bexiga e nas ulceras
do utero". O ELLXIR VELAMOL não abala os dentes. Não
ataca os ossos. Não irrita os intestinos. Não perturba a di-
gestão. E' agradável de se tomar.
O ELIXIR VELAMOL é a garantia de sua saude e da. sua
prole. A' venda em todas as pharmacias e drogarias.

A condessa Edda Ciano de regresso ao seu paiz

HOMENAGENS, NO RIO, A' ILLUSTRÉ VISITANTE
RIO, 3 (Da nossa succursal, pelo te-

lephone) — O "Conte Grande", pro-
cedente de Buenos Aires, passou, ho-
je, pelo Rio, de regresso a Gênova.

O navio italiano atracou somente ás
9 horas, razão por que a condesa Cia-
no, que ainda se encontrava recolhida
ao seu camarote, não pôde receber a
reportagem. Mais tarde, aquella dama
desembarcou em companhia do embal-
jcador Ugo Sola, altos funecionarios da
embaixada italiana, representantes do
Ministério do Exterior e figuras de
destaque da colônia Italiana e da so-
cledade carioca.

Em companhia do casal Carlos Guin-

le, a sra. Edda Ciano seguiu para a
ilha de Brocoló, onde lhe foi ofíerecido
um almoço intimo.

A's 15 horas, a condessa Ciano re-
gressou a bordo. Nesse momento, foi
alvo de expressiva manifestação, por
parte dos alumnos da Escola "Prin-
cipe de Piemonte", tendo lhe sido, en-
tão, ofíerecido um grande ramalhete
de orchideas brasileiras.

A condessa Ciano agradeceu, em pou-
cas palavras, mais essa prova de arhi-
zade dos estudantes, daquella escola, os
mesmos que a receberam quando, ha 15
dias, desembarcava na praça Mauá.

COMMEMORAÇÃO DA DATA
NACIONAL ARGENTINA

FELICITAÇÕES DO 1'UESIDENTE
1)0 BRASIL AO SEU COLLEGA OA

NACAO IílMA
RIO, 3 (Da nossa succursal, vio

Vasp) — Por occaslAo da commemo-
rnçílo da data nacional argentina, oi
Presidente Getulio Vargas endereçou j
ao Presldonto Roberto M. Ortlz o se-1
guinte telegramma:

"Queira v. exc. ncccltar, no dia em
quo se commcmora o Inicio da revo-
luçfto pola Independência da Republi-
ca Argentina, na sinceros felicitações
do governo c do povo brasileiros, com
os votos que formulo pela crescente
prosperidade da Nação argentina c pe-
Ia felicidade pessoal dc v. exc. (a.)
Getulio Vargas, Presidente dn Repu-
blica dos Estados Unidos do Brasil .

Em resposta, o Presidente Roberto
M. Ortlz enviou no Presldonto Getulio
Vargas o seguinte despacho telegrn-
phlco:"Pol-me particularmente grata a
mensagem com que v. exc. e o povo
do Brasil se associaram A cclebrnção
de nosso anniversarlo com votos de
amizade que multo cordialmente agra-
deço, formulando-os, por minha vez,
pela grandeza dessa Nação lrmíi e fc-
llcldadc dc seu Illustré mandatário,
(a.) Roberto M. Ortlz, Presidente da
Nação Argentina".

Opportunldades commerciaes na
Associação Commercial do Rio
RIO 3 (Da nossa succursal, via

Vasp) — O Serviço dc Intercâmbio da
Associação commercial do Rio de Ja-
neiro levn ao conhecimento dos inte-
ressados, por nosso intermédio, as se-
guintes opportunldades de negócios:

Representante de importante fabrica
italiana dc machinas elcctrlcas apertei-
coadas para o preparo de café, bem
como para lavagem c esterilização de
chicaras, deseja nomear firma idônea
para concessionária de venda no Bra-
sil

Kurt Shuelcr, de Herval, Santa
Catharina, deseja obter representa-
ções para o oeste daquelle Estado, onde
6 bem relacionado, dispondo de vende-
dores. , , _ ._

 James P. Noorehead, dos Esta-
dos Unidos, graduado cm chimica e
mecânica c offerecendo referencias, of-
ferece seus serviços ás fabricas e em-
presas do Brasil, para onde se trans-
feriria. , .".

 Roberto Lenke, representante
nesta praça da American Overocean
Corp, de Nova York, deseja relacionar-
se com firmas brasileiras compradoras
de machlnismos norte-americanos.

Solicita contacto, outrosim, com cx-
portadores nacionaes interessados em
negócios com os mercados dos Estados
Unidos. .'--'„

Moura, Perez e Cia., de Recife,
offerecendo referencias bancarias e tra-
balhando no ramo de representações,
conta própria e exportação, desejam re-
laclonar-se com firmas interessadas em
negócios naquelle mercado.

Outros detalhes á disposição dos in-
teressados naquelle Serviço de Inter-
cambio da Associação Commercial do
Rio de Janeiro, em sua sede provisória,
á av. Rio Branco, 110, 1." andar.
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A CASA SELECTA
**\ ws*.

RUA GENERAL CARNEIRO,
PRÓXIMO AO LARGO DO THESOURO

Inicia amanhã a sua

Liquidação
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ENX0VAES COMPLETOS PARA NOIVAS

Alfa qualidade e preços minimos

¦
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acha-se completamente remarcado!Seu grandioso 
"stock"

Cobertores de berço, desde 3$400
Cobertores para solteiro, desde 4$500
Cobertores para solteiro, lã, desde 21 $500
Colchas casal 180 x 220, desde 10$800
Colchas de seda 180 x 220, c/ bico, desde 25$800
Idem, c/ franja de seda, 29$800
Jogos de cama, desde 34$900

SÃO ARTIGOS QUE SÓ SÃO ENCONTRADOS NA

Guarnições c/ 6 guard. 140 x 40, desde. . .

Creloné Sup. 1,40, desde
Cretone Sup. 2,00, desde
Acolchoados para solteiro, feitos a mão, desde
Idem, casal, desde
Toalhas rosto, desde
Sedas, desde

9$500
2$800
4$600

22$500
33$200

$800
3$900

i Liquidação da Casa Selecta
RUA GENERAL CARNEIRO, 7 — TELEPHONE, 2-4916 — PRÓXIMO AO LARGO DO THESOURO

a

"Em excellenles condições as rela-

ções commerciaes enlre a Rumania
e a Argentina"

DECLARAÇÕES DO CÔNSUL AR-
GENTINO GALLARDO, A' NOSSA

REPORTAGEM
RIO, 3 — (Da nossa succursal, via

Vasp) — Pelo "Oceania", viaja para
a capital portenha o sr. Ricardo Gal-

ESPERADO EM LONDRES 0 GENERAL
GAMELIN

LONDRES, 3 (H.) — O general Ga-
melin está sendo esperado nesta capl-
tal, terça-feira próxima, devendo pas-
sar em revista as tropas que participa-
rão do "tattoc", isto é, a grande pa-
rada militar que terá lugar no campo
de Aldersthot.

O chefe do estado maior francez se-
lardo, cônsul da Argentina na Ruma- rá recebid0 na estação de Victoria pelo

o seu paiz em viagem
nia

Segue para
de férias.

Em palestra com o nosso redactor,
declarou que as relações comjnerclaes
entre a Rumania e o s\u paiz, cami-
nham num desenvolvimento constan-
te e seguro. Existe uma grande coin-
cidencia: a de que as duas nações pro-
duzem egualmente, cereaes em maior
escala e dahi a falta de grandes ne-
gocios e de permuta de produetos. Es-
tá, todavia, satisfeito, continu'a o con-
sul argentino, com a amizade que une
os dois paizes e a perfeita identidade
de vistas entre os povos europeus e o
sul-americano.

Aproveitou o ensejo para declarar
que a America do Sul, sempre que se
fala em guerra, na Europa, é aponta-
da com refugio e ninguém, duvida
do papel preponderante do nosso con-
tinente com relação ao resto do mun-
do. Isso não só pelo aspecto pacifico
do nosso povo como pela riqueza do
solo e pela verdadeira situação de se
encontrar livres de qualquer pacto com
qualquer dos paizes agora em eviden-
cia na Europa e empenhados em quês-
toes políticas, das quaes poderá resui-
tar a guerra.

A Biblia continua a ser o livro mais
vendido na Allemanha

BERLIM 3 (H.) - O "Dantziger

Vorposten" annuncla que a Biblia con-
tinu'a a ser o livro mais vendido na
Allemanha. .

Durante o anno de 1938 foram ad-

quiridos em todo o paiz cerca de ..
400.000 exemplares.

Impressões do Congresso Postal
da capital argentina

RIO 3 (Da nossa succursal, via
Vasp) 

' — O Congresso Postal Inter-
nacional não deixou impressão muito
llsongeira. Alguns convencionaes nao
escondem as suas decepções. Hoje,
nela manhã regressaram os delegados
brasileiros aquelle certame, srs. Raul
Camarate, Confuccio Augusto Pamplo-
na e Antônio Vianna.

Abordados pela nossa reportagem,
usou da palavra o sr. Raul Camarate,
que, no afan da descida, pouco nos

pôde dizer das finalidades e das van-
tagens do congresso.

_ A única coisa sensacional, e que
a Allemanha náo asslgnou a conven-
Cão por não considerar a Tchecoslo-
vachia uma nação livre. No pream-
bulo da convenção consta ainda a
Tchecoslovachia e como a Allemanha
não a reconhece como tal, deixou de
assimar aquelle importante documen-
to Como dispõe de um anno para
tal fazer, esperamos que isso aconteça
sem mais demarches.

E declarando isso, deixou os jorna-
listas.

general visconde de Gort, cheíe do es-
tado maior imperial, e pelas chefes dos
estados maiores da Marinha e da Avia-
ção.

Visitará quarta-feira a Academia Mi-
litar de Sondhurst. Na quinta-feira o
general Gamelin presenciará a cerimo-
nia da apresentação das bandeiras na
esplanada dos "Horse Guards", em
Whlte Hall e será convidado de honra
no almoço ofíerecido pelo governo
brltannico. Além disso será recebido á
noite pelo duque de Gloucester, deven-
do participar do jantar ofíerecido em
sua honra pelos grupos parlamentares
da Câmara dos Communs.

Sexta-feira, o generalissimo francez
deverá avistar-ce com lord Chatfield,
ministro da Coordenação dos Arma-
mentos, e o sr. Hore Bellsha, ministro
da Guerra.

O general Gamelin deixará a capi-
tal britannica na próxima sexta-feira,
depois de ter assitido a um almoço or-
ganizaío pelo visconde de Gort.

ENCERRADA A EXPOSIÇÃO TAVARES
BASTOS

RIO, 3 — (Da nossa succursal, via
Vasp) — Foi encerrada, hontem, pe-
lo Ministro da Educação e Saude, sr.
Gustavo Capanema, a Exposição Ta-
vares Bastos que veio a constituir uma
das homenagens prestadas pelo go-
verno á memória do grande pensador
brasileiro, de cujo nascimento a da-
ta centenária transcorreu em 20 de
abril do corrente anno.

Nessa exposição, diariamente visita-
da por dezenas de pessoas, e que se
manteve aberta no saguão de entra-
da da Bibliotheca Nacional, figura-
ram todas as primeiras edições dos 11-
vros de Tavares Bastos, collecções de
jornaes a que deu collaboração, além
de valiosos manuscrlptos, cartas, ca-
demos de notas, e numerosos do-
cumentos iconographicos. Além da par-
ticlpaçáo da Bibliotheca Nacional e o
Instituto Nacional do Livro, orgams do
Ministério da Educação e Saude, que
a organizaram, essa exposição tava-
riana se achava enriquecida com ad-
miraveis elementos do Instituto Histo-
rico, bem c?*no os que foram parti-
cularmente cedida pelos srs. Ministro
Rodrigo Octavio e dr. Casslano Tava-
res Bastos, sobrinho do autor das
"Cartas do Solitário".

O catalogo da referida exposição,
entregue aos cuidados da Bibliotheca
Nacional e do Instituto Nacional do
Livro, apparecerá, brevemente, em vo-
lume. Todavia a homenagem mais du-
radoura da commemoração centenária
vae consistir na edição critica das
Obras Completas de Tavares Bastos,
e na de um volume bibliographico,
que o Instituto Nacional do Livro es-
tá preparando por determinação
sr. Ministro Gustavo Capanema.

Mais um grande navio para a
Marinha de guerra franceza

PARIS, 3 (H.) — O ministro da Ma-
rlnha, sr. Campinchi, confiou á So-
ciedade das Usinas e Estaleiros do Lol-
re, a construcção do navio de guerra
"Gascognc".

Essa unidade é a ultima da série de
quatro cruzadores de 35.000 toneladas
com artilharia de 380 m|m.

Os dois primeiros — o "Richelieu' e
o "Jean Bart" — pertencem ao pro-
gramma naval de 1935. A construcção
dos dois últimos — "Gascogne" e "Cie-

menceau" — íoi decidida pelo decreto-
lei de 2 de maio de 1935.

O "Richelieu" foi lançado ao mar
no dia 17 de janeiro do anno passado
no Arsenal de Brest e está sendo agora
terminado rapidamente. No mesmo
dia foi batida a quilha do "Clemen-

ceau".
O "Jean Bart" está sendo construi-

do pelos estaleiros Fenhoet e Loire, de
accõrdo com os planos estabelecidos
pelo Arsenal de Brest.
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"LUX-JORNAL" COMPLETOU ONZE
ANNOS DE EXISTÊNCIA

RIO, 3 (Da nossa succursal, via
Vasp) — Lux-Jornal, prestigiosa orga-
nlzaçáo jornalística dirigida pelos nos-
sos collegas Mario Domingues e Vicen-
te Lima, completou, no dia 1.° do
corrente 11 annos de vida.

"Lux-Jornal", pela direcção superior
que lhe íoi dada desde os primeiros
tempos, pelo esforço e persistência dc
seus directores, coadjuvados por todos
os funecionarios, venceu galhardamen-

Realizando completo serviço de re-
cortes "Lux-Jornal" recebe todos os
diários do Brasil. Nesses jornaes, le e
recorta tudo o que possa interessar aos
seus asslgnantes, distribuindo, por to-
do o palz, dlrectamente, o que pensam e
escrevem os jornalistas brasileiros, so-
bre os mais variados assumptos.

Collaborando ha onze annos como
nrestimoso auxiliar da imprensa brasi-
leira "Lux-Jornal", se impôz pela sua
efficleneia, largamente comprovada.

Innumeros amigos dos srs. Mario Do-
mlngues e Vicente Lima estiveram nos
escriptorios da "Lux-Jornal", para le-
var-lhes o seu abraço de felicitações.

O director da succursal do Correio
Paulistano" e do Bureau Interestadual
de Imprensa, jornalista Ivo Arruda es-
teve em visite a- "Lux-Jornal , fehci-
tando os directores de "Lux-Jornal .
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Os soberanos inglezes convidade
a visitar a Bélgica

C0LLECCÃ0 ARTÍSTICA DA ITÁLIA
DESTRUÍDA POR UM INCÊNDIO

ROMA, 3 (H.) — A "villa" onde
Garibaldi reuniu o seu estado maior a
4 de maio de 1860, na véspera da sua
expedição á Sicilia, conhecida sob o
nome de "Marcha dos Mil", foi par-
cialmente destruída pelo fogo. Os pre-
juízos se elevam a mais de um milhão
de Uras. Varias collecções de objectos
e moveis artísticos foram completamen-
te destruídas.
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LONDRES, 3 (H.) — O rei Leopo -

do convidou o rei Jorge VI e a ral-
nha Ellsabeth a visitarem a Bélgica
no outonb. - , .

A data suggerida seria 24 de outu-
bro e a visita se prolongaria até o dia
28 daquelle mez.

O convite official foi enviado aos
soberanos no Canadá.

O embaixador da Grã-Bretanha em
Bruxellas continua a examinar com a
corte os pormenores da visita.

Os soberanos irão á Exposição de
Liege e ao que se diz, seria possivel
que seguisse dlrectamente para aquel-
Ia cidade pelo novo canal Alberto I,
a bordo do late real "Enchanteress .

Regresso do sr. Barreto Pinto

RIO, 3 (Da nossa succursal pela
Vasp) — De sua viagem aos Estados
Unidos e a Europa, regressou, na ma-
nhã de hoje, pelo navio italiano "O-

ceania", o sr. Edmundo Barreto Pin-
to, ex-deputado federal e alto func-
cionario publico, que havia ido aos
Estados Unidos tomar parte no Con-
gresso Internacional de Turismo, rea-
lizado em março p.p. naquelle palz.
O TURISMO NOS ESTADOS UNIDOS

O nosso patrício inicia a palestra,
enaltecendo o espirito empreendedor
do povo norte-americano e pondo em
evidencia o desenvolvimento que tem
tomado o turismo nos Estados Unidos.
Teve opportunldade de percorrer di-
versas das suas múltiplas estradas de
rodagem e pode constatar suas mara-
vilhosas condições, alem da perfeita
garantia para o trafego.

ASPECTOS DO CONGRESSO DE
TURISMO

Aborda, depois o nosso patrício as-
pectos das reuniões do Congresso de
Turismo, onde, todas as secções foram
levada a effeito sob o mais perfeito
ambiente de compreensão.

Nesse certame representara o Brasil.
Entretanto, não apresentou nenhuma
these ou trabalho que possa destacar,
pois todo o certame versou sobre a
possibilidade de melhoria de communl-
cações fáceis e por preços razoáveis
entre todos os continentes. Somente
com meios de transportes fáceis e ac-
eessiveis se obterá maior rendimento
turístico.

VISITANDO A EUROPA
Depois de se referir a outros

lhes de sua visita aos Estados Unidos,
o sr. Barreto Pinto fala de sua visite
-'. Allemanha e, sobretudo a Áustria,

FESTEJADO 0 "DIA COLONIAL" NA FRANÇA

O DEPUTADO GRANIEN CANDACE. DISCURSANDO ABORDA
A QUESTÃO DAS REIVINDICAÇÕES ITALIANAS

a exploração systematica do Indígena
mas a sua collaboração e confiança,

a convite do governo do Reich.

REGRESSA A NOVA YORK 0
"ATLANTIC CLIPPER"

WASHINGTON. 3 (H.) — O "Atlan-

tic Clipper" chegou ás 14 horas e 22
minutos, terminando assim sua primei-
ra viagem.

O grande avião, que trouxe 60 kilos
de correspondência, deverá partir ainda
hoje, á tarde, iniciando a segunda via-
gem transatlântica.

| Imposto Territorial Rural |
l.o SEMESTRE

MARMANDE, 3 (H.) — O sr. Gra-
nien Candace, deputado colonial por
Guadelupe, antigo ministro e vice-pre-
sidente da Câmara, presidiu hoje nesta
cidade as commemorações do Dia
Colonial" e o banquete ofíerecido pe-
los funecionarios coloniaes e antigos
soldados .

O sr. Candace, discursando durante
banquete, accentuou que o império

colonial francez, desde as mais ricas i
possessões até ás mais pobres e des-1
herdadas, faz parte agora do patnmo-
nio francez, porque foi conquistado pelo
sangue dos soldados de França e ex-
piorado com o suor dos seus pacíficos' 
pioneiros, constituindo uma unidade

I indivisível cujos laços com a metro-.
pole cada dia mais se tornam estrei-

Álludindo á situação internacional o
orador disse: "os ataques e as cúbicas
de que somos objectos desde algum
temi» a esta parte, fizeram mu to
mais em beneficio do império colonial
do que 20 annos de propaganda. Sabe-
mos todos agora que effectivamente as
dunas do deserto de Dankall, situado
nos comfins do território de Djubuti
são parte integrante do patrimônio na-
cional, da mesma maneira que as co-
lonias do norte da África ou os lindos
prados de França".

Evocando a obra heróica e fecunda
dos grandes colonizadores do passado,
o orador disse que esses heroes se fo-

Iram conquistadores, foram tambem e,
rfpio innegavelmente civilizadores. - Essa

creação continua — disse o sr. Can-
dace — representa um todo, uma força
que não traduz apenas um milhão de
baionetas, mas representa principal-
mente um movimento accelerador da
nossa economia, um volante gigantesco
constituído pelo labor de 40 milhões
de seres humanos e um alargamento
sem cessar augmentado dos mercados
coloniaes".

O sr. Candace referindo-se ao cara-
cter geral da colonização franceza de-
clarou qu eella sempre foi e continua
a ser essencialmente "uma tradição
dessa democracia que dá ao indígena
os mesmos direitos e as mesmas aspi-
rações concedidas a todas as provin-
cias francezas".

O orador citou o exemplo do que
oceorreu em Marrocos e a acção do seu
fundador, o marechal Lyautey, que
apesar da campanha de desmoraliza-
ção, provou as qualidades colonizadoras
da raça que procura não o domínio e

0s postos de arrecadação, recebedorias e collectorias estaduaes estão arrecadando de

1 a 10 DESTE MEZ, com o desconto dé 20 % (vinte por cento), a primeira prestação semestral

do imposto territorial rural devido pelos contribuintes cujos prenomes tiverem como inicial uma

das letras 
"A" a "E". .

Os contribuintes que por falta de lançamento não puderem pagar o imposto, receberão

na estação arrecadadora do seu districto fiscal, uma guia que lhes garantira o desconto por

oceasião do pagamento.

Indeferida a solicitação dos extra-
numerarios-mensalistas dos

Correios e Telegraphos

fundadas em estima reciproca.
Álludindo ás vantagens dessa colla-

boração constante entre a metrópole
e as colônias, o orador accentuou qu>:
só assim se poderão obter os fundos
normaes para o commercio e não uma
caricatura de commercio, como a que
se vê nas colônias dos paizes totalita-
rios que elles chamam "trocas "e que
consiste em permutar sanfonas contra
trigo e machinas imprestáveis contra
matérias primas.

O orador terminou fazendo votos en-
tretanto para que seja posto um para-
deiro á corrida! armamentista e affir-
mando que nesse dia a expansão colo-
nial franceza assegurará ao seu impe-
rio uma éra de prosperidade e de for-
ça indescriptiveis.

Posse do sr. Oemenlino Fraga na
Academia Brasileira

RIO, 3 (Da nossa sucursal, pelo to-
lephone) — Estiveram no Palácio do
Cattete os professores Antônio Austre-
gesllo, presidente da Academia Brasi-
leiro de Letras, e Clementino Fraga,
afim de convidar o sr. Presidente da
Republica para a solenidade da posrr.
desse novo acadêmico, que se deverá
realizar no próximo dia 10, ás 21 horns,
no salão nobre daquella instituição.

0 ex-rei Zogú vae fixar residência
em Versalhes

VERSALHES, 3 (H.) — O ex-rei
Zogu, da Albânia, mandou alugar per
tres mezes o castello de La Maye on-
de residiram no anno passado os du-
quês de Wíndsor.

Os ex-soberanos albanezes chega-
rão aqui no fim da semana proxinm e
não na segunda-feira como se disie
anteriormente.

E' provável que o ex-rei fique em
Versalhes mais de tres mezes.

A campanha eleitoral no México
MÉXICO, 3 (H.) — O Ministro da

Defesa, general Castro, declarou ao
jornal "La Prensa" que os militares
não devem, sob nenhum pretexto, in-
tervir nas lutas políticas da campa:ilia
eleitoral.

Estava resolvido — acerescento —
a applicar extrictamente este principio
e os militares que quizerem Intervir
na política devem deixar antes o ser-
viço por longo tempo.

1

Imposto
Immoveís

Territorial so
Urbanos

b re

Estão sendo liquidados com abatimento de 50 % e dispensa de majoração e de multa,

os débitos referentes ao imposto territorial que incidiu sobre immoveis urbanos nos exercícios

de 1933 a 1935, inclusive.

DEPARTAMENTO DA RECEITA.
dò B ¦ BII.BHIBim» miwmmmmeÈmBii

RIO, 3 (Da nossa succursal, via
lephone) — Foi mandado archivar, pelo
sr. Presidente da Republica, de accôr-
do com o parecer do DASP, o proces-
so relativo ao pedido dos extra-nume-
rarios — mensalistas — do Departa-
mento dos Correios e Telegraphos, no
sentido de serem equiparados os seus
vencimentos aos dos funecionarios ti-
tulados.

Aos alludidos extra-numerarios já
havia sido dispensado tratamento egual,
quando reajustados e o augmento a
que se refere foi obtido pelos funcclo-
narlos titulados, por occaslão do rea-
justamente levado a effeito pela lei
284, de 28 de outubro de 1936, medida
que a elles não podia ser extensiva.

Por outro lado, de conformidade com
o estabelecido no decreto-lei n. 240,
de 4 de fevereiro de 1938, os extra-
numerários só poderão ter melhoria de
salário por oceasião da revisão annual
das tabellas ou quando oceorrer vagas
nas mesmas, e só opderão ser nomeados
para cargo effectivo, depois de previa |habilitação em concurso. |

Execução a machado em Berlim
i

BERLIM, 3 (H.) — Foi executado
a machado, hoje, na prisão de Ploet-
zens, em- Berlim, o indivíduo Franz
Krain, de 50 annos de edade, origi-
nario da Alta Silesia, condemnado por
crime de alta trahição pelo Tribunal
do Povo.

O aceusado desempenhava funeções
!| officiaes na administração íiubllca e

fe dellas se aproveitou para exercer es-
g I plonagens em favor de uma potência

K5I1H1™ estrangeira.

A artista americana Merle Oberon
consorciou-se com Alexandre

Korda
CANES, 3 (H.) — A's 17 horas de

hoje na "Mairie" de Antibes, a es-
trella americana de cinema Me*
Oberon, casou-se com o director de
scena Alexandre Korda. A actriz ves-
tia um "tailleur" azul-marínho e ti'
nha um chapéo de feltro branco. Os
noivos se encontraram incógnitos ha
cerca de dois mezes em Cap Antibes.

Falleceu um director de "Critica")

de Buenos Aires
BUENOS AIRES, 3 (H.) — Falle-

ceu o administrador geral do jornal"Critica", sr. Juan Rigalti.

Interrompido o novo vôo do
"Yankee Clipper"

PORT WASHINGTON, 3 (T. O.)
— O segundo voo transatlântico do
"Yankee Clipper" foi interrompido
após uma hora de vôo.

O referido avião que com uma trl-
pulação de 14 homens e corresponden-
cia no peso total de 190 kilos, levantou
vôo ás 14 horas com destino á Europa,
regressou após um curto vôo ao ponte
de partida, proseguindo, porem. sem
aterrisar até Baltimore onde será re-
visado. A companhia a que pertence
o apparelho informou que a interru-
pção se deu em virtude de um defeito
no motor, esperando-se que os repares
estejam terminados dentro de 24 lio-
ras.
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PAGINA FEMININA

LEGANCIAEDOLAR
VESTIDOS PARA DANSAR

Chronica de ROSEMARY

OS 
vestidos para dan-

sar continuam ma-

gráficos e amplos,

continuam a procurar a

inspiração do passado, o

Uníid mais feminina, os te-

cidos mais brilhantes, mais

consagrados e subtis, de

grande novidade ou belle-

za de quadro antigo.

Os decótes em coração

recortam-se num setim es-

pesso, maravilhoso de qua-
[idade e côr. Os organdis

de seda "pekinés" são Un-

dos para os modelos cheios

de "volants" e franzidos.

No capitulo das guarni-

ções. destacam-se os bor-

dados luminosos, todas as

flores finas, todos os finos
botões de "strass". E as

rendas, os laços — não fa-
lando em certas jóias, col-
lares, pulseiras, 

"clips" ad-
miraveis, que dispensam

qualquer auxilio para su-
blinhar o estylo, avivar o
conjunto dum modelo so-
brio.

Na collecção de BALEN-
CIAGA vê-se, por exem-

pio, um vestido de tafetá
azul marinho; com a saia
toda franzida e o cor-

po ajustado — "corsage

corselet", dizem os figuri-
nos — tendo apenas quatro
botões e um laço no hom-
bro, como enfeite.

Um vestido preto, de se-
tim, alegra-se com um col-
lar de grandes contas bran-
cas.

-:*:-
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TUBO 650(5

Como conseguir essa leitosa transparência da cutis tão admirada '•'
Não a força dc pó por certo... mas com o cuidodo adequado c um creme
de confiança — Creme Rugol!

As queimaduras de sol, os espinhos, os cravos, os poros dilatados
desapparecem de fôrma agradável em 3 dias, sem levantar a pelle.

GARANTIMOS OS RESULTADOS

Garantimos que o Creme Rugol supprime os manchas, ponnos e sor-
das completamente: que elimina a cutis avermelhada, terrosa ou amarei-
Ioda; que alisa as rugas sem esticar a pelle, mas tonificando os tecidos
subeutaneos.

Se Rugol não fizer tudo isso para v. s., lhe restituiremos o dinheiro
gasto. Esta noite, antes dc deitar-se e depois de limpar bem a sua pelle,
appiiquc v. s. o Creme Rugol, esfregondo-o bem. Em seguida tire o excesso
com uma toalha humiila. Rugol lhe trará muitas satisfações, conservando
clara e formosa a sua cutis.

Laboratórios: ALVIM & FREITAS — São Paulo.

dicações da Moda
Um vestido de noite em"moire" azul ardosia, man-

gas curtas, "bouffantes", blu-
sa cruzada na frente, com
uma dupla fileira de botões
srintillantes.

Modelo de JACQUES
HEEVÍ.

* *
Uni vestido de MAGY

ROUFF para tarde é feito em
"crêpe" da China branco e
preto com um largo "corse-
let" de "gros grain" azul.

* *

As luvas dc "suéde" em
tons pallidos, acompanhando

CONSELHOS DE
BELLEZA

CONTRA irritação da
pelle, um leite de belleza ou
compressas dc água dc raiz
dc altéa.

* * 4
PARA a massagem efficaz

do couro cabclludo, pôde se
empregar uma pequena esco-
va embebida num produeto
oleoso, indicado para o trata-
mento do cabclio.

PELLE 
"FEIA " 

quer dizer
Preguiça da PELLE INTERNA

-(*>-

11A "VITRINE
DOS

CHAPÉOS
Enfeitando um pequeno"canoticr", dois largos "cou-

teaux" que parecem pousa-
dos na aba estreita.

* *
Um turbante de "jersey"

branco.
* *

Uma "toque" de gênero "ha-
billé", composta de duas ro-
sas e dois "bouquets" de fio-
res miúdas, em tons de azul
pastel.

mvura da Pelle
EM 3 DIAS

As Manchas, Sardas, Cravos, Espinhas, a Vermelhidão e a Côr Terrosa
da Cutis Desapparecem. Às Rugas se Alisam.

-(*)-

CUIDADO COM A SUA
BELLEZA

K cousa principal do decadência da
Cutis é, o occumulo de Toxinas nos
Cellulas.

Pela obturação dos poros, devido
muitas vezes a uso de Cremes gordu-
rosos e pegajosos, o cutis Irrita-se.

Apparecem os crovos, as espinhas,
rugas e pés de galllnho.

Contra isso, só ha um verdadeiro
remédio.

Usar o Leite ou Creme de Belleza
PHYLODERM.

As Cellulas, estimuladas pela acção
das VITAMINAS radio-activas que o
Phyloderm contém reactivam-se, e a
CUTIS toma o aspecto viçoso e esplen-
dido do Juventude.

O Leite e o Creme Phyloderm, cons-
tituem, pela sua composição e prepo-
ração scientifico, uma preciosa fonte
de Belleza.

certos vestidos de noite. Al-
gumas são muito longas, fe-
cliadas por innumeros botões.

* *

Luvas de "tulle" preto, com
o punho em forma de "vo-
lant". Fecha-as um laço de
vclludo e guarnece-as deli-
ciosamente um "bouquet" de
flores miúdas.

Um vestido de "mousseli-
ne" azul e rosa, com um "fi-
chu" arredondado, cobrindo
os hombros nu's.

Modelo de GASTON.
* *

Para praia, uma blusa de
rede grossa, vestida sobre
uma outra de tecido egual á
saia curta. Uma golla estreita,
um laço negligente — falsa-
mente negligente, é claro —
um turbante simples complr-
tam o conjunto moderno e
agradável.

Sob a saia rodada e curta
dum "tailleur" de viagem,
uma saia de bordado inglez,
que só a indiscreção do ven-
to fará apparecer de vez em
quando.

Um "clip" côr de rosa, em
forma de coração, para usar
com um vestido azul marinho
e umas luvas rosadas.

-(*).-
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Desperte-a
com um creme que

limpa profundo

pIOROS dilatados e cravos! Que cousa
horrível quando apparecem no queixo

e no nariz. Ficn-se a pensar — porque ella
não faz alguma cousa pnra tratar da pelle ?

A culpa é da pelle interna! Poros tapa-
dos e dilatados! Desperte esta pelle com
o Cold Crcam Pond's, feito especialmente
para limpar e desobstruir os poros.

Applique Cold Cream Pond'a para des-
perlar assim, nervos, glândulas e fibras
e revigorar a pelle. Uma cutis avelluda-
da toma o lugar das manchas e cravos.

Todas as Noites, limpe a pelle com Cold
Cream Pond*s. .Tire o creme. Esfregue
mais creme rapidamente — desperte a pel-
le interna e faça florir a pelle externa.

Todas as Manhas renove essa viçosida-
de com Cold Cream Pond's e note como
clareia e amacia a pelle.

Para Proteger a Pelle Externa Contra o Vento
e o Sol a Sra. Precisa de Um Creme Differente

A paixão faz perder a me-
moria, e a falta de memória
serve á paixão.

* * *
O imprevisto não é o im-

possível, mas uma carta que
entra quasi sempre em jogo.

I f*)

Toda pelle normal precisa de dois
cremes: um para limpeza e o outro
— o Creme Evanescenlc Pond's —

para proteger a pelle e como base
para a maquillage. Experimente-o
e veja como a sua pelle fica ma-
cia e avelludada.

Pura Maquillage Uniforme —
Use Creme Evanescenle Pond's.
Amacia a pelle e a maquillage fica
como a dos institutos de belleza.

Paru Amaciar Durante a Noite
— Depois de limpar a pelle com
o Cold Cream Pond's, passe o
Creme Evanescenle Pond's. Não
é gorduroso e não mancha —ama-

cia a pelle durante a noite toda.

PONDES

A linha muito parisiense de uma capa de pelles iinas,.que,
lembra discretamente um estylo passado e se destina a acom-

panhar os vestidos de tarde e noite.

Um elegantíssimo e pequeno chapéo preto — e as celebres
RAPOSAS PLATINADAS, essa novidade cujo preço é o de
verdadeiras jóias: Rarissimas, por emquanto, são de uma

grande belleza, num contraste de claro-escuro

W <pk —;——
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AMOSTRA
GRÁTIS

Queira envia r-no»
ocouponcomlfOQO

para despesas de remessa de
uma amostra dos dois cremes

PondV Johnson & Johnson do Brasil; Ave-
ilida do Eitado, 147, São Paulo.
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Cidade Eat

CORRESPONDÊNCIA A LEITORAS
INDECISA — Publicarei breve- ra elegância, como, aos rostos de

mente o modelo de "tailleur" que mais de 18 annos. Portanto, não
me pede na sua amável carta. E' se desespere ao constatar que o
pena que se tenha esquecido de seu cabello não cresce tanto
me dizer se lhe interessa um mo- quanto imaginou que poderia
delo bem juvenil, ou' "mais se- crescer,
nhora". Experimente escoval-o todos os

LÚCIA — Como deve saber, já dias durante alguns minutos, em-
estão muito fora de moda as lon- preganrj0 para isso uma escova
gas cabelleiras negligentemente de peUo comprido e bastante
esvoaçantes e raramente favora- rij0
veis a um conjunto de verdadei-

(*)

A
ILLUMINAÇÃO
FELIZ

A dosagem da luz tem uma
grande, grande importância
na atmosphera agradável ou
exasperante duma casa. II-
luminacão excessiva, mal dis-
tribuidã ou deficiente —
quantas vezes por sua causa
nos sentimos mal numa sala
esplendidamente mobilada,
confortável, syrhpathica.

* »'
As donas de casa deveriam

pensar sempre, ao organizar
uma festa intima, um jantar,
um "bridge", no problema da
illuminação.

Para um jantar é indis-
pensavel que ella favoreça a
belleza das mulheres, o bom
humor dos homens e os me-
lhores aspectos do "scena-
rio".

* *

As veias de côr, no tom exa-
cto das flores, dão uma cia-
ridade cuja doçura é precio-
sa. Mas se a illuminação in-
directa não vier ajudal-a, o
conjunto pode tornar-se tris-
te, contrariando a excellen-
cia do "menu", a optima dis-
posição de espirito dos convi-
dados, a intenção muitas ve-
zes "diplomática" do con-
vite...

* * *
Uma idéa encantadora pa-

ra illuminar a mesa dum es-
criptorio elegante — dissi-
mular uma lâmpada numa
encadernação antiga. Nada
mais interessante para valo-
rizar a moldura dum retrato,
o colorido das flores postas
num jarro de matéria pre-
ciosa.

Assim fará uma excellente mas-
sagem do couro cabelludo. A es-
cova deve passar-se em todos os
sentidas e não apenas sobre o
cabello.

As applicações de óleo — fei-
tas por um bom cabelleireiro ou
mesmo em casa, utilizando um
produeto moderno, por exemplo
o novo "Óleo Dopal", que aliás
não sei se já se encontra em S.
Paulo — representam uma vida
nova para o cabello.

Estou começando a organizar
uma pagina dedicada aos pen-
teados mais elegantes e práticos
da Moda actual. Quem sabe se
algum delles a consolará do va-
garoso crescimento do seu ca-
bello?

ROSEMARY

AGENCIA SCAFUTO
R. 3 DE DEZEMBRO, 29

TODOS
OS
MAIS FAMOSOS
FIGURINOS.

AS
MAIS INTERESSANTES
E MODERNAS
REVISTAS DE BELLEZA

ÁLBUNS
DE "TRICOT"

E
"CROCHET"

Publicações literárias,
revistas de cinema, de

arte e decoração.
Sempre
os
melhores
preços.
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APROVEITAMENTO í
DAS RAÇAS NACIONAES

Tivemos occaslão tle publicar nume-
roso noticiário relativo a recente Ex-
posição Regional do Colllnii, promovida
pelo Departamento de Industria Anl-
mal do Estado. Embora de caracter es-
tadual o Importante certame que an-
nualmento so realizara naquella rica
região do Estado dc Silo Paulo terá o
seu ralo de ncção estendido a uma es-
tensa zona do Brasil Central onde se
desenvolvom a criação o engorda de
milhares de bovinos destinados aos
matadouros frigoríficos aqui existentes.
Ncsto partlculnr, a Exposição dc Colli-
na, em confronto com a do nnno an-
terlor. revelou-nos um sensível pro-
gresso na apresentação de vários exem-
piores do novilhos typo frigorífico. VI-
mos ali bclltsslmos lotes quo evidencia-
vam cxccllcnte homogeneidade c optl-
mo estado do gordura. Da mesma for-
ma entro os reproduetores apresentados,
sobretudo Indianos, o certame cvldcn-
ciou notável progresso ncsto particular
e deu-nos a certeza dc que cm São
Poulo Jã existem em fronco desenvolvi
mento núcleos de criação particular de
perspectivas altamente promissoras.

No tocante aos equldeos, lã se acha-
vam explcndtdamcntc representados os
nossos autochtones cavallo Mangalarga
e Jumento Brasileiro.

A representação eqüina constituiu,
sem duvida, um dos maiores attractl-
vos da Exposição, não só pelo numero
dc reproduetores apresentados como
também pela alta classe dc vários
exemplares que conquistaram mereci-
dos prêmios.

O campeonato foi ardorosamente
disputado entre "Ouro Preto", do cap.

1) TUDO BOM E TUDO NOVO

2) PREÇOS REDUZIDOS DE FACTO!

3) PAGAMENTO Á VISTA OU EM
PRESTAÇÕES PELO CREDIÁRIO

StA&ucãy
A CASA N. I ÈFHh PRAÇA DO PATRIARCHA £

Antônio Olyntho Dini/, Junqueira, e"Hontevl", magnífico alazão dc pro-
prledade do sr. Saulo Junqueira Fran-
co. Coubo a victoria a "Ouro Preto"
por voto dc desempate, facto que dc-
monstra o valor Incontostc doa dois
grandes reproduetorc.. que chegaram
Juntos a etapa final e onde um cahiu
vencido apenas por Insignificante dlf-
ferença.

O Julgamento c os concursos realiza-
das foram cuidadosamente acompanha-
dos por numeroso publico, avultando
principalmente os criadores da região,
numa demonstração plena dc grande
interesse pelas extraordinárias "per-
formances" que dc anno para anno vem
revelando o sóbrio eqüino do Brasil
Central.

Quanto ft organização e direcção, o
certame nada deixou a desejar, notan-
do-se quo tudo foi previsto pelo De-
partamento de Industria Animal com
o máximo cuidado para que se revestls-
se do esplendor esperado.

\" de justiça salientar, a magniflea
cooperação prestada á Exposição pelas
Associações Herd Book Caracu' e de
Criadores dc Cavallos Mangalarga.
Além de se fazerem representar por
vários associados que levaram magnl-
flcos exemplares de animaes, lá estl-
veram presentes membros das respe-
ctlvas dircctorlas, muitos dos quaes
participaram de commissões de Julga-
mento. Como estimulo, os referidas as-
soclações também distribuíram nume-
rosos c apreciados prêmios para serem
conferidos a animaes pertencentes a
associados, mediante condições prévia-
mente estipulados para campeonatos,
lotes c conjuntos.
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DE SUAS AMIGAS

PARA 0 MAIS RÁPIDO ANDAMENTO DOS PAPEIS NO
MINISTÉRIO DO TRABALHO

Um novo systema de proiocollo e archivo — Autorizadas pelo Presi-
dente da Republica as medidas solicitadas pelo sr. Waldemar Falcão

DoBlumbro suas amigas
ornamentando sua casa
com tapetes Cruxeiro.
copia iiel dos mais lin-
dos tapetes orientaes.
Desenhos e cores varias,
combinando com qual-
quer interior. Durabili-
dade á prova de tempo.
Um tapete Cruzeiro,
é sempre um attes-
tado de bom gosto.

EXIJA ESTA MARCA
Ao comprar um tapeta,
veriflejue no verão o nom»
Cruzeiro com o meia lua.

TAPETES

POSSIBILIDADES PARA A EXPORTAÇÃO
DE OVOS BRASILEIROS

O INTERESSE E AS CONDIÇÕES DOS IMPORTADORES
BRITANNICOS

"Os factores biológicos
na marcha das civi-

lizaçoes .*

MO, 3 (Da nossa succursal, via
Vasp) — Segundo informação do con-
sulado do Brasil em Liverpool, recen-
temente chegada ao Serviço de Im

mam os importadores aqui, que a em-
balagem que apresenta melhores van-
tagens é a adoptada pela Austrália.
O processo, além de oceasionar que-

DE

prensa do Ministério das Relações Ex- bras rarlssimas, tem a vantagem de
terlores, a Grã Bretanha conserva o *—'  '-•' -'•• — •' '-'--'- -'-

primeiro lugar entre os paizes impor-
tadores de ovos, seguida, respectiva-
mente, da Allemanha, França, 'Sulssa
e Italia.

Os maiores exportadores de ovos, no
biennlo 1936-37, foram a Dinamarca,
a Hollanda e o Império Britannico.
As estatísticas ingtocas declaram que
em .1937 não foi possível obter os da-
dos precisos da exportação brasileira,
tendo sido por isso repetidos os dados
relativos a 1936.

Os paizes do norte da Europa con-
trlbulram com mais de metade da cx-
portação mundial de ovos.

Classificação — E' feita pelo pese- do
ovo, em tres séries, "a", "b" e "c",
contendo cada série 120 ovas. (1 great
hundred).

Na série "a" 1 great hundred, ou
120 ovos, náo deve exceder a 14 lbs.
de peso ou a 6kg,342 (a libra pesa
0kg,453). . jNa série "b" deve pesar mais de
14 lbs. (6kg,342) e não exceder a 17
lbs. (7kg,701).

Na série "o" deve ultrapassar a 17
lbs. (7kg,701).

O mercado dá preferencia aos ovos
de maior tamanho e os rosados têm
a primazia do publico.

Direitos alfandegários — Depois da
celebre conferência de Ottawa, leva-
da a effeito em 1932, apenas os paizes
que compõem o Império Britannico es-
tSo Isentos de direitos para ovos.

O Brasil pagara, pela série "a", um
shilllng por 120 ovos; pela série "b",
um shilllng e seis pence; pela série
"o", um shilllng e nove pence.

E'poca — O periodo mais favorável
aos exportadores brasileiros continu'a
a ser de fins de outubro até melados
de Janeiro: 1.") porque o Inverno eu-
ropeu acarreta diminuição de postura
e consequentemente queda na remessa
dos princlpaes paizes exportadores lo-
callzados na Europa. 2,°) porque a
procura de ovos é maior na alludida
estação invernal, por coincidir com as
festas de Natal e de Anno Novo.

Asselo — Os ovos devem vir lim-
pos, porém, em hypothese alguma, de-
vem ser lavados nagua.

Aconclioionamcnto — Os ovos vêm
geralmente em caixas de madeira, com
espaço entre as taboas, contendo ca-
da caixa 3 "great hundred" ou sejam
360 ovos. As caixas são confecciona-
das de modo a receber dez camadas
de tres dúzias e sendo cada ovo iso-
lado em escaninho de papelão. Infor-

isolar completamente cada unidade, de
modo que em caso de deterioração
de um, não ha perigo de se perder
toda a caixa. Consiste, como se pede
verificar dos exemplares enviados em
separado, em bandejas de papelão en-
rugado, formando cubículos superpôs-
tos, e comportando cada bandeja 30
ovos. As'bandejas são collocadas em
engradados capazes de comportar duas
pilhas de seis bandejas (360 ovos).

Ovos sem casca — São empregados
pelas confeitarias e ha quatro manei-
ras de exportal-os:

1." — Ovo liquido ou congelado, in-
cluindo "glycerinação" (completo com
a gemma e a clara).

2." — Massa da gemma e da clara.
3." — Massa da gemma.
4." — Massa da ciai?, ou albumina.
As colônias britannicas c a China

foram os princlpaes mercados supri-
dores no biennlo 1936-37.

Aoondlcionamento — O acondicio-
namento desses ovos é feito em latas.

Direitos alfandegários — São os se-
guintes os direitos alfandegários para
ovos sem casca:

1." — O ovo liquido ou congelado,
paga meio penny por libra, isto é,
por 0kg,453.

2." — A massa da gemma e clara,
paga dois pence e 1|4 por libra.

3." — A massa da gemma, paga um
penny e 1|4 por libra.

4.° — A massa da clara ou albu-
mina, paga dois pence e 3|4 por libra.

As seguintes firmas estão dispostas
a rsceber consignações do Brasil, sen-
do observadas as instrucções contidas
nesta informação:

Armour e Co. Ltd., 46, Saint John's
Market, Liverpool, 1.

John Collins 10 e 12, Upper Daw-
son Street, Liverpool, W.

Peter Dicklnson Thos, 166, Gtanton
Road, Liverpool, 5.

Hartley Wilson e Co. Ltd., 67 e 69,
Victoria Street, Liverpool, 1.

Lonsdale e Thompson, Ltd., 21, Vi-
ctoria Street, Liverpool, 1.

Rt. Marks, 81, Everton Road, Li-
verpool, E.

J. W. Renwick, 5i, Lewisham Road,
Liverpool, 11.

J. Ruddln, 1 to 4, Saint John's Mar-
ket, Liverpool, 1.

Norman M. Saul, 222, Great Horner
Street, Liverpool, 5.

Slaon Bros, 64, Stanley Road, Boo-
tle, Liverpool.

Thomas e Jones ("Tejay") Llmi-
ted, 14 to 18, Wellington Street, Li-
verpool W.

William Thompson, 85, Collingwood
Street, Liverpool, 5.

CONFERÊNCIA DO PROF. JOSUK
CASTRO, NO DEPARTAMENTO

DE CULTURA
A convite do Departamento Municipal

de Cultura, o dr. Jo.ué dc Castro, proles-
sor de anthropologla da universidade do
Brasil, realizará amanhã, dia 5, no Tro-
cadero, á praça Ramos Azevedo, 4, uma
conferência subordinada ao thema: "Os
íactores biológicos na marcha das clvili-
zações". , . 

'_
Para essa palestra do dr. Josué de Cas-

tro que terá Inicio ás 20,30 horas, náo
haverá convites especiaes, sendo franquea-
do o Ingresso a todos os interessados.

RIO, 3 (Da nossa succursal, via
VASP) — O sr. Waldemar Falcão, Mi-
nistro do Trabalho, submetteu á con-
slderação do sr. Presidente da Repu-
blica a seguinte exposição de moti-
vos:

"Dentro do programma dc organl-
zação administrativa traçado por v.
exc. e que este Ministério tem procu-
rado cumprir integralmente, mereço
attenção especial o problema do ra-
pido andamento e solução dos papeis
submettldos aos nossos diversos De-
partamentos e Serviços. Mediante
portaria e outras medidas de minha
competência, tenho procurado accele-
rar a marcha dos trabalhos em apre-
ço tendo obtido, porém, resultados
que não correspondem á expectativa.
Do estudo feito no tocante ã demo-
ra no encaminhamento dos processos,
verifica-se que a sua causa principal
reside na deficiência dos serviços de
Protocollo e Archivo. O mecanismo
existente deixa muito a desejar. Urge,
pois;, reformal-o, dando-lhe feição
racional e pratica.

soes dos Industriados e o Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado,
examinou-se a possibilidade do ado-
ptar no Ministério um novo systema
dc Protocollo Geral e Archivo, quo
funecione com absoluto exlto, sende
pratico e econômico.

Funecionarios desse Ministério jã
fizeram o estudo necessário, de modo
que esse Protocollo, baseado em mol-
des novos, poderá solucionar perfeita-
mente o problema do rápido anda-
mento dos papeis, que tantas recla-
mações costuma suscitar na admlnls-
tração publica.

Desta fôrma, 'tenho a honra de so-
licitar a v. exc. a necessária autoriza-
ção para que, dentro do limite de
lãOiOOOSOOO, sejam attendidas todas as
despesas com a ínstallação do men-
cionado serviço, despesas essas que
correrão pela dotação da verba' 4 —
Eventuaes — do orçamento deste Ml-
nisterio para o corrente exercício, nos
termos da letra "a" do artigo 246 do
Regulamento Geral de Contabilidade
Publica". ,

CRUZEI
Encontra-se nas boas tapeçarias e casas do moveis

RO

0 INTERCÂMBIO DO BRASIL COM A VENEZUELA

0 ministro Barros Pimenlel explica a importância da sua missão

TERRÍVEIS dores de esto-
MAGO, VÔMITOS E

SOLUÇOS
Illmos. Srs.
A. A. Mazza «Sc Cia. Ltda.
De ha doze annos vinha sendo vi-

ctima de sérias desordens do esto-
mago. A formação constante de gazes,
provocava-me terríveis dores de esto-
mago que augmentavam de intensi-
dade mormente após as refeições e Be-
guidas quasi sempre dc vômitos e for-
tes soluços.

Apesar de seguir o conselho de vários
médicos e de submetter-me a vários
tratamentos, as minhas dores de esto-
mago e distúrbios, continuavam com a
mesma intensidade, o que me fazia
desconhecer de poder recuperar nova-
mente minha /Saude. Felizmente soube
dos "PAPEIS BANKETS", que eu
considero o melhor remédio para o
estômago.

Desde as primeiras doses os vômitos
diminuíram de intensidade, para depois
de pouco tempo, desapparecerem para
sempre como se deu com o soluço.
Digo francamente que ha muitos annos
não me sentia tão bem como actual-
mente. Recommendo os "PAPEIS
BANKETS" a todos áquelles que sof-
frem do estômago.

Como prova de gratidão offereceço-
lhe minha photographia, autorizando-
os fazerem da mesma o uso que Julga-
rem conveniente, (a) SALVADOR PU-
GLIANO.

Nessa exposição de motivos, o sr.
A' semelhança do que realizaram I Presidente da Republica exarou o des-

o Instituto de Aposentadoria e Pen-' pacho: — "Autorizado".

GONORRHÉA
c complicações. Kheumatismo. Asthma. Cura radical e rápida pelo AP.
DE KETTERING. INDUCTO-THERMIA. Drs. Miltlades Rcbuá (Espe-
cialista pelo Departamento de Profilaxia Vcncrea do Rio) e Firminio de

Oliveira Lima. Xavier de Toledo, 46. And. 5.°. Phone 4-1865.'
Das 9 da manhã ás 10 da noite.

0 ÚNICO DESCENDENTE DE PEDRO ALVARES CABRAL
RIO, 3 (Da nossa succursal, via

Vasp) — Noticias Jornalísticas recebi-
das de Lisboa pelo Serviço de lmpren-
sa do Ministério das Relações Exterlo-
res annunciam que o único descendente
vivo de Pedro Alvares Cabral, desço-
brldor do Brasil, é o alumno do Collegio
Militar da capital portugueza, d. João
Brum da Silveira de Vasconcellos e
Sousa. Esse joven é filho de d. Bernar-
do Manuel da Silveira de Vasconcellos
e Sousa, conde de Castello Melhor.

De 1.500, até os nossos dias, nada
menos de 13 chefes teve a illustre fa-
milla de Pedro Alvares Cabral, se con-
siderarmos em linha descendente os
seus representantes que foram: o pro-
prio descobridor, ao qual suecederam
Fernáo Alvares Cabral, valido de D.
João III, fallecido num naufrágio no
Cabo da Bôa Esperança; João Gomes
Cabral; Fernando Alvares Cabral, pae
de d. Maria de Cabral Noronha, esposa
do senhor da Casa de Mafra de En-
xada dos Cavalleiros e dos Concelhos
de Arcgos e Soalhães, que o suecedeu
como primogênita. A seguir, chefiou a
Casa d. Joanna Cabral de Vasconcellos

EXCURSÃO CULTURAL AOS ESTADOS
UNIDOS

Menezes, senhora da Ilha do Fogo, que
se casou com o malogrado conde de
Armamar, decapitado no largo do Ro-
sario, em Lisboa, juntamente com o
duque de Caminha. Em segundas nu-
pelas uniu-se d. Joanna ao visconde
de Villa Nova Cervcira; da união
houve um filho, o 11." visconde
de Villa Nova Cerveira que se lhe se-
guiu no senhorio. Por morte deste ul-
timo, a chefia foi conferida ao 12." vis-
conde de Villa Nova Cerveira, esposo
da prlnceza Maria de Hohenloe, filha
do príncipe Luis Gustavo, do Sacro
Império Romano-Allemão e conde do
mesmo nome. Succedeu-lhe sua filha
d. Maria Xavier de Lima Hohenloe,
viscondessa de Vllla Nova Cerveira, es-
posa do marquez do Alegrete.

A seguir, vemos á frente da família,
d. Thomaz Xavier de Lima Nogueira
Vasconcellos Telles da Silva, ministro
de d. Maria I e seu mordomo mor, ao
qual suecederam sua filha d. Helena
Luisa Xavier de Lima e sua neta d.
Helena Vasconcellos de Sousa, mar-
queza do Castello Melhor, avó do actual
d. João Brum. já citado nesta noticia.

RIO, 3 (Da' nossa succursal, via
Vasp) — O sr. Barros Pímentel
nosso primeiro embaixador naquella
nação amiga.

Falando á imprensa, antes da sua
partida, s. exc. fixou alguns aspectos da
sua missão — estabelecer Intercâmbio
mais accentuado entre os dois paizes.

— O Brasil — disse s. exc. — oecupa
o 18." lugar entre os paizes exporta-
dores na balança de commercio ve-
nezuelano. Pode-se dizer que o inicio
do nosso Intercâmbio com aquelle paiz
datará da creação da embaixada bra-
sileira.

Inicialmente, o transporte de merca-
dorlas será feito por uma companhia
japoneza. Mais tarde, será mantida
uma linha brasileira regular. No dia
24 de junho, será feito um embarque
com mostruarlos nossos, devendo seguir,
para a Venezuela, representantes com-
merclaes do Rio, São Paulo, Bahia e
Pernambuco. E' o primeiro vapor que
enceta relações directas entre o Bra-
sil e a Venezuela.

Informa, a seguir, o ministro Barros
Pímentel que a possibilidade de collo-
carmos nos mercados venezuelanos te-
cidos, conservas e banhas, talvez em
troca do petróleo bruto.

— Posso adeantar que já existe uma
encommenda de moveis feita por ín-
termedlo do Ministério do Fomento da

Venezuela, no valor aproximado de 4
mil contos.

Devo dizer, ainda, — prosegue s. exc,
— que o cônsul Ildefonso Falcão, entre
os grandes benefícios que vem prestan-
do á Inauguração das relações brasi-
lelro-venezuelanas prometteu trabalhar
no sentido da iastallação de um escri-
ptorio commercial na Venezuela.

Nesse esforço pela maior aproxima-
ção entre os dois paizes não podemos
nos esquecer também dos nomes do
cônsul geral João Carlos &íuniz e do
dr. Raul Bopp.

Uborilon* Al vim à PidL» — - S. Paul* í**"' *",i*/ U"

SELECÇÃO PROFISSIONAL FERROVIÁRIA

DR. ÁLVARO ALVES DOS ANJOS
Especialista em doenças da GARGANTA — NARIZ — OUVIDOS participa
aos seus amigos e clientes a transferencia de seu consultório para a RUA
7 DE ABRIL, 53 — 3.° andar. Das 14 ás 17 horas — Telephone, 4-6467

W &À BRONGHITES
TOSSES
GRIPPES

Quando as 'ias respiralonas es-

tão doentes o menor descuido

pode ter conseqüências graves.,
mormente nesta «poça do an-

no BroncWtol. puramenie ve-

cetal debella tosses, gnppes,
cathanos, cronchiies, e coque-
luches em poucos dias.

BR0I1CHIT0L
Produeto Lai. Jumava Ltda.

QUEM FOI QUE
PERDEU?

Acham-se na 1.» Delegacia de Policia, á
rua Florenclo de Abreu, n. 31, os seguin-
tes objectos:

Uma carteira de senhora, com 35*100,
uma bolsa para senhora, com 24S500, um
porta nickel com 4J500, uma clgarrelra.
dois pares de oceulos, uma caneta tlnteiro,
um estojo com lápis, um par de chinelos,
um pé de sapatlnbo, um cachecol, uma
calça para homem, um embrulho com fer-
ramentas, um livro em inglez, um Isqueiro,
um chapéu para homem e um de senhora,
uma boina, uma photographia, quatro pa-
res de luvas, nove argolas com chaves,
dois pedaços de pannos, um cinto para
capa, uma pasta com livros escolares, uma
pasta com uma marmlte e um litro de

Inlcool, 

um estojo para Injecções, tres vi-
dros de remédio, um par de luvas para
criança, uma carteira de Identidade de
Annibal Lopes Lebre, um tubo de pasta
para dente, nove guardas chuvas para se-

nhoras e tres de homens.

A PARTIDA DOS EXCURSIONISTAS
NO "ARGENTINA"

RIO, 3 (Da nossa succursal, via
Vasp) — A bordo do paquete "Argen-
tina", da Frota da Bôa Vizinhança,
partiram para os Estados Unidos os
excursionistas do Touring Clube que
vão realizar a grande viagem cultural,
organizada por essa Instituição sob os
auspícios do nosso Ministério do Ex-
terlor.

Numeroso e luzldo grupo de nossos
patrícios toma parte na excursão, nel-
Ia figurando elementos de real destaque
na sociedade desta capital e dos Esta-
dos. Os excursionistas do Itinerário "A"
(Nova York-Phlladelphla-Washlngton-
Chlcago-Detrolt-Niagara) regressarão
no dia 28 de julho. Os que escolheram
o Itinerário "B" (Chicago- Denver-Co-
lorado Springs - Salt Lake - City - São
Francisco da Callfornla-Los Angeles,
etc.) estarão de regresso a esta capital
no dia 11 de agosto.

Segundo lnstrucções enviadas pela
nossa Chancellaria, os representantes
diplomáticos e consulares do Brasil en-
vidarâo todos os esforços para facilitar
o exlto da excursão, tendo em vista sua
alta finalidade cultural e de cordla-
lidade inter-amerleana.

Festas e recepções especiaes serão of-
ferecidas aos nossos patrícios pela co-
lonia brasileira c elementos de desta-
que na sociedade yankee.

A directoria do Touring Clube íar-
se-á representar no embarque dos ex-
cursionistas que vão aos Estados Uni-
dos.

Os dados para a fixação do Salário Minimo em Per-
nambuco vão ser enviados pelo D. E. P. á

Commissão Especial do Estado
RIO, 3 (Da nossa succursal, via

Vasp) — Devidamente autorizado pelo
Ministro do Trabalho, sr. Waldemar
Falcão, o sr. Costa Miranda, director
do Departamento de Estatística e Pu-
bllcldade, vae encaminhar á Commls-
são do Salário Minimo de Pernambuco
os dados resultantes do Inquérito que
esse Departamento levou a effeito pa-
ra averiguar as condições de vida e re-
colher os typos mais baixos de remu-
neração no effectlvo populacional per-
nambucano.

Os resultados do inquérito feito com
o maior cuidado, servirão de elemen-
tos bastantes para que a Commissão de
Salário Mínimo de Pernambuco possa,
dentro de uma orientação alevantada
que resguarde os legítimos Interesses
do capital e do trabalho, fixar o mini-
mo de pagamento capaz de assegurar
ao homem daquelle Estado o direito á
subsistência.

Pelos dados colhidos no Departamen-

Compro OURO — JÓIAS e
CAUTELAS MONTE SOCCOR-
KO — Dentaduras, Brilhantes,

Ouro balio, etc.

DEL MÔNACO
Fiscal: Banco do Brasil -:

R. Alvares Penteado, 29 — 3.
andar — Sala 6.

to de Estatística e Publicidade, veriíi-
ca-se que o maior grupo dos salários a
secco, abrangendo a agricultura, indus-
tria, commercio e outras actividades,
está situado nos limites de 50$ a 150$
mensaes, pois, representam numa dis-
trlbulção por oito classes, indo de 0 a
40$, mais que a terça parte, listo é,
69,7%; o maior grupo dos salários com
bonificação, abrangendo a agricultura,
Industria, commercio e outras actlvi-
dades está situado nos limites de 0 a
100$, mensaes, perfazendo 88,5%; o
maior grupo de salários mínimos pagos
ao aprendiz e principiante está tam-
bem situado nos limites de 0 a 100$
mensaes, attlnglndo a 94,0%; por fim,
o maior grupo dos salários pagos ao
trabalhador adulto está situado nos 11-
mttes de 50$ a 150$ mensaes, alcan-
çando a 76,4%.
, No Interior do Estado, o maior grupo
de salários a secco está situado nos
limites de 50$ a 150$; o maior grupo
dos salários mínimos pagos ao aprendiz
está dentro dos limites de 0 a 100$ o
o maior grupo de salários mínimos pa-
gos ao trabalhador adulto, dentro dos
limites de 50$ a 1501000.

Os «dados colhidas pelo Departamento
de Estatística e Publicidade enchem
dois grandes livros, nos quaes se en-
contram os quadros synthetlcos e as
tabellas analyticas referentes ás condi-
ções de vida dos trabalhadores, no Es-1 ti
tado de Pernambuco. ' ^títt!?-*"-

A l.o do corrente na sede do li. D. O. It. T.,
Instituto de Organização Racional do Tra-
balho de São Paulo, o professor Roberto
Mange, director da 3.a divisão technica do
Instituto, pronunciou uma conferência so-
bre a Selecção Profissional Ferroviária. '

O conferencista abordou Inicialmente o
problema da Selecção Profissional sob seu
aspecto geral como íactor econômico na
utilização do elemento humano no traba-
lho, mostrando que a Selccçao Profissional
leva a substituir a quantidade pela quali-
dade augmentando assim a efficiencia pro-
ductlva do homem e reduzindo a falta de
mão de obra, o que é de summa Impo.--
tancia no nosso melo.

A Industria dos transportes, pela sua
importância econômica c social, offerece
vasto campo para a Selecção Profissional,
salientando-se nesse particular as estra-
das de ferro cujas actividades profissio-
naes são múltiplas, bem definidas e de
elevada responsabilidade.

Disse o conferencista que toda Selecção
Profissional racionalmente orientada deve
se basear na onalyse profissional realiza-
da em moldes sclentiflcos e essencialmente
sob critério psycho-physlco de pesqolsa.
Dessa analyse resulta o quadro do com.ile-
xo dc qualidades e aptidões que a pro
fissão requer o para cuja verificação i
Fsychotechnlca fornece Importante subsidio

Ha muitos annos que em S. Paulo c
Centro Ferroviário de Ensino e Selecção
Profissional vem realizando taes estudos e
appllcando processos de selecção profissio-
nal para diversas actividades nas estradas
de ferro de São Paulo, com optlmos re-
sultados perfeitamente comprovados. Accen-
tua que a Introducção dos methodos psy-chotechnicos. de selecção profissional re-
monta a 1324, anno em que os Instituiu
no Lyceu de Artes e Officios de Sfio Paulo.

Com dados reaes de efficiencia provam
o conferencista a validade do methodo e
prosegulu, discorrendo sobre a selecção de
escrlpturarios para os serviços burocráticos
ferroviários, que allãs pouco dlfferem dos
executados em escriptorlos em geral. Mos-
tra o processo utilizado projectando na
tela o quadro synthetlco das provas appli-
cadas para a escolha racionai de sma-
nuenses em uma estrada de lerro.

A efficiencia desses processos se torna
patente com a apresentação de graphicoscomparativos dos resultados obtidos com o
grupo de funcelonarlos selecclonados ecom o admlttldo pelo systema commum,
demonstrando que o primeiro attlnge umvalor médio de 68 ao passo que o se-
gundo apenas alcança 35.

No terceiro exemplo de selecçfio profls-

slonal, o orador focalizou a escolha rado-
nal dos conduetores de vehiculos auto-
motores, detendo-so no processo seleetlvo
que, ha vários annos, está sendo applica-
do na selecção dos motoristas do Serviço
Rodoviário da Estrada de Ferro Sorocaba-
na, illustrando, com a projecção de um
filme sobre as diversas provas a que se
subm.ttcm os candidatos a motorista.

Terminou mostrando, em graphicos bem
significativos, a elevada efficiencia que ;:c
pôde attingir com o nosso elemento numa-
no, desde quo s:lcc_ionado por processos
psychotechnicos aluados á pesquisa anthro-
po-physlologica e submcttidos a uma apren-
dizagem racional.

Assim, verifica-se nos graphicos apr.s»n-
tados que nos Cursos de Ferroviários, com
previa selecção dos candidatos se attinçe
cm 3|4 de anno uma efficieii-ia profissio-
nal bem superior n que antigamente se
era alcançada após mais de 3 annos dc
aprendizagem.

Concluiu dizendo que appllcar processos
raclonacs de selecção profissional represen-
ta verdadeiramente a victoria da qualld:i-
de sobre a quantidade.

I Para engordar é preciso
o sangue!! 1

^««jRn:j:i«:::::«j::ms::K::«::::rt«s.

JOSÉ PEDRO
FRANK

Pede-se ao sr. José Pedro
Frank, com 26 annos de edade,
solteiro, vindo recentemente de
Minas Geraes, ou a quem delle
souber noticias, a fineza de
transmittil-as ao sr. José Bene-
dlcto do Amaral, rua Buenos
Aires, 176 — Rio de Janeiro.
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Quantas pessoas, apesar de submet-
ter-se a regimes dietetlcos e trata-
mentos rigorosos não conseguem au-
gmentar de peso ! Para se engordar.
é preciso, em primeiro lugar, depurai'
o sangue, sem o que, todos os trata-
mentos e regimes são inefficazes. As
impurezas do sangue sugam todas as
forças e energias do organismo, tor-
nando, portanto, impossível o menor
augmento de peso e predispondo-o a
muitíssimas enfermidades, taes como:
Rheumatlsmo, Sciatica, Furuncolose,
Eczemas, Feridas rebeldes, Erupções
da Pelle, Queda do Cabello, Orticaria,
Hcmorrhoides, Syphilis e muitas outras
doenças cuja origem é sempre desço-
nhecida.

O Ellxir Brasil, depurativo, a base
de plantas mediclnaes brasileiras, pu-
riflea o sangue, reactlva tedas as fun-
cções orgânicas e faz engordar em
multo pouco tempo: com dois vidros
apenas engorda-se vários kilos I

Desde as primeiras colhelradas de
Ellxir Brasil, o paciente percebe per-feltamente seus effeitos benéficos; uma
sensação agradável de bem estar asse-
nhora-se do organismo, volta a alegria
e vontade de trabalhar ao mesmo tem-
po que todos os symptomas resultantes
da Impureza do sangue desapparecem
para sempre !

Lembre-se que para se ter saude é
preciso ter o sangue limpo. O Ellxir
Brasil devolve a saude e faz engordar
em pouco tempo.
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A historia estadunidense na Feira de Nova York
"GEORGE WASHINGTON" VOLTA A FAZER A HISTÓRICA VIAGEM MOUNT VERNON-NOVA YORK — CENTO E CINCOENTA

ANNOS DEPOIS. MOTIVADA PELA FEIRA INTERNACIONAL DE NOVA YORK, REPRODUZ-SE A JORNADA CELEBRE, EM QUE
UM CARICATURISTA NEO-YORKINO REPRESENTA O PAPEL DE "PAE DA PÁTRIA" — O "GENERAL" RECORDA, AOS ENTHU-

Ha cento e clncoenta annos, George SIASMADOS CIDADÃOS DE ALEXANDRIA, QUE, NA ÉPOCA to do gcneral-presldcnte, c o sr. Hor
Washington foi eleito primeiro presi- DE SUA PASSAGEM PELA TERRA, AINDA NAO SE HAVIA

INVENTADO A CANETA-TINTEIRO. PARA
FACILITAR A CAÇA DE AUTOGRAPHOS

dente da nação que clle, mais do que
qualquer outro mortal, contribuir»
para formar, com o ímpeto decisivo do
Mias armas.

Ao ser eleito, Washington abando-
nou a sua fazenda dc Mount Vernon,
no Estado de Virgínia, Iniciando a
viaRcm Irlumphal que o havia do con-
duzlr a Nova York, cidade que fôrn
designada para primeira capital do
paiz que deveria ser, como hoje é, a
Republica mais rica c mais poderosa
do mundo.

A viagem que, nos nossos dias, re-
quer apenas sete horas dc automóvel
-- que é feita cm quatro horas por
um modernlsslmo trem clcctricc — c
que um aeroplano faz em pouco menos
de cem minutos, exigiu, naquella época,
sete dias, ao precioso tempo do "pae
da pátria norte-americana". Comtudo,
foram sete dias bem aproveitados; du-
rante esses sete dias, Washington rc-
cebeu a homenagem calorosa dos seus
concidadãos; nesses sete dias, as popu-
laçóes do trajecto lançaram, ao crea-
dor da nova nacionalidade, os applau-
sos que lhes sahiam do mais profundo
do coração.

A Feira Internacional de Nova York,
que está resuscilando factos e coisas
do passado — factos e coisas que só se
podiam contemplar nas bibliothecas e
nos museus — quiz collocar, deante dos
olhos dos cidadãos norte-americanos
de hoje, aquelle capitulo histórico da
nação, de grandeza singular. Quiz re-
viver aquelle episódio, em todos os seus
mais insignificantes pormenores, dando,
aos contempladores, a opportunldade
de se sentirem projectados no passado
longínquo.

Washington, um "Washington" que
se parece muito com o immortal crea-
rior da nacionalidade norte-americana,
voltou a percorrer, em sua diligencia
enfeitada, as velhas paragens que as-
sistiram ás glorias da aurora da pa-
tria c que, hoje, estão sensivelmente
mudadas, por obra da civilização. Ago-
ra, as estradas de Mount Vernon estão
todas asphaltadas; no trajecto entre
Mount Vernon e Nova York, existem
enormes núcleos de população progres-
sista. com que o primeiro presidente
dos Estados Unidos, sem duvida, nem

aXde°Wal^^ Caracterizado de George Washington, Denys Wortmcm entra na
o centro da actividade burocrática do diligencia em que repetiu — seauindo o curso original da viagem

Sr^quan^o grande' p^liüco atra- do pae da patria norte-americana - a jornada do primeiro presi-
dente dos Estados Unidos, de Mount Vernon a Nova York, reali-

ton se encarregou do papel de Charles
Thomiwon, seu secretario no congres-
so continental. Mais tarde, o sr.
Strong teve, a seu cargo, a parte do
governador Cllnton, de Nova York. O
sr Wortman foi escolhido para des-
empenhar o papel dc Washington, não
somente devido A sua semelhança
physica com o "pae da patria", mas
tambem ixir causa dos seus profundos
conhecimentos da historia da revolu-
ção, o que lhe permittlu representar o
referido papel cm condições absoluta-
mente lnegualaveis.

Cerimonias e festas pittorescas mar-
caram a passagem da comitiva, por
todas as localidades do trajecto; em
todas as localidades, a esplendida di-
llgencia, puxada por sete lindos cavai-
los, foi recebida com enthuslasmo sem
par. Em Washington, todos os "inter-
pretos" da caminhada histórica foram
recebidos pelo presidente Roosevelt, na
Casa Branca.

Uma vantagem que a civilização of-
fereceu, aos propugnadores da idéa de
se reviver a histórica jornada wasli-
ingtoniana foi a de não se precisarem
de mais de doze cavallos, para vencer
todas as etapas da viagem. Ao cabo
de cada vinte milhas de marcha, os
anlmaes, cansados, eram substituídos
por outros; os cansados, porém, ao
invés de ficar na localidade de rc-
cambio, iam sendo rcmettldos á etapa
seguinte, em caminhões velozes; ali,
repousavam e passavam, depois, a sub-
stituir os cavallos que os haviam sub-
stituido na etapa anterior.

Os trabalhos de investigação histo-
rica, para a realização do "percurso
de Washington", nesta época do au-
tomovel, do aeroplano e do radio, es-
tiveram sob a direcção do dr. Frank
Monagham, do Departamento de His-
torta da Universidade de Yale. O dr.
Monagham é, tambem, director da sec-
ção de investigações da exposição uni-
versai de Nova York.

vessou o Potomac, a caminho da poi-
trona presidencial. Agora, ao chegar a
Alexandria — primeiro ponto de para-
da da cavalgada histórica — os ei-
dadãos, sempre um pouco crianças,
correram para pedir, ao "general" que
representa a personalidade de Was-
hington, o seu autographo. E este "ge-
neral" teve de recordar, a mais de
cem mil pessoas, que, no tempo da via-
gem authentica de Washington, não
existiam canetas-tintelro, e que, por-
tanto, os autographos não faziam parte
da cnseenaçáo histórica...

Dcnys Wortman, caricaturista do"New York World Telegram", é o"George Washington" que percorreu,

zada precisamente ha cento e cincoenta annos

no dia da inauguração da Feira Mun-
dial de Nova York, a rota palmilhada
pelo "pae da patria". Simultânea-
mente, realizaram o mesmo percurso
os srs. Messmore Kendall, presidente
geral da liga dos "Filhas da Revolu-
ção Norte-Amaricana"; Laurens M.
Hamilton, tataraneto de Alexandre
Hamilton; William S. Horton, membro
da Sociedade de Cincinnatl, e Austin
Strong, comediographo muito repu-
tado.

Os srs. Hamilton c Horton foram os

JÓIAS ?
AVALIADOR OFFICIAL

OURO, PRATA, PLATINA, CAUTELAS DO MONTE DE SOCCORRO, etc.
e moedas em geral. O leitor quer conhecer o valor real de suas jóias ? Quer
comprar ou mesmo vender suas jóias ? Procure o avaliador juramentado
em jóias sr. BENEDICTO A. BRETANHA, á praça da Sé, 9-E, 3.° andar,
sala 9. O único que pode OFFICIALMENTE lhe orientar com toda segurança.

companheiros da moderna viagem da
moderna ficção de George Washington,
na diligencia official, durante a jor-
nada que durou, exactamente, sete
dias. O sr. Hamilton fez o papel de
"Coronel David Humphreys", ajudan-

GONORRHÉA - IMPOTÊNCIA
DR. FEÜCIO ASCAR

Cura radical e rápida de blenor
rhagia aguda — chronlca e sua»
complicações (Prostatis, cystites,
vesiculites, Orchi - Epididimites,
Estreitamento da urethra. Rheu-
matismo, etc), por methodo pro-
prio. Urethroscopia. Cystoscopia.
Lavagens das vesiculas semínaes.
Consultas das 10 ás 11 !& e das
13 ás 19 horas. Rua Libero Ba-
daró, 561, 2." sobre-loja — pnone.
2 - 4595 — Residência, 7 - 453b.
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SERVIÇO ESPECIAL DA RDV —
Viajamos através de uma região sin-
gularmente coroada de colunas de pe-
quena altura formando verdejantes e
graciosas ondulações que se aplanam

I em direcção ás campinas de Hesse. Num
valle aprazível serpenteia o rio Fulda
em pachorrentas curvas; e ao longe
apparece de surpreza uma cordilheira
de altitudes que se separa para dar
passagem ao rio. No quadro de uma
paizagem adorável apparece-nos então
a cidade de Kasscl, cujas ruas de ale-

tende-se o notável e enorme parque
florestal com os seus lagos, chafari-
zes, cascatas e um repuxo que é o
maior de toda a Europa, pois lança
um jorro de água a 50 metros de al-
tura. Por este parque immenso póde-se
passear quatro horas inteiras sem nos
fartarmos de ver e de admirar. Ainda
nos falta subir ao cume do Karlsberg
com 523 metros de altura, onde nos
espera uma prodigiosa surpreza repre-
sentada pçlo Octogon, uma ruína ar-
tificíal de oito lados e tres andares,

ASSUMPTOS DEBATIDOS NA ULTIMA REUNIÃO DA DIRECTO-
RIA — CONVITE DA SECRETARIA DA FAZENDA — IMPOSTO

DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES — OUTRAS NOTAS

Sob a presidência do sr. Pedro de Assis (do ministro J. A. Barbosa Carneiro, pela
Oliveira, 2.0 vice-presidente, na ausência collaboração que sempre recebeu da Con-

.... t»„„t.. ai,.„m ,i« íceiim.l federação e da Federação dns Industrias,
quando director executivo do Conselho Fe-
deral de Commercio Exterior. Sclente. Ar-
chive-se.

Olficio do director geral da Secreta-
ria da Agricultura, sobre o restabeleeimen-
to do Museu Agrícola e Industrial. A'
Commissão de Fomento da Industria, com
a cooperação dos directores, srs. Arman-
do de Arruda Pereira c Antônio de Sousa
Noschcsc.

 Officio do Syndicato dos Industriacs
em Calçados, approvando a orientação que
a Federação vem imprimindo na defesa
dos interesses das classes produetoras.
Agradecer.

Telegramma do sr. França Filho, pie-
sldente da União dos Syndlcatos Patro-
naes do Districto Federal, congratulando-
se com a Federação pelo discurso proic-
rido pelo seu presidente, sr. Roberto Si-
monsen, por oceasião das homenagens pres-
tadas ao sr. Argemiro Couto de Barros.
presidente da Associação Commereial.
Agradeça-se.

Carta da firma associada José Bru-
no e Cia., agradecendo serviços prestados
pela Federação na defesa de seus interes-
ses Industrlaes. Inteirado.

 Officlo do sr. Álvaro Martins Ferrei-
ra, director do Departamento do Expe-
diente e do Pessoal e carta do dr. Os-
waldo Aranha Bandeira de Mello, director
do Departamento Jurídico, ambos da Mu-
nicipalldadc da capital, agradecendo o of-
íereclmento de suggestóes íeitai, pela Fe-
deração sobre a reforma do contracto com
a Companhia Telephonica Brasileira. Agra-
decer. A' Commissão de Fomento da In-
dustria.

Convite do I. D. O. R. T. para a
conferência do sr. Roberto Mange, sobre
"Sellação Profissional Ferroviária". A dl-
rectorla deliberou designar o sr. Marisno
Marcondes Ferraz para represental-a.

Constou ainda da ordem do dia a dis-
cussão e approvação dos pareceres da
Commissão de Legislação Soclal-Traba-
lhista e Commissão dc Finançps, Orçamen-
tos e Rendas, este ultimo referente á XII
Feira Internacional dc Amostras, a reall-
zar-se em 15 de novembro p, futuro, no
Rio de Janeiro, quando se commemorara
o Clncoentcnarlo da Republica.

Nada mais havendo a tratar e nenhum
dos directores querendo fazer uso da pa-
lavra, o sr. presidente deu por encerrada
a reunião.

justificada do sr. Paulo Álvaro de Assum-
pção, l.o vice-presidente e do sr. Roberto
Simonsen, t|Ue se encontra no Rio de Ja-
neiro, tratando de interesses das indus-
Irias, secretariada pelo sr. Antônio de
Sousa Noschcse, l.o secretario, e com a
presença dos directores, srs. Octavio de Sá
Moreira, Theophilo Olyntho de Arruda, Or-
lando Augusto de Toledo, Luis Ferreira
Pires, Mariano Jatahy Marcondes Ferraz,
José de Assis Ribeiro, Carlos pinto Alves,
Jorge Griesbach, Eduardo Jafet e Arnaldo
Lopes, realizou-se quarta-feira ultima, a
17.a reunião semanal ordinária da
dlrectoria da Federação das Industrias
do Estado de S. Paulo. Esteve, tambem,
presente o sr. Guilherme Vidal Leite Ri-
lieiro, secretario-geral da entidade.

A acta da reunião anterior foi lida e
approvada sem debates.

Em seguida, passou-se á leitura do ex-
petiiente que constou da exposição do ba-
lancete mensal, approvado pela directoria
e exposição detalhada do Departamento de
Expansão Social, além dc approvação dc
propostas de admissão de grande numero
de novos sócios.

TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS
Poi lido, cm seguida, um officlo do sr.

Secretario da Fazenda, solicitando a de-
slghgçao de representantes que Integrarão
o Tribunal dc Impostos e Taxas na quall-
rictlc de Juizes e supplcntes contribuintes,
sendo deliberado que o sr. secretario ge-
rai se entenda com as demais entidades
para a indicação dos nomes.

IMPOSTOS DE INDUSTRIAS E
PROFISSÕES

E' lido um officlo da Associação Com-
mercial de São Paulo, communicando as
deliberações tomadas pela Commissão Mis-
ta dc Revisão do Imposto de Industrias
c Profissões, e a creação de uma commis-
não definitiva para estudar a revisão do
icgulamento da qual faz parte o director
da Federação, sr. Arnaldo Lopes, como re-
piesentante das Industrias.

OUTROS ASSUMPTOS DEBATIDOS
Constaram ainda do expediente os se-

uulntes assumptos:
Communicado da Liga de Comme-cio e

Industria de Louças e Ferragens de São
Paulo, da eleição e posse da nova dlrecto
ria. Inteirado. Agradeça-se.

— Carta da Confederação Nacional da
Industria transmlttindo os agradecimentos

roada pela estatua a Hercules, com 9
metros de altura, modelada em cobre
ha duzentos annos atrás, por um ou-
rives de Augsburgo chamado Anthony.

Dessa altura o immenso panorama
que abrange as terras de Hesse em
dias claros avista-se os montes do Harz,
a floresta da Thuringia, as altitudes
do Rhoen e do Vogelsberg e as da
montanha Rothaargebirge a oeste. Wi-
lhelmshoehe é actualmente um sitio
muito freqüentado como estância cll-
materlea para curas pelo systema de
Kneipp, possuindo hotéis, sanatórios,
pensões, um Kurhaus, um balneário e
uma grande piscina lindamente si-
tuada.

Nas proximidades ha ainda um ou-
tro palácio situado no meio de um
magnífico parque que é um dos mais
bem conservados de todos os palácios
construídos na Allemanha, em estylo
rococó: Wilhelmstal, cujos Interiores
foram luxuosa e artisticamente deco-
rados no mesmo estylo.

GONORRHÉA - IMPOTÊNCIA
E SUAS COMPLICAÇÕES

DR. ORLANDO MELLONI
Cura radical, de 4 a 5 applicações e sob o controle de laboratórios.

Processo norte-americano, pela apparelhagem de KETTERING. Cirurgia
do apparelho uro-genital. RUA LIBERO BADARÓ*, 196, 1.° andar, saias
1, 15 e 16 — Phone 2-3501. Residência: 2-5825,

! gre casario sobem pelas encostas da' que foi construída em 1700 e que é co
floresta Habichtswald.

A locomotiva que puxa o rápido deu
talvez em Kasscl as primeiros passos
no caminho férreo da sua vida. Sim,
Kassel é o berço de milhares de lo-
comotivas; em 1810 fundou-se a fa-
brica de machlnas de Henschel <fc
Sohn, de cujas officinas saiu em 1848
a primeira locomotiva desta casa, que
é actualmente a maior fabrica de lo-
comotivas da Europa. Em Kassel fa-
bricam-sc tambem vagões, aviões sem
motor, instrumentos dc physica, lona
e diversos preparados chimicos e phar-
maceutlcos que são exportados para to-
dos os paizes do mundo.

Porém, quando o turista sahe da es-
tacão em vão procurará com a vista
os' palácios da industria, chaminés dc
fabricas e bairros de trabalhadores;
em vez disso, verá a belleza bem cul-
tivada desta cidade-residencial, que se
orgulha de ter uma historia millena-
ria "— vem mencionada em pergami-
nhos do anno de 913 com o nome de
Chassaia, corte de reis francos — e
uma percepção salutar das modernas
realidades. O quadro harmonioso de
Kassel, depois de o admirarmos de lon-
ge, vemol--o confirmado a cada passo
e em cada detalhe; grandes praças
ajardinadas interrompem o dedalo de
ruas e são como as alegres clareiras
de uma floresta, comparação esta que
não é de todo destituída de funda-
mento, visto que a cidade está situada
no meio de uma grande floresta que
a contempla de todos os lados.

Passeemos agora pela extensa praça
Friedrlchsplatz, sob as velhas tlllas que
ensombram os palácios circumdantes;
num delles está installado o Museu do
Papel Pintado, que é único no mundo.
No Museu Priderlcianum acha-se a Bi-
bliotheca de Hesse, com mais de 
300.000 volumes, 5.000 manuscriptos é
uma preciosidade mundialmente ceie-
bre que é um fragmento da canção dos
Nibelungos, do século VIII, o unlco
poema que conservamos dos áureos
tempos da literatura épica da Alie-
manha. Nesta blbliotheca trabalhavam,
ha cem annos, os irmãos Grimm, il-
lustres phllologos e autores de contos
para crianças.

A Wilhelmshoeherstrasse conduz-nos
á direita até ao sopé do morro que
supporta o palácio mundialmente afa
mado de Wilhelmshoehe, situado num
parque que foi creado ha duzentos an-
nos e que é o maior parque montanho-
so da Europa, sendo considerado ainda
hoje como um dos mais bellos e mais
interessantes de toda a Allemanha.

O palácio propriamente dito, situa-
do a uns 100 metros de altura acima
do nivel da cidade e construído em
1800, por S. L. du Ry, no estylo do
classlclsmo para o Eleitor Guilherme
de Hesse, está decorado e moblliado no
estylo império e conserva muitas re-
cordações do imperador Napoleão III,
que aqui residiu como prisioneiro de-
pois da batalha de Sedan, oecupando
vinte e dois appartamentos, de 3 de
setembro de 1870 a 9 de março de
1871. Em volta do palácio, subindo

Õ%&ãicà CONFORTO
através dos tempos

A electricidade

A palavra electricidade vem de ele-

ktron, denominação que os gre-

gos davam ao âmbar, cuja proprie-

dade de attrahir outros corpos, quan-

do friecionado, era por elles conhecida.

Embora tão remotamente conhecida,

a electricidade só entrou no campo

das experiências praticas depois dos

estudos de Galvani e Volta. A pilha,

invento deste ultimo, abriu caminho

para as mais sensacionaes descobertas.

A pedra fundamental da industria da

força e luz, porém, foi o dynamo

construído por Faraday, em 1831.

As múltiplas applicações da electrici-

dade — de que Edison foi o pio-

neiro, inventando a lâmpada incan-

descente — tornaram essa prodigiosa
fonte de energia a mais fiel col-

laboradorn do progresso humano.

A ella se deve o aperfeiçoamento

de quasi todas as industrias actuaes.

A agudeza e a resistência do fio das

lâminas Gillette Azul são uma resul-

tante da applicação scientifica da ele-

ctricidade na tempera do aço. Um

processo clectro-technico exclusivo

permittiu á Gillette offerecer ao pu-
blico a melhor e a mais resistente la-

mina de barbear até hoje produzida.
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Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro
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A historia da estrada de ferro
na Feira Mundial de Nova York

ÍÍS

CUSTARAM MAIS DE TRES MILHÕES DE DOLLARES AS INSTALLAÇÕES COM QUE A "EAS-

TERN RAILROADS PRESIDENTS' CONFERENCE" OFFERECE, AOS VISITANTES DA GRANDE EX-

POSIÇÃO NEO-YORKINA, A HISTORIA PANORÂMICA DA INDUSTRIA FERROVIÁRIA - A PRI-

MEIRA LOCOMOTIVA QUE CORREU NOS ESTADOS UNIDOS FOI POSTA AO LADO DA LOCO-
MOTIVA MAIS PESADA E MAIS GIGANTESCA DO MUNDO

A historia da estrada de ferro —
particularmente nos Estados Unidos,
que são o paiz onde as ferrovias attln-
giram maior esplendor e onde são uti-
lizadas em maior escala — é apresen-
tada, em forma panorâmica, mas cor-
recta e precisa, na Feira Mundial de

vas e vagões de todos os typos se ex-
hibem ao ar livre, oecupando mais de
um kilometros de linha, cujos trilhos
foram assentados ao lado do amphi-
theatro.

A estrada de ferro modelo contem
todas as unidades do systema com-

tos e suas sereias, os respectivos traba»
lhadores; o carvão é carregado em va-
gões em miniautra, e é descarregado
nos embarcadouros dos "ferries"; os
carros de praça transportam passagei-
ros até á estação terminal, onde to-
mam o trem — e o trem, sempre em
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A maior e mais pesada locomotiva que cruzou o rio Hudson é levada a bordo de um "ferry", de

Nova lersey a Nova York. rumo á Feira Mundial. Este monstro de ferro tem o nome
de "George H. Emerson"

O segredo'c/^ 
MOCIDADE e

da BELlEZAé
„ fâoS/mple^Â

Consultas das 10 ás 12, das 14 ás 18 e das 20 ás 21 horas.
.¦JMtau^w-w,...,^,H«^^ Pela^. encostas do morro Karlsberg cs-
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m
20:000$000

Paga-se a quantia acima a quem
arranjar uma collocação vitali-
cia — estadual ou federal — com
ordenado mensal superior a 1:500$.

Guarda-se e pede-se o máximo
sigilo. Carta sellada a A. S. I. P.,
nesta redacçâo.

Nova York, ha poucas semanas inau-
gurada. Desde a lendária "Stourbridge
Lion" até ás locomotivas mais moder-
nas, de linhas aerodynamicas, tudo
quanto constitue actividade humana,
nesse sector constructlvo, foi posto em
relevo, de maneira impressionante e
animada, accentuando a importância
que cada novo feito, relacionado com as
ferrovias, teve para o desenvolvimento
e a prosperidade do paiz

A apresentação desta historia, na
feira neo-yorklna, íoi auspiciada pela"Eaestern Railroads Presidents' Con-
ference", e, neste empreendimento,
collaboraram vinte-e-sete companhias
de estradas de ferro da zona leste dos
Estados Unidos. O custo das installa-
ções, que se tornaram necessárias, se
elevou a mais de tres milhões de dol-
lares.

A reconstrucção da historia da es-
trada de ferro, que se considera como
sendo a mais completa até agora reall-
zada, oecupa o pavilhão mais amplo da
feira, abarcando um espaço de deze-
sete acres. Nelle se vê o maior com-
boio ferroviário, em miniatura, até ho-
je construído; este comboio está muni-
do de installações convenientes, destl-
nadas a ensinar ao publico todos os
passos dados pela industria constru-
ctora de locomotivas e vagões. Um vas-
to amphithêatro apresenta o progresso
das locomotivas; neste recinto, o visi-
tante da feira encontrará os typos
maiores e mais modernos de machlnas
tractoras hoje conhecidos. Note-se que,
neste anphitheatro, figuram locomoti-
vas e composições ferroviárias remetti-
das pelos governos da Italla, da In-
glaterra, do Canadá e de outras na-
ções.

O "Pavilhão das Estradas de Fer-
ro" tem a capacidade de 144.000 pés
cúbicos, e é de forma seml-clrcular.
Nelle se encontra a estrada de ferro
modelo, enorme apresentação anima-
da que expõe a eonstrucção ferrovia-
ria, desde o momento em que as ma-
terias primas saem da mina e da fio-
resta, até ao acabamento da locomo-

'tiva e dos vagões modernos. Locomoti-

pleto e funeciona em grande escala,
realizando toda espécie de provas, numa
plataforma de 140 pés de largura e 40
de comprimento, numa secção especial
denominada "Funecionamento de Es-
tradas de Ferro". As quinhentas uni-
dades do material movei operam.em
3.800 pés de trilhos, em terreno oceu-
pado por uma metrópole, por áreas
ruraes, por minas de carvão e de fer-.
ro, por embarcadouros e molhes — tudo
em miniatura perfeita. Neste conjunto
em miniatura, não foram esquecidos os
túneis, as fabricas e os povoados. .

O que se denomina "Pavilhão das
Estradas de Ferro" compreende mais
de mil edifícios, seis mil arvores, rios,
cães, etc.

Esta complicada mas magnífica ins-
tallação é offrecida ao publico num
espectaculo cujo cyclo se completa e se
reinicia a cada quarenta minutos. Para
a contemplação deste espectaculo único
no mundo, construiram-se archibanca-
das capazes de accommodar mil pes-
soas. O funecionamento espectacular
começa de manhã e termina á noite.
Cada cyclo, que se conclue em quaren-
ta minutos, é tão completo, que até as
luzes das estrellas, o apparecimento e
os desapparecimentos da claridade das
madrugadas e o episódio pitoreco do
crepúsculo foram levados na devida
conta.

Na miniatura, todo o systema come-
ça a operar com o raior do dia; fa-
brica e minas chamam, com seus api-

miniatura — começa a operar. Os trens
de carga, transportando prodúctos agri-
colas, desapparecem nos tunneis e re-
apparecem do outro lado das monta-
nhas. Ao tombar da noite, tudo se 11-
lumina.

Muitas locomotivas e numerosos trens
históricos se exhibem neste pavilhão.
Entre as locomotivas, figura a "Tom
Thumz", na qual Peter Cooper, em
1829, empregou canos de espingarda
para servir de tubos de caldeira. Obser-
ve-se que esta locomotiva, absoluta-
mente primitiva, perdeu uma corrida
apostada com um carro puxado por
uma egual...

Outras locomotivas apresentadas são
a "Stourbridge Lion", construída na
Inglaterra e levada para os Estados
Unidos em 1829; (foi esta a primeira
locomotiva que funecionou na terra do
Tio Sam); a "Best Friend of Char-
leston", construída em 1830, na velha
fundição de West Point, e utilizada,
durante muitos annos, na estrada de
ferro de Carollna do Sul; a "De Wltt
Cllnton", construída em 1831, em N.
York, que, na sua primeira viagem,
puxou tres vagões de passageiros, de
Albany a Schenectady, na velocidade
de mais de quinze milhas horárias; a
"Atlantic^', construída para a "Bal-
timore : ílhlo Railroad", em 1832, que
foi a primeira locomotiva que entrou
em Washington; e a "Galloway", pri-
meira locomotiva construída com a cal-
deira em horizontal, e que correu, pela
primeira vez, em 1837.

Moacyr Santos
EX-AGENTE EM PALESTINA

Para regularização dos serviços da agencia que feve a seu cargo,
em Palestina, convidamos o sr. Moacyr Santos a comparecer ao escri-
ptorio desta folha.
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Vinho de laranja I Processos de matança dos animaes de açougue

(Para o "Correio Paulislano")

ISALTINO DE MELLO
(Redactor da Pagina Agrícola
do "CORREIO PAULISTANO"

Em commentarlo anterior fizemos ligeira advertência aos se-
nhoSs cSHtores. no sentido dc melhorarem as condições sa-
"^^omtso^riaCfaugmentada a producção e estot s<> apre-
sentaria em condições de competir com os demais centros pio-
Motoros, que nòs fazem concorrência, nas praças consumidora^

Hoje nos permittlmos mais algumas suggestões sobre tao lm-
portanto assumpto. ,„..---1-„

Não é bastante assegurar bom consumo ás nossas laranjas.
As culturas cltricolas augmentam progressivamente cm nosso

Estado e nos demais Estados brasileiros, como augmentam, e muito,
Cm 

e! dia virfem que, apesar de todos os esforços, a exportação
da laranja, ficará reduzida. _

E' tempo de se cuidar da sua defesa; e nao somente da la-
ranja, porém das frutas brasileiras, em geral.

A maneira mais pratica de se conseguir essa defesa consiste
na industrialização daquelles productos.

Sabemos que a laranja produz optlmo vinho e, aproveitada
em doces em compotas ou crystallizada, constitue produeto de
grande procura.

O mesmo se dá com o abacaxi e quantas outras frutas que
produzimos, cada qual, mais saborosa.

Se assim se fizer. Se se montarem grandes fabricas de vi-
nhos de laranjas, de champagne de abacaxi, de doces em conser-
vas, outras fontes de receita estarão abertas e os nossos pomares
vicejantes continuarão valorizados.

Meditem os citricultores nessa face do problema e, decerto
que encontrarão nella uma grande defesa para os seus pomares
e a possibilidade de grandes resultados.

Fala-se muito na guerra. Mas a guerra maior, embora in-
cruenta, é a de mercados, e os produetores têm que se apparelhar
para elia, de animo resoluto, sem esmorecimentos e com a von-
tade firme de vencer.

Para isso, abandone-se a rotina e se vá para o campo com
as armas modernas, com os processos e methodos modernos, con-
quistas que são de pesquisadores intelligentcs e eollaboradores
dessa obra de erguimento de nivel, cujas linhas de contornos se
esboçam já nos sectores agrícolas e industriaes.

DR. L. N. SEGURADO jmedico veterinário

Tcndo-so cm vista o facto dc oue pontengudos que determinam j a des
os animaes, tal como os homens, são
sensíveis aos soffrimcntos physicos, c
que, quanto mais perfeita é sua estru-
dura cerebral, mais Intensa e a dôr
que experimentam, faz-se mister que
os processos dc matança dos animaes
sejam os mais humanitários passíveis
visando sempre uma morto Instantu-
nca ou assegurando a perda Immcdla-
ta e completa da sensibilidade cons-
ciente para evitar Inúteis soffrlmnn-
tos.

Do lado commercial da questão cs-
ses processas devem concorrer ã ob-
tenção de uma carne de melhor qua-
lldadc o de conservação mais dura-
doura.

Ha tres grupos dc processos que se
podem lançar mão para o sacrifício
dos animaes nas matadouros:

VINHO CREOSOTADO
FRAQUEZAS EM GERAL

1) Morte por sangria a frio ou dc-
golamcnto.

2) Morte brusca com sangria lm-
nicdiata.

3) Atordoamcnto c morte pela san-
grla immediata.

1) O primeiro processo, também
conhecido por methodo israelita, con-
siste em matar-sc o animal pela sim-
pies anemia, retirada total do san-
gue, seccionando-se os grandes vasos
do pescoço. A morte é lenta e á me-
dida que o animal perde o sangue pas-
sa por todas as phases da agonia. E'

trulção da massa encefallca, com
morte brusca do animai. Por este
processo ha parada Immediata dos
movimentos respiratórias e quasl lm-
cmdlata das movimentos cardíacos,
perdendo-se um grande auxiliar para
uma perfeita sangria.

3) O terceiro grupo dc processos, o
mais universalmente adoptado, prln-
clpalmente para os bovinos, consiste,
primeiramente em se Insensibilizar o
animal pela pancada determinando
comoção cerebral e perda completa
dos sentidas. O atordoamcnto pode
ser conseguido por meio de u'a mar-
reta que 6 u'a massa de ferro ou
aço de extremidades arredondadas 11-
gada a um cabo, batendo-sc na re- I
gião frontal da rcz. Logo após ã In-
sensibilidade do animal pratica-se a|
sangria. .

Além da marreta tém sido experi-
montados outros apparelhos, porém, a
maioria concorre ao esfacelamento do
craneo e morte brusca do animal.
Entre elles podem-se citar:

a) Martello inglez — E' um mar-
tello terminando, cm uma dos extre-
mldadcs, por uma parte ponteaguda
c cortante que se dirige contra o
frontal da rez.

b) Pistola de Bchr — Arma de
fogo de onde sae um projectll que
muitas vezes perfura o cérebro e ca-
minha através do canal roquldlano.

c) Mascara de Bruneau — Mosca-
ra de couro com um estilete na par-
to central que, por uma pancada, per-
fura o craneo determinando a morte
do animal.

d) "Narcolepsls electrica — E
um processo utilizado na Allemanha
para pequenos animaes, em que a ele

Sijjn » Exem pio de "muitos
e adquira

o seu Tractor
no
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um processo deshumano muito anti- ^r,K-l-'~r-;,^,~"j,. ¦¦.'-«.mn"meio de
go, usado atada hoje na matança dc I ctric dade é ut izada como meio üe

oovtaos, cujas carnes se destinam aosfeesta-Bf %%m^' 
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hebreus e israelitas.
2) O segundo processo consiste em

se submetterem as rezes a apparelhos

Novos aspectos do combate á Tiririca
As úteis e interessantes informações

do ' 
presente communicado nos foram

fornecidas pelo professor cathedratico
de Horticultura da Escola Agrícola
"Luis de Queiroz", e collabórador des-
ta directoria.

A familia das "Cyperaceas", com
seus cento e vinte gêneros e com quasl
tres mil espécies distribuídos pelo mun-
do todo, apresenta plantas com pro-
priedades muito differentes. Resumi-
dos aqui o que diz Henderson sobre ai-
gumas.

"Dentre as úteis na antigüidade,
^cita-se o "Papyrus antiquorum" que.
-¦então abundante na desembocadura so serviço com o de construcção

do Nilo, fornecia o tecido cellular do estradas, onde _ o sub-sólo exposto

existia tal "herva má". Mesmo com
o sacrifício de algumas arvores que não
resistiram ao aterro (em certos lugares
de mais de 2 metros de espessura), ao
cabo de uns 14 annos verificamos ter
sido acertada a escolha do local.

A sombra espessa não a deixou prós-
perar, ficando, por assim dizer, aprl-
sionada, não se expandindo as poucas"manchas" que persistiram.

Após a catação do sub-sólo, aliás pou-
co trabalhosa, surgia a segunda diffi-
culdade: onde Ir buscar terra de solo
para substituir a retirada?

Resolvemos a questão combinando es-
de
dá

seu colmo empregado nos papyrus
;.:> "Scirpus lacustrls", Lin. é usado
para esteiras, cestos, assentos de ca-
delras e até para balsas, suppondo-se
ser o junco para navio, citado por
Isaias.

Algumas plantas dessa familia são
usadas como demulcentes, outras como
amargos e adstringentes. A "Carex
aenaria" substitue a salsaparrilha. Ha
ornamentaes como "Cyperus alternio-
follus"; outras são úteis por consolida-
rem, com a trama dos seus rhlzomas,
as areias movediças das praias. Em
alguns casos, os tuberculosos são co-
mestiveis, contendo o oleo essencial,
amido e assucar, como a de "Cyperus
esculentus".

Com o nome de "tiririca" denoml-
nam-se varias Cyperaceas e esse nome
em tupy significa "cortante", provin-
do naturalmente na "navalha de mico"
(C. braslliensls).

A's margens dos nossos rios ha ti-
riricas que são usadas pelos meninos
para fazerem commodos "fieiras" dos
seus pescados de lambarys.

Nenhuma, porém, das nossas tem as
qualidades invasoras e de difficil ex-
tlrpação como a exótica "Cyperus ro-
tundus" que veio coparticipar, com as
indígenas, do nome vulgar "tlririca".

Incommoda praga dos terrenos, co-
nhecida em outros palzes tal como nos
Estados Unidos por "Nut Grass", exls-

. te no sul da Europa onde tem sido no-
tada na Hespanha, tlalia, etc

Já se tem escrlpto a respeito de
processos vários para a sua extirpação;
é de tal magnitude esse problema que
nada de mal ha em que ainda se es-
oreva mais.

Os modos empregados na luta contra
ella são vários: as capinas successlvas
afim de esgotál-a; o pastoreio de aves,
como gallinhas e gansos, com o mesmo
fim.

A peneiragem da terra, multo cara,
não tem dado os resultados desejados.

A cava, com catação a mão, só pro-
duz resultados com repetições, no ml-
nlmo, de tres repasse, sem dar tempo
de se fixar bem a que resurgir, e sáe
egualmente por preços exorbitantes.

De uma feita, fizemos anotações a
respeito em lugar em que a praga não
era excessivamente densa;, verificamos,
estabelecidos as proporções, que um
hectare absorveria um pouco mais de
2-.80ÔSOO0 só em uma catação, (gasta-
ram-se 9 jornaes para 192 metros qua-
drados); isso sem computar as se-
guintes em verdade cada vez menores,
mas, mesmo assim, multo trabalhosas,
podendo-se estimar em 5 ou 6 contos
por hectare o valor do trabalho ma-
nual.

Outro processo que ja tivemos oppor-
tunldade de applicar, por força das
clrcumstancias, foi a retirada da cama-
da de solo cm que está a quasl totah-
dade da trama das suas raízes e tube-
rosidades, expondo á meteorlzação o
sub-sólo de onde emergem ainda algu-
mas plantas. E' obvio dizer-se que to-
dos os melhoramentos ahi existentes,
susceptíveis de dar guarida a partes
vegetativas da planta capazes de re-
constituil-a, taes como sargetas e cal-
çadas, precisam ser também retirados.
Outras difflculdades surgem e, na or-
dem, a primeira será onde collocar a
terra Infestada pela praga?

Não faltou quem me sugerisse que
devia deitar ao rio como se têm feito
alpures. Nada mais illoglco; todas as
plagas abaixo ficariam infestadas por
ella Experimentamos aquecer o mate-
rlal sahido e vimos logo que era anti-
econômico (installaçóes, transportes,
combustível, amontop, do material,
carga e descarga do deposito do forno,
etc ) Resolvemos aterrar uma grande
bacia tomada por um bosque onde já

mlehor resultado, pois não nascem ahi
más hervas e tém commummente ca-
madas melhor consolidadas na parte
immediata á do solo.

Este processo é também caríssimo;
Implica um movimento de mais ou me-
nos 15.000 carroçadas de terra por
hectare (7.500 de retirada e outras
tantas de reposição).

Só se justifica, como em nosso caso,
cm se tratando de grande estabeleci-
mento com construcções caríssimas e
cujas adjacências eram incompatíveis
com qualquer outra cultura que não a
florifera

Por nos terem falado em deitar a ti-
rlrica em curso d'agua, resolvemos fa-
zer uma experiência collocando em
uma caixa das dc cimento um monte
abaulado de produeto de catação (tu-
berculos, raízes e partes aéreas que
sempre saem com alguma terra); f ize-
mol-o recobrir com água sem substi-
tull-a. As plantas enverdeceram logo
sahlndo á superfície do liquido. Veio
a fermentação formenica e ella re-
slstia por fim á fermentação pútrida,
e as do ápice do monte cujos estre-
mos alcançavam o ar viviam ainda e
assim permaneciam até que, decorri-
dos 9 mezes resolvemos esvaziar a cai-
xa cuja"água tinha horrível máu cheio.
Se nesse meio desfavorável vivem por
tanto tempo, muito mais viverão nas
correntes.

Experimentamos egualmente regar o
solo invadido por tlririca com água fer-
vente; os resultados egualmente foram
muito transitórios; seria necessário rc-
petir muitas vezes essa rega para logo
se depreender da sua impraticabili-
dade em larga escala.

Quanto ao envenenamento do solo,
fizemos uma série de experiências nes-
se sentido. Empregamos o sulphocya-
nureto de potássio (rhodanato de po-
tassio), tido como grande veneno para
as plantas, ein geral, em doses que
correspondiam a 10 e 20 kllos por he-
ctare, em tres lotes differentes. Antes
de pôr o veneno, tratamos a terra, em
um, com cal; em outro, com chorume
de esterqueira; n oterceiro, sem trata-
mento algum prévio. Os resultados fo-
ram quasl nullos em todos.

Os ensaios feitos com arsenito de
cálcio empregando quantidade de ar-
senico (As 203), correspondentes a 180
kilos por hectare, queimaram as plan-
tas e esterilizaram por algum tempo
o solo.

O mesmo se deu com o arsenito de
potássio com effeitos mais duradouros:
nenhuma planta resistiu; ao cabo de
um anno de esterilidade, qual havia
de iniciar o appareclmento?... A "ti-

ririca". Vê-se, pois, ser isso lmpratlca-
vel em larga escala.

MUDANDO DE DIRECTRIZ: — Co-
mo alguns.pensam que cultivos sueces-
íivos determinam a destruição das
boas qualidades do solo, enveredamos
por outro caminho. Tratamos de pre-
judicar a parte aérea sem tocar no
solo. Empregamos pulverizações caus-
tlcantes. Dentre essas as dos alcallnos,
como licor de amoníaco, soda e potassa
cautlcos, ficam multo caras, e a pri-
melra ainda ataca, pela sua emanação,
st vista do operador.

Bons resultados tivemos com a de
ácido sulpriurico dilluldo entre 5 e 10%
applicado em dias seccos e de sol bem
quente. Com successlva destruição da
parte aérea a planta esgotar-se-á. O
trabalho será rápido, pois não são pou-
cos os pulverizadores que podem cobrir
com sua acção uma faixa de 15 a 20
metros de largura em cada passagem.
Será, porém, necessário que se cons-
truam apparelhos resistentes ao ataque
do ácido. Se houver receio de se alte-

zer-lhe, antes, addição de um pouco de
cal ou de cinzas. Com o desenvolvim.n-
to da industria chimiea e conseqüente
barateamento dos seus productos, tal
processo poderá ser viável.

Se um dia viermos a ter petróleo a
baixo preço, ahl estará outra arma de
combate á tlririca. Fazendo-se por so-
bre ella pulverizações de kerozene, em
dias também seccos e de sol, toma lo-
go uma cór cerosa e perde a sua parte
aérea; repetindo-se a operação, terá
que esgotar-se e desapparecer. A's ve-
zes sob o oleo servido das machinas, o
qual poderá ser empregado também no
combate.

Terá a tlririca sensibilidade para a
reacção alcaltaa do solo- leva-nos a fa-
zer esta pergunta o facto de termos
adubado suecessivamente, por 11 annos,
uma parcella do pomar com formula
que tende a alcalinizal-a, empregando
em números redondos para cada 42 me-
tros quadrados: nitrato de sódio, 323
grammas, farinha de ossos 1.538 gram-
mas e sulfato de potássio 188 grammas.
Ha uns G annos que a tiririca existente
á volta dessa parcella não a invade
com a violência com que o faz nas

trata de uma eloctrocuçao.
Têm-se ainda a mascara de Slgls-

mund, a pistola de Renger, o íusil de
Stoff etc.

A nossa legislação vigente sobre o
assumpto só permitte o sacrifício de
animaes nas fabricas registadas me-
diante prévia anestesia por atordoa-
mento, picada do bulbo, processo ele-
ctrico (suinos), prohibindo qualquer
processo em que seja usado appare-
lho de projectll ou arma de fogo.
Vejamos como se pode proceder á
matança das nossas espécies animaes
de açougue, Inclusive aves, nos mata-
douros:

BOVINOS — Communmente sao
abatidos por qualquer um dos' dois
últimos methodos anteriormente cita-
dos. A maioria dos matadouros mu-
niclpaes segue o processo de morte
brusca com sangria immediata, fa-
zendo uso da "chopa" a qual é ta-
troduzida, d'um golpe, por um ma-
tambreiro ágil, no espaço occipito-
atloideo, cortando-se a medula espl-
nhal em correspondência com o cha-
mado nó vital. A esta operação segue-
se á sangrial pétó secção dos grandes
vasos á altura do pescoço; como disse,
a sangria deixa de ser perfeita por
este processo.

Os nossos frigoríficos seguem o
processo de atordoamento e morte pe-
ia sangria immediata, empregando a
marreta. A sangria é idêntica ao pro-
cesso anterior sendo, entretanto, bas-
tante perfeita.

SUÍNOS — Para esta espécie anl-
mal segue-se geralmente a mesma te-
chnica do segundo processo de ma-
tança para os bovinos, com a diffe-
rença que a sangria é executada por

Rodas com Pneus
Em muitos serviços, o emprego de
rodas equipadas com pneus do bal-
xa pressão augmenta a elflciencla
do tractor.
Os tractores de rodas International

Milhares de fazendeiros
Brasil já se certificaram
que o rápido progresso
suas fazendas depende quasi
exclusivamente do emprego de
machinas modernas.
Com o auxilio de um Tractor
International V. S. augmentará tambem podem ser fornecidos com
muito a prOdUCÇãO de SUaS esse equipamento.
terras, com grande economia a série mtemationai incide multou

, n _ji».i,,-__«« modelos para qualquer trabalho na
de tempo e dinheiro. AgrlcuUura, Industria, etc.
Siga O exemplo de mUitOS e Peça.n08 folhetos descriptivos sem
adquira tambem o seu tractor! compromisso de sua parte.

International Harvester Export Company
RIO DE JANEIRO
AV. OSW. CRUZ, 87

SAO PAULO
R. ORIENTE Esq. M. Andrade

PORTO alegre
R. VOL. DA PÁTRIA, 650

M«wít«íN>i™aw»

outras.

PuST^ola^a SHffi Sl^^^a ^coração.
Agricultura): OVINOS E CAPRINOS — O sacrl-

BÂIANINHA 
"PIRACICABA rr

Visitem a NOVA CALIFÓRNIA, o maior e mais antigo poma• de

Balaninha "Piracicaba" seleccionada. A producção desta variedade é

r^commendada offieialmente pelo INSTITUTO AGRONÔMICO, da mais
de 80 % para exportação, emquanto a W. NAVEL, ou baia commum,
apenas dá 36 %. O estabelecimento pôde fornecer qualquer quantidade
de mudas "Standard", (typo official), com certificado. Procurem o

JOÃO MÓR em PIRACICABA, á Rua D. Pedro II, 50.
Não adquiram mudas sem exigir attestado de sanidade - Para borbulhas

dirljam-se ao Instituto Agronômico de Campinas.

A posição dos Estados produetores de assucar

(Communicado da Agencia Nacional)

A producção assucareira na safra em curso, quanto ao typo de usina,
foi limitada pelo I. A. A. em 12.124.821 saccos, mais 38.401 do que a
safra anterior, que teve a fixação de 12.086.420 saccos.

A fabricação até o dia 15 de fevereiro, attiogiu á somma de 11.195.799
saccos que, comparada com a de egual data do anno passado, exhibe o saldo
de 839.563 saccos. Apesar de ser mais vultosa do que todas as safras ante-
riores, a presente safra de 1938|39 está se processando num ambiente ae

confiança e animação por parte dos industriaes de todas as regiões do paiz.
justifica esse optimismo o fácil escoamento que está tendo o produeto no

anno agrícola vigente, existindo somente em "stock", rjos centros produ-
ctores, 969.365 saccos, emquanto que, em idêntico periodo da safra que se
foi, existiam retidos nos usinas-1.695.636 saccos, sendo aquella safra rela-

tivamente menor. -,-n,™-. ^„ _„fr~
Para que se tenha uma Idéa segura e objectlva do bom rythmo da saíra

actual, até o termino da 1.' quinzena de fevereiro, comparada a sua po-
slção com a anterior na mesma data, basta observar o quadro que se segue.

Stock

ficlo destas espécies animaes é obtl-
do por uma sangria seguida do corte
da medula que faz cessar os movimen-
tos convulsivos. Cortam-se os vasos
no terço superior do pescoço, intro-
duzindo-se em seguida a ponta da
faca por um dos espaços das verte-
bras cervicaes, seccionando-se a me-
dula espinhal (mieloctomia), haven-
do insensibilidade do animal.

Não é permittida a insuflação das
carcassas a não ser excepcionalmente
nos casos de consumo immedlato e
assim mesmo com ar conveniente-
mente purificado.

AVES — O processo mais próprio
de matança de aves para o mercado
e que é tambem usado pelos ameri-
canos consiste em se insensibilizar o
animal e immediatamente sangral-o.

Por melo üe uma raça . estreita ou
agulha grossa, punclona-se o bulbo da
ave, íntroduzindo-se o instrumento
pela fenda existente no céo da boca;
o ponto correto do cérebro a ser at-
tingido acha-se atrás dos olhos e
acima do ouvido. Esta operação além
de insensibilizar o animal produz uma
paralizia parcial dos músculos que
sustentam as penas, causando a cs-
tas um afrouxamento que torna fa-
cll o depenar, mesmo a secco. Em
seguida á estocada do bulbo, Introduz-
se novamente o instrumento cortante
pelo bico, seccionando-se as artérias
caretidas situadas no fundo da bo-
ca, atrás da abobada palatina. Im-
mediatamente depois suspende-se a
ave pelos pés, até que todo o sangue
escorra pelo bico.

0 combate á bróca do café pela vespa de Uganda
:*:

O notável suecesso do combate á os benefícios da criação, porquanto

Safras Limites

1937138 12.090.400
1938|39 12.124.821
Por outro lado, os "stocks"

Producção Sahlda
9.900.106 8.216.020 1.695.636
11.195.799 10.226.434 969.365

de todas os typos de assucar, existentes nos

bróca do café pela vespa de Uganda,
attribuivel em bôa parte á dedicação
de diversos cafeicultores que criaram
intensivamente em insetarios o precio-
so parasita, corre o risco de ser annu-
lado dentro de pouco tempo, caso se
arrefeça o enthuslasmo inicial e se
abandonem as criações em bôa hora
encetadas.

Temos observado ultimamente que
innumeros lavradores tém se desinte-
ressado pela criação da vespa sob a
allegação de que a bróca já se extin-
guiu em suas propriedades, ou ainda de
que já tendo muitas vespas em seus
cafezaes, não mais é necessário criai-
as em insetarios. Trata-se, porém, da
um erro lamentável que fatalmente re-
dundará em grandes prejuízos para a
lavoura, pois sem um combate perma-
nente e sem tréguas,, devemos assis-
tir a recrudescimentos de infestações,
como sempre suecede quando o ho-
mem não auxilia a natureza na ma-
nutenção do desejado equilíbrio bio-
lógico.

E' um facto bem conhecido que to-
da praga atacada por um parasita que
não é artificialmente multiplicado, pas-
sa por períodos alternativos de abun-
dancia e de raridade. Estes períodos
são em regra de tres annos. No pri-
meiro a praga é abundante, o que
permitte no anno seguinte um grand-
desenvolvimento do parasita. Este, por-
tanto, determina uma grande destrui-
ção da praga que apparentemente

catação retira do cafezal os focos ini-
claes de bróca, evitando o seu aug-
mento. Esse processo é ideal, portanto,
porque assegura a multiplicação do
parasita nos insetarios ao mesmo tem-
po que supprlme uma bôa parte das
primeiras brócas da estação no café-
zal. São estas ultimas que, pela suii
proliferação, vão ser causa dos maio-
res estragos. Com a criação, proüfe-
ram, em seu lugar, as vespas de Ugan-
da que, distribuidas em seguida _ na
lavoura, destróem o restante das brócas
que nas catações preventivas não ío*
ram retiradas.

O Instituto Biológico já forneceu a
vespa de Uganda a cerca de 4.000
cafeicultores e espera este anno for-
necel-a a mais outros mil. No entre-
tanto, para que esse serviço não apre-
sente falhas, é imprescindível que a
entrega das vespas seja feita na or-
dem de recebimento dos pedidos e qu.
as fazendas que já as possuem, pro-
curem augmentar suo criação com os
exemplares existentes em suas lavou-
ros, não esperando para combater a
bróca os novos fornecimentos do Ins-
tituto.

Combater á bróca por qualquer dos
processos aconselhados pelo Instituto
Biológico, é ter certeza de resultados
positivos. Só não obtém taes resulta-
dos quem nada faz, prejudicando não
somente a si, como a todos os seus
vizinhos.

O Serviço contra a Bróca do Café,
desapparece, no terceiro anno, o qus | do instituto Biológico, vae iniciar nas
tambem suecede com o parasita, por proXjmas semanas a nova distribuição

PARA DS CABELLQS.
JUVENTUDE
íALE$AWÍRE

centros consumidores, são expressivamente menores comparados com os da
safra finda.

falta de alimento. No quarto anno re-
pete-se o ciclo, pois na ausência do
parasita a praga consegue novamente
se multiplicar abundantemente. Mui-
tos dos nossos lavradores estão, em j
relação á vespa de Uganda, no segun-
do ou terceiro anno do ciclo. Dentro
de um a dois annos, estarão elles no
quarto anno, ou seja o da multiplica-
ção da bróca que passará a produzir
novamente estragos mais ou menos
consideráveis.

A criação em insetarios é pois in-
dispensável e como ella depende da
catação de frutos broqueados no ca-
fezal que são trazidos à vespa para
sua alimentação, augmenta-se assim

annual de vespas, observando a se-
guinte ordem:

1) Aos cafeicultores que não pos-
i suem insetarios e ainda não recebe-

ram vespas: 500 exemplares.
2) Aos cafeicultores que possuem

insetarios e ainda não receberam ves-
pas: 10 saccos de 100 litros cada um
de café em coco broqueado, contendo
vespas.

3) Aos que já receberam vespas an-
teriormente e não possuem insetarios:
500 exemplares.

4) Aos que já possuem insetarios a
já receberam vespas em annos ante-
riores: 5 saccos.

Cafés apreendidos pelo Departamento Nacional
QUOTA DE EQUILÍBRIO — SAFRA 1937/38

do Café

SÉRIE

EDITAL

N. de ordem Guia

CARACTERÍSTICOS DO DESPACHO OU ENTREGA

Remettente Procedência
Numero

do
conhto.

Factura
Çonsig.

ou
certif.

Data Saceas

Saceas

apr.

RETIDA

E. A.

(2195

(4554

2487)

3571)
Carlos Y. Kato NOVA NIPPONICA 2003 30-11-37 400 35

rar a reacção do solo, poder-se-á fa-

A. PEREZ VELASCO
pelo Contador

SAO PAULO. 3 DE JUNHO DE 1939

DEPARTAMENTO NACIONAL DO CAFÉ
(Agencia de São Paulo)

OSWALDO R. FRANCO
Gerente
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EMOSAN ATHLETA (Patent)
REGULÁVEL PARA ADULTOS E CRIANÇAS

DOURADO REDUZ-SE A 31 x . 70
éJ^ y* \^ Por (,uo nft0 fortlI1Cttr ° 8l-'U TBa-
V -7 C X' nlsmo por meios naturaes, para evitar

JL"\-~*^s^--Q&~-~«rtfv males futuros, cm voz de entregar-se a
/\\ ^ILl /fS"v/>\ P""'118 ° drogas ? Procuro compreender

a finalidade da cultura physica e ponha
do parte a preguiça, que é o seu prin-
cipal obstáculo.

Fazer 5 minutos de gymnastlca
diariamente no "Remosan" é augmentar
a vitalidade, fortificar os músculos, eli-
minar a obcsldado sem regime e dai
optlma disposição ao physlco.

N. B. — O "Remosan Athleta" 6
usado c rccommcndado por varias sum-
midades médicos. A venda cm todas osijoas canas de artigos pnra esporte e com facllldnde de pagamento na CASA"MESBLA" — Prnça Rnmos de Azevedo, 10 — São Paulo.

Accclto representantes cm todos os Estados. Peçam catalogo c preços â
1, GIRARDELLI — «ua 13 de Maio, 1445.

m

r
U mm GRMOGIU)

."ara melhor cflicicncia aos estudos graphologicos, devem os consulentc)
escrever cm papel sem pauta, com penna commum; citar um pseudonymo

para resposta; lirmar com a assignatura habitual; e enviar o
respectivo "coupon"

CARIOCA DO MORRO (Capital)
- A analyse de Min graphia Indica
uma persornlldade bem definida, com
ns suas cínieteristicns psychlcas guar-
ciando equilíbrio c harmonlzando-se
entre si, sem excessos nem exaggeros.
ne Imaginação sadia, contida pelo
senso da realidade e o espirito posi-
tivo que condiciona os seus actos e
pensamentos. De temperamento jo-
vial, benevolente, que a leva a en-
carar com oni'mismo a vida e necei-
tar com displicência os altos e os bai-
xos da contigencia humana, sempre
confiante nos dias melhores. Anlmosa
e activa, perseverante em suas em-
presas, constante em seus sentimentos
e fiel aos seus ideaes. Algo de viva-
cidade e espontaneidade em suas ex-
pressões, muito embora contenha os
impulsos de seu temperamento, seja
cauta e prudente. De orgulho racial,
exclusivista em suas idéas, de vontade
dominadora e sentimentos affectivos
veementes. Alma intuitiva e artística,
propensa aos prazeres do mundo, sem
no entanto deixar-se arrastar pelo ma-
ravilhoso ou o romanesco.

SERAF (Capital) — Os indícios de
sua graphia aceusam uma alma profun
damente emotiva e um temperamento
sensível e nervoso, experimentado na
dura luta pela existência, na qual des-
pende, actualmênte, o máximo de seus
esforços, no afan de alcançar uma po-
sição mais folgada e consentanea com
as suas aspirações, os seus desejos.
Tendência mystica, amante do mara-
vilhoso. do romanesco, mais por dis-
tracção do espirito que convicções. De
espirito hábil, lutador e engenhoso,
sabendo adaptar-se ao melo ambiente,
tomar iniciativa, concluir, conforme as
circumstancias, suas empresas. Pro-
penso á simplificação, de senso pra-
tico, activo, apressado, pouco metho-
dieo, pessimista. Affabilidade de ma-
neiras. Vivacidade e espontaneidade.
Apaixonado e enthusiasta.

SCHUBERT (Capital) — Muito
obrigado pelas expressões cordiaes e
pelos votos que me endereçou e que
sinceramente retribuo, meu caro con-
sulente. São muito pronunciados os
indícios de sua graphia, e aceusam
uma luta intima entre a sua sensi-
bilidade e a razão. De início, possue
uma alma creadora e artística, uma
imaginação original e bizarra. De tem-
peramento sadio, resistente e enérgico,
que não se dobra aos golpes da adver-
sidade, que não se dá por vencido ante
as difficuldaries que, porventura, lhe
embarguem os passos. A calma, o san-
gue frio e a resolução não o desam-
param nos momentos difficeis ou im-
previstos. Mas em si governa o co-
ração; é profundamenta sentimental e
idealista. Possue excessiva sensibili-
dade, grande delicadeza de sentimen-
tos e caracter impressionável e apai-
xonado. Os impulsos do temperamento
são no entanto, controlados pelo senso
do dever, pela razão e a lealdade. De
cultura lntellectual, argúcia de espi-
rito, a franqueza e rectidão de proce-der. Vontade obstinada, autoritária,
resoluta.

FAVORITA (Jundiahy) — Se es-
tivéssemos na Edade Média ou nos
tempos das monarchias absolutistas,
cornpreender-se-ia. Mas, agora... En-
tretanto, posso affirmar que é favo-
recida pela natureza, que lhe conce-
deu o raro dom de uma personalidadecm que se harmonizam o temperamento
e o espirito, dando-lhe o senso dedu-
etivo, que lhe permitte observar a vi-
tia, o mundo, os homens, na sua jus-ta realidade, o sentimento de inde-
pendência — independência de idéas
e de acção, bem como uma vontade
poderosa e dominadora. Assim, é real-
mente uma favorita... E' dotada de
gosto artístico, aprecia o bello, o sy-
métrico, o esthetico. De intelligen-
cia aguda e espirito analytico e pou-co susceptível ao domínio estranho
pouco impressionável e pouco senti-
mental. Jovial, optimista, de imagi-
nação sadia, consciente de suas pro-prias forças. Pouco expansiva, co-
medida, reservada em seus pensamen-tos; inconstante em suas af feições,ágil e hábil no que concerne aos pro-blemas da vida, no seu aspecto pra-tico, material; prudente, não empreen-fie nada sem antes reflectir madura-
mente. Rebelde, lutadora e forma-lista. De calma c sangue frio, vonta-
de firme, mas sujeitas a mudanças
bruscas em suas determinações.

K. BRITINHA (Capital) — Louvo-lhe a modéstia e a humildade, que semanifestam em suas expressões, K.Brítinha; são qualidades raras, hoje
em dia. Attendendo aos seus desejos,
passo a expor os indícios fundamen-
taes do seu "ego". Quem está domi-nado pela preoecupação de vencer na sua letra.
vida, já tem meia victorla assegurada.

A QUESTÃO DO PETRÓLEO

Porque só vencem as pessoas decidi-
das, animosas, as que tim força de
vontade e determinação firme de lu-
tar e vencer. A sua letra aceusa uma
vontade firme e persistente. E' activa,
enérgica c incansável. As difficulda-
des da vida não a assustam. E" cui-
dndosa e perseverante, multo metho-
dica e ordenada em seus actos. Alma
muito emotiva, intuitiva c sentimental.
Não se expande, é reservada, sincera
em suas expressões, franca em suas
opiniões. Sabe adaptnr-se .ao meio
ambiente, e agir conforme as circums-
tancias do momento. Imaginação poe-tica e senso pratico. Sentimentos
affectivos dominadores.

BANDEIRANTE (Tanaby) — A
analyse de sua graphia denuncia um
temperamento nervoso, impulsivo,
muito impressionável, e uma alma de-
masiado sensível, dominadora e vee-
mente cm suas manifestações de sen-
timentos. E' animado de elevadas as-
pirações na vida, do desejo de vencer,
elevar-se, prosperar. Possue o senso
de dever e a tenacidade de acção.
Mas é muito precipitado, apaixonado
em seus juízos, enthusiasta e fácil-
mente se irrita, se offende. Imagi-
nação viva, que lhe exaggera a rea-
lldade, muitas vezes. De energia o
coragem na luta pela vida. Aconse-
lho-o a agir com niais calma e pôr mais
methodo em seus actos, bem como
exercer controle constante aos Impul-
sos de seu temperamento. Dlsclpli-
nando os seus esforços, terá. melhor
resultado em suas empresas. De acti-
vídade lntellectual e gosto pela vida
intensa e movimentada.

PULGUR (Capital) — Resaltam,
em sua graphia, os signos lnllludlvels
de uma personalidade de espirito de
aceâo, de luta, provado pelas vicissi-
tudes da vida, tendo, já, passado por
grandes difficuldades e soffrlmentos,
que deixaram em sua alma o vinco
indestructlvo do pessimismo, mas
tambem disciplinaram a vontade e a
energia moral. De sensibilidade viva,
amor próprio e orgulho racial. Tem-
peramento impulsivo, apaixonado, im-
pressionavel. De faculdades intuitivas
apuradas. Tendência artística. Exclu-
sivista em seus sentimentos, em suas
idéas. Modesto em suas aspirarejes
simples e despertencioso em suas ma-
nelras.

Algo displicente em suas acções; vi-
sando alcançar a meta sem se preoc-
cupar com formallsmos ou systemas,
mudando, ás vezes, de resolução, ou
tomando determinações bruscas.

PETRONIUS (Salto Grande) —
"Vale, arbitrei- elegantlorum". e faço
aqui um suecinto traçado graphologico
de sua personalidade. Resalta, á pri-
meira vista, os signos de um espírito
perspicaz, analytico, percuclente e po-
sitlvo. Intelligencia vasta, claro senso
do dever e da justiça. Habll lutador,
pertinaz, constante, meticuloso e at-
tento em suas acções, vivaz, activo,
precipitado e incansável. De facilida-
de de locução, algo cáustico em suas
expressões, de temperamento impulsl-
vo, enthuslastlco, de vontade domina-
dora. Simplicidade, espontaneidade e
affabilidade de maneiras. A razão su-
pera o coração.
RISONHA IMPACIENTE (Campinas)Presumo que me escrevesse de Cam-
pinas, embora em sua carta não fi-
zesse referencia ao lugar de residen-
cia. A sua letra movimentada e ori-
ginal expressa bem o seu "ego", Ri-
sonha Impaciente. A exuberância de
sua imaginação, o enthusiasmo, a jo-
vialidade, a vivacidade que a caracte-
rizam denunciam um temperamento
sanguineo, em plena vitalidade. A sua
tendência ao maravilhoso e romanes-
co lhe advêm de uma visão mais bel-
la que tem da vida, pela sua grande
sensibilidade esthetlca e artística que
se compraz pelo aspecto encantador e
lyrico da vida. Em si predomina a ima-
ginação sobre a lógica e o raciocínio.
E' intuitiva e sentimental. Aprecia o
movimento, as viagens, as diversões,
as mudanças, é original e pessoal em
suas idéas, veemente em seus senti-
mentos. De lucidez de espirito e von-
tade vivaz. De espirito gracioso, com-
municativo e attraente; de constnn-
te bom humor, optimista e anlmosa.

JOTA (Pompela) — Vo verificar
se já não respondi ao amigo, como
presumo; caso não tenha sahldo o seu
perfil, dal-o-ei, com todo o prazer.

RODOLPHO PIANISTA (Capital)Descance; recebi sua carta. Assim
que tiver attendido aos consulentes
anteriores, darei o seu perfil.

GELMO (Capital) — Idem.
DILA (Capital) — Darei no proxl-

mo numero o resultado da analyse de

GRÃO PAGE'

RIO. 3 (Da, succursal, via néreni — Por
falta do noticias cxliotas, correm boatos u
respeito das ncgoclaçScs empreendidas sob
sob a {Ride dos Estados Unidos com os
petroleiros exproprlftdoi, A Inglaterra u.u>
è mencionada, porque provavelmente ns In-
teressadon seguirão a mesma linha. A nln-
guem deve so esconder a extrema grávida»
de que representaria uma ma atmosphera
nos círculos governamentacs dos Estados
Unidos, que, sem hostilidades ostensivas,
podem em qualquer altura arruinar eco-
nomlcamcnte nosos pala.

a) — Podem suspender as compras rie
prata. (Isto t provável que aconteça para
junho). Esta suspensão nó por si faria bal-
xar o preço da prata com uma torrente
que precipita. O Mextco roduz SO milhões
de onças, o qua significa que o pânico
de uma baixa acarretaria uma roducção
nos recursos Interiores c na sua exporta-
çíio corrclatlva a essa baixa.

b) — Podem suspender todas operações
do credito, desencorajar ou reprovar qual-
quer Investimento de capital por parte doa
seus cidadãos, c Infplulr cm outras na-
ç6cs no sentido do criar desconfiança.

c) — O turismo ficaria reduzido ás pro-
porçfics quetlnha nos últimos decênios do
século passado.

d) — Nosas matérias primas, a parto
os metacs preciosos, teriam que vender-
se a um reco vil cm ouro, dado que a nos-
sa moeda nacional calhtrla num nível de
dcpprcclaçjlo Incalculável.

ei — Os obstáculos a collocação cm ou-
tros paizes do petróleo naclonol do gover-
no, como at éá data, mas gggravados por
uma decisão seml-oflclal no fíuturo.

Nfio falo de outras medidas políticas o
Irtcrnaclonaes, e clrcumscrevo-me As eco-
nomiers. porque s ónestes asepetos as con-
seqüências formariam um oceano de dlf-
fleuldades e mal-estar.

Até ali, o que teremos no caso do não
chegarmos a um oceordo satisfatório.

Vamos agora anallzar o que o governo
faz correr. A ultima declaração dd Presi-
dente Ciirdenas foi que nilo daremos um
passo A retaguarda, c portanto continuara
a posse e exploração, por parte do go-
verno, dos campos etrollferos, limitando-
se ele a avaliar os bens cxproprlados, cujo
montante será pago na forma quo mais
convier.

NSo creio eu que seja opsslvel levar a
cabo plano tflo rigoroso. As companhias
petrolíferas deram claramente a saber quo
não se conofrmam com lhes ser attrlbul-
da uma fracçSo de petróleo que for pro-duzldo sob amlnlstração do governo ou dos
trabalhadores, o se consideram plenamenteno campo da razão, pois, ao serem expro-
prlados determinados bens, deve a sua lm-
ortancla ser arapç em dinheiro, sem con-
dlçõcs aleatórias nem prazos definidos.
Mas supondo mesmo que poderia se che-
gar a essa solução, o resultado seria sem-
pre o empobrecimento da economia nacio-
nol, porque significaria para o Thesouro
o encargo de avultada somma que teria de
ser paga sbo garantia do governo.

A theoria do governo 6 que elle relvln-
dtcou a propriedade do solo nacional, e re-
entrou na posse de seus bens, alcançando
assim a independência econômica da Na-
ção. Trata-se de um crasso erro Jurídico.
O México, como toda nação civilizada, 6
senhor do seu território até ao derradeiro
centímetro quadrado de sua superfície.
Ninguém pode lhes disputar esse domínio,
que se chama domínio eminente. A posse
da propriedade, seja em que forma for,
do selo ou do sub-solo, é uma concessão
de usufruto, que cm nada altera o refe-
rido domínio eminente, pois do contrario
so constituiriam parcelais Independentes que
formariam outras tantas unidades poliii-
cas. dentro de seu próprio território. A
theoria romana da propriedade se conden-
sava em verso latino que traduzido, slgni-
fica que o direito de propriedade tem por
limite o Inferno e o ceu.

Nosso governo nunca deixou de ser se-
nhor absoluto de seu território, e da mes-
ma maneira nos terrenos expropiiados co-
mo do sub-sólo petrolífero concedido, tem
governado os habitantes através de suas
autoridades, lmopndo suas contribuições,
regulamentado suas operações, e concedido
ou deengado o direito de perfurar poços
dentro dos controctos celebrados com os
concessionários. Como pode então se dl-
zer, em qualquer caso, que o governo re-
cobrou sua propriedade? — Quando foi
que a perdeu? — Se alguém se tivesse op-
posto a sua autoridade, tinha a força pu-
bllca a sua disposição para o reduzir a
a obediência. Bua soberania manteve-se
e permanece Inalterável, tanto sobre as
concessões cptrolifcras como sobre os ter-
renos concedidos, e mesmo sobre a pro-
priedade rústica ou urbana de nacionaes c
do estrangeiros.

Vir agora dizer que se relnvldlcou a ln-
depcddencia economia é egualmeute absur-
do. Quem tem resistido, ou opdcrá resistir
a preencher a sua cota parte das despesas
no orçamento publico, federal ou estadual,
ou a pagar as contribuições sem ter a
nancçSo dos trlbunaes ou da força publica?
O facto rie um estrangeiro ou companhias
estrangeiras explorarem determinadas por-
ções do território, no solo ou no sub-sólo,

(Por JOSÉ' LUIS REQUENA
publicista mexicano)

phllosophal que converteu suas grandes pos-slblllthides, naturaes em a colossal riqueza
quo ostenta hoje. Até II grande guerra, n
exploração dos Jazigos mineraes, das estru-
das ferroas, das Industrias, e das suas
grandes empresa» agrícolas, estava no no-
mo do sociedade anônimas americanas;
mas suas acções e obrigações estavam em
grande parte entro mãos de europeus, cs-
pcclalmente Inglczcs. Assim prosperou enor.
memento, essa prosporldado pcrmlttlu a
seu governo, durante a crlso da guerra
mundial de 1014 a 1018, resgatar quasl to-
dos sous valores e convertor-so cm cre-'
dor, em vez de continuar o ser tributário
do sous compartlclpantes estrangeiros.

Esse exemplo devia servir a toda nação
que ensaia seus primeiros passos na cxls-
tenda, c que, embora rica no que seu solo
encerra, por pobre de capitães e de cre-
ditos para suas empresas extractlvas ou
manufacturclas. Nosso México esta nesta
ultima catcgoln. E' ridículo enchermos a
cabeça com phroses retumbantes a cerca
da grandeza nacional. Fora das nossas
fronteiras somos considerados uma de ton-
tas nações latino-americanas incipientes.
Nenhuma potência exportadora ou Indus-
trial desdenha seu commereio. nas actuaes
condições de renhida competência pelosmercados mundlaes. Mos sua Importância
não vae além do limite de suas capacldn-
des.

Se nos attenios a nossa próprias forças
financeiras, que cm presença das enormes
necessidades do paia são quasl nullas, ve-
remos essas riqueza» naturaes que tonto
preconizamos ficarem estagnadas durante
décadas, o nos acharemoj» na situação do
personagem da fábula, qu» encontrou uma
obra de pérolas no deserto.

Não queiramos nos Iludir. O verdadeiro
patriotismo não consiste em ficar de bra-
ços cruzados ou a pregar, em nomo de
thcorlas exóticas, a morte do capital pro-
prlo ou alheio. O México viveu sempre na
penúria. Suas grandes empresas, que so
contam elos dedos, como estadas de ferro,
sondagens e explorações de petróleo, desen-
volvimento de suas minas de metacs pre-ciosos o particularmente de metaes utcls,
centraes hydro-elcctrlcos, Industrias em
grande escala, c multas das suas vlas-fer-
rcas urbonas, sem contar as Instituições
financeiras de considerável capital, são e
tém sido alimentadas matormonto pelo In-
fluxo de capital estrangeiros, e a contri-
buição de cleemntos matcrlaes c sclentlfi-
cos de além-oceano e olém-frontelra do
Norte.

A Indiscutível conveniência de attender
a esses investimentos, foi sempre um paro-
grapho de programmas administrativos. Re-
centemente nlnda. o Presidente fez enco-
miastlcas referencias no sentido de convi-
dor o capito! estrangelor c collahorar nes-
te palz, cm bases equltatlvas c de harmo-
nia com nossas leis c os princípios de mo-
ral internacional.

Essas nobres phroses não se harmonizam
porém com os factos, odversos ao esclare-
cimento das duvidas e ao restabeleclmen-
to da confiança. O cxaggero das theorlas
socialistas, patrocinadas pelo governo com
parcialidade contra o elemento patronal;
o regime de expropriações sem adequada
compensação; as restrlcções ao trabalho
dos technlcos estrangeiros; os obstáculos
quase prohibltivos á Immlgração de ele-
mentos racloes educados e desejaveos; a
Incerteza sobre o respeito da propriedade,
emanada de projectos de lel redicaes e por
vezes inteiramente absurdos, pendentes das
câmaras; as iniciativas do Executivo á cer-
ca de empréstimos; as emissões de bilhetes
de thesouro; o augmento da tributação e
a formação do sociedades absorventes em
que os poderes públicos são participantes,
c multas outras causas de desconfiança
apparente, como os dcfficits do orçamen-
to, acerescidos dos empréstimos a prazo
indisfarçado do Ideologias soclaes extremo-
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Precaução:-—
Não peça simples-
mente Matricaria.

Exija: —

MATRICARIA
F. DUTRA

Distr, Araújo
Freitas & Cia,, Rio

Ea 
melhor protecção para o aeu filhinho na

phase da dentição, que vae dos trez mezes
aos trez annos, é sem duvida a Matricaria
F. Dutra. • Além de fornecer aos bebês o cal-
cio de que elles precisam para a formação dos
dentes e dos ossos, a Matricaria F. Dutra
contém phosphatos, calmantes e outros elemen-
tos que evitam as inílammações das gengivas,
as eólicas, diarrhéas, convulsões, febres, insom-
nias, nervosismos e demais perturbações com-
muns nessa idade.
Recommendada pelas creches, pelos postos de assis-
tencia & infância e por mais de 200 médicos pediatras.
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sas e experlmentaes. O capital é tímido.
O mexicano, muito escasso, se escondo e se
abstem. O estrangeiro, á maneira do deus
mitológico Mercúrio, agita as asas do ca-
duceu para outras paragens que lhe pare-
cem mais propicias.

Para que continuar nesta senda a nós
mesmo nos enganando? — So preclsomos

em nada altera a soberania nacional, por-1 capitães, aplanemos inúteis obstáculos,
que essas pessoas physicns ou moraes, cs-
tão sujeitos ás leis do paiz o sob a potes-
tado a força publica.

De uma vez por toas, esejo pôr a quês-
tão do nacionalismo a outrance, ou seja
da xenophobia, que levada ao grau da ag-
gressão é prejudicial aos Interesses dos
pToprios cidadãos governados, desastrosa
para o desenvolvimento de nossa economia,
e depressiva para a prosperidade da Repu-
bllca.

Ha effectivamente um reconcelto que
transparece em todo os actos da adminis-
tração, em todos os Jornaes, e que so tru-
duz multas vezes nos discursos patrióticos
dos intellectuaes e lideres políticos auto-
suggestlonados por uma falsa ldca do que
significa a economia nacional c o verda-
deiro engrondectmento da pátria.

O investimento de capitães estrangeiros
foi na vizinha republica do Norte a pedra

apresentemos-lhes aliciantes para o investi
mento, dexemol-os obter a Justa compen-
sação para os riscos que correm o para os
seus desembolsos rcaes; por outras pala-
vras, ponhamos nossa pátria no lugar quo
lhe cabe, tornando-a participante de cada
exploração, quer soja directamente cm de.
terminados casos, quer seja por lntcrme-
dio dos respectivos impostos, sem sacriíl-
car um ápice que seja a esphera de acção
do suas autoridades, nem de attrlbutos ca-
baes do scua soberania. Assim, pouco a
pouco conseguiremos, de novo despertar a
confiança e a perspectiva de lucros legltl-
mos e de segurança para os caudacs do
capital que venham investir-se no nosso
palz. Obteríamos em compensação, dentro
de breve, o desenvolvimento de nossas ri-
quezas naturaes e a prosperidade de nos-
sas industrias e commereio.

México, D. F., 0 de março de 1039.

HYMNO "BRASIL NOVO"
Foi offerecido ao sr .dr. Oetulio Vargas,

um hymno intitulado "Brasil novo", de
autoria do compositor paulista Domingos
Blasco e do poeta Lconldas Baptlsta Ccpel-
los.

Com os agradecimentos pela offerta des-
se trabalho, os seus autores receberam o
seguinte telegramma:"O sr. Presidente da Republica recebeu
com multo apreço e agradece a composição
musical "Brasil novo". Cordiaes saudações.
— (a.) Andrade Queiroz, official de ga-
binete." "I. A. P. C."

Recebemos exemplares do numero de abril
da revista "I. A. P. C", publicação offi-
ciai do Instituto de Aposentadoria e Pen-
soes dos Commerclorlos.

Do seu summarlo destacam-se: — "Crlso
de elite dirigentes", Oliveira Vianna: "Nn-
va csepclc de direito", Costa Rego; "Syn-
dlcalismo e espirito corporativo", Bezerra
de Freitas; "Mai das metrópoles". Carlos
Maul; além de assumptos referentes áquel-
le Instituto.

"ARMAS EM REVISTA"
Foi-nos enviado um exemplar do numero

de maio de "Armas em revista", orgam do
Clube Militar dos Officlaes da Reserva da
2.a Região Militar.

"GAZETA CLINICA"
Temos em mãos o ultimo numero de "Ga-

zeta Clinica", revista medica editada, nes-
ta capital, sob a direcção do dr. J. Xavier
da Silveira.

Do summarlo dessa publicação, destacam-
se as seguintes collaboraçõcs: — "Biologia
Infantil", de R. Paulo de Noronha; "Pc-
troleo, águas mineraes c literatura", de
João Rodrigues, e "Esculaplo e as musas",
de Manuel Vlotti.

"REVISTA DOS CENTENÁRIOS"
Recebemos o numero de abrir da "Rcvis-

ta dos Centenários", da Commlssão Nacio-
nal dos Centeanrlos, de Lisboa, de cujo
summarlo constam "Portugal-Hespanha",
dr. Vieira de Almeida; "Portugal o Gul-
marães", dr. Luis do Pina, além de as-
sumptos sobre coisas do paiz Irmílo.

"FANIFICADORA PAULISTA"
Vimos recebendo números da revista

"Panificadora Paulista", orgam da Associa-
ção dos Proprietários de Fadaria de São
Paulo, quo publica mensalmente textos de
decrtoes ligados 4 classe, collaboraçõcs e
variedades.

Num destes últimos dias, com a
velocidade de um rastilho de pólvora,
correu pela cidade a noticia de que
Henry Fonda, uma das celebridades
de Hollywood, passaria pelo nosso
aeroporto, a caminho de Buenos Aires.
Pacto raro entre nós, a passagem de
uma celebridade do "ecran", desper-
ta sempre algum interesse. E foi as-
sim com Henry Fonda. Elle devia che-
gar as sete e pouco. Antes das seis,
um bando de mocinhas esportivas lá
estava no campo de Congonhas, la-
zendo u'a madrugada, afrontando o
frio e a neblina para ver o astrol

O céo de São Paulo, — pouco acos-
tumado a "astros" e "estrellas" não
identificadas pelos nossos observatórios
especializados, — enfarruscou-se. £
quando o avião que conduzia Henry
Fonda cruzou os céos da Paullcéa,
uma cortina de espesso nevoeiro tor ¦
nou invisível para o piloto da aerona-
ve, a pista de aterrissagem. Como re-
sultado, o pássaro de aço andou cor-
vejando por cima das casas, e, sendo
de todo impossível tocar a terra na-
quelle tempo, embicou de novo para
o.Rio. As caçadoras de autographos
ficaram terrivelmente desapontadas
mas não desanimaram. Fizeram pé
firme. Ficariam .na estrada, uma vez
que o Campo de Congonhas era cami
nho obrigatório. E lá pelo melo dia,
quando o sol conseguiu vencer a"boycotagem" da neblina, apontou, lá
em cima, o avião que trazia "avis
rara".

Movimentações, atropelos, cadernl-
nhos de autographo, etc...

Desceu Henry Fonda acompanhado
de sua esposa. E a multidão fana-
tlca, acercou-se logo do "mocinho do
cinema" atrás do decantado autogra-
pho. E era tal o enthusiasmo cinema-
tographico daquella gente, que a sua

3.° Congresso de Revendedores
Lâmpadas Edison - Mazda
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| GONORRHEA e suas complicações — DR. L. J. BASSITT :;
Tratamento rápido e cura radical, em 8 dias, comprovada por exames
de laboratório. Apparelhagem de WITHNEY (KETTER1NO). Inducto-
thermia. Cura definitiva do RHEUMATISMO — ARTHRITE —
ASTHMA. Tratamento especializado da SINUSITE FRONTAL sem
operação. Consultas: das 13 ás 19 horas. A's terças e quintas-feiras

consultas grátis das 20,30 ás 22 horas.
S Consultório: Rua Consolação, 73, sob. — Telephone, 4-6636. Residência:
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AGNELLO MACEDO

maioria não se apercebeu de que tam-
bem descera da aeronave uma figura
insinuante, uma artista brasileira de
renome mundial, muitas vezes mais
artista que Henry Fonda, que Tyrone
Power, que Annabella, que todo esse
pequeno grupo de figuras do cellulol-
de que já aportaram ao Brasil; Bldú
Sayão. Bldu' Sayáo desceu, foi ao
bar, tomou um café cheiroso, olhou,
de longe, a cidade das chaminés fu-
megantes, e, talvez tenha sorrido da
innocencla daquella gente que, dean-
te de um Henry Fonda, se esqueceu
de uma das maiores glorias da arte
nacional. Bldú Sayão passou, com
Henry Fonda, para o mesmo destino:
Buenos Aires. Elle, numa viagem do
recreio. Ella, numa missão artística,
pois vae a Buenos Aires, para inau-
gurar a temporada lyrica, a convite do
presidente da Republica Irmã. Em São
Paulo, a multidão que se encontrava
no Campo de Congonhas foi toda at-
tenções para o artista estrangeiro, dei-
xando, quasl que desapercebida, a glo-
ria patrícia que tambem passava. Mas
não faz mal. Lá em Buenos Aires,
Henry Fonda vae ser apenas objecto
de curiosidade, ao passo que Bldú
Sayão vae ganhar applausos, vae aer
notada, vae elevar, mais uma vez, o
nome da arte brasileira no estrangeiro.

Em justiça, no dia em que aquelle
avião passou por São Paulo, os nos-
sos jornaes deviam ter noticiado as-
sim:

"De passagem para Buenos Aires,
onde cantará no Theatro Colon inau-
gurando a temporada lyrica official,
esteve alguns momentos no Campo de
Congonhas, a celebre cantora brasilel-
ra Bidú Sayão, figura de renome mun-
diai. No mesmo avião, com igual des-
tino, seguia o artista cinematographico
Henry Fonda".

DR. WLADIMIR DE TOLEDO PIZA
MEDICO

ESPECIALISTA EM MOLÉSTIAS DE CRIANÇAS
Consultas: Das 15 ás 17 horas

Rua Barão de Itapetininga N." 226
2.° andar — Tel., 4-2737 SáO PAULO

LIGA PAULISTA CONTRA A TUBERCULOSE

Realizou-se, sabbado passado, dia 27 de
maio, no salão do Clube Germonia, o 3.o
Congresso de Revendedores de Lâmpadas
Edlson-Mazda, promovido pela General
Electric, S|A.

A reunião, que decorreu num ambiente
de grande cordialidade e enthusiasmo, foi
aberta ás 17 horas, pelo dr. J. Assis Ri-
beiro, um dos dlrectores da General Ele-
ctric, que apresentou as boas vindas ao
grande numero de revendedores da capital
e do Interior do Estado, que so achava
presente.

Todos os que tomaram parte no Con-
grosso, traziam um chapéo de palha, on-

de se Ha o dístico: "PlarTEando dá", o the-
ma da nova campanha de venda de Iam-
padas Edlson-Mazda, para 1939.

Entre os presentes notavam-se vários dl-
rectores e altos luncclonario» da General
Electric, SIA., srs. M. E. Sousa, L. L. La-
combe, A. 8. Neves o J. L. Gurken, vindos
do Rio de Janeiro, especialmente para as-
slstir ao Congresso, e «rs. S. B. Mac Wll-
liams e A. Mertz, ambos do S. Paulo,
tendo o primeiro apresentado as bases do
novo concurso, aos vencedores do qual
serão distribuídos valiosos brindes.

Os populares humoristas Xerem e Ben-
tlnho, que vieram do Rio especialmente
para' emprestar ao Congresso uma nota

alegre, auxiliaram multo a expor, de um
modo ameno e Interessante, os novos ar-
gumentos de venda a serem utlllzodos.

Finalmente, ás 20 horas, realizou-se e
banquete que tambem íol abrilhantado por
estes artistas. A seguir, o dr. J. Assis Ri-
beiro, numa breve ollocução, encerrou a re-
unláo.

Com este Congresso, ficou, mali uma
vez, cvidenolado náo só o apoio que a Ge-
neral Electric dá aos seus revendedores,
como a animação que domina todos os quo
trabalham com produeto» de reconhecido
valor, como o são as lâmpadas Edison-
Mazda G. E.

E' a seguinte a relação de donativos, «m
dinheiro e em csepcle, recebidos pela Liga
Paulista Contra a Tuberculose, durante o
mez passado:

PARA O DISPENSAHIO
De diversos, por Intermédio d'"O Esta-

do", 360$; Cia. de Seguros Sul America,
900$; major Levy Sobrinho, festival, 500);
dr. Humberto Pascale, festival, 119$.

PARA O HOSPITAL
D. Pérola Bylngton (custeio do 1 leito

em maio), 100$; funcclonarlos da Procura-
doria de Terras, custeio de 3 leitos em
abril, 300$; d. Antonleta Penteado da Sll-
va Prado, 1:000$; d. Carollna Ribeiro, 20$;
venda de latas vaslas, 26$000.

7.» CAMPANHA DO SELLO 103T-19S8
Total apurado até 30 de abril, 37:984$700.

Valor de 2 dollares enviado por Jullus Ber-
ger, (Estados Unidos). Total, 38:024$700.

8.» CAMPANHA DO SELLO
Vendidos em abril aos srs.: dr. Álvaro

Guião (Instituto de Educação), 500$; dr.
Sebastião Medeiros (Assistência Social, ..
500$; José Joaquim de Castro, 50$; José
Ferelra de Oliveira, 100$; Thereza Lopes
Silva, 20$; Laboratório Andromaco, 102$;

dr. Siqueira Campos, 50$; Helena Costa . (So-
rocaba), 30$; Thereza Penteado, C$000; Ju-
dith Cardoso, 2$; Cia. Guarapiravinha (Pa-
raná), 100$; Nova York, 16$; coronel Orno-
rim Lima, 10$; Magdalena Maluf, 10$;
Gulomar Ataliba Penteado, 20$; vendidos
no Hospital "Clemente Ferreiía", 50$. To-
tal, 1:6665000.

DONATIVOS EM ESPÉCIE
De diversos anônimos, diversas peças de

roupas usadas, 1 par sapatos, 9 cachlcols,
10 pares sapatos de lã, 1 casaco, 1 pulo-
wer e diversos pares de meias; do d. Mar-
garlda Queiroz, 4 kilos caramellos; de d.
Carollna Ribeiro, 3 kilos robuçados e 1
queijo; de d. Paullna, 1 sacoo de xuxu';
sr. José Ferreira Oliveira, 5 saccos de la-
ranjas, 9 caixas de laranjas e 10 cachos
de bananas; d. Emongalda Reis, 1 desper-
tador no valor de 29$; funcclonarlos da S.
P. R., 60 cadeiras de repouso e 8 dúzias
de pi atos agate, branco; 1 anônimo da R,
Florenclo de Abreu, 2 cobertores: íamllia
Bcnatelll, 2 dúzias vassourfas; Laboratório
Andromaco, 102 amostras de medicamentos
diversos; anônima da av. Paulista, 12 co-
bertores; sr. Sante Pavan, 2 cobertores;
Departamento Nacional do Café, 60 saccos
de café; Empresa Llmpoíonc Ltda. alguns
centos de porta-passes.

MAX ROSENFELD
O PHOTOGRAPHO DA ELITE

RETRATOS - REPRODUCÇÕES - AMPLIAÇÕES
PHOTOGRAPHIAS DE CASAMENTO

BUA LIBERO BADARÓ, 282 — 9.° andar



26 CORROO PAULISTANO
==» Domingo, 4 do Junho do 1939 r*ÇJ*

SANTA BARBARA

RUA JOSÉ BONIFÁCIO. 176
RUA SANTA EPHIGENIA. 345

ITAPIRA
HOMENAGEM AO SR. PREFEITO

MUNICIPAL — Conforme noticiámos,
realizou-se, domingo ultimo, nas Ther-
mas de Crystalia, o grande banquete
que amigos e admiradores do sr. Cae-
tano Munhoz lhe offereeeram, como
justa homenagem, pela passagem do
primeiro anniversario de sua fecunda
administração.

O salão achava-se artisticamente or-
namentado e literalmente oecupado por
103 convivas, sobresahindo-se as altas
autoridades locaes, Prefeitos das ci-
dades vizinhas, representantes do sr.
Secretario da Educação e Saúde Pu-
blica, grande numero de senhoras e
senhoritas da sociedade itapirense, re-
presentantes da imprensa, das classes
laboriosas e do funccionalismo muni-
cipal.

O agape decorreu em meio a mais
franca cordialidade.

A' sobremesa, usou da palavra o sr.
Antônio Serra, que saudou o sr. Pre-
feito Municipal numa bella oração.
Enumerou os serviços prestados por s.
s. neste um anno de governo, tradu-
zindo a gratidão dos itapirenses pelo
que já foi realizado, e a esperança de
futuros benefícios. Serenados os ap-
plausos que coroaram a saudação do
sr. Antônio Serra, fez uso da palavra
o dr. José Augusto Valle de Almeida.
Exaltou a actuacão do sr. Prefeito Mu-
nicipal, referindo-se, com enthuslasmo,
ao desprendimento e desassombro com
que agiu no recente surto epidêmico

metralhas, os aviões, os couraçados e
toda essa collecção de armas feitas pa-
ra matar, destruir e exterminar, mui-
to podem contra as fortalezas de fer-
ro e granito, mas nada conseguem con-
tra as muralhas feitas de corações. Pa-
ra uma nação ser respeitada, não bas-
ta possuir armas e munições. E' pre-
ciso ser espiritualmente forte. Somos
um povo joven, cheio de seiva e de
vida. Nossa terra poderá ser um dia
alvo da ambição estrangeira. E' pre-
ciso que formemos essa corrente dc co-
rações e tornemo-nos um povo unido
e forte, para evitar que chegue até
nós, o vírus da confusão que lavra na
Europa. Assim pensando, uma vez in-
vestido no cargo de Prefeito Munici-
pai de Itapira, com que me honrou o
dr. Adhemar de Barros, procurei —
diz o orador — congregar todos os
homens de bôa vontade em torno do
meu governo e tenho, hoje, a grata
satisfação de ver que foram bem com-
preendidos e correspondidos os meus
propósitos".

Prosegnindo, diz s. s.: "todo aquel-
le que exerce uma parcella de autori-
dade, seja ella judicial, ecclesioslica,
policial ou administrativa, para não
entrar em choque com a própria cons-
ciência, tem muitas vezes de sopitar
os mais delicados sentimentos de af-
feição, sacrificar amizades, contrariar
interesses pessoaes, para resguardar a
lei e os supremos interesses da colle-
ctividade. Tudo isto é próprio da nos-

(Do nosso rorrrspomlcntr, cm 3t)
hotel — A "Cldado de Santa Bar-

bom" Iniciou umn série rie artigos do
dr. Álvaro Corria Compõe, sobro a
necessidade da constriicçho dc um
prédio para hotel nesta cldado,

SYNDICATO DOS LAVRADORES
— Em reunião realizada na Prefei-
tura, foi fundado o syndicato dos la-
vradores dn Santa Barbara, Sua __• di-
rcctorlo ficou assim constituído: Cor-
los Steagall, presidente; Plácido Rlbel-
ro Ferreira, secretario; Benedlcto da
CosU Machado, thesoureiro; conselho
fiscal: Miguel do Clllo, Ollvcr Fer-
guson c Henrique Mac Knlght.

GYMNASIO MUNICIPAL — Pre-
tende o Prefeitura crear um Gymna-
slo Municipal nesta cidade c, consoan-
te uma publicação officlal, proceder
ao lançamento da pedra fundamental
do edifício na occaslão cm que se d.
n Inauguração do novo Paço Munici-
pai duranto o mez dc Junho próximo.

SERVIÇO MILITAR — A Junta dc
Alistamento Militar remetteu _, 4.' Cir-
cumscrlpção de Recrutamento a rela-
ção dos Jovens nascidos neste muni-
cipio, de 1 de novembro dc 1918 a 31
de outubro dc 1019, num total de 134
alistados daquellas closscs.

CLUBE BARBARENSE — Actlvam-
se os preparativos para o grande bulle
caipira deste grêmio recreativo local,
a realizar-se a 23 de Junho próximo,
véspera de São João.

COLLECTORIA ESTADUAL — Atô
13 dc junho próximo esta repartição
fiscal procederá a orrecadação do im-
posto dc industrias c profissões, re-
ferente ao 2." trimestre deste anno.

FESTAS RELIGIOSAS — No dia
28 tiveram lugar, na capella de São
Sebastião, do Caiuby, solennes festas
religiosas em louvor ao oritgo daquelle
templo catholico; c na capella de San-
to Antônio terão lugar, a 18 de junho,
as festas de Santo Antônio, que pro-
mettem revestir-se de muito brilho.

PELA IMPRENSA — "O E'co dos
Cannaviacs", semanário das associa-
ções da Usina Santa Barbara, reap-
pareceu a 21 do corrente em formato
augmentado c bastante noticioso. E o
seu director o sr. Mario Pereira.

SERVIÇO DE ÁGUAS — Sob a dl-
recção technica do engenheiro dr. Gus-
tavo Oliva, proseguc com animação o
serviço de construcção da rêdn de água
o apoio c svmpathia da população bar-

INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS —
Submetteram-se a intervenções cirur-
gicas, em Campinas, as sras. dd. An-
tonietta Cheida, esposa do sr. Pedro
Chcida, escrivão da Collectoria Federal
local; Georglna Teixeira, esposa do sr.
Benedicto Lopes Teixeira, construetor
nesta cidade, e Gertrudes Simões Ma-
chado, esposa do sr. Benedicto de
Campos Machado, negociante nesta
praça, e a senhorita Isaura Domln
gues, irmã do sr. José Domingucs, coi
lector federal local.

ANNIVERSARIO — Fez annos o
sr Carlos Steagall, clrurgião-dentista,

offereceu um jantar em sua re-

Ieabel Bueno Orlsp, o respondeu agra-
decendo."CIDADE DE SANTA BARBARA"
— No dio 11 do próximo mez do Ju-
nho completará 14 annos dc exlslcn-
cia o semanário locol "Cldndc dc San-
to Barbara", orientado pelo sou re-
dactor proprietário, sr. prof. Antônio
do Arruda Ribeiro c contando com
geraes npolo e sympathia do populo-
ção barborensc.

VIAJANTES — Regressaram dessa
capital os srs.: Alfredo Maluf, Walter
Oliveira, dr. Carlos Steagall, phoo.
Antônio Telzen, Roberto Pylcs. Fran-
cisco Domingucs, Luis Laudlssl, VI-
rlato Ignacio, Adelino Bottogllo, prof.
Ulysses Valente, Domingos José Jullo,
José c João Sorlnno, Plocldo Marl-
cato, José Franchl, Peregrino Oliveira
Lino, José dos Santos Azonha, An-
tonlo Sons o maestro Benedlcto de
Moraes; c do Interior do Estado re-
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INSOMNIA?
Cuidado I Você está se intoxicandol

Quando n3o é pon/vol conciliar o somno, é poraue os
tóxicos ei.flo io accumulando no organlimo, íntoxicanefo
o langue. Elimino ene perigo tomando .loriomon.o o
— ''Sal de Frucfa" Eno - de labor agradável e de

effoifo reWgo.an.e. Eno limpa o systema intestinal,
purifica o sangue e evita a Intomnia. Mar. ió o
Eno pôde produzir estos re-
__l.ac.o-.'SALDE FRUCTA' ERO

SALTO
(Do nosso correspondente, cm 2)
EMPRESA AUTO VIAÇÃO — Esto

empreso, du propriedade do sr. João
Glonncttl, acabo de Inaugurar mais

grossoram os srs.: Lcroy Bookwaltcr, | uma Unha dc oulo-omnibus, que vem

ARARAQUARA
(Do nosso correspondente cm 29) da, culto, sorridente, exerce sobre o
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Braz Rossi, Urios Ferraz, Antônio Ll
no, Ângelo Benith, Benedicto Noguei-
ro, Bortholo Pascon, Hugo Rondelli,
Joaquim Domingucs, Harvcy Mac Knl-
ght, Fortunato Lyro Juntor, José Bi-
gnotto, José Manuel Largucza, Dama-
slo Pimentel, Clarcncc Cullen, Ale-
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sidencÍ_.""o~ anniversariante foi sau-
ri .dn nelos srs. dr. Domingos Fina-
more, pwí. Arruda Ribeiro c sra. d. tação da Paulista.

xandre Crlsp, Malvino Marciano, Ro-
meu Fornazari e Manuel Lyra.

HOMENAGEM — Logo que seja
inaugurado o Paço Municipal, a Pre-
feitura fará collocar no salão nobre
daquelle edificio os retratos dos srs.
cel. José Gabriel de Oliveira, Joaquim
Azanha Galvão e cel. Luis Alves de
Almeida, justa homenagem aquelles ci-
dadãos que muito fizeram por Santa
Barbara.

SERVIÇOS MUNICIPAES — A Pre-
feitura prosegue, activamente, nas ser-
viços de concertos e reparos de estra-
das e pontes municipaes c dentro em
breve concluirá os serviços de ligação
da ma D. Margarida ao largo da es-

que ameaçou o Município e á obra de sa funeção. Mas para compensar as
nacionalismo que vem empreendendo horas amargas e os sacrifícios decor
na sua gestão, cujos effeitos benéficos
o orador pôde observar com a máxima
justeza, agora que voltou ao convívio
dos itapirenses, depois de um curto
periodo de ausência. Terminou, en-
toando um hymno ao Brasil, citando
palavras de Fernando de Magalhães.

A saudação do dr. Valle de Almeida
íoi grandemente applaudida.

Sob vibrante salva de palmas, levan-
tou-se o homenageado.

Disse que ali se achava, vencido pe-
Ia generosidade dos presentes, sem sa-
ber como agradecer tamanha prova de
amizade, de opoio e confiança. As pre-
oecupações e cs trabalhos do seu car-

rentes do cargo, surgem momentos co-
mo este, profundamente consoladores
e cuja recordação se guarda para sem-
pre".

Convidava todos, presentes c ausen-
tes, a cqntinuar trabalhando, cada qual
na sua esphera de acção, para elevar
Itapira á posição de destaque, ao lado
das mais importantes cidades paulis-
tas, certos de que, trabalhando por
Itapira, estarão todos se esforçando
para tornar São Paulo grande, dentro
de um Brasil cada vez maior.

Terminou agradecendo, mais uma
vez, a presença de todos, declarando
estar disposto a não medir sacrifícios
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e o atropelo dos últimos dias, não nem poupar esforços P«a correspon
go - _ 
permittiram que traduzisse por escrl-
pto tudo o que sentia e que desejava
dizer naquelle momento. Por isto dei-
xava que o seu coração improvisasse
algumas palavras que traduzissem todo
o seu reconhecimento e emoção. Via
ali Itapira, representada por todas as
suas classes sociaes. Antigos adversa-
rios de lutas de longe, ali estavam
honrando com a sua presença, aquel-
Ia festa de cordialidade.

Isto em vez de o envaidecer, en-
chia-o de júbilo patriótico e grande
satisfação, por ver que todos compre-
endiam e apoiavam a obra que o íl-
lustre dr. Adhemar de Barros vem pra-
ticando dentro do nosso Estado.

"A nossa política — disse o orador
— é a política do trabalho e da con-
cordia, unlca capaz de construir ^um
Brasil forte, uno e inquebrantavel .

Referindo-se aos oradores que o sau-
daram, disse que via nas suas pala-
vras e nas suas expressões, mais uma
prova de amizade, que agradecia sm-
ceramente commovido. O que foi_ feito
neste um anno de administração —

proseguiu s. s. - deve-se á collabo-
ração, ao trabalho e á boa vontade
do povo itapirense ali condlgna.mente
representado, de sorte que aquella ho-
menagem, quem a merecia, de pleno
direito, eram os próprios presentes..

Referiu-se, em seguida, á situação
internacional, descrevendo o panorama
europeu, as lutas e rivalidades entre
as nações, o odlo de raças, a corrida

der aquella palpitante demonstração de
amizade e confiança do povo itapi-
rensc.

As ultimas palavras do homenagea-
do foram abafadas por uma prolon-
gada salva de palmas.

Por ultimo, falou o sr. Ederaldo
Queiroz Telles Júnior que, num feliz
improviso, levantou um brinde de hon-
ra á figura do Interventor, dr. Adhe-
mar de Barros, no que foi correspon-
dldo enthusiasticamente.

O sr. Caetano Munhoz foi abraçado
e felicitado por todos os presentes.

Durante o banquete fez-se ouvir o
jazz-band 

"Folhes".

NA PREFEITURA MUNICIPAL —
Os funccionarios municipaes, desejan-
do prestar uma homenagem ao sr. Cae-
tano Munhoz, pelas inequívocas pro-
vas de amizade com que, ao par das
funeções de superior hierarchico, lhes
tem dispensado, desde o primeiro ins-
tante de contacto, offertaram-ltie um
"fac-simile" em seda, da pagina do
"O Itapirense", commemorativa do 1."
anniversario de sua gestão. Reunidas
todos no gabinete do sr. Prefeito, fez
uso da palavra o sr. Mario Fonseca
Filho, secretario da Prefeitura, que
saudou s. s. em nome dos seus colle-
gas, entregando-lhe o quadro que foi
collocado em lugar dc destaque na sa-
Ia de despachos da Prefeitura.

O sr. Prefeito agradeceu em rapi
dos palavras aquella homenagem dos
seus auxiliares, exhortando-os a con-

CAJOBY
(Do nosso correspondente, cm 2).
ENLACE 0_-J.V_.iKA ___f.A_._JES

— Realizou-se, na residência dos paes
da noiva, na lazenda "Bebedouro do
Turvo", deste município, o casamento
da senhorita Maria ne Oliveira, filha
do sr. Lázaro Antônio de Oliveira e d.
Maria Luisa da Conceição, com o sr.
Jorge Domingues Fernandes, filho do
sr. Francisco Domingues e d. Pedra
Fernandes.

Paranympharam o acto civil, por
parte da noiva, o sr. José Rosa c no
religioso, o sr. Eugênio Marson, no
civil, por parte do noivo, o sr. Bonita-

DR. ZEPHERINO DO AMARAL
Intestino. Mol. de Senhoras. V.
Urinarias. Cons. B. .. Uocayuva,
36 (2 as 6) Tel. 2-1-U2. Hos. R.
Minas Geraes, 2 - rei. b-4'JÜÜ.

Chele de cl. cirúrgica da Sta.
Casa. Esp. op. Estor.iago. 1;-gado,

armam-ntista e o desassocego reinan-. tinuarem, como até aqui, a trabalhar
te n™ mundo de hoje, onde Impera com o mesmo _ devotamento, em prol
a lei do mais forte. "Os canhões, as'da administração municipal.

.ttXXXX

VENTRE-SAN 1
« INFALLIVEL NA PRISÃO DE VENTRE-MA DIGESTÃO-INÍXAM- «
í: MACÃO DO FÍGADO E INTESTINO - GOSTO RUIM NA BOCCA .j

_ AO LEVANTAR-SE - MAL ESTAR DEPOIS DAS REFEIÇÕES, ETC. Í|

ONORRHÉA - Dr. Valenfim da Silva
(Introductor do Ap. de Kettering em São Paulo)

Cura urgente da GONORRHÉA, cystite, prostatite. orchite, vesiculite,
estreitamento, rheumatismo, impotência. Cura radical sem curativos ou
remédios só calor. O doente vem ao consultório no máximo 6 vezes,
ficando definitivamente curado a prova de laboratório a sua escolha.
Preço 5OOS000. Facilitando-se. Consultas grato. Rua Xavier de Toledo, 46.

(Elevador da esquerda). Tel. 4-0881.

cio Alvarado e no religioso o sr. Ani-
ceto Domingues.

FALLEC_--_._-_.TO — Falleeeu nesta
cidade, o menino Felix de Castro, íi-
lho do sr. Jovellno Lopçs de Castro e
d. Idalina de Castro Rocha Lopes.

ENFERMA — Acha-se enferma a
senhorita Ermelinda Guariente,' filha
do sr. João Guariente, fazendeiro e in-
üustrial, residente nesta cidade.

NA CIDADE — Fixou residência
nesta localidade, a sra. d. Maria Tanu-
re, progenitora do prof. Antônio Ta-
nure, adjunto do grupo escolar, local.

ANNIVERSARIOS — Fazem annos
no dia 3, a sra. d. Rosa de Sousa
Castro, esposa do sr. José de Sousa
Castro, escrivão de'paz, desta cidade,
e a senhorita Leonilda Gil, filha do
sr. Abel Gil, commerciànte, aqui resi-
dente.

HOSPEDES E VIAJANTES — Se-
gulram para essa capital, os srs. José
de Sousa Castro, official do registo
civil desia cidade, sua filha Clenice de
Castro e Agnello da Cruz Prates, cor-
respondente do "Correio Paulistano",
nesta cidade.

Estiveram nesta localidade, o sr.
Gueríno Passo Righettl, residente em
Nova Granada.

Na cidade, encontram-se as sras. d.
Romilde Biava, esposa do sr. Eurico
Marcellino da Silva e d. Henriquetta
Jorge, residente em Boa Esperança.

COLLECTORIA FEDERAL — Foi
nomeado escrivão da collectoria federal
desta cidade, o sr. Alberto Chacur.

Foi promovido para o cargo de es-
crivâo da collectoria federal de Nova -
Granada, o sr. Celio da Silveira Bueno
que, ha cerca de um anno, exerceu
nesta cidade, o mesmo cargo.

SOROCABA
(Do nosso correspondente, cm 1)

ILLUMINAÇÃO PUBLICA — Foi
estendido ao bairro da Terra Verme-
lha o serviço de illuminação publica ur-
bana.

Sabbado, á tarde, numa oas vias pu-
blicas do bairro, presentes os srs. cap.
Nascimento Filho, Prefeito Municipal;
Roberto Kerr, agente local da S. Pau-
lo Electric e representantes da impren-
sa, ao acenderem-se as luzes, foi pelo
Chefe do Executivo municipal declara-
do inaugurado o melhoramento que veio
beneficiar estensa zona suburbana.

CAIXA ECONÔMICA — Installou-
se, no prédio n.° 317 da rua de São
Bento, a Caixa Econômica Autônoma
de Sorocaba.

O acto inaugural ,a que assistiram
autoridades e pessoas gradas, foi pre-
sidido pelo dr. Samuel Francisco Mou-
rão, juiz de direito, que, após proferir
algumas palavras, congratulando-se
com a nossa população, declarou inau-
gurado o novo estabelecimento.

Discursou, em seguida, o dr. Affon-
so Vergueiro, que discorreu sobre as be-
neficas finalidades das caixas economi-
cas, elogiando o governo do Estado pe-
Ias amplitudes que acabava de attrl-
buir ás transações da Caixa local.

O conselho administrativo da Caixa
Econômica é constituído pelos srs.
Octacilio Malheiro, João Climaco de
Camargo Pires e dr. Affonso P. de C.
Vergueiro.

A gerencia é oecupada pelo sr. Nel-
son Carvalho Gloria. Nas suas novas
installaçoes, a Caixa funecionará, dia-
riamente, das 12 ás 15 e meia horas, e
das 9 ás 11 horas aos sabbados.

bcncíicir multo o cidade.
Trata-se dc uma linha, onde corre-

rão, diariamente, omnibus, entre a cl-
dadede Salto e a de Montemór, pus-
sando pela Villa de Elias Fausto e dl-
versos outros povoados.

As partidas e chegados dos carros,
obedecerão aos seguintes horários: —
Sohldo dc Montemór, ás 7 horas; che-
gada o Salto, ás 9 horas; sahlda dc
Solto, ás 15 horos; chegada a Monte-
mór, as 17 horas.

NUPCIAS — Realizou-se o enlace
matrimonial, do pharmaceutlco João
Arlindo Vcndromlnl, filho do sr. An-
tonio Vendramlnl e do sra. d. Maria
Rasa, com a prof." srta. Maria Lour-
des de Miranda Campas, filha do sr.
Joaquim de Almeida Campos, Já fal-
lecldo, e da prof." d. Maria de Mlran-
da Campos.

Foram paranymphos do noivo, o
pharmaceutlco Orestes Vcndramlni, no
religioso, e o sr. Leonlclo Vcndramlni,
no civil, e da noiva, o sr. Antônio de
Almeida Campos, no civil, c o sr. Es-
tevarrt de Almeida Campos, no reli-
gloso.— Effectuou-se na residência da nol-
va, em São Paulo, o enlace matrlmo-
nlal, do sr. José Roncoleto, Industrial,
filho do sr. Luis Roncoletto, industrial
nesta cidade, c da sra. d. Brasília Ron-
coletto, com a srta. Lydla Novelli, fl-
lha do sr. Emilio Novell, já fallecido, e
da sra. d. Elvira Novelli.

Foram paranymphos, no civil, por
parte do noivo, o sr. Manuel Feman-
des, commerclante em Campinas, e se-
nhora; por parte da noiva, o sr. Af-
fonso Sorrentino e a srta. Odette Ara.

No religioso, por parte do noivo, o
sr. João Baptista Ferrari, Prefeito de
Salto, e senhora; por parte da noiva,
o sr. Renato Novell c sra. d. Joanna
Sorrentino.

Após o casamento, os nubentes se
guiram para Santos, em viagem de nu-
pelas.

DESASTRE — O menino Arcy, com
tres annos c meio de edade, filho do
sr. Adclio Milioni, ex-presidente da ex-
tineta Câmara Municipal, de Salto, e
da sra. d. Josephlna J. Milioni, quan-
do brincava, dlstrahidamente. numa
das vias publicas da cidade, foi colhi-
do por um auto, recebendo, em con-
seqüência vários ferimentos.

Arcy foi logo soecorrido e está quasi
restabelecido.

ENFERMOS — O sr. João B. Fer-
rari, Prefeito de Salto, já se acha res-
tabelecido dos ferimentos que recebeu
no desastre de automóvel, verificado
na estrada de Campinas-Salto, quando
regressava daquella cidade, onde tinha
ido afim de assistir ás homenagens
prestadas ao sr. Interventor Federal,
pela oceasião da sua visita á Princesa
d'Oeste".

— Acha-se quasi restabeelcida, a sra.
d. Aurellna de Almeida Campos, pro-
prietaria nesta cidade.

PELO ESPORTE — A Associação
Athletica Saltense iniciou os seus exer-
cicios de futebol, em seu optimo cam-
po, gramado e dotado de outros melho-
ramentos.

Estão sendo cuidadosamente prepa-
radas as suas duas turmas prlnclpaes,
para a realização de vários jogos, que
vêm sendo esperados com grande an-
siedade.

O principal, destes jogos, será entre
o primeiro quadro local e um dos mais
respeitáveis da primeira divisão de São
Paulo; o outro será com o Caldense,
de Poços de Caldas, e o ultimo com o
Auto de ltu'.

Após um período de 5 mezes sem a
realização de uma partida de futebol
nesta cidade, justifica-se o grande ln-
teresse com que os amigos da pelota
estão acompanhando os diversos trei-
nos das equipes, para os próximos jo-

pisam um dia suas sugge.s.lvas rias
publicas a fascinação Irresistível di
umn mulhor bonita.

Arnraquurn. sr. Prefeito, é pura nos
outros que vivemos no turbilhão das
«rondes capitães, uma revelação e uma
surpresa. Cidade dc rythmos e de 11-
nlios harmônicas, é uma flor aberta ao
sol radlOSO do interior paulista. As
arvores que cnsombram suas ruas bem
pavimentadas, seus jardins acolhedoras
e caridosos, seus aspectos seduetores
de cidade moderna, enquadrada na
moldura das progressos do urbanismo

Perante uma sslstcncla seleeta o Jor-
naltsta patrl. i dr. Sertorlo de Castro
fez, no The- _ Municipal, uma con-
ferencia, di ivo.vcndo o thema "A

grandeza política de São Paulo", dc-
morondo-sc cm analysar as figura.,
das propagandas da Abolição c da Re-
publica, estudando as personalidades
políticas de Prudente de Moraes, Cam-
pos Salles, Rodrigues Alves, Francls-
co Glyccrlo, Bcrnardlno de Campas,
Jorge Mirando, Américo de Campos
e outros.

A conferência do dr. Sertorloi de constante, afílrmum pelaCastro foi patrocinado pelo seguinte ^ dos vml_ quc ft . elJam_ ^commissão. _ „. „..,.„. Mn_ !sons das sinos de seus campanário-,
•%i-Aw_3Eh? r_rv_ihn d £eo Pelo clamor unanime da justiça con-nicipal; Plínio 

£ 
Canado, d. Leo-, entre Bppjttusos e palavras

^"nSdfSS, SSm üSS ** Jorram da fonte sentimental do
„ Ar a..flori. (Th «. nn. rir AiiEU.Lo coração, que Araraquara e um monu-

t...r.' rt SE, lnnior dr' Orlando mento vivo e palpitante, lasmado na
M Dm^Lops e^Cia^^l-gila imperecivel do reconhecimento
Clovis de Oliveira, dr. Raphael Luis,«»llcctlvo. que se levanta oo sou filho
Pereira dc Sousa, Graclano R, Atfon-! ?Uecto, 

aquelie que tem consagrado
so, dr. Arthur Leite Chaves, José Salada, o existência de lutador iníati-
les Gadelha, Cassio de Carvalho, Pc- °avel c forte ao seu serviço c ao seu
dro Marracinl, Francisco Rodrigues, amor, e cujo nome e como que um
Lastirc, Luis Barbosa e Leonardo emblema da própria cidade onde nas-
Cruz j ceu e onde vive, e onde por certo quer

A'apresentação do conferencista foi m°Jrer ~ ? «• P"nlo dc Carvalho",
feita pelo sr. Dorival Alves, que mos-, O sr Sertorlo de Castro-seguiu pura
trou ao povo de Araraquara o valor, a vizinha cidade de Sao Carlos, ven-
lnti.ll__t.iml. iurldico e moral do dr. d°-se ntt gare da Paulista, grandeIntellectual, jurídico e moral do dr. .
Sertorlo de Castro, o velho Jornalista j numer° de. »ml.8°s e admiradores do
que em todos os tempos tem se mos-1 distlncto visitante.
trado um desinteressado amigo de São' SYNDICATO DOS OFFICIAES n„
Paui0 PHARMACIA — Acaba de ser fun-

No 
'inicio 

de seu trabalho, o dr. Ser-, dada em Araraquara o Syndicato dos
torio de Castro, referiu-se a Arara- Officiaes de Pharmacia, ficando as-
quara e seus eminentes filhos. Foram sim constituída a sua directoria: José
estas as suas palavras: A. Lopes, presidente; Adaides Fer

"Mas Araraquara, que ainda tem nandes, vice-presidente; Edison R.
no café a razão fundamental de sua Leite, 1.° secretario; Francisco de As-
riqueza, emancipou-se da influencia | sís Lopes, 2." secretario; Augusto Ta-
dominante da monocultura que duran- deu, 1." thesoureiro; Mariano Calo-
te largos annos absolveu todo o in-lrub, 2." thesoureiro; Amadeu Seabra,
teresse e todo o labor dos lavradores ] Fioravante Santos c Adhemar Lopes,
paulistas. Na variedade de sua pro- conselheiros,
ducção agrícola e em sua industria VIAJANTES — Seguiu para essa
florescente, encontrou elementos para
viver prospera e feliz, e liberta das
crises ruinosas.

Centro ferroviário de importância
considerável, ouvindo noite e dia o
rumor incessante dos trens que pas-
sam e dos que chegam e partem em
demanda da região coberta pelas mais
fecundas e preciosas culturas da gle-
ba, cortada pelos trilhos de ouro de
uma estrada de ferro que suscitou um
feito judiciário famoso, despertando
para Araraquara todo o interesse na
clonal, vossa cidade, senhores, garri- Carvalho.

capital, o sr. Gabriel da Silveira, di-
rector da revista "Cultivo e Commer-
cio do Algodão", que dará um nume-
ro dedicado ao município de Arara-
quara, por oceasião da inauguração
da Exposição do Algodão, Cereaes 3
seus Derivados.

PLINIO DE CARVALHO — Seguirá
para Marilia, onde passará uma quln-
zena em companhia de seu mano Nel-
son de Carvalho, presentemente Pre-
feito Municipal daquella cidade, o ln-
fluente araraquarense dr. Plinio de

a m, a a es b
ã
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HOSPEDES E VIAJANTES — Acha-

„ RIO - SÃO PAULO - CURITYBA - JOINVILLE
E VICE-VERSA

1
¦ EM OMNIBUS PULLMAN DA AUTO VIAÇÃO PARANAENSE —

TRAFEGO MUTUO COM PÁSSARO MARRON E AUTO
VIAÇÃO COMETA.

PARTIDAS DIÁRIAS ÁS 6 HORAS DA MANHÃ

1 Rua Brig. Tobias. 541 Praça Mauá, 73
Phone 23-0790

RIO
Rua 15 dc Nov., 180

Phone 2055
CURITYBA

Rua Brig. Tobias. 541
Phone 4-0880

R. Dr. Almeida Lima, 1
Phone 3-1258

R. do Príncipe, 421
Phone 682
JOINVILLE

S. PAULO
"ei!ilHÍ!;l_-lll!í--lili!H!!í!B<;l;:B!!!MI!lM!UI--il!!l--i!!Hi!

S. JOSÉ' DO BARREIRO
(Do nosso correspondente, em 30).
MEZ MARIANO — Com as solenni-

dades do costume, realizou-se no dia
28, o encerramento da festa de Maria
Santíssima. Foram nomeadas festeiras
para o anno vindouro, as filhas de
Maria desta parochia.

FUTEBOL — Graças ao esforço da

ü
!IB!flltl!B«!!!!n!!!Wr

senhora, o sr. José Roncoletto
Em homenagem ao visitantes, recen-

temente casados, o sr. Luis Roncolet-
to, e sra. d. Brasília Roncoletto, pro-
genitores do sr. José, reuniram em
sua reisdencla, grande numero de ami-
gos, aos quaes foo servida fina mesa
de doces.

fl _ _ B :E

OLIVEIRA UMA
Corretor de CASAS, TERRENOS
e DINHEIRO sob hypothecas.

RUA DE S. BENTO, 276
3.0 anoar

se„J}?s.ta _ci?_de„__ 0=£a"?_.!?° I directoria do Barreiro Futebol Clube,
está quasi terminado o campo de fu-
tebol, situado á av. Virgílio Pereira.
Com grande assistência, realizou-se ali,
um amistoso jogo entre "Casados" e
"Solteiros", sahindo vencedor este ul-
timo por 2 a 0.

DR. OLIVEIRA BRAGA — Está re.
sidlndo nesta cidade, o 6r. dr. Be-
nedicto Julio de Oliveira Braga, juiz
de direito da comarca.

BAR S. JOSÉ' — Foi inaugurado,
no dia 28, o Bar S. José, sito á praça
Cel. Cunha Lara e de propriedade do
sr. Agostinho da Costa.

SüZÂNO
(Do nosso correspondente, cm 1)
VISITAS — Estiveram nesta cidade

os srs. frei Hugo Brasil, prof. Luthcro
Lopes, Francisco Leite Sobrinho, Car-
los Aiberto Lopes, Apparecida Berger,
Zazá, Lopes profa. Iracema Brasil, An-
tonlo de Siqueira e Francisco França
Lopes.

PELA RELIGIÃO — Dado o esfor-
ço do p. Casimiro, de 11 a 25 do cor-
rente mez, realizar-se-á em Suzano e
em diversos bairros, a santa missão.
Haverá solennidade em todos os actos.

FALLECIMENTO — Falleeeu nesta

Harmônicas MUSICATOR"
de 8 a 120 baixos, a piano e a
botões, em 3.1 e 4." com registos.

A harmônica preferida pelos
profisslonaes.

Preços sem concorrência. Peçam
catálogos grátis ao representante

CASA MURANO LTDA.
Praça da Sé, 58-B — S. PAULO

'HMÉBipiJip-O-IlBfflai-ifiHipr

TIETÊ'
(Do nosso correspondente, em 2).
OFFIOIALIZAÇÃO DA ESCOLA

NORMAL — Por decreto assignado em
27 de maio ultimo, o governo do Esta-
do oíficlalizou a Escola Normal Livre
desta cidade.

Logo que se soube aqui de tão grato
acontecimento, intenso júbilo apode-
rou-se dos tletêenses.

O assumpto dominante de todas as
palestras tem sido este acto do gover-
no do illustre dr. Adhemar de Barros,
o qual veio propiciar a nossa cidade
um grande progresso.

O povo, compreendendo a transcen-
dencia desse facto, em meio ás suas
expansões de contentamento, não es-
quece de manifestar sua gratidão ao
chefe do governo paulista, que com o
decreto de 27 de maio tornou realidade
uma das mais caras aspirações dos
tletêenses.

No mesmo sentimento envolve os fl-
lhos de Tietê que cooperaram para tal
melhoramento. Entre elles, está o sr.
Plínio R. de Moraes, Prefeito Munici-
pai, que sempre se mostrou um gran-
de propugnador do progresso local.

Pode dizer-se que a offlcialização
da Escola Normal marca uma época
nova para Tietê: — a época em que a
velha e tradicional cidade bandeirante
realmente Inicia a marcha para o ra-
dioso futuro co mque seus filhos sem-
pre sonharam.

E\ pois, Justo o júbilo que está em-
polgando todos os tletêenses.

CORONEL LUIS ANTUNES -r Ho-
menageando á memória do saudoso cel.
Luis Antunes Cardia, foi dado o no-
me desse benemérito tletéense ao grupo
escolar desta cidade.

JOSÉ' BONIFÁCIO
(Do nosso correspondente, em 29)
FESTIVAES — Em 15 e 24 do cor-

rente, por uma commissão de senho-
ras da nossa alta sociedade, foram or-
ganizados festlvaes em beneficio da
Santa Casa local rendendo 6:000$.

Esta importância deu para a con-
clusão das obras daquella casa de ca-
rldade.

EM VIAGEM — Seguiu viagem para
a capital, o dr. José Mendes Ribel-
ro, offlical do registo de hypothecas.

DELEGACIA DE POLICIA — No dia
16 do corrente, assumiu o cargo de
delegado de policia local o dr. Paulo
Marcondes Pestana, recentemente no-
meado.

DRA. U. PENTEADO BUENO
Da Assistência a Psychopathas —
Moléstias nervosas e das senhoras.
Consultório: Rua José Bonifácio,
233, 5.° andar, salas 505-506, das
16 ás 18 horas. Phone 2-3409. Resi-

dencia: Rua Vergueiro, 145-A.
Phone 7-8394.

cidade o sr. Carmelo Molina, que deixa
viuva a sra. Angelina Molina.

O extineto era geralmente estimado.
f-ub,oa

REFORMA DE PRÉDIO — A di-
recção do G. Escolar desta cidade es-
tá Interessada na reforma do prédio,
onde funeciona esse estabelecimento.

NOVO PRÉDIO — Suzano continuu
em sua marcha progressista.

Diariamente, são construídas novas
residências. O sr. Antônio da Costa
Leite, agente do "Correio Paulistano ,
reuniu seus amigos e offereceu um
chopps, por motivo do inicio da cons-
tracção de um 'prédio para sua resi-
dencia.

GONORRHE3
I M P O T E N C I

Tratamento especializado, rápido e seguro, pelo methodo americano de
câmara de WHITNET (Kettering-) (3 a 6 applicações). Prostatites, cys-
tites, vesiculites, orchites, Impotência, rheumatismo. Estômago, figado.

Syphilis. Intubações.

DRS. VITAL VAZ e M. B. COCOCI
Clinica medlco-cirurgica — Electricidade medica

Cons.: 15 ás 19 horas. Phone, 4-6652. Rua 7 de Abril, 235 (antigo 53),
2." andar, aps. 210/212. m

'A IGONORRHE
Impotência, Rheumatismo, Uretrlte, Cystite, Prostatite, Orchite, Vesi-
culite, etc. Cura radical e rápida pela Apparelhagem de KETTERING.
Inducto-thermia. — DR. CASTRO DE PONTES — Rua Barão de Itapc-
tininga, 50, 1.° andar — Tele, 4-4799 — De 13 ás 19 e de 20 ás 22 horas.

Li
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Eis o afamado
"CINTA BRANCA"

A MAIS ALTA CONCENTRAÇÃO~ 
MAIOR RENDIMENTO

GUARAREMA
ll)o nosso correspondente em 31)

FESTA DO DIVINO ESPIRITO
ANTO — Encerrnm-se, domingo, a
•rde. ns conimemornçõcs do Divino

-«plrlto Santo, levadas a effeito nes-
ta cidade.

Todos os «cios, forem abrilhanta-
dos pela banda musical Santa Therezl-
nha, sob a regência do maestro Jofio
Torquato de Camargo.

As festividades estiveram a cargo do
sr, José Marcondes Flores.

Foi sorteado festeiro para o anno
vindouro o sr. Antônio Leite de Al-
mclda.

Houve baile, nos salões do Gremio
Recreativo Esportivo Guararemensc,
cujas daiisas sc prolongaram até alta
madrugada,

AUTORIDADES POLICIAES — Fo-
ram nomeadas as seguintes autorlda-
des policines para este município: —

Francisco Leite Sobrinho, Jo&o Baptis-
ta Scticrma c João Freire Martins, res-

pectlvamcnte, 1.°, 2.» e 3." supplentes
do rielcfindo de policia; e Francisco
Franco, tenente Innocencio de Mello
Franco. Pedro de Faria Paiva e José
de Paula, respectivamente, subdelega-
do, 1". 2.° e 3." supplentes.

MISSA FÚNEBRE — Realizou-se na
egreja, matriz desta cidade, a missa de

.;;ili;ii«;«»«*.«»»n*»»»»*»**»,»'»**'>*»«*'>t*»»t*»'»»*̂*
::

DIRECTOR TECHNICO DO «
INSTITUTO PSYCHICO BRA- Ú

SELEIRO DE S. PAULO «

Rua Natal, 11 - TUCURUVY ||
SAO PAULO jj

Attende a convites para reali- \\
zar sessões scientificas de psy- ??
cliismo, neota, e em localidades ?}
do interior.

Explicações e conselhos espl-
vituaes.

Informações na sede do Insti-
tuto, com o Secretario Geral,
Prof. A. Loureiro, das 9
das 14 ás 17 horas.

MATTAO
(Do nosso correspondente, em 2)

PROCLAMAS — No cartório desta
cidade, acham-se afflxados os seguin-
tes proclamas de casamentos: Joaquim
Lourenço e d, Austrália Bosso; Archl-
medes Biolcattl e d. Maria Zanaldo;
Bento Vieira Prlostl e d. Oiuscplna
Aurora Buzola; Benedicto Rotta e d.
Maria Gomes,

FALLECIMENTO — Com 90 annos
de edade, folleccu, no dia 21, nesta
cidade, o sr. Manuel Alves Lençol.

NOTICIAS RELIGIOSAS — Pin-
daram-se, no dia 28, na egreja matriz,
as solcnnidades de encerramento do
mez Marlano.

HOSPITAL DE CARIDADE — Du-
rante a semana finda, íol o seguin-
te o movimento da nossa casa de ca-
ridade:

Doentes existentes, 10; entrados, 12;
obtiveram alta, 5; existentes no fim
da semana, 17.

Servlços-operações: de alta cirurgia,
2; de pequena cirurgia, 4; ambulato-
rio, 10; curativos, 184; injecções, 84.

CASAMENTOS — No districto de
Dobrada, realizou-se, no dia 25, o ca-
samento do sr. Mario Pinottl, reslden-
te nesta cidade, com a senhorita Ade-
lia Cltelll.

— Nesta cidade, realiza-se no dia
3. o enlace matrimonial do sr. Bene-
dicto Cotrim, com a senhorita Amélia
Salgado.

ANNIVERSARIOS — Pizeram an-
nos: no dia 29, o sr. Laureano Ro-
drlgucs Lopes; a sra. professora d. Ri-
zoleta Coelho Malzoni, esposa do sr.
Francisco Malzoni; o menino Mauro,
filho do sr. Henrique Maccagnan; no
dia 30, o sr. José de Castro Freitas;
no dia 31, o sr. Pedro Cappeletti, a
menina Wylma Apparecida, filhinha
do sr. Antônio Martins Neves. No
dia 1, o menino Walter, filho
do sr. José Venancio de Freitas Ju-
nior, agente correspondente do "Cor-

reio Paulistano" nesta cidade.
Fazem annos: no dia 3, o sr. cap.

Sérgio da Silveira Leite; dia 4, o sr.
José Venancio de Freitas Júnior.

ITABEItA'
IDo nono correspondente em 30)

REUNIÃO DO CONORAÇAMENTO
— Eatiidn-so a possibilidade de Itarn-
ré reallznr uma grande reunlAo néro-
náutica, destlnndn a rounlr aviadores
civi» n militares, dc todos os Estados
dn Sul, inclusive do Rio de Janeiro,
reunido essa quo scrtl denominada —
"ReunlAo do Congraçamento".

Pnrn essa, reunido, cuja dnta nlnda
nfio esta fixada, serão convidados oa
nvlndores militares da 1.', 2,*, 3,* e
5.* Rcglflcs Militares, o, bom assim, os
aviadores olvls do Rio do Janolro e 8.
Paulo, e oa srs, Interventores Fe-
deraes.

VISITA PASTORAL — Espora-se,
no dia 1." do Junho próximo, a che-
gnda a esta cidade do bispo dloccsa-
no, que virá cm visita pastoral, Os pre-
parntlvos para a recepção de tfto alta
dignidade cathollca, por parte do po-
vo, estilo sendo ultimados.

S. exo. revma, vira de Itapéva pc-
lo trem das 17 horas.

MELHORAMENTOS — A Prefcltu-
rn desta cidade deu começo ao cal-

çamento de algumas ruas centraes des-
ta cidade.

PONTE — JA bem adeantada vao a
construcçllo da nova ponte da estra-
da dc ferro S&o Paulo-Rio Grande, so-
bre o rio Itararé, em substituição a

que se incendiou.

FERNAO DIAS
(Do nosso correspondente, em 1)

MISSA FÚNEBRE — Pelo padre
Oscar de Mello, vigário de Oallla, foi
officinda, sexta-feira ultima, a missa
de anniversario cm suffraglo da alma
do sr, José Abreu,

O neto religioso foi assistido por
grande numero de amigos do saudoso
extlncto.

UM TELEGRAMMA DO DR. ADHE-
MAR DE BARROS — O sr. Ayres Pe-
reira da Silva, em resposta do tele-
gramma que uma commlsstío daqui
enviou ao sr. Interventor Federal,
ngradecendo a lnstallaçfto do Posto de
Malária, recebeu a seguinte resposta:

"Avres Pereira Silva — Fernllo Dias
— Muito grato pela gentileza do te-
lecramma no qual v. s. é primeiro
signatário, a propósito lnstallaçfto do
posto de malária nessa localidade.
Cordeáes saudações, (a.) Adhemar de
Barros, Interventor Federal".

PELO ENSINO — Assumiram o
exercício de seus cargos as professoras
d. Appareclda Campos e d. Lydla An-
drade, adjuntas do «rupo escolar local.

PELO COMMERCIO — O commer-
cio já está sentindo os bons effeitos
das safras de algodão e arroz, que
foram grandes neste anno. Nota-se
uma animadora reacç&o nos meios
commerciaes.

JUHKER
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7.* dia, em suffraglo da alma de Ja-
cyra Cardoso de Sousa.

NOVO CLUBE — Está em organi-
zação nesta cidade, um novo clube fu-
tebolistico, que receberá o nome de
"Sfto Paulo Futebol Clube".

A nova sociedade Já está construin-
do seu campo, estando os serviços de
apparelhagem do : terreno bastante
adeantados.

| A directoria que vae dirigir este
NASCIMENTOS — No Cartório Cl- clube, está organizada e ficou assim

vil foram registados os seguintes nas- j constituída: presidente, Paulo Salles
cimentos, effectuados durante o mez Bueno; vice-presidente, Thcophilo
de maio: Ramlro, filho dc Antônio, Dias Corrêa de Toledo; 1." secretario,
Eduardo Leite; Anna, filha de José Ro-1 Armando Bambozzi; 2." secretario, Di-

ELEUTERIO
(Do nosso correspondente, cm 2)

HOMENAGEM AO DR. GETULIO
VARGAS — Com grande festa, a que
compareceram todas as autoridades
do município, realizou-se, hontem, a
Inauguração, no grupo escolar local, do
retrato do sr. dr. Getullo Vargas.

Fizeram uso da palavra, durante a
solennidade, o prof. Nlcanor Coelho
Pereira, director do estabelecimento;
professora d .Antonleta Tavares Mon-
teiro, adjunta do grupo escolar, e o sr.
Caetano Munhoz, Prefeito Municipal de
Itapira.

Todos os oradores foram muito feii-
zes nas expressões que empregaram cm
relaçfto ao homenageado, que foi gran-
demente acclumado pela multidão.

A seguir, houve um acto variado, a
cargo dos alumnos do grupo escolar, que
foram multo applaudidos.

LOKENA
(Ilo muno correspondente, em 31)
ESTRADA LORENA-OAMPOH DE

CUNHA — O sr. Jovlno de Aqulno,
Prefeito Municipal, sabbado, ultimo,
licrcorreu de automóvel n rodovlu que
communloa f«ta localidade X do Com-
pos do Cunha, até o rio Parahytlngn,
dividi iin.-. dnlA municípios,

A estrndn é pnrn communlnaçfto rn-
pidn, por Isso, a Prefeitura nfto pou-
pou esforços, construlndo-n com cuprl-
cho.

FESTA DE N. 8. AUXILIADORA
Apôs tres noites do rczns no San-

tunrlo dc Bfto Benedicto, rcnllzou-se
domingo, mlssn solene, na cnthcdrnl,
dcstncnndo-se o coro formado pelos
nlumnos do gymnasio, Instituto Sta.
Carlota o grupos escolares. A' tarde,
lmponcnto proclssfto percorreu as prin-
clpnc.i artérias da cidade. Houve co-
ronçfto dc N. 8, Auxiliadora, no patco
do Gymnasio M. S. Joaquim, festiva-
mente lllumlnado c ornado.

Foram ouvidos c opreclados orndo-
res saleslanos.

Houvo bençam do Dlvlnlsslmo, sendo
todos os actos religiosos multo concor-
ridos,

CONCERTO DE PIANO E CANTO
Na Assoclnçfto Commcrcinl de Lo-

rena, domingo, ultimo, as 21 horas,
reallzou-so magnífico concerto dc pia-
no o canto pela srta. Aurclln R. Ver-
garn, diplomada pola Universidade dc
Musica do Rio do Janeiro, A sra. d.
Lucy Garcia, acompanhou ao piano,
por vezes, a eximia concertista; assim
como por duas vezes, fez-se ouvir o
cantor, sr. Eurlstcncs dc Almeida PI-
res. Pelo cabnl desempenho do aprl-
morado programma, a numerosa e se-
Iecta assistência aplaudiu cnthuslasti-
camente a nossa gentil patrícia e os
seus componentes do grande concerto.

DR. ARTHUR DE OLIVEIRA BOR-
GES — Em sua residência, falleeeu e
foi sepultado, domingo, ultimo, ás 17
horas, no cemitério, desta cidade, o dr.
Arthur de Oliveira Borges, sendo se-
pultado com grande acompanhamento.
O illustre lorcncnsc era funecionario
federal, aposentado; exerceu o cargo
de engenheiro-flscal, ha longos annos,
Junto á Cia. Docas de Santos. Deixa
viuva, a sra. d. Irene Jardim de Oli-
velra Borges c os filhos: srtas. profs.
Ophelia e Martha e o sr. Holio, ba-
charelando de direito, residente nessa
capital.

rlrigues da Silva; Antônio, filho de
Manuel do Prado; Antônio, filho de
Belmiro da Silva Godoy; Vera, filha de
Romeu Clrajoli; Benedicto, filho de
Alexandrino Franco de Almeida; Be-
nedlcto, filho de Quirino Antônio de
Araújo; Elpidio, filho de José Antônio
Pinto; Salvador, filho de Dlogo Pires
dc Campos; Maria de Lourdes, filha
dc Narciso de Paula Alves, e Nair, fi-
lha dc Nelson Toledo Amorim.

FALLECIMENTOS — Foram sepul-
tados no Cemitério Municipal, duraii-
te o mez de maio, as seguintes pes-
soas; João dc Almeida, de 60 annos,
viuvo; Rodolphó Nunes da Silva, dn
57 annos, casado; Maria do Espirito
Santo, de 80 annos, viuva; Benedlcta
Maria tle Jesus, de 48 annos, casada;
Jàcyrâ Cardoso de Sousa, de 20 annos,
casada; Paulina Maria de Jesus, de 75

deró de Carvalho; 1." thesourelro, An-
tonio Lian; 2." thesourelro, Dorvahy
de Carvalho; procurador, José de Cas-
tro Freitas; zelador, Luis de Castro
Freitas; director esportivo e de Ins-
trucção physlca, José Venancio de
Freitas Júnior; treinador, Pedro Cap-

peletti; flscaes de campo: José Pedro
e Guerlno Vedoato.

Os treinos do novo clube devf-rao
iniciar-se na próxima semana.

CAMPEONATO CLASSISTA — No

próximo domingo, no campo do C. A.

Santa Cruz, deverá realizar-se o tor-
ncio inicio do campeonato classista aa

cidade, ao qual concorrem os seguin-
tes quadros; 

"Commercio", "Fame-

ba" "Massas Alimentícias", 
"Offici-

nas Bambozzi", "Alfaiates" e "Gra-

phicos". ,
BAILE — O Clube Mattonense of-

.•_»_»_'.,»M*1»___1***1** !.?__. * • t» •/__*__?_¦*__*__*_- %\#_^_AA-*"**^^ IM
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(grátis nE outro... Outro mais... E todos
elles sem perigos nem soffrimentos
para as mãesinhas. • São assim
os partos quando as senhoras to-
mam as Gottas Salvadoras das
Parturlentes, do Dr. Van der Laan,
durante a gravidez. • Seja o seu
primeiro ou o seu décimo bebê,
tenha sempre uma "bôa hora",
fazendo como fazem milhares de
mães precavidas, que garantem
um parto rápido e feliz com as Got-
tas Salvadoras das Parturientes.
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Artigos domésticos
GRANDE SORTIMENTO.

PREÇOS VANTAJOSOS
Ferramentas, Tintas. Utensílios
para jardim, etc. Preços fixos.

^__~__7_,^

Frederico Wítíè
RUA DO SEMINÁRIO

Teu. 4-5237

annos, viuva; Jusüna Soares de ÓU-Meeeu; "^^i&^SS^

velra, de 10 annos, viuva, e Anna Ma- saciados, uma 
^^f/"'^™

ria de Jesus, de 38 annos, casada. * te, que esteve bastante animada.

ICJp 0 SEU HORÓSCOPO
Pela Astrologia sclentlflca revelar-lhe-á, o passado,

nrèsentee futuro e épocas favoráveis a seus

emp Rendimentos. Indique a data do seu nasci-
„J&„(armo mez e dia). Inclua 1S000 para o

porco ,m sellos post^f CaS 
^"RaphiU 

Astronomlcal Ephe-

meris" - Caixa Postal, 2557 - São Paulo.

ALTINOPOLIS
(Do nosso correspondente, em 30)
AS RUAS — A Prefeitura está le-

vando a effeito o pedregulhamento de
todas as ruas da cidade e proceden-
do ao mesmo tempo a uma completa
reforma nas estradas do município.

CASA GOYANA — Transferiu o
seu. estabelecimento commerclal para
prédio próprio, ao largo do Rosário,
o sr. Amin Miguel.

MEZ DE MAIO — Encerrou-se com
uma grande procissão e animado lei-
lão, o mez de maio. Fez o elogio da
N. Senhora o orador sacro conego Ma-
cario de Almeida.

BANDA DE MUSICA — Está com-
plctamente reorganizada a banda lo-
cal, sob a regência do maestro ítalo
Pierucci.

NOVO ESCRIVÃO DE PAZ — As-
sumiu o cargo de escrivão de paz, o
sr. José de Mello Júnior, em substi-
tuição ao sr. José Mendes Salomão,
que obteve a licença de um anno.

BAILE A CAIPIRA — Realiza-se
1 nas vésperas das festas de São Joáo
um baile a caipira.

ALTO FALANTE — O A. P. Clu-
¦ be instailou, em sua sede, um possan-
1 te alto falante.

ITAPÉVA
(Do nosso correspondente, cm 111)
D. JOSÉ' CARLOS AGUIRRE —

Chegou a esta cidade no dia 24, d.
José Carlos de Aguirre, bispo da dio-
cese de Sorocaba.

Após a bençam dada pelo sr. bispo,
s. exc. revma. retirou-sc para a resi-
dencia do vigário da parochia, padre
Antônio Simontola.

A' noite s. exc. revma. compareceu
a egreja, assim como em outros dias
da sua permanência na cidade, proce-1
dendo ao officio do chrisma, que sem-
pre esteve muito concorrido.

ALGODÃO — Durante a semana,
foram feitas grandes vendas de algo-
dão em caroços cm todas as usinas,
aqui estabelecidas. O preço melhorou
consideravelmente, sendo esse o mo-
tivo da grande entrada do produeto,
procedente de diversos municípios.

SANTA CASA — O sr. Pedro Rodri-
gues de Carvalho, faxendeiro neste mu-
nicipio, fez o donativo de 100S000 á
Santa Casa de Misericórdia.

DELEGADO DE POLICIA — To-
mou posse do cargo de delegado de po-
licia desta cidade, o sr. Roque Cala-
breze.

ATIBAIA
(Do nosso correspondente, em 31)
NECROLOGIA — Falleeeu nesta

cidade, no dia 27, o sr. José do Ama-
ral Silveira, funecionario da Prefei-
tura Municipal,

O seu enterro, grandemente concor-
rido, realizou-se na necropole da Mu-
niclpalldade.

PRO'-REFORMA DA EGREJA MA-
TRIZ — Movimentam-se os meios ca-
tholicos atibaianos, na campanha fi-
nanceira pró-reforma da egreja ma-
triz de S. João Baptlsta, padroeiro de
Atibaia,

Pelo vigário da parochia, foram de-
signados diversas senhoras e cavalhei-
ros para constituírem as commissões
encarregadas de angariar donativos e
organizar a kermesse que deverá func-
cionar durante as festas de junho en-
trante.

—— A Congregação Mariana pro-
moveu um espectaculo em a noite de
quarta-feira transacta, no theatro Re-
publica, revertendo-se os lucros em
beneficio das obras da Matriz.

PELA PAROCHIA — Em substitui-
ção ao padre Mathlas Bonão, que se-
juiii- para a Hespanha a. chamado do
superior da Ordem Agostlnlana, está
exercendo o vlcariato desta parochla o
padre João Garcia.

 Realizaram-se no domingo ul-
timo as solcnnidades em louvor de
Nossa Senhora da Consolação, estando
marcadas para os dias 24 e 25 do
fluente, as tradlcionaes festas de S.
João Baptlsta e do Divino Espirito
Santo, que, pelo brilhantismo com que
se revestem, attraem a Atibaia, todos
os annos, avultado numero de turis-
tas.

SARAUS DANSANTES — As dire-
ctorias do Clube Recreativo e da As-
sociação A. Cetebc, respectivamente,
promoverão bailes por oceasião das fes-
tas do padroeiro, a se realizarem ain-
da este mez.

EMPRESA DE LACTICINIOS — A
Empresa Lacticinlos dò Gnaratingue-
lá, está empenhada em lnstallar na
Est. de Caetetuba um posto receptor
de leite, produeto destinado a indus-
triàlização e venda nos grandes cen-
tros.

COMPANHIA PREDIAL — Por um

grupo dc capitalistas atibaianos foi
fundada a Companhia Predial, para
construcções em prestações a longo
prazo, no perímetro urbano de Ati-
baia.

A referida Companhia, que enceta-
rá as suas actividades com um capl-
tal de 200:000$, coberto em apenas ai-
guns dias, financiará, de inicio, 10
construcções modernas, preenchendo
assim uma lacuna, qual seja a falta <#
de edificações em nossa terra, de ha H
muito conhecida e procurada pelos fo- tt
rasteiros como estância ideal de cli- :}

GALLIA
(Do nosso correspondente, em 1)

NOMEAÇÃO DE AUTORIDADES —
Foram nomeadas as seguintes autori-
dades para o districto da sede: Mar-
celio Lorenzettl, sub-del-gado de po-
licia; cap. Arthur Alves Porto, 1." sup-
plente; Jazão Pereira de Sousa, 2." e
Jorge Caplnzaik, 3." supplente,

Estas nomeações causaram aqui
optima impressão.

ILLUMINAÇÃO PUBLICA — Cha-
mamos a attenção da empresa forne-
cedora para a melhoria da lllumlna-
cão da cidade.' 

Este serviço deixa multo a desejar.
Não só a lllumlnação é deficiente,

como a voltagem soffre constantes
oscillações, o que faz com que as vai-

FERIDAS, RHEUMATISMO B
PLACAS SYPHILITICAS

ELIXIR DE NOGUEIRA

vulas d eradlo e lâmpadas communs,
queimem com relativa facilidade.

Além disso a cidade vive sempre ás
escuras por falta de energia, causan-
do grandes prejuízos aos estabeleci-
mentos accionados a electricidade, que
são constantemente obrigados a sus-
pender suas actividades.

Ha poucos dias projectava-se uma
manifestação de desagrado á empresa,
o que não chegou a se consummar
em consideração ao sou gerente, que
é geralmente estimado na localidade.

ITINERANTES — Em visita a seus
parentes, seguiu para Botucatu' o sr.
cap. Arthur Alves Porto, recentemente
nomeado 1." supplente do districto da
séde- „ , , «

Para Itapira, seguiu o sr. Sylvio Ce-
zarino, escrivão de paz e tabellião
local.

MEZ DE MAIO — Encerrou-se do-
mingo ultimo, a festa do mez de Ma-
ria. A's 17 horas, realizou-se a Impo-
nente procissão percorrendo as ruas
da cidade,

A' noite, no largo da Matriz, func-
cionaram o leilão e kermesse, cujo

produeto se destina ás obras da egreja.
Houve grande concorrência em todos
os festejos.

JARDIM PUBLICO — Acham-se
adeantados os serviços de reforma do

jardim da praça Dr. Pedro de Toledo,
melhoramento para o qual o sr. dr. Jo-
sé Rodrigues Miranda tem dispensado
a melhor das attenções.

Faz parte da reforma a remodela-

ção da lllumlnação naquelle logradou-
ro publico.

TANABY
(Do nosso correspondente, em 29)
JURY — Para a próxima sessão do

jury desta comarca, foram sorteados
os seguintes jurados deste município:
João de Mello Macedo, dr. Joaquim
Borges do Espirito Santo, Comello Al-
ves Pereira, José Martins da Silva,
Daniel da Cunha Moraes, Rachld
Homsi. Os trabalhos terão Inicio a
5 de junho.

FESTA DE S. SEBASTIÃO — Pro-
seguem animados os preparativos para
as festividades em louvor a S. Sebas-
tião e que se realizarão de 3 a 11 de
junho. O produeto reverterá em be-
neficio das obras da nova matriz. A
commlssão composta de nomes repre-
sentativos da sociedade local fez pu-
blicar e distribuir minucioso program-
ma das solennidades religiosas e pro-
fanas.

VISITANTES — Estiveram na cl-
dade: José Spinosa Castro, offlclal do
registo geral da 1.° Circumscripçáo de
Rio Preto; Prudência Rodrigues de
Castro, proprietário em Ribeiro dos
Santos; Adauto do Amaral, advogado
em Monte Aprazível; Olyntho Olindo
de Oliveira Júnior, fazendeiro no mu-
nicipio; Francisco de Vlllar Horta, es-
crlváo de paz de Américo de Campos,[_
Libero de Almeida Sllyares, sub-Pre-
feito de Vllla Monteiro e dr. Lázaro
Barbosa Lima, advogado na capital. :,

ANNIVERSARIOS — Fazem annps
no dia 23 o sr. Basilio Almeida OH-
veira, official do registo eivil de Cos-
morama; no dia 28: menina Nllda
Maria, primogênita do casal Francls-

co Vargas-Dalu' de Sylos Vargas.

CASA GOMES
Fundada em 1923

Óculos modernos, bem adaptados,
com as melhores lentes.

PRAÇA DA SE', 58-A « S. PAULO
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CURSO DE MADUREZA §
GYMNASIO PIRATININGA

AVENIDA ANGÉLICA, 382 TELEPHONE, 5-5245

ma e repouso.
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APPARELHO DIGESTIVO
DK. OSWALDO CÔMODO

Estômago — Fígado — Intestino»
Tratamento directo das Colltes e Rectlte»
Chronicas — Rectoslgmoldoscopla. —
Pra;a da Sé, 46 — Das 4 horas em diante.

Fhone, 2-0500 — Resld.I S 5377.

MÉDICOS ESPECIALISTAS rc S.PAULO
NKTA^CÇÃO SOB CADA TITULO ANNUNCIAREMOS APENAS UM ESPECIALISTA .O. tf. SANT AMARIA - WONEM855__

ASTHMA
DR. FERNANDO FONSECA

Tratamento especializado da asthma e
bronchite asthmatica

Rua Senador Feljó, aOS -. Das 10 á» 
JJ

e 18 ás 18 horas. - Teiephone: 2-4447

CIRÜRGIAS-PLASTICA E ]
MAXYLLO-FACIAL

DK. A. SOUZA CDNHA
Dos Hospiti.i de Paris « Berlim.

Praçi fia Bi, 50 — 4,o andar - Da 1 ia
5 horas. Telephone, 2-3288.

CLINICA DE SENHORAS
E CRIANÇAS

DRA. CARMELA JULIANI
Tratamento de diabetes - Apparelho di-
«estivo. Cons.: Rua Libero Badarô, 452-
1.0 andar. Das 4 ás 8 horas - Te ., 2-2193.
Res.: Rua Martlnlco Prado, 15. Tel., 5-39u„.

1ÕLINICA MEDICO CIRÚRGICA E DO APPARELHO GENITO-URINARIO

DR. DOMICIANO PASSOS DR. ORSINI GIFFONI DR. CHAGAS DE OLIVEIRA
Vias Urlnarlas Moléstias de Senhoras - Partos Operações

DIAGNOSTICO DA GRAVIDEZ. INICIAL :•„,''. ,. ...,...,,
AmmrolhastM de Ketterlng (íebre artificial) para o tratamento da A.thma e das Infecções especificas do apparelho urinarlo.

Accommodaçóes para doentes do interior
::- Consulta», das 8 4s 11 e das 14 ás 20 horas —::

AV. BRIC1ADEIRO LUIS ANTÔNIO N.o 1.447  PHONE , 7-2801

CABELLOS - PELLE É SYPHILIS

DR. ALCINDO CAMPOS
DO DEP. DE SAÚDE E STA. CASA ; .

DoenSas do couro ^b**^^^^1^^^/^: .Ç^íMdfâ»''»"^^
verrueas, cicatrizes, eaplnha», «tx^0oe|HERAPIÍ? - Cons.: Rua Libero Badarô, 452

i^nfa?^ ms fffflflgffigS^ffiai»: Franca, 700-

CLINICA PEDIATRICA E PUERICULTURA

DR. MILTON FONSECA
rtf.imcs para crianças normaes, dlalwlcas e anormaes. Doenças. Glândulas de secreção

interna. Avllamlnoses. Neuroses Infantis. Tratamento da ASMA na criança.
Prcdlo Mappln - Entrada pela Rua Xavier de Toledo, 14 — B.o andar. - Daa 14

18 horas. Phone: 4-6834. Res.: Rua Mello Alves, 238. Phone: 8-3335

Garganta - Nariz - Ouvidos
DR. LAURO J. COUBT

Eipeclallsta do Srrriço da Faculdade do
Medicina _ Instituto de Radio. Pequena e

alta cirurgia da especialidade.
Ccnsultorio: Rua Libero Badarô, 561 - 2a
sobreloja. Das 3 ás 7 hs. Tel. 2-4505. Kcs.:
Rua General Osório, 808 - 7.0 andar,

apart. 70 - Tel.. 4-4595.

DOENÇAS DA NUTRIÇÃO I DYSPEPSIA - COLITES - METABOLISMO
DR. RENATO A. RE2IENDE

Obesidade — Magreta — Diabete —
App. Digestivo e Fígado.
METABOLISMO BASAL

R Barão de Haootinlngn, 50 - B.o andar
— Saias 6121613. - Tel.: 4-3700 e 7-3747.

Das 3 ás 5 horas.
Resld.: 7-3747

DR. G. CHRISTOFFEL
Esneclallsta cm Clinica Medica, Physlotheraplca e Dietetlca dos Hospltaes *e Berlim

Ulferas Ac dez Duodcno Intestinos, Fígado, Estômago. Prtsüo de Ventre etc., AHecçôes
AnaohylaotloM. Asthma - Urtlcaria. Obesidade. Tratamento conservativo com optimo
muCdo.CCon_uí.rs"- Das 9 ás 11 e das 3 ás 0 hora...Aos sabbados sô das 8 á. 11

horas. Praça da Republica, 8 — Phone: 4-6748

Estômago cahido-Dilatado

DR. A, OLIVEIRA GUIMARÃES

Sem cinta, sem operação, em poucos dias.

Rápido augmento de peso

Praça Ramos de Azevedo, 16 — 2.o andar.
De 4 ás 6 horas. Telephone, 4-286

GONORRHÉA
DR. NESTOR MOURA

Cura rápida e sem dôr para ambos os
sexos.

Rua 7 de Abril, 63 - Wjjndàr - *Pf'i"-"?
Das 2 ás 7 horas - Tehahone: 4-6548

Residência: Rua Antônio Carlos. 303
Telephone: 7-5360.

HEMORRHOIDAS
DR. BUASIL FILHO

Tratamento das hemorrholdat sem
operação

Methodo Prof. Bensaude. Doenças ano-
rectaes. Tratamento racional da prisão ua
ventre chronica. - PraçB da Sé, 43 - l.o
andar - Tel: 2-8515 - das 9 ás 11 f
das 2 ás 8 horas. Residência: 5-2573.

HOMEOPATHIA
DR. ARTHUR DE A. REZENDE F.»
Assistente do Dr. Uurtinbo Nobre

Cons.: Rua Senador Feijô. 305 - 3.»
andar - sala 23. - Tel.: 2-0839. - Das
15 ás 18 horas. - Res.: Rua Castro Alves
n. 597 - Accllmação - Tel.: 7-8167.

Instituto Ortopedico e Clinica de Fracturas

DR. GODOY MOREIRA
Medico esneclallsta pelo O.kar-Helene Hei» Berlim e Instituto RlMoll (Boloí™»)

Mole ias dos'"».oi eP articulações. Defeito, physlcos, congênitos e adquiridos. Oate0-
"yelltes - Paralysla Infantil - Fractura e apparelhos orthooedlcos.

Avenida Brigadeiro Luis Antônio. 2060 - Telephone, 7-2202 - em frente á egreia
Immaculada Conceição.

Laboratório de Analyses I MOLÉSTIAS DOS OLHOS

DR. CARVALHO LIMA
Pratica de Paris, Berlim < Estados Unidos

Exames de sangue, urina, fezes, etc.
Waaserman e Kahn. Espermoculturas.
Diagnostico da gravidez. Metabolismo
basal. — Rua Consolação, 23, 4.o andar
— Telep. 4-3722. — Das 8 ás 18 horas.

DR. CYRO DE RE7.ENDE

Do Hospital de Berlim e Vienna.
Installacões para clinica e cirurgia dos
olhos. - Av. Brigadeiro Luis Antônio. 478.
Tel. 2-1497. Das 9 ás 12 e das 13 as

18 horas.

Moléstias do coração

DR. BARBOSA CORRÊA

Docente da Faculdade de Medicina
P-alos x. - Electrocardlographla — Labo-
'atorio: Rua 7 de Abril, 53 — l.o andar —

MOLÉSTIAS VENEREAS
E SEXUAES

DR. ADHEMAR FALLE1KOS
Clinica Urologica — Doenças da urethra,

bexiga, rins e próstata — Doenças Vcne-
reas e Sexuaes — Moléstias de Senhoras —

DIathermia.
CONSULTÓRIO: — Rua Libero Badarô. 283

•"¦Pt. 108 - Das 2 ás 5 horas - Tel: 4-6693 — 5.0 andar. — Phone: 2-5676

OPERAÇÕES
DR. RODOLPHO DE FREITAS

OIRURGIAO
Professor da Clinica Urologica da Escola Paulista de Medicina. ~.ul_." "T"" *""

concurso da Universidade do Brasil _ Cirurgião da Santa Casa -
Com cinco annos de pratica no Serviço do Dr. Jorge de Oomêa.
Operações - Doenças do Apparelho Urinarlo - Doenças Sexuaes

— Moléstias de Senhoras. . ....
CONSÜLTOI-IO: Rua Barão de Itapetlninga, 50 - Salas 405)408 -- «... »•>"»

RESIDÊNCIA: Rua Maestro Cardlm, 1132 - Tel.: .-0998

Partos - Gynecologia

DR. EUGÊNIO HALASZ
Diplomado na Europa. Doenças do otero,
do« ovarios. Perturbações da menstrua-

ção. Partos indolores. Operações.

Tratamento com ondas ultra-curtas.
Avenida São João, 324. - Telephones:

4-3198 e 8-3580.

Tratamento do Câncer

DR. ANTÔNIO PRUDENTE

Professor da Escola Paulista dc Medicina
Cirurgia Geral — Electro-clrurgia — Cirur

gia 1'lastica.
Consultas, das 4 ás 6 1{2 horas.

Rua Benjamin Constant n.o 171.— l.o andar
 Tel.: 2-6248 

VIAS URINARIAS
DRS. VITAL VAZ E M. B. COCOCI

Tratamento rápido, pelo methodo amo-
ricano de Câmara de Keterlng (3 a 6 ap-
plicações). de blenorrhagia, prostatitei,
cystites, vesleulttes. orchites, ínjpotencla.
Cons.: Rua 7 de Abril, 53 — 2.0 andar. Dat
14 ás 20 horas. — Phone: 4-6652.
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UMA GRANDE COISA, DE PROPORÇÕES REDUZIDÍSSIMAS -

JuJir Ichiki acaba de reduzir a machlna photographica á proporção
mínima. Fez, desta câmara photographica, que é adaptada como iim
relógio pulseira — a menor de que se tem noticia — um apparelho
perfeito. Cada filme revela 36 photos. Ê o que se .pode dizer: — pequena

por fora, mas grande por dentro.
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MASCARAS CONTRA GAZES E BASES DE AVIAÇÃO - Ao mesmo
tempo que cuida da defesa de sua população civil com a distribuição
de mascaras contra gazes asphyxiantes, a França também se interessa
nela efficacla de suas forças aéreas, e intensifica a sua aviaçau commer-
ciai Esta base de aviação, construída no lago de Biscarosse, ao sul de
Bordéos, não tem objectivos militares. Destina-se ao uso dos aviões que

fazem as diversas linhas commereiaes através do Atlântico. . ,,
/«íWíraMHíiT|

S. PAULO — Domingo, 4 do Junho de 1939
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LORD HALIFAX TAMBÉM K PELO
GUARDA-CHUVA — Lord Halifax,
Ministro das Relações Exteriores da
Inglaterra, também c partidário do
guarda-chuva. Esta photographla, ti-
rada quando s. exc. deixava a abba-
dia de Wcstminster, após uma cen-
monia nupcial, prova que não e pri-
vativo de Chambcrlain o uso desse
abrigo. E, se guarda-chuva c syno-
nymo de paz, o casal que se uniu com
a presença do chanceller inglez, ha

de viver, por certo, muito feliz,

AES
O NOVO EMBAIXADOR HESPA-
NHOL EM PARIS — O sr. José
Felix Lcqucrica, novo embaixador
hespanhol na França, ao chegar ao
Palácio dos Campos Elyseos, onde

apresentou suas crcdcnciaes ao
Presidente Lebrun.

("PHOTOS ACME-EDITORS
PRESS" — NOVA YORK —
(EXCLUSIVIDADE DO "COR-

REIO PAULISTANO", NO
EST. DE S. PAULO).

A MAIS BELLA DA FRANÇA -

Num ambiente de apreensões sobre
os destinos dos povos civilizados,
póde-se ainda encontrar attençoes
voltadas para a beUcza que, vulgar-
mente, é o antonymo de "canhão ...
E aqui está a mais bclla franceza
de 1933. iue vae representar o seu

paiz no cotejo para a escolha de
"Mlss Universo".

UM OBSERVATÓRIO A PROVA DE BOMBAS - A defesa anti-aerea

vem sendo a grande preoccupaçáo dos paizes europeus. Em Londres,

estão sendo localizados observatórios a prova de bombas afim de loca-

lizar, em caso de ataque, os pontos em que cahirem as
bombas incendiarias.
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PARA PROTEGER OS REIS DA INGLATERRA EM NOVA YORK -

Quando da visita de ss. m. m. o rei Jorge VI e a rainha Elisabetb á

America do Norte, serão rigorosas as medidas de segurança. Alberto

Caning, chefe da "Scotland Yard", cuja photographia vemos acima, veio

a Nova York, especialmente para concertar essas medidas, com
a policia norte-americana.

. • i : j. "Tnhnstown" na "Wold Memorial Stake", na Jamaica,
MOHNSTOWN" FAVORITO DO "DERBY KENTUÇKY" - A cspectacular victor a de 

%hrisU>™ conseguiram diminuir o brilho da
r.oqg Tsland. converteu-o em franco favorito do "Derby de Kentucky . Ei Chico, VolHant. impou colIocado.

ys carreira de "Johnstown", que cruzou o disco a grande uísiancia uu *.

ANNIVERSARIO DA POSSE DE GEORGE WASHINGTON - Farl

commemorar-se o 150.° anniversario da posse de George Washlní °' I

primeiro Presidente dos Estados Unidos da America do Norte, realizo
se uma cerimonia que teve a presença e a collaboração da consagra
cantora Rosa Brancato. Junto á estatua do grande estadista america

vemos, a festejada tartista entre altas autoridades "yankees •


