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Regressou,hontem,paraoRio,ogen.jMais um protesto do ex-presidente ia
Gaspar Dutra, Ministro da Guerra Tchecoslovaqula á Liga das HaçÕes
Visitas realizadas nesta capital — Desfile da Força Publica, na avenida Tiradentes -* Homena-
gens recebidas — No 4.° R. I, de Quitaúna — Lisonjeiras impressões do general Gastíar Dutra
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CARECE DE FUNDAMENTO A NOTICIA DE QUE O GOVERNO ALLEMÃO PRETENDIA PROCES-
SAR A ANNEXAÇAO PURA E SIMPLES DA BOHEMIA E DA MORAVIA AO REICH — VARIAS

GENEBRA, 11 (H.) — Tendo o adeante do novo crime contra o Dl-Dmbalxndor dos soviets, cm Lonares, reito Internacional e submetter, cmsr. Molsky, presidente em exercício dj vlrtudo dos artigos do pacto que so
Conselho da Sociedade das Nações, pc
dldo ao secretario geral do Instituto
Internacional que a communlcação dc
Bonés fosse transmittida aos membros
da Assembléa, o secretariado da So-
cledade das Nações publicou, esta ma-
nha, a nota do antigo presidente da
Tchecoslovaqula, que assim começa:"Plttsburg — Estados Unidos, 13 de
maio de 1939. — A Joseph Avenol, em
Genebra."A 10 de março, cm conseqüência
da invasão militar da Tchecoslovaqula
da Allemanha actual, dlrlgl-vos um
telegramma dc protesto, pedlndo-vos
para transmlttil-o ao presidente do
Conselho, para a acçüo apropriada."Estando reunida a actual sessão do
Conselho da Sociedade dos Nações,
tomo a liberdade de dirigir-vos este
pedido, mais uma vez, ajuntando o
novo protesto que se segue: em conse-
quencia da invasão militar allemã da'
Tchecoslovaqula e do estabelecimento
do pretenso protectorado allemão da
Bohemla e Moravia, por um lado, e da
Slovaqula, por outro, o governo hun-
garo violentamente encontra os seus
compromissos anteriores livremente
consentidos, atacou com as suas for-
ças armadas o território da Slovaqula
e Rússia Sub-Carpathica, tendo força- l
do as regiões c autoridades locaes, que I
não têm nenhum meio de se defender jcom suecesso, depois da amputação da I
Tchecoslovaqula, a deixar oecupar todo
o território da Rússia Sub-Carpathica
e parte da Slovaqula Oriental".

Depois de invocar os artigos funda-
mentaes do pacto da Sociedade das
Nações e os princípios geraes do Dl-
reito Internacional appllcaveis ao ca-
so, o sr. Benes accentua:"Dado que assim não somente os
direitos da Republica da Tchecoslo-
vaqula, do povo carpatho-russo, mas,
tambem, os direitos e deveres do Con-
selho da Soceidade das Nações, foram
illegalmente destruidos e que essa vio-
lencia não pôde ser tolerada por ne-
nhum membro da Sociedade das Na-
ções, sem implnglr-lhe nova humilha-
ção e sem,vibrar violento golpe na sua
existência, düijo-me ao presidente do
Conselho, na minha qualidade de ex-
presidente da Republica da TChecos

encontram assim violados, a questão
á acção apropriada do Conselho."Accrescento que a Tchecoslovaqula,
embora continuando na sua existen-
cia legal, não tem temporariamente
meios por estar submcttida a um re-
gime de oppressão c violência, para
so apresentar em Genebra, na plcnl-
tude dos seus direitos. Será, pois,
pcrmlttido, como espero, ao antigo
presidente da Republica, quo cm no-
me da Tchecoslovaqula, trabalhou du-

Vários aspectos das visitas realizadas, nesta capital, pelo sr. Ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra, e das homenagens
que lhe foram prestadas pelas altas autoridades civis e militares do governo paulista

Em sua curta estada nesta capital, | proferiu a seguinte e eloqüente ora-
onde chegou sabbado, á noite, recebeu ção:
o sr. general Eurico Gaspar Dutra, | 

"Desde que aqui chegaram as pri-
Ministro da Guerra, expressivas home- meiras noticias sobre a vinda de v.
nagens das altas autoridades estaduaes exc., á 2." Região Militar, foi-me da-

do observar a alegria alviçarcira, o
júbilo incontldo e as manifestações de
espontâneo enthuslasmo que entraram
a pontilhar as nossas actividades.

E' que' o nome de v. exc., pelas vir-
tudes de soldado e patriota que lhe
exornam o caracter, pelo elevado es-
pirito de justiça que preside a rodos
os. seus actos e pelo conjunto de pre-
dlcados moraes que caracterizam a sua
personalidade de chefe, tornou-se ob-

e das forças militares da União com
sede neste Estado.

Proseguindo a série de inspecções
realizadas, esteve, s. exc, entre ou-
trás, nas seguintes unidades:

4." B. C, 2.° Esquadrão do 4.° R. C.
D„ H. M. D., Q. G. da Zfi Região MUI-
tar; 2.° Regimento de Aviação, Serviço
do Material de Intendencia, Serviço de
Subsistência e Intendencia e iP For-
mação de Intendencia, visitou, ainda, o
Ministro da Guerra, o Q. G. da Força
Publica, o l.° Eatalhão da mesma ml-
licia e o Centro de Preparação de Of-
ficlaes da Reserva.

Em todas estas unidades, o generalGaspar Dutra foi recebido com as
honras de estylo.

NOS CAMPOS ELYSEOS
Domingo, a tarde, acompanhado dos

officiaes que integram a sua comiti-
va, esteve o general Eurico Gaspar
Dutra, no Palácio dos Campos Elyseos,em visita de cumprimentos ao chefe
do governo estadual.

Recebido pelo dr. Adhemar de Bar-
ros, Interventor Federal, no salão dou-rado da residência governamental,manteve-se s. exc. em demorada pa-lestra com o chefe do Executivo pau-lista, regressando, a seguir, para o Ho-
tel Esplanada, onde ficou hospedado.

RÁPIDAS DECLARAÇÕES A'
IMPRENSA

Falando á imprensa, o general Gas-
par Dutra fez rápidas declarações, ex-.
pondo as finalidades de sua visita a
B. Paulo. Disse s. exc:— "Para um chefe militar, melhor
do que os relatórios e exposições, valeuma inspecção pessoal para se conhe-cer as necessidades ou a situação dasunidades que lhe estão subordinadas.Como Ministro, vim a São Paulo, em
desenvolvimento do meu programmade Inspeccionar ora uma ora outra re-
gião", — terminou s. exc.

VISITAS FEITAS
Hontem, pela manhã, o titular da

pasta da Guerra fez varias visitas, en-tre as quais uma á Cia. Nitro-Chimi- .ca, de s. Miguel, estabelecimento este publicar, para conhecimento geral do
que percorreu, demoradnmente, em Exercito, o seguinte elogio:
companhia de seus directores "Ao deixar o commando da 1." Re-

EM oiiiTAivvA 
Sião Militar, para assumir o do 1.°wi yiiirAUNA Grupo de Regias Militares, cumpre-Em companhia de seus ajudantes de me registar mais uma parcellu $ co-ordens, o general Gaspar Dutra dirl- lumna dos preciosos serviços prestadosniu-se, depois, para Quitau'na, em vi- pelo general Meira de Vasconcellos, aosua ao 4." Regimento de Infantaria, Exercito e ao Brasil.sendo recebido pela tropa formada, que Official general dos mais destacados'ne prestou as continências de estylo. no selo de nossa classe', dotado de vastaApós percorrer as installações do cultura, assignalados conhecimentos do

quartel, o Ministro da Guerra foi ho- nosso "hlnterland" e patriotismo vlgo-menageado com um churrasco offere- roso, o general Meira de Vasconcellos,cldo pelo commando do regimento, ' a par de suas actividades technlcas
Saudando o íllustre visitante, falou funecionaes, vem, de ha muito, se de-o general Maurício José Cardoso, com-'. dlcando aos altos problemas da segu-

mandante da 2.* Itegião Militar, que! rança nacional, em cuja collaboração

jecto da nossa admiração e da nossa
estima.

Como em toda parte onde haja nu-
cleos desta grandiosa organização que
é o Exercito Nacional, sente-se entre
nós, em meio de qualquer gradação
hierarchica, em qualquer esphera da
actividade militar, nos Commandós e
Tropa, Repartições, Fabricas oú Ser-
viços, o mesmo ambiente de sympathia,
num misto de amizade e respeito, em
torno da pessoa de v. exc.

E tudo Isso, sr. Ministro, nada mais
significa do que a resultante lógica
das attitudes equilibradas e oatrioti-
cas invariavelmente assumidas por v.

m^Ê^-^mW

Edoanrd Benes

rante 17 annos com a Sociedade das
Nações, com todo o devotamento álovaqu.a, «com o pedido de não passar | £»&£? iffV SS

i que foi eleito presidente do Conselho
da. Sociedade das Mações,. dlrlgi-me,

estrangeiros deram a noticia de que o
governo allemão cogitava da annexa-
t;ão pura e simples ao governo do Reich
da Bohemla c da Moravia.

Essas Informações suo formalmente
desmentidas pelos meios allémães com-
petcntc3 e pelo próprio Ministério da
Propaganda, que afflrma que o go-
verno não pensou nem pensa em mo-
dificar o caracter actual do protecto-
rado.
O QUE RELATAM OS REFUGIADOS

TCHEQUES
VARSOVIA, 12 (H.) — Em rela-

ção com os acontecimentos da Bohc-
mia e da Moravia, asslgnala-se a ve-
crudesccncia da passagem illegal de
antigos offlciaes tcheques para a Fo-
lonla. Os refugiados narram a grande
effervescencia que reina entre o povo
tcheque, que se está organizando em
associações clandestinas para lutar
contra a oecupação allemã. -

A situação na Bohemla c na Mo-
ravia preoecupa a imprensa polopeza,
que accentu'a a tendência para uma
resistência cada vez maior por parte
do povo tcheque, o que constitue sem
duvida mais um importante problema
internacional.

O "Dobry Wlcczor", commentando o
assumpto, escreve:

"Não se deve esperar, naturalmõn-
te, uma reacção armada, mas os tche-
quês estão tornando a vida dos oc-
cupantes cada vez mais Insupporta-
vel, com seus repetidos actos de sabo-
tagem. Os tcheques já perceberam que
o apparelho bellico allemão vale mui-
to menos do que acreditavam e ve-
rificam, dia a dia, que a situação do
Reich vae peorando no sector inter-
nacional.

A tensão actual na Bohemla daiá
grandes preoecupações ao "protector".

"A oecupação da Tchecoslovaqula
trouxe grande lucro ao Reich, com a
apreensão de um verdadeiro arsenal
de alto valor beliico, mas, no fundo,
tudo isso não passou de ujn. mau ne-
gocio, porque a annexação mobilizou
o mundo contra a Allemanha e creou
um problema de difficil solução, que
será, sem duvida, no futuro, uma sé-
ria preoecupação para o Reich e, em
caso de guerra, poderá se tornar úm
foco perigoso de onde surgirá talvez
a,explosão- interior".

A imprensa poloneza,'; por sua, vez,
constata que os sentimentos de nos-
tilidade contra os allémães augmentam
diariamente na Slovenia, onde os in-
cldentes entre slovenos c allémães se
reproduzem freqüentemente.'¦ - -

No oste da Polônia foi organizado
um movimento tendente a forçar os
proprietários de fabricas a dispensar
os operários allémães, que são em gran-
de numero, e a admittir, para substi-

D. I. o general Meira de Vasconcellos
mais uma vez radicou os seus excellen-
tes predicados como chefe justo, ardo-

Empossado, hontem, no commando da l.a Região
Militar, o general Silva Júnior

ELOGIADA, PELO SR. MINISTRO DA GUERRA. A ACTUAÇÃO
NAQUELLE COMMANDO, DO GEN. MEffiA DE VASCONCELLOS

RIO 12 (Da nossa succursal, pelo I tem demonstrado os elevados desígnios
telephone) — Presentes o secretario ge- de seu espirito brilhante e de sua de-
rai da Guerra, general Valentim Beni- dicação ao Exercito e á patria.
cio, chefe interino do Estado Maior _ No commando da lfi R. M. e daj.1
do'Exercito, general Francisco José
Pinto, e, ainda, os generaes Boanerges
Lopes de Sousa, Isauro Regueira, Hei-
tor Augusto Borges, e outras altas pa-
tentes do Exercito, assumiu, hoje, ás
14 horas, o commando da lfi Região
Militar, o general Francisco José da
Silva Júnior, tendo o general Meira de
Vasconcellos, seu antecessor, transmittl-
do o importante cargo.

Por oceasião dessa solennidade, o ge-
neral Meira 'de Vasconcellos salientou
a satisfação com que deixava, verda-
delramente integrada nas suas finali-
dades, a lfi Região Militar, que, du-
rante quasi um anno, commandou,
constatando, sempre, a cohesão e a dis-
ciplina da tropa em defesa das institui-
ções do paiz.,.

Em seguida, usou da palavra o gene-
rai Franclsco José da Silva Júnior,
traduzindo o seu desvaneclmento por
mais essa opportunldade que se lhe
apresenta de servir o Exercito nacional.
ELOGIO AO GENERAL MEIRA

DE VASCONCELLOS
O sr. Ministro da Guerra mandou
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General Silva Júnior
roso, efficiente e conscio de sua tro-
pa; os seus assignalados serviços neste
commando são seqüências dos já exer-
cidos na 5.a R. M. e que tanto têm
contribuído para os seus justos agra-
decimentos. — (a.) Eurico Gaspar
Dutra. Ministro da Guerra."

exc. em todos os instantes de sua brl-
lhante carreira militar.' Nas organizações armadas, a dis-
ciplina o espirito de abnegação e de
renuncia e a consciência do cumpri-
mento do dever sâo, quasi sempre, ma-
nlfestações reflexivas, oriundas «'.as dl-
rectrlz«js traçadas pelos exemplos dos
chefes.

Por essas razões, podemos af firmar,
sem receio, que a vinda de v. exc, ás
guarnições da 2." Região Militar, a
par dessa alegria, desse júbilo e desse
enthuslasmo, trouxe-nos tambem va-
lloso estimulo para que prostgamos,
sem desfallecimentos, na tarefa qua-
si anonyma a que estamos votados pe-
la grandeza do Exercito e felicidade
do Brasil.

Não escapou á percepção de v. exc,
estou certo, o espirito superior que nor-
teia os nossos misteres militares, em
cuja órbita não podem medrar sen-
timentos nem intuitos que não se ajus-
tem á nossa legitima finalidade, em
face dos legítimos interesses da insti-
tuição a que pertencemos.

Neste pouco tempo em que venho
exercendo, com indlzivel contenta-
mento, o commando desta Região,
pude verificar a repulsa formal de
todos os elementos utels que a Inte-
gram á qualquer Idéa ou actividade
desaggregadora que, porventura, ouse
infiltrar-se ou manifestar-se em suas
camadas estrueturaes.

Dahi, a minha convicção inabalável
de que esta tropa instruída e anima-
da do mais sadio e consciente espi-
rito de disciplina, de ordem e de pro-
gresso, acha-se perfeitamente apta an
desempenho de sua missão e digna,
portanto, da confiança de seus chefes.

Neste desejo de leal cooperação,
tendo em mira a efficiencia do Exer-
cito para o engrandecimento da Pa-
tria, continuaremos a inspirar-nos nos
exemplos de v. exc, empregando o
melhor de nossas energias num mes-
mo sentido de cohesão e aprimora-
mento.

Congratulando-me, assim, rom todos
os meus commandados, pela honra e
pela satisfação que nos proporcionou
esta auspiciosa visita, em seu nome e
no meu próprio saudo a v. exc, for-
mulando os melhores votos de felici-
dade pessoal e de prosperidade em
sua benéfica e esclarecida actuação á
frente do Ministério da Guerra.

Pôde v. exc. estar seguro de que a
2.a Região Militar, em absoluta una-
nimidade e perfeita communhão es-

I pirltual, votada ao trabalho que cons-' tróe e dignifica, com optimísmo sere
no e confiante, continuará a aguar
dar os resultados compensadores e
fecundos que hão de provir da admi-
nistração de v. exc, porque ella se
condiciona aos ditames da honra, da
justiça e da probidade, sem os quaes
nenhuma organização pôde subsistir.

DISCURSO DO MINISTRO DA
GUERRA

A seguir, o sr. Ministro da Guerra
agradeceu a saudação que lhe fora

(Continua na **.* pagina).

ROCHA MOREIRA
No Rio, o commandanle do 9.° B. C, (om sede em Caxias — Visita

á succursal do "Correio Paulistano" — A lavoura catéeira de
São Paulo — A nacionalização do sul

Wwmm dfe Negócios• ^ ?»*» gsá "t
Estrangeiros daRumania ^TZ^Zbtrn^T^^dt

.¦'."¦ , reitos da Sociedade dos Nações.—: (.a.)
na TllvrtlliQ I Edoaurd Benes, professor da Faculda-Ild lUiqilld de de Chicago"v

ANKARA, 1 (H.) — Um jantar foi. NÃO SERA' MODIFICADO O "STA-
offerecido hontem ao sr. Gregori Ga-|TU-QUO" NA BOHEMIA E NA MO-
fenco, ministros dos Negócios Estran- RAVIA
gelros da Rumania, actualmente em vi-, BERLIM, 12 (H.) — Alguns jornaes tuil-os, operários polonezes.sita official a Ankara. Estavam presen- i
tes, entre outras personalidades, os mi-  ' 
nistros de todos os Estados balkanicos, I

üS^IssS! CORONEL ADALBERTO P0MPILI0 DA
nunciou um discurso. Depois de elo-
giar a obra do rei Carol, falou, princl-
palmente, na "entente balkanica!'."Tivemos — disse o ministro turco
— de organizar a nossa collaboração,
dando á independência das nossas po-
llticas, respectivas, um ponto de con-
tacto consistente numa directriz com-
mum dos Estados Balkanicos,1 no que
diz respeito ás suas relações exteriores.
Concebida para a paz, evoluindo den-
tro da paz, a "entente" balkanica, foi,
por excellencia, o instrumento da paz,
e assim continuará seja qual fôr a sue-
cessão dos acontecimentos".

Na sua resposta, o sr. Gafengo frl-
sou a amisade indissolúvel entre os dois
palzes e os dois governos:"Devemos esse sentimento de amisa-
de — proseguiu o ministro rumeno —
a compreensão exacta da missão que
a Turquia e a Rumania têm de reall-
zar em commum. O destino vos deu, no
quadro do nosso desenvolvimento na-
cional, tarefas semelhantes e da mais
alta importância para os nossos povos:
vós velais pela segurança dos estrei-
tos e nós pela liberdade do Danúbio.
Essas tarefas semelhantes, etreltamete
ligadas, nos fazem discernir melhor e
apreciar, no seu justo valor, os nossos
deveres de solidariedade internacional."Defendemos Interesses de ordem ge-
rai — acerescentou o sr. Gafenco. Es-
tamos decididos a fazel-o no espirito
da "entente", espirito de conciliação,
esforçando-nos por manter as melhores
relações com toda as potências. Mas,
só poderemos realizar nossa ¦ missão,
para nôs e para os outros, vigiando a
segurança do nosso território e o res-
peito á independência nacional."Esses bens que nos são caros acima
de tudo representam, em virtude da
nossa situação geographica, um Interes-
se superior áté mesmo ao da ordem in-
ternacional".

Concluindo, o sr, Gafenco affirmou
que a "entente" balkanica é um ins-
trumento de paz que não é dirigido
contra ninguém e não exclue nenhum
povo dos Balkans. Esse instrumento —
disse elle terminando — "é necessa-
rio á manutenção do equilíbrio euro-
peu".
DECLARAÇÕES DO SR. GAFENCO

STAMBUL, 11 (H.) — O jornal"Bon Posta" insere as seguintes de-
clarações que lhes foram feitas pelo sr.
Gafenco, ministro dos Negócios Es-
trangelros da Rumania:"Estou convencido, disse o ministro,
de que a Yugoslavia é e continuará a
ser, um dos fieis membros da Entente
Balkanica e mantem-se consciente na
missão que esta assumiu: defender, si-
multaneamente, os intereses da penin-
sula e a paz européa.

Interrogado sobre a attlude da Bul-
garla, o sr. Gafenco decalrou que a En-
tente Balkanica não era dirigida con-
tra ninguém, não excluía ninguém e
estava aberta a todos os paizes balka-
nicos que, hoje, compreendem que o
seu interesse superior é defender colle-
etivamente os seus respectivos interes-
ses.

O coronel Adalberto Pompilio em companhia dos srs, Everardo
Martins Vasconcellos, dr. João Gomes Martins Filho e do nosso br!-
lhante companheiro Ivo Arruda, por oceasião de sua visita á sue-

cursai do "Correio Paulistano", no Rio
RIO, 12 (Da nossa succursal, via

Vasp) — Esteve em visita á nossa sue-
cursai o cel. Adalberto Pompilio da Ro-
cha Moreira, commandante do 9.° B.
C, com sede em Caxias, Rio Grande do
Sul. O ex-commandante do Batalhão
de Guardas, que é uma das figuras
mais representativas do nosso Exercito,
achava-se acompanhado dos srs.: Eve-
rardo M. de Vasconcellos e dr. João
Gomes Martins Filho.

Na palestra que manteve com o dire-
ctor da succursal do "Correio Paulls-
tano", o cel. Adalberto Pompilio daRo-
cha Moreira fez referencias elogiosas
á capacidade constructora do povo pau-
lista, em todos os domínios da actlvl-
dade humana. Abordou os problemas
da lavoura bandeirante, a mais moder-
na do paiz e a mais productlva pelo
emprego de methodos mais raclonaes de
cultura.

Suas pretenções são justas, disse-nos
o Íllustre militar, e está certo de que
o governo do Presidente Getulio Var-

daquelle Estado com um jantar inti-
mo, o que muito o emocionou.

Na sua palestra, o cel. Adalberto
Pompilio teceu considerações sobre o
problema da adaptação dos colonos es-
trangeiros no sul do paiz. Em Caxias,
os immigrantes italianos acham-se per-feltamente radicados no paiz. Pelo quelhe foi dado observar, na sua perma-nencla no sul, o problema dos estran-
gelros no sul não assume a gravidade
que lhe querem emprestar. Não nega a
existência de agrupamentos prejudl-ciaes, acha, porém, que a adaptação
dos estrangeiros se resume numa quês-tão educacional: até hoje, deixámos os
colonos abandonados. A culpa da Igno-
rancla da língua patria e das nossos
tradições é, assim, mais nossa do quedelles.

Devemos dar-lhes escolas aos estran-
gelros, chamando-os a nós.

O cel. Adalberto Pompilio da Rocha
Moreira conta com largo circulo de re-
lações em todo o Estado de São Paulo,

gas, voltando sempre para os grandes sobretudo nos meios ruraes.
problemas da nacionalidade, não dei-
xará de attendel-as, com a máxima
presteza. De passagem por São Paulo,
contou-nos o commandante do 9.° B.

Sua acção, em numerosas oceasiões,
se tem feito sentir, de modo efficiente
em beneficio da lavoura bandeirante.
Em goso de férias, s. s. permanecerá

O., foi homenageado pelos lavradores alguns dias nesta capital.
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:

Fantástica.

Regressou, hontem, para o Rio, o gen. Gaspar
Dutra, Ministro da Guerra

(Conclusão da 1.» pagina),
dirigida, fazendo o seguinte discurso:

"Ao regressar & Capital Federal,
quando julgo haver, de algum modo.
alcançado o objectivo que me trouxe
cm visita os guarnlções desta impor-
tante região militar, sinto grande
prazer cm dirigir algumas palavras á
sua officlalldade, cujo contado, em-
boro rápido, me permlttlu conhecer
melhor o elevado espirito proflssio-
nal quo a nnima, Julgar do seu grau
de disciplina e do seu interesse pela
instrucção e efflclencla da tropa,

Effectlvamente, nesse mesmo conta-
cto; testemunhei o quanto podem a
perseverança e o esforço, o dedicação
extremada e a vontade consciente e
animadora dos que se consagram rc-
solutamente A própria profissão, e
nella realizam, num verdadeiro sacer-
doclo, o exacto cumprimento do dever.

A disciplina, pela compreensão des-
se mesmo dever, de obedecer com
consciência e dignidade, e o preparo
de quadros e da tropa revelam cohe-
são que é força, numa harmonia de
sentimentos que só se alcança no am-
biente da mais irrestricta solidarie-
dade.

Ao longo do grando eixo Rio-Sâo
Paulo, onde quer que estive, esse mes-
mo ardor profissional e essas tantas
virtudes viveram aos meus olhos nas
ligeiras manifestações do contacto.

Pinheiros, Lorena, Pinda, Caçapa-
va, São Paulo e Quitaúna são forças
que se sommam na direcção unlca que
convém ao Exercito, realizando como
realizam, trabalho fecundo em prol das
reservas de amanhã. Nessas mesmas
guarnições tudo é renuncia e despren-
dlmento, de permeio com as nossas
justas e merecidas aspirações, pela
cfficiencia do próprio Exercito, prós-
perldade e grandeza do Brasil.

Rezende 6 trabalho e empreendi-
mento. E a grande obra, cujas linhas
já se esboçam numa demonstração
eloqüente do valor da engenharia ml-
lltar, asslgnala, noutro sector de acti-
vidades, a mesma dedicação e o mes-
mo patriotismo dos que se dedicam á
tropa.Piquete, no retiro e no anonymato,
se desdobra, com o mesmo acendrado
amor e devotamento, para as grandes
realizações. Centenas de homens, nor-
teados por um pugillo de officiaes de
escól, na teclinlea e na construcção,
na fabricação de explosivos e na tos-
tallação dos novos engenhos que irão
multiplicar as possibilidades da indus-
tria militar, vivem para o Exercito,
animados por este mesmo alto espiri-
to de cooperação e de solidariedade
que irmana e confunde os soldados do
Brasil.

Ainda na capital bandeirante, a brl-
lhante Força Publica de São Paulo, tão
intimamente ligada ao Exercito Na-
cional, por tradição e communhão de
sentimentos, causou-me a mais. agra-
davel impressão. Reserva do Exerci-
to, cem elle compartilhando nas tre-
atas e nas vicissitudes, sempre mere-
cêii-nos, essa mesma força, particular
destaque. Instrumento da ordem, a que
serve com a renuncia e o mesmo es-
clarecido espirito de brasilldade, cons-
titue imitavel exemplo de disciplina,
ao par da sua reconhecida efíicien-
cia militar.

Finalmente, os estabelecimentos e
formações da capital, nesta ligeira vi-
sita, produziram-me não menos agra-
davel impressão de ordem e de tra-
balho, que tanto me conforta.

E aproveitando esta opportumdade,
tenho por outro lado, a satisfacção de
informar, aos meus camaradas de São
Paulo, que tambem, nas outras regiões
— nos quartéis, nas fabricas e offlcl-
nas, nas escolas — em todos os depar-
lamentos do Exercito, depara-se, para
orgulho nosso, com esse mesmo espl-
rito profissional.

Volto satisfeito e confortado ao meu
gaibnete de trabalho, porque levo as
melhores impressões da vossa octivida-
de e porque verifiquei aqui, que todos
os officiaes estão compenetrados de
que o cumprimento do dever constitue,
por assim dizer, a honra do soldado
qualquer que seja o posto ou a situa-
ção em que se encontre, pouco impor-
ta seja aquelle elevado ou subalterno
e, esta, íacll ou difficll. Banal ou extra-
ordinária.

Por outro lado, estou certo que com-
preendestes bem as objectivos que de-
terminaram esta minha viagem. O
que tive em mira aqui realizar não foi
propriamente uma inspecção, porquan-
to, para verificar o grau de instrucção
da tropa, controlar a administração c
apreciar o íunecionamento dos servi-
cos, existem no Exercito e na própria
Região os orgams competentes. Pro-
curei, sim, tão somente, avistr,r-mc

' com os camaradas e amigos que aqui
labutam e sentir-lhes, de perto, as ne-
cessidades mais urgentes,

Esta viagem proporcionou-me, porem,
cpportunidade para certiflear-me de
que, na 2.a Região, á semelhança do
que oceorre em outros sectores, o Exer-
cito está convencido do seu papel,
cioso das responsabilidades crescentes
que lhe cabem, perfeitamente inteira-
do dos seus pesados encargos, e cohe-
rente, por conseqüência, com seu pas-
sado histórico.
. Mas, para que essa tradição se man-
trilha cm gloriosa continuidade, Intan-
eivei no seu espirito, torna-se neces-
sario que as attonções da classe per-
mar.cçam em constante vigília em tudo
que áffecte á estruetura da instituição
militar, á segurança do regime e a so-
beranía da Nação.

E se essa absorvente preoecupação
se justifica em momentos outros, mais
do que nunca se impóo na hora pre-
sente, quando interesses toconíessaveis
procuram orientar a opinião publico
ao sabor dos seus desejos e em oppo-
sicáo ás conveniências nacionaes.

E' dever primordial dos chefes aler-
l»r a attenção dos seus subordinados
vara que se não deixem levar por in-
formações e insinuações tendenciosas
e para que, sobretudo, dentro da con-
fusão que se urocura estabelecer de
modo intencional, sejam nitidamente
obs-rvados e rcsalvados os verdadeiros
interesses do Exercito e do paiz.

Se. de um modo geral, esse dever se
toma imprescindível, no Exercito elle
se impõe de forma imperativa, pois a
fu- opinião nao pode deixar de ser
íoi liderada como ponderável, não so-
mente em virtude dos deveres preci-
mios da classe militar pata com a in-

a segurança da palria,

Previsto o isolamento da Con-
cessão Britannica pelos japonezes

ENSINO SECUNDÁRIO

cito, no momento que atravessamos,
imbuído dessa meiitnlldodc, sempre
prompto a repelllr todas as influencias
estranhos oriundas de paixões desen-

Preoccupada com o labor proflssio-
nal, com os affazcres quotidianos, a
tropa não tem tempo de olhar para o
lado e dar ouvidas és lnvcnclonlccs com
quo se procura dlstrall-a da Bua actl-
vidade própria.

Os quartéis, perfeitamente compene-
trados dos seus deveres, têm ficado e
ficarão surdos as lamúrias e a todo tra-
balho suspeito ou tendencioso que
queira urdir a política da intriga e da
confusão, política que não tem outra
finalidade slnão o desentendimento
dos chefes militares e o enfraqueci-
mento da cohesão da nossa classe, cuja
resistência tem sido o obstáculo lrrl-
tante encontrado cm seu caminho pelo
saudosismo impertinente e pelos por-
tadores do ideologias estravagantes.

Conhecedor dos sentimentos pátrio-
ticos dos meus camaradas, estou con-
flante em que o Exercito continuará a
orientar-se por essa mesma dlrcctriz,
a uniea compatível com os seus dcstl-
nos e com os interesses nacionaes, e a
assegurar o mais irrestrlcto apoio a s.
exc. o sr. Presidente da Republica, dr.
Getulio Vargas, para que possa o eml-
nente brasileiro realizar a grande obra
de soergulmento nacional, de dcsenvol-
vimento das forças vivas da Nação, cm
cujo rói, tão do seu agrado, o Exercito,
como as classes armadas- em geral ad-
quirlrá o potencial militar indlspensa-
vel á sua nobre finalidade, á sua glo-
rlosa missão.

Despedindo-me dos meus camaradas
da guarnição de São Paulo, congratu-
lo-me com os senhores generaes Mau-
rlclo José Cardoso, cinte, da Região, e
Octaviano Silva, da infantaria dlvl-
slonaria, com todos os commandantes
de unidades, chefes de serviços, dire-
ctores de estabelecimentos 6 offlclall-
dade em geral pelos excellontes resulta-
dos que vão alcançando no decurso do
corrente anno de instrucção".

MGLEZ SUGGERE A NECESSIDADE DE SE EXERCER PRESSÃO ECONÔMICA SOBRE O
INGLW auuur.nL «. 
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toni-hies 11 (II) - Informações chlnczas nntl-aéreas situados perto do mou ter sido preferível para o Jai|ão

oroVedontcs de Tlcnislm fazem prever parque central lo Tchugkiiig. Apesar
lima Diwlma tentativa dos Japonezes do bombordolo intenso das baterias
r sentido do solar a Concessão Brl- antl-aércos chlnezos, rapidamente rc-
no Bcnuuii uo wuit" ¦» „.i„.i „ii ,i,,„i,i„, „„ tihnxn i/irfnn nn íinnnrc-
tônica afim do tornar Impossível nll'duzldas ao Bllcnclo, todos os appareuwnicu uniu uo ««•¦»• ilh„. i„,.„„„.„„. ,.„>„..,„ii min rcirrcsHa

a nsslgnatura de uma paz honrosa
com a Chlnn, depois do ter compre-
cndldo ser Impossível subjugal-a.

Advertindo o povo do perigo exis-
llhos Japonezes conseguiram regressar , encarar, com optimlsmo,

novo desenvolvimento da política cx-
terior chlnezo, depositando cxaggcra-
da confiança nas probabilidades de

As informMÕcs em questão não sus- ás respectivos bases, depois de terem

citam"SSSto demasiados vivas, abatido cinco aviões çhlnozes, quo
nos círculos diplomáticos, mas so re-, foram a seu encontro . 
cordam análogos tentativos que «e| o bombardeio dos aviões Japonezes oxlto dos guerrilheiros, aconselho
verificaram anteriormente cm Changai OCCM|0nou n morto dc 7 pessoas o fe- aquella personalidade quo seja apro-
e nas quaes os japonezes tiveram II- rju cerca de 20 outras. voltado o momento para serem envl-
nolmcnte do renunciar. J O numero do victimas não foi dados esforços no sentido de entabo-

Considera-se, por outro lado, 5 maior graças á evacuação do cldode lor negociações, na base proposta cm
círculos cm questão, quo a acção dos 

peJft quasl totai|dado da população, dezembro ultimo pelo príncipe Konoyc.
"  ,""" " ",n'"'mc os prejuízos são de pouca lmportan-. 0s clrcuios Japonezes desta cldode

cia. 'consideram essa mensagem como ins-
1'ROCLAMACAO DO ANTIGO VI- piroda pelo governo Japonez, visando
CE-PRESIDENTE DO KUOMINTANG constituir, no caso de não serem at-

CHANOAI, 12 (T. O.) — O antigo tendidas as suas suggestõcs, o novo
vice-presidente do Kuomlntong, sr. governo central nos regiões chinezes
Wang-Chin-WeL numa proclamação, controladas pelos nlpponicos, sob a
hoje divulgado cm Hongkong, offir- presidência dc Wang-Chln-Wei.

A. MORAES SAMPAIO
(Lonto da Escola Normal

de Piracicaba)

tos: — Ma 50-|-l»Ep 50-!-2»Ep 70.!.
3"Ep 10x2) -|- 4'Ep (10x4) -I. Eo 50.
Somma 200, quo dividida por 10, lho
dará. 20. Está ó alumno reprovado,
embora tenha 50 no conjunto, tendi
de repetir o anno, cm todas as ma-
tcrlas, porque lhe não dão a ajuda
humana da ixgunda época.

Eis ahl um caso em que, só |>or hn-
ver ndíccldo ou perdido um parente
cm setembro, cm vez de em Julho, o

íittrlbulrcm, tombem, notas de portu-1 Indivíduo que estudou e se sacrificou,
eucz a todos os exames do sclenclas talvez perde o anno, sem a esperança
nhyslco-naturacs, mathematlca, his- do segunda época, justo e humano
torla, geographia, inglez, francez ou recurso que lhe recusam Ora, nestes
latim cftSUS excepclonacs, abolida, summa-

Certo é que ao tempo dos exames! rlamente, a segunda' chamada, somos
do segunda chamado, verlfIcavam-so | de opinião que deve ;--r n.-:

(Para o "Corroio Paulistano")

Commentamos, em passado artigo,]
quanto so refere ao novo systema do
"pesos" no Julgamento dos exames
parcloes, c oo sigilo dos notas que lhes
sáo ottrlbuldas pelos exomlnadorcs.
Hoje, diremos o que pensamos no quo
concerne á cxtlncção dos exames uo
segunda chamado, dos do segunda
época, da promoção com dependência,
bem como não deixaremos dc abordor,
ligeiramente, a Innovação de os lentes

DESFILE DA FORÇA PUBLICA

De Qultau'na, regressou o general
Gaspar Dutra para esta capital, tado
assistir o desfile de tropas da Força
Publica que, em sua homenagem, se
realizou na avenida Tiradentes.

Ao lado do sr. Interventor Federal,
do commandante da 2." Região Militar
e officlalldade do seu Estado Maior,
de Secretários de Estado e altas auto-
rldades do governo paulista, o general
Gaspar Dutra e membros de sua co-
mitlva presidiem o desfile dos tropas
estaduaes, tendo boa impressão dos
evoluções realizados.

REGRESSO PARA O RIO

A's 14,25 horas, o sr, Ministro da
Guerra e membros de sua comitiva
embarcaram, no Campo de Congonhas;
de regresso ao Rio, viajando em avião
militar. '(.- 4

No aeroporto paulista, compareceram
as altas autoridades civis e militares
do governo estadual, afim de apresen-
tar cumprimentos aos illustres viajan-
tes.
BEM IMPRESSIONADO COM O QTJE

VIU EM S. PAULO
RIO, 12 (Da nossa succursal, pelo

telephone) — Em avião militar, re-
gressou, hoje, ás 17 horas, de sua via-
gem de inspecção á guarnição federal
de São Paulo, o sr. Ministro da
Guerra.

No aeroporto "Santos Dumont',
aguardavam o sr. Ministro Gaspar Du-
tra, altas officlalidades do Exercito e
todo o seu gabinete.

Depois do seu desembarque, o titular
da Guerra dirigiu-se para sua residen-
cia, em companhia de varias autorlda-
des.

A' imprensa acreditada junto ao ga-
blnete do sr. Ministro Gaspar Dutra
foi fornecido um boletim de impres-
soes da viagem de s. exc. a São Paulo,
onde é salientado o trabalho conscien-
te da guarnição para o engrandeci-
mento do Exercito.

inglezes junto ao Japão, é sufílclcntc
para evitar todo o qualquer perigo
real & Concessão Britannlca.
TENTATIVA DE ENVENENAMENTO

DURANTE UM BANQUETE
TOKIO, 12 (Serviço especial para o

"Correio Paulistano") — Informações
procedentes de Nanjlm odeontom ter
produzido grande sensação, naquella
cidade, o facto de, no sabbado pas-
sado, ter se verificado um attentado
contra a vida das figuras mais re-
presentatlvns sino-Japonezas, por oc-
casião de um banquete que o cônsul
geral do Japão offereceu ao sr. Shl-
mlzu. vlce-minlstro parlamentar do
Ministério do Exterior do Japão e que
se encontra, actualmente, nessa cida-
dc. Trata-se da tentativa do envene-
namento da bebida chlncza "laotslu",

que foi servida no banquete aos mem-
bros do governo da China Central e
autoridades nlpponicos. O attentado
teria visado anlquillar essas figuras
importantes, por meio do veneno addi-
clonado na citada bebida. Em con-
seqüência desse attentado, dois secre-
tarlos do Consulado já perderam a
vida. Acredita-se que os garçons que
serviram no banquete foram suborna-
dos, para tal fim, por elementos antl-
nlpponicos, tendo deixado o veneno na
citada bebida. Os criminosos estão
sondo procurados.
PRESSÃO ECONÔMICA SOBRE O

JAPÃO
LONDRES, 12 (H.) — A propósito

dos incidentes antl-britannicos que se
vêm produzindo na China, nestes ul-
timos tempos, o "Manchester Guar-
clí'in*' escreve."Certamente, já é tempo de gritar:
Alto! O governo japonez deveria ser
responsabilizado por esses incidentes,
e prevenido do que poderia acontecer
se esta política continuasse. O gover-
no inglez deveria tratar com os ga-
binetes de Paris e Washington, cujos
interesses foram, tambem, affectados,
das possibilidades de exercer pressão
econômica sobre o Japão.

Seria commetter um grave erro no
Extremo Oriente tolerar a pratica dos
actos de aggressão em troca das pro-
messas de neutralidade nas questões
européas.

0 NOVO CHEFE DO GABINETE DO SR.
MINISTRO DA GUERRÍ

•> ,______ .

A DESTACADA ACTUAÇÃO MILITAR DO CORONEL ARMANDO
SOUSA MELLO ARARIGBOIA

MURUROL
* 

VÍTAllilA A Pilll

COMBATES NA PROVÍNCIA DE
CHANSI

TCHUNGKING, 11 (H.) — Estão
sendo travados combates violentlssi-
mos pa provincia de Chansl. A inten-
ção do commando japonez é expeli r
da provincia as columnas moveis chi-
nezas. A offensiva nipponica é diri-
glda para oeste c noroeste. A 20 kilo-
metros a oeste de Lin Shl a batalha
é particularmente dura dos dois lados
e as perdas são elevadíssimas. Os ja-
ponezes tiveram mais de 700 mortos.
Um destacamento nlpponico de cerca
de 10 mil homens apoiado por 40 ca-
nhões de campanha e 10 aviões, ataca
as linhas chinezas do Chansl merldio-
nal, mas sem obter exito apreciável.
ESQUADRILHAS AÉREAS NIPPONI-

CAS EM ACÇAO
TOKIO, 11 (H.) — A Agencia Do-

mei informa: "Um communicado da
aviação naval japoneza, publicado em
Changai, '"'"'"'"'""
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abusos, de nada quasl valendo o attes
tado medico, dada a facilidade para
obtcl-o. Propositadamente, alumnos
deixavam de fazer exames em prl-
melro época nflm de os prestarem
com prazo maior ao estudo-vantagem
sobre os demais ou na secretaria do
estabelecimento 6, vista complascente,
não raro, de funecionarios administra-
tivos. Eis o Joio damnlnho a arrancar,
sem, comtudo, trazer o trigo bom de
raízes para fora, assim com a extlnc-
ção summaria, pura e simples da se-
gunda chamada. Alumnos ha, e mui-
tos, nos gymnaslos desdobrados com
cinco séries que, realmente, adoecem
e não podem comparecer á primeira
chamada; outros, que por motivo de
luto têm direito a faltas abonadas e
é inexplicável attrlbuir-lhes noto zero
ás provas a que deixaram de submet-
ter-se, porque deram faltas de accor-
do com o regulamento. Excepções de-
veriam existir para não vermos, du-
rante os exames, a filha, de luto, a
chorar a morte recente do pae, dean-
te das collegas e de uma lauda de
papel, ou a tlrltar de febre, em vir-
tude dos naturaes contratempos e das
moléstias periódicas. Já tivemos a des-
dita de presenciar, nos exames deste
semestre, uma menina de 11 annos,
com o braço direito íracturado, a
fazer prodígio com a mãozinha es-
querda, exercitada, apenas, durante a
noite anterior ao exame...

Ao director do estabelecimento, ao
fiscal ou á banca dever-se-ia reservar

segunda época.
Quanto á promoção com dependen-

cia, entendemos terem feito bem de
nõo mols pcrmittll-o, e esgotado o rc-
curso da segunda época, o alumno
deverá repetir a série, obrigado, ape-
nas, aos exames da matéria em que
foi reprovado e á freqüência das ou-
trás disciplinas. Deste modo, a medi-
da ficaria mais Justa. Tanto proles-
sores como alumnos conhecem bem os
defeitos da promoção condicional que
deixa o estudante sem lugar c«rto no
espaço escolar.

Em relação á, língua materna, sabe-
se que o examlnador poderá baixar
até 20 pontos o valor do exame, con-
forme a redacção que o alumno dê
ao desenvolver o assumpto, quer se
trate de mathematlca, chimica, geo-
graphla, quer se trate de physlca,
historia natural, ou da civilização, ma-
terias cm que obtlvera 100 (até um
quinto da nota).

Não nos alinhamos nas fileiras dos
adeptos da innovação, porque, 1." —
ao alumno se torna muito mais dlffl-
cil o exame, uma vez o seu espirito
preoecupado com dois motivos :?pos-
tos, e a attenção, alternadamente, ora
na sclencia, ora na literatura. Lltcra-
tura, dizemos, porque o gymnasiano é
levado a esmerar-se na redacção, des-
de que ignora até que ponto tantos
julgadores desejam se leve o esmero
e o apuro do vernáculo. E assim, na
alternativa de expor um facto ou ra-
cioclnar em determinado assumpto,

1 
hELi?Tde aelr ante a ver ficaçâo da aqui a cuidar da concordância, ali da

?a?ta nor estas" SSto JnSSuStoSS orthographia, além do estylo lá se vae
falta poi estes, uu» 1J«»_^_-i o1|a unldade do conjunto que é o verda-
motivos: a) — preoceurjaçáo moral
por motivo de luto recente; b) — lm-
possibilidade do comparecimento de-
vido á moléstia grave, contagiosa, ou
a accldente que impossibilite a escri-
pta com a mão direita. Se nos dis-
serem que a perda do primeiro e se-
gundo exames pouco prejudica ao
alumno, diremos que, ao menos, se
lhe constata, segunda chamada, por
occasião dos mais valiosos, os dois ul-
timos.

A extineção dos exames de segunda
época afigura-se outro erro que mais
clamoroso se torna com a adopção dos
pesos diversos ao julgamento dos exa-
mes, e com a extineção da segunda
chamada. Se o alumno, por doença,
perder um exame de fraco peso (1.° e
2.°) não ficará, é certo, multo preju-
dicado. Se perder, no entanto, o ter-
celro ou o ultimo que se realizam, ja
no ílm do anno, em que o calor da
estação e o cansaço correm parelhas,
diminuindo resistências orgânicas a
medida que os pesos crescem e cae,
naturalmente, a curva do aproveita-
mento, o alumno será, fatalmente, re-
provado. Um exemplo: O alumno ob-
tem de média de applicação (Ma), de
exames parciaes (Ep), de exame oral

delro motivo do exame. 2.» — o cri-
terlo de tantos mestres julgadores da
redacção não poderá ser estandardlza-
do e dahl injustiças com a variação
do factor pessoal que deverá ser cll-
minado quanto mais. 3." — Dada a
facilidade do ingresso de mestres se-
cundarlos que se improvisam, por cs-
te mundo além, não seremos injustos
affirmando que muitos ha com menor
conhecimento da lingua de que os pro-
prios discípulos.

A nosso ver, na véspera dos exames,
dever-se-ia proceder ao sorteio para
se ficar sabendo em que disciplina
iria receber a nota de redacção. a ser-
lhe attribuida, exclusivamente, pejo
cathedratico de portuguez que ficaria
com mais este trabalho. Aos alumnos,
então, dar-se-la maior tempo ao des-
envolvimento do assumpto (90 mirai-
tos). Na ignorância da matéria a sor-
tear, durante o anno os gymnasianos
dariam mais attenção á forma de ex-
posição, no correr das aulas e úos
trabalhos práticos para as notas de
appllcação mensal. Assim, o , defeito
da dupla preoecupação ficaria reduzi-
do ao mínimo e o critério do julga-
mento seria um só.

Redacção e linguagem sao meios que

O tenente-coronel Ararigboia num instantâneo feito quando
de sua visita á Allemanha

RIO, 12 (Da nossa succursal, pelo
telephone) — O coronel Armando de
Sousa Mello e Ararigboia, que irá che-
fiar, interinamente, o gabinete do sr.
Ministro da Guerra, é uma das figu-
ras mais destacadas da quinta arma do
Exercito, na qual conseguiu brilhante
carreira

flHrouci»
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Nasceu em 1098 e verificou praça a
,„„., annuncia que esquadrilhas 25 de junho de 1915, sendo declarado

sob as ordens do commandante Asa- aspirante a 30 de dezembro de 1919.
no, atacaram, hontem, á noite, os es- | ingressando na arma de aviação, como
tabeleclmentos militares e as baterias segundo tenente, a 20 de abril do 1920,

_____ I foi promovido a 1° tenente, em 7 de
___—_ malQ de lg21j já com destacada actua-

ção como brilhante official aviador. A

ÍÊo)7as" seguintes notas: (Ma) 50-I-1-1 . *~"-~£~ 
^Âülridos na escola pri-

Mr '^» ttSSff'^ - = e"'clente e «ssi^ffi
vê o segundo parcial, tendo obtido
zero, por consolo, nota que se dá, como
cast go, ao vadio e ao "collador". Fei-
tos os cálculos, attlnglrá 330 pontos
oue divididos pelo denominador 10i
lhe dará a média 33, estendo appro-
vado se no conjunto obtiver 50.

agora, se a doença, acci-Vejamos, ns»», * «• -—•--»-_ -r„
dente ou luto oecorrer quando do ter-
ceiro parcial, obtidas as mesmas no-

de admissão ao gymnasio devera apu-
rar e seleccionar com rigor, e uma
vez matriculado, os conhecimentos se-
rão aperfeiçoados no correr do curso,
em série, de forma que o alumno ex-

ponha assumptos didactlcos em estylo
didactlco, sem preoecupação com a es-
tyllstica literária e com as gramma-
tiqulces que os assumptos ^científicos
não comportam em absoluto.

( um r«m»dio maravilhou»
M mfriado! nata» • A» cabeça t
¦ppllcacao di duai ou tros gortai *m
coda narina proporciona alltvio (mmsv
diato quando o appanlho respiratória
mM congestionado • si membrana*
—oue do <miI> utam (>rltad«e.

coo ainda, em conseqüência das suas
v-:"óo*:sabilidades na fundação e con-
se ,-.-íçSo do regime implantado a 10
^ComTranáe 

satisfação vejo o Exer-'to inquérito.

A vencedora individual da "Mara

thona Intellectual"
BELLO HORIZONTE, 12 (H) — A

senhorita Vera Maria Junqueira, filha
do engenheiro Álvaro Mendonça, assis-
tente do Secretario da Agricultura, ob-
teve o maior numero de pontos, em to-
do o Brasil, no concurso da "maratho-
na intellectual".

O total de pontos obtidos pela sonho-
rita Vera foi dc 078.

CINCO LADRÕES ASSALTAM UM
BONDE, NO RIO

RIO, 12 (H) — Oceorreu, hoje, de
madrugada, audacioso assalto em um
bonde da linha Cascadura, na cancella
da rua Anna Nery.

Quando o bonde chegava ao alluiTdo
ponto, em marcha lenta, foi alcançado
por um automóvel, do qual saltaram
5 indivíduos que deram ao motornelro
ordem de parar.

Em seguida, atiraram-se ao conduetor
e ao motornelro, ameaçando-os de
morte. Tres dos indivíduos, de revól-
veres em punho, lmmobllizaram os as-
saltados e dois ou tres passageiros que
o bonde conduzia, emquanto dois delles
revistavam o motornelro e o conduetr,
carregado com o dinheiro em poder do
conduetor e, ainda, com o relógio deste
e do seu companheiro.

Comineltldo o assalto, os criminosos
recuaram até o automóvel, que os es-
perava á distancia, fugindo.

A policia, logo que teve conhecimen-

AS MISSÕES MILHARES AMERICANA
E BRASILEIRA PASSARAM POR

RECIFE
RECIFE, 11 (H.) — Os jornaes de-

dícam paginas inteiras á passagem das,
missões militares norte-americana e
brasileira e do general Góes Montei-
ro por esta capital, descrevendo, com
abundância de detalhes, as festas rea-
lizadas em homenagem aos illustres
visitantes.

De bordo do cruzador "Nashville", o
general George Marshall e o general
Gúcs Monteiro radiographaram ao sr.
Agamenon Magalhães, agradecendo as
homenagens que lhes foram tributa-
das nesta capital.

23 do janeiro de 1926, foi promovido a
capitão, atttagindo o posto de major,
em 1930. Em 1934, por merecimento,
foi promovido ao posto de tenente-co-
ronel, sendo designado para chefiar o
gabinete do então director da aviação
militar, general Gaspar Dutra, hoje
Ministro da Guerra, e com o qual ser-
ve novamente.

O coronel Ararigboia possue todos os
cursos especiaes do Exercito, e, além
das commissóes de importância que
tem exercido, como commandante do
1.° Regimento de Aviação, regressou,
recentemente, da Europa, onde esteve

1 chefiando uma missão de estudos.

"Amigo certo, leal e activo do general Franco"
DECLARAÇÕES DO SR. SERRANO SUNER

A IMPRENSA ITALIANA

«•fiooucro
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ROMA, 12 (H.) — Nas declarações
que fez esta tarde à Agencia Stefanl,
o Ministro do Interior da Hespanha,
sr. Serrano Suner, depois de exprimir
sua admiração pela obra do fascismo
na Itália e pela pessoa do sr. Mus-
solini, disse que o povo hespanhol se-
rá eternamente reconhecido ao chefe
do governo italiano por ter sido o ami-
go certo, leal e activo do general Fran-
co na missão de que este se incumbiu
pelo progresso da Hespanha.

"E' claro — accrescentou o sr. Su-
ner — que seremos sempre fieis á aml-
zade da Itália, Allemanha e Portugal.
Só os inimigos da Hespanha é que
podem crer que sejamos capazes de
renegar os amigos das horas difficeis
para preferir aquelles que fizeram tu-
do para que a Hespanha perdesse a
guerra dc libertação e entre os quaes
alguns tardam ainda a se desincum-
bir de um compromisso tomado solen-
nemente". ,

Accrescentou que, embora nao creia
na possibilidade da paz eterna, pensa
que a paz convém á Europa. Mos-
trando nossas intenções e nossa affei-
ções com nitidez e clareza, em naaa
prejudicamos a paz como íez certa
propaganda sorrateira, que suscita agi-
tações internas em todos os paizes com

- Num oüarto do'o objectivo de obter effeltos determ,-

Hotel Fluminense, á E* T%£ ."*» *™ a sua P°Utl08 ****** '

Intalllvei para 01 restrladoi Sm
erlanços. catharro nasal, dores em
cabeça e nevralglas produzidas por
lestrlados Caro lorceduras o músculo»
doloridos * um «anto remédio pon)
«MM a dor one liutanteneamenl»

FALLECIMENTOS NO RIO
RIO, 12 (H.)

blica, nesta capital, falleceu, sabbado,
á noite, vlctimado por um mal súbito,
o sr. Jorge Rodolphi, residente em S.
Paulo, onde era jardlneiro-chefe da
Prefeitura da Paulicéa, encontrando-
se no Rio, ha dias, a passeio.

Em sèu poder foi encontrada a im-
portancla de 6:1256000.

O cadáver de Jorge Rodolphi foi ve-
movido para o Instituto Anatômico de-
pois das formalidades legaes.

Falleceu, atada, nesta capital,

fMDOCTO
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identificar os assaltantes, estando abar-

HESFRIADO t EM 1 DIA
fEBRES IN..ONTINÍNT!

blica dc 89.

"Felizmente — prosegulu o sr. Su-
ner — a despeito do ouro de que dls-
põem e de seu poder, os serviços de
informações dos paizes que se propõem
tal fim e não desdenham para tanto
nem a calumnia nem os crimes, são
sufficlentemente conhecidos e desacre-
ditados. Alguns concebem a paz co-
mo a manutenção de todas as injus-
tlças que constituam vantagens para
elles.

E' essa a razão por que na recente
reunião do Conselho Nacional da Pha-
langc, o general Franco pôde falai1
numa tentativa do "cerco" econoral-
co que certos paizes fizeram contra a
Hespanha no sentido de entravar a
sua marcha para, a grandeza e o bem-
estar. Recordamos, a propósito, que o
homem é o único animal capaz de
dar topadas duas vezes na mesma pe-
dra. E' ridículo, com effelto, acredl-
tar que um povo heróico como o nos-
so, que começou a guerra sem dispor
dos meios mais indispensáveis e que
pelo seu valor conseguiu transpor to-
dos os obstáculos internos e externos
e ganhou a grande batalha contra
inimigos directos e indirectos, possa
inquletar-se por ter de sustentar uma
luta nova qualquer".

Disse, mais. o Ministro Suner que
o povo hespanhol consciente dos seus
deveres, está disposto .a todos os es-
forços e privações necessárias para
quebrar, como fez na guerra, todos os
"círculos de ferro" de que o Judais-
mo hostil queira cercal-o.

Depois de ter expressado a sua sa-
ilsfacão Dela audiência que o Papa
concedeu a 3.000 soldados hespanhóes,
vtados a Roma em sua companhia, o
Br suner prestou homenagem ao rei
Victor Emmanuel e terminou repetin-
do a phrase que pronunciou no seu
brinde no Palácio Veneza:

"Peco a Deus que um mesmo des-
tino seja reservado aos. nossos dois

povos".

NOVA YORK, 12 (H.) — O trem
especial em que os soberanos inglezes
regressam ao Canadá, deixou Hyde
Park, hontem, às 23 horas e 9 mlnu-
tos, tempo local.

PASSAGEM POR ST. JOHNS

QUEBEC, 12 (H.) — O' trem condu-
zlndo os soberanos da Inglaterra che-
gou a St. Johns, já- em território ca-
nadense. , ¦ ;,¦. .

Na estação dessa localidade, os so-
beranos foram acclamados por mais de
20.000 pessoas.
PIQUE-NIQtJE OFFERECIDO AOS

SOBERANOS
HYDE PARK, 11 (H.) — Os sobe-

ranos britannicos, acompanhados do
presidente Roosevelt e da mãe do chefe
de Estado, tomaram parte, hoje, num
pique-nlque.

No pique-nlque tomaram parte cerca
de 170 convidados, que tiveram rie se
contentar com simples cadeira de pa-
lhinha espalhada debaixo das arvo-
res. Esses convidados eram os mais
diversos: altas personalidades, entre
as quaes se distlnguia o secretario do
Thesouro e a sra. Morgenthau Ju-
nior; o governador de Nova York e a
sra. Lehman e simples cidadãos eo.
mo o encarregado da propriedade do sr.
Roosevelt.

Durante o pique-nlque duas prince-
zas indianas-americanas dansaram,
vestidas de "pelles brancas", e cante-
ram canções "íolkloricas". Ao fim da
feBta os amigos da familia Roosevelt
foram apresentados aos soberanos. A
rainha Elizabeth trazia uma ligeira
"tolllet" cinzenta e o rei Jorge VI um
costume de esporte, marron.

Depois da festa, o sr. Roosevelt, que
conduzira gentilmente o rei no seu car-
ro local, transportou-o & sua proprle-
dade pessoal, onde na companhia da
sra. Roosevelt, os soberanos inglezes
tomaram cha.
ENTHUSIASMO EM SHERBROOKE

QUEBEC, 12 (H.) — Enthusiasmado
com a recente recepção aos soberanos
britannicos nos Estados Unidos, a po-
pulação, .principalmente do Canadá
francez, onde o rei e a rainha entraram
depois de atravessar a fronteira, veio
provar que sabia íestejal-os ao menos
tão bem como os norte-americanos.
Sherbrooke, situada perto de Montreal,
ficou repleta de pessoas, homens, mu-
lheres e crianças, vindas da metropo-

quaes já viram varias vezes os sobe-

li- ¦-;I
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OS SOBERANOS BRITANNICOS DEIXARAM OS
ESTADOS UNIDOS, DE REGRESSO AO CANADA

VINTE MU PESSOAS AGUARDARAM O REI GEORGEj VIEA

RAINHA ELISABETH EM ST. JOHNS, TERRITÓRIO CANADENSE

raA°multldão 
manifestou, talvez, com

mais emoção do que de costume, quan-
do Jorge VI e a rainha Slizabcth, que
tinham chegado ás 12 horas e 50 mi-
nutos, desfilaram através das ruas em-
bandeiradas como estavam as outras
grandes cidades, porque a demonstra-
ção constituía um "Adeus" do Canada
francez aos seus soberanos. AP»"
rada, aqui, foi, porém, curta. Depois
da recepção e do desfile de uso, o rei
ea rainha partiram para WVlSj- »

província de Quebec, onde as autorias
des os esperam ás 17 horas, para or

ganizar a ultima recepção offlclal nu
Canadá francez.

O representante do governo, sr. Pa-
tenaude, o primeiro ministro Du fies-
sis e o prefeito local, sr. Borne, que
tiveram a honra de acolhel-os cm pri-
melro lugar á sua chegada ao terra»
rio americano, serão, tambem, ps 

ut»
mos a demonstrar-lhes os sentimentos
de lealdade e affeição de toda a po-
pulação.

O trem real chegou a Levis, «.'
horas e 41 minutos, partindo pouco ac

pois ás 22 horas e 55 minutos.

Reich, por
le canadense e das aldeias viãnhas, 05 J banditismo.

TRES EXECUÇÕES & MACHADO
EM BERLIM

BERLIM, 12 (H) - P018!»',^',
executados a machado, tres crimin^
entre os quaes uma mulher que, <•
auxilio de dois cúmplices, assassWQu.
marteladas o marido quando este u
mia. . .

Além de execuções por alta trahiçw.
as estatísticas asslgnalam outras u 

^
si diariamente, em todo o ternior^ ^

crimes de assa.

ív
.
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MATRIZ
Rua Alvares Penteado n." 23

Endereço Telegraphico "Mercanlil"

Caixa Postal n,° 4077
Telephone, 2-5133

SÃO PAULO

0 Banco Mercantil de Sâo Paulo
communica o inicio de operações, hoje, de sua

FILIAL DE SANTOS
Rua 15 de Novembro n." 132

Endereço Telegraphico "Mercantil"

Caixa Postal n.° 570
Telephone, 7271

As commemoraçães da batalha do Riachuelo
na Liga Naval Brasileira, Delegação de São Paolo

Realizou-se, domingo, ás 17 horas,
no edifício "Trocadero", a sessão ei-
vlca promovida pela Delegação de São
Paulo da Liga Naval Brasileira, para
commemorar a data annlversarla da
Batalha do Riachuelo, que 6 a maior
de nossa marinha de guerra.

A solennidàde revestiu-se de grande
brilho, estando o recinto ornamentado.

Uma secção da banda de musica da
Guarda Civil de Sâo Paulo executou
vários números durante o acto, e uma
companhia de Escoteiros do Mar da As-
sociação "Almirante Tamandaré",
prestou as honras ás autoridades pre-
sentes.

Elementos dos mais representativos
da sociedade paulistana encheram a
ampla sala do "Trocadero".

O sr. Francisco Patl, abrindo a ses-
são, pronunciou as seguintes palavras;
que terminaram, apresentando o sr.
commandante Sylvio Noronha, confe-
rencista do dia:"A Delegação da Liga Naval Bra-
sileira em São Paulo inicia, na data
de hoje, a execução de mais um ponto
importante do seu programma: a com-
memoração dos grandes vultos nacio-
naef. cujo nome ficou indelevelmente
ligado á historia épica da nossa ma-
rinha de guerra. Tal commemoração
abrange os vultos c os episódios em que
elles se notabilizaram, notabilizando
a própria pátria.

Empenhada, ainda, em estender os
seus liamos por todo o Estado de São
Paulo, mas, ao mesmo tempo, confor-
tada pelo apoio e pelo enthusiasmo
com que vem sendo por toda parte aco-
lhlda, esta delegação já se sente em
condições de proporcionar ao povo de
Sáo Paulo estas lições de civismo, tan-
to mais necessárias quanto o momen-
to exige que em beneficio do nosso
presente colhamos ensinamentos de
dignidade e de bravura no nosso pas-
sado.

A escolha do dia inicial para tão
grande culto, para culto tão necessa-
rio, não poderia ter sido mais feliz. O
dia 11 de junho ficou lnscripto, nas
paginas da nossa historia, com brilho
inexcedivel.

E', talvez, a maior da nossa hísto-
ria naval, e a resiieito delia ouviremos
as palavras enthusiastlcas dos orado-
res escalados para esta festa. Ouvire-
mos, ainda, a palavra autorizada do ca-
pitão de mar e guerra Sylvio Noronha,
illustre commandante da Capitania do
Porto de Santos, figura por todos os ti
tulos digna da nossa admiração e da
nossa estima.

O sr. commandante Sylvio Noronha
dispensa apresentação. O seu nome,
que é tradicional na marinha de guer-ra do Brasil, acerescentou-se, na sua
pessoa, de um fulgor próprio. Vale pe-lo que representa no passado e pelo
que exprime no presente.Elle quer dizer dedicação á caUsa
da pátria, dedicação revelada através
de actos palpitantes de civismo e de
bravura. São Paulo, pelo que possueiie mais representativo, sabe ser gratoás superiores autoridades federaes, pornos terem dado, para guarda da nossa
maior porta de communicaçóes com oOceano, tão prestigiosa e tão sympa-tliica figura de marinheiro.

Quanto á Delegação da Liga NavalBrasileira neste Estado, devo dizer queella tem na mais alta conta a solida-nedade que o eminente commandantenos vem testemunhando desde os nos-sos primeiros passos em terras de Pi-ratiiiinga. A nossa sessão inaugural,realizada neste mesmo recinto, sob o
patrocínio do governo do Estado, con-tou com a presença e com a palavraflo commandante da Capitania do Por-w de Santos e através da nossa pene-tração paulatina pelo interior paulistasentimos que a sua sympathia nosacompanha, estimulando-nos e applau-«indo-nos.

E', pois, com a maior emoção e como maior orgulho, que dou a palavra as. exc, Tenho certeza de que a suaexperiência de homem do mar e a suacultura de official brasileiro vão offe-iecer-nos ensinamentos que marcarão,Para todo 0 sempre, mais esta iniciativafla Delegação da Liga Naval Brasileiraem Sao Paulo.
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Aspecto colhido quando falava o capitão de mar e guerra Sylvio
Noronha — Em baixo, parte da assistência

Tem a palavra o commandante Syl-
vio Noronha."

O capitão de mar e guerra Sylvio
Noronha, figura de grande relevo na
marinha nacional, com grande enthu-
siasmo e brilho, discorreu, longamente,
sobre feitos navaes, notadamente a Ba-
talha do Riachuelo, sendo muito ap-
plaudido.

Dois acadêmicos, os srs. Pereira Bue-
no e José de Mattos Rebouças, exalta-
ram, em rápidas palavras,' como re-
presentantes do Grêmio Universitário
"Alberto Torres", a grande data de
11 de junho.'

Entre os representantes officlaes pre-
sentes aquella patriótica solennidàde,
notamos os seguintes: sr. Uriel de Car-
valho, representando o sr. Álvaro de
Figueiredo Guião, Secretario da Edu-
cação; sr. Carneiro da Fonte, chefe
de Policia de São Paulo; ac. Raymun-1 nacional.

do Duprat, representando o sr. Sal-
les Júnior, Secretario da Fazenda; sr.
Dario de Barros, representando a dl-
rectoria da Liga no Rio de Janeiro e
a Associação dos Profissionaes de Im-
prensa de São Paulo; major Benedlcto
Ferreira de Sousa, commandante da
Guarda Civil de São Paulo; sr. Eduar-
do Pellegrlnl, representando a Associa
ção Paulista de Imprensa; representan-
te do sr. commandante da 2." Região
Militar; sr. Adoasto de Godoy, repre-
sentando a Associação de Imprensa Pe
riodica; sr. Felix Guizard Filho, re
presentando o núcleo de Taubaté da
Liga Naval Brasileira, em organiza'
ção, e o sr. Reginaldo Alleri; repre-
sentando o sr. José de Moura Rezen-
de, Secretario da Justiça de São Paulo.

A sessão civica do "Trocadero", foi
iniciada e encerrada ao som do hymno

VISITA DA SRA. LEONOR MENDES DE BARROS
A FABRICA DE CIGARROS "SUDAN"

¦ ____________ ¦ _Hr ^_H_H '^!_B _B_t ^bB__W

A exma. sra. d. Leonor Mendes de Barros, esposa do sr. Interventor Fe-
deral no Estado, visitou, hontem, á tarde, as Instaliações da fabrica do clgar-
ros "Sudan", onde foi recebida pelos seus dlrectores c representantes da lm-
prensa. O "clichê" focaliza um flogrante dessa visita.

Installada a commissão
julgadora dos projectos

do Paço Municipal
Realizou-se, hontem, pela manhã, o

acto de installação da commissão of-
ficial que deverá emittir parecer sobre
os trabalhos apresentados no concurso
de ante-projecto para o Paço da cl-
dade.

De conformidade com os termos do
edital, que abriu aquelle concurso, a
commissão julgadora tem um prazo
fixo para apresentar o seu laudo, espe-
rando-se, entretanto, que o faça den-
tro de poucos dias.

Federação das Industrias
do Estado de São Paulo
REUNIÃO SEMANAL ORDINÁRIA

DA DIRECTORIA
Na sede social, á rua Quintino Bo-

cayuva, 4, 2." andar, realiza-se, ama-
nhã, quarta-feira, a reunião semanal
ordinária da directoria da Federação
das Industrias do Estado de São Paulo.

Na ordem do dia dos trabalhos cons-
tam assumptos de interesse para a in-
dustria em geral, além de numerosas
propostas de admissão ao quadro social
da prestigioda entidade.

Inauguração de um tre-
cho da adductora do

Rio Claro
Está marcada para amanhã, a ceri-

monia de inauguração de um trecho da
adductora do Rio Claro, solennidàde es-
ta que contará com a presença do sr.
Interventor Federal, dr. Adhemar de
Barros.

O sr. Chefe do governo paulista as-
sistirá ao acto em companhia do sr.
Secretario da Viação, dr. Guilherme
Winter, de lementos das suas casas cl-
.vil e militar, além de outras altas au-
toridades e demais pessoas gradas, es-
peclalmente, convidadas.

Com o novo melhoramento, o serviço
de águas da capital será beneficiado
com mais 86 milhões de litros, diária-
mente.

A cerimonia em apreço, se realizará
pela manhã.

PALÁCIO DO GOVERNO
Em visitas de cumprimentos ao sr. Interventor Federal, estiveram cm

Palácio, os médicos do Curso dc Malariologla do Rio dc Janeiro, c que, sob a
dlrecção do dr. G. dc Sousa Pinto, professor do curso, se encontram cm São
Paulo: drs. Amynlor Virgollno Basto, João Borges de Figueiredo, Antônio
Mello Siqueira, Ângelo Vieira Martins, Irun SanfAnna, Francisco dc Paula
Bôa Nova, Armando Lages, Renato Monte, Sylvla Godoy e Antônio Cure.

>;i * #

Afim de agradecer no sr. Interventor Federal a visita feita por oceasião
de sua recente enfermidade, esteve, hontem, no Palácio dos Campos Elyseos,
o tenente-coronel Felix dc Azambuja Mirante.

ffi í\S $

Em visita de cumprimentos ao sr. Interventor Federal, estiveram, hontem,
em Palácio, os srs, Augusto Marcondes Salgado, c tenente-coronel Manuel
Marinho Sobrinho.

O sr. Interventor Federal fez-se representar pelo tenente José Rufino So-
brinho, ajudante de ordens, no sepultamcnto do capitão João Brasil, reali-
zado a 10 do corrente.

tu # :!:
O sr. Adhemar de Barros, Interventor Federal, recebeu do sr. José Carlos

Macedo Soares, presidente do Instituto Brasileiro do Geographla e Estatística,
o seguinte telégramma:

"Cumpre-me communicar a v. exc. que, segundo normas approvadas pelo
Presidente da Republica teve inicio, hoje, solennemente, o curso de Especia-
lização Coordenadas Geographicas, sob a dlrecção do prof. Alyrlo Mattos, ca-
thedratico de Geodesia da Escola Nacional de Engenharia dá Universidade do
Brasil. O Conselho Nacional de Geographla organizou o referido curso afim
de empreender, com engenheiros especializados, uma campanha de levanta-
mento de coordenadas das sedes municipaes, visando o aperfeiçoamento da
carta geographica brasileira, cuja edição, actualizada, o Conselho prepara e,
também, o aproveitamento, nessa carta, das numerosas contribuições carto-
graphicas que representam os mappas municipaes, que as prefeituras organi-
zam para entregar até 31 de dezembro, em obediência á Lei Nacional 311. Mc-
rece destaque o facto de fazerem o curso engenheiros das administrações es-
taduaes, designados pelos governos respectivos num expressivo Índice do elevado
espirito de cooperação que, certamente, conduzirá as actividades geographicas
no paiz a um destino brilhante.

Saudações attenciosas (a.) José Carlos Macedo Soares — Presidente Ins-
tltuto Brasileiro Geographla e Estatística".

DESPACHO PROFERIDO PELO SR. INTERVENTOR FEDERAL:
No processo em que é interessado o bacharel Álvaro Augusto de Carvalho

Aranha: — "Mantenho a decisão proferida a fls. 29".
:*. j.. ••.

DESPACHOS DO SR. SECRETARIO DO GOVERNO:
No processo em que são interessados Carlos Alcântara Ferreira e outros,

porteiro e serventes da Escola Normal "Padre Anchieta": — "Devem aguar-
dar opportunidade, dentro de um plano geral de reajustamento, que está sen-
do estudado".

No requerimento em que é interessado Asphaneu Pereira de Campos, de
Taubaté: — "Nada ha a deferir, dada a situação do recorrente, que não ha-
via adquirido ainda, ao ser dispensado, o direito de estabilidade a que se refere
o art., 156 da Constituição Federal".

'No p^ocsBsa.ef/a-^tffi é-interessado o coronel Grlmualdo/-Teixeira Favilla:
— "Arcnive-se, de ordem do sr. Interventor, por não .convir aos interesses do
Estado a proposta apresentada, tendo em vista o alto preço da offerta e as
Informações da Secretaria da Justiça de que já foi iniciada a construcçao do
Palácio da Justiça de Santos".

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELA DIRECTORIA DO EXPE-
DIENTE:

De d. Hilda Gomez Rlvera, de Olavo de Paula e de Marinho Vieira dos
Santos: — á Secretaria da Educação.

De Seraphim Duarte Corrêa e outros e de Hermogenes Benedicto dos
Santos: — á Secretaria da Fazenda.

De Antônio Mendes da Silva Junlor, de Sylvio Gomes de Brito, de Olym-
pio Corrêa Leite, de João Baptista de Lara e de Benedlcto Marcondes dc
Moura: — á Secretaria da Justiça..

De José Fragas: — ao- commando geral da Força Publica
í,í í(í ;,»

PROCESSOS DE NATURALIZAÇÃO:
De Nello Ragni, de Miguel Mola e de Antônio Perez Gallardo: — á Re-

partição Central de Policia.
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Contra esta doença existe um verdadeiro
"remédio especial": Atophan. O Atophan
è de effeito rápido e seguro porque com-
bate a inflammação, faz desapparecer as
dores e restitue os movimentos. É recom-
mondado pelos médicos do mundo inteiro.

ütophan
jí^choJlÁ/ilfh Tubos d8 10 • J<^y~r^_#fl!__!S^^AJVJlX/VVIlyJf 20 comprimidos JgjüísHáÇ' !^"^",™_____0r-'"""'^ sf*°*\ ií$_P ^^
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Sangue frio...
LELLIS VIEIRA

REITORIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

VISITA DO DR. RUBIÃO MEIRA A' FACULDADE
DE PHARMACIA E ODONTOLOGIA

Proseguindo em sua série de visitas
aos institutos universitários, o profes-
sor Rubiâo Meira, reitor da Unlversl-
dade de São Paulo, visitou, hontem, a
Faculdade de Pharmacia e Odontolo-
gia, onde foi recebido por todo o cor-
po docente e grande numero de alum-
nos.

Acompanhado pelo professor Linneu
Prestes, director do estabelecimento,
visitou o reitor, demoradamente, todas

as dependências daquelle instituto,
cujo excellente apparelhamento lhe
mereceu os melhores elogios.

Ao se despedir dos professores da
Faculdade de Pharmacia e Odontolo-
gia, foi o professor Rubião Meira sau-
dado, em nome da congregação, pelo
professor Eduardo Monteiro, a quem o
reitor agradeceu o cordial acolhimento
de professores e alumnos daquella Fa-
euldade.

Posse da nova directoria do Centro Social dos
Sargentos da Força Publica

Pubfeu"s?> no domingo, na sede do Centro Social dos Sargentos da .'orça
tou rnm cerunonia da posse da nova directoria dessa agremiação, que con-
ciaei n a P1^"?* do Interventor Adhemar de Barros, representantes offi-
gala nU"!?1?!?05 convidad°s- Apôs a solennidàde, realizou-se um baile de
sr Tnim. c.Uc"é" acima mostra um grupo feito, nessa oceasião, vendo-se o¦ • interventor Federal, em companhia de vários sócios do Centro.

Anniversario do "Correio Paulistano"
A 26 do corrente, o "Correio Paulistano", o mais antigo

jornal de São Paulo e que se tornou um verdadeiro patrimônio
da cultura bandeirante, completa 85 annos de existência dedi-
cada ás grandes causas do Estado e do Brasil.

, Sendo esse dia uma segunda-feira a edição commemora-
tiva circulará na véspera, domingo, 25 do corrente. Tratando-se
de edição de grande vulto e de interesse e circulação excepcio-
naes, pedimos a todos os nossos amigos, e annunciantes que
tenham matéria a figurar nella, que nos enviem os seus origi
naes e ordens, para que sejam estas bem cumpridas, com alguns
dias de antecedência.

O homem moderno não pode ser Maricás. As exigências da vida
c as necessidades que a todo instante Irrompem á frente do próximo,obrigam a gente a pôr sebo nas canellas c não perder um minuto de
tempo. Também a paúra, que o vulgo chama perna bamba, chilique,
tremcdcíra, medo, ou coisa parecida, náo se coaduna mais com a época,
nem cabe nas galerias contemporâneas.

Hoje, o indivíduo é o muque, pela mesmissima razão que o tutano
tem de conunandar o resto. Não se pode ter receio de coisa alguma:
nem de resinado, nem de alturas, nem de abysmos, nem de fogo, home
chico, nem de bala! E' ali, no estupor do raio que o parta da piri-
rica...

Estado novo, homem novo, ou homem velho remoçado, tudo novo,
porquanto a actualidade não embarca em attitudes paralytlcas, extati-
cas, pasmadas e centrífugas !

Vocês reparem que a própria natureza hoje cm dia não faz cera:
as temperaturas mudam como... a moda e os temperamentos se adap-
tam que é uma belleza á beira mar plantada. Dc manhã, chuva; ás
12 horas, sol; á tarde, frio; á booca da noite, calor; pela madrugada,
doce viração "que a brisa d'alto mar beija c balança" Ora, deante
disto, em faoe disso, em vista de tudo e mais que dos autos consta, São
Paulo que tem sorte até debaixo d'agua, possue um governo verdadei-
rumente completo, em todos os sentidos. O sr. Interventor Federal,
que c medico dos mais illustres, estadista de esplendida revelação pu-
blica, official das nossas forças armadas e aviador habilissimo, prova-
damente assim reconhecido, teve de ir ao Rio, ante-hontem, para as
festas inauguraes das officinas installadas na Ilha do Governador, pon-
te do Galeão. Com o tempo indeciso, digamos mesmo, desfavorável,
s. exc. o dr. Adhemar de Barros partiu desta capital ás 10 horas, des-
cendo no magnífico campo das obras inauguradas, sem que nenhum ou-
tro avião comparecesse em vista mesmo das más condições atmospheri-
cas. A "aterissage" do illustre Chefe do governo paulista foi uma ver-
dadeira surpresa para os milhares de pessoas presentes á cerimonia,
pois ninguém imaginava que s. exc. partisse de São Paulo como partiu,

- calmamente, com um tempo de facto carrancudo. E' que o sr. Inter-
ventor pertence ao quadro cívico de que, se ha alguma coisa a fazer,
faça-se imperativamente.

Felcitado pelos collegas dc aviação, ali permaneceu assistindo ás
festas inauguraes das grandiosas officinas para o fabrico de aviões, obra
que honra o espirito patriótico dos seus bravos iniciadores. As pistas
transversaes ora em activldade, constituem formidável melhoramento
no que tem dc pratico e confortável. S. exc. almoçou em companhia dc
s. exc. o sr. Presidente da Republica, conferenciando bastante tempo
com o Chefe da Nação e regressou a São Paulo no mesmo dia, ás 16
horas.

Havia uma certa duvida, no momento da "dceolage" do avião,suppondo os próprios collegas que o sr. Adhemar dc Barros talvez adiasseo vôo, devido á ventania que soprava. Nada disso. O sr. Interventor
tomou o apparelho levantando-o sem o minlmo incidente e singrou os
ares rumo a esta capital. E' o sangue frio em pessoa. E' a noção do
cumprimento do dever, perfeitamente inteiriça, sem desmaios, sem tibie-
zas e sem preoecupações outras senão a meta firme que deve ser attin-
glda serenamente. Ha um episódio muito interessante que precisa entrar
para a historia: não ha muito tempo, alguém que pretendia assustar o
sr. Interventor, mandava que se dessem tiros na rua dos Guayanazes,
alta madrugada. Ora, s. exc. que quasi habitualmente trabalha até 4
horas da manhã e que costuma sair sozinho, sem ajudante de ordens,
sem vigias e sem guardas, dirigiu-se escoteiramente para o local do ti-
roteio e prendeu o valente atirador...

Quando o homemzlnho deu de frente com o Chefe do governo, em
pessoa, virou "canfrô"!

Conduzido ao Palácio pelo próprio Interventor, ahi confessou a ori-
gem dos tiros para assustai-o...

Que ingenuidade ! S. exc. nunca fugiu nem foge de cheiro de poi-vora, pelo contrario, quem qulzer attrail-o, esse é o melhor convite!
Vae frente a frente. Desconhece por completo o gênero careta e não
sabe patavina do que seja medo. Essas coisas não são valentias de
bocea nem faiifarronadas de assopro. São reaes. Resultam da cons-
ciência crystallinamente sadia, da renuncia de tudo pela pátria e pelo
povo, do desprendimento pelas grandes causas e do idealismo fulgu-
rante que coroa os caracteres Inflexíveis ! Tanto se assignam uns de-
cretos Como se pilotam aviões; tanto se erguem hospitacs como se dis-
ciplinam energias; tanto se restauram créditos públicos como se mane-
jam fuzis; tanto se prende gente com tiros de... susto, como se de-
bruça nos leitos de dôr balsamizando agruras.

E' o heroísmo cívico, é a grandeza de alma, é o sangue frio para
todas as lutas !

25.° ANNIVERSARIO DA CREAÇÃO DA PAROCHIA
DE SANTO ANTÔNIO DO PARY

Como uma das commemorações do 25.° anniversario da creação da pa-rochla de Santo Antônio do Pary, iniciaram-se, ante-hontem, os trabalhos do
Congresso Antoniano, com a presença de numerosos congressistas. O "clichê"
acima mostra aspectos de uma das reuniões do congresso, realizadas no gran-de templo da praça Padre Bento.



CORREIO PAULISTANO
Torça-íoiro, 13 da Junho do 1939

Partiu para Moscou, por via aérea, Mais um incideirtegraTO
um emissário do governo brjtanjiieo¦"* ^jgg^gff; *£o%#.
A passagem, por Berlim, do sr. William Strang, portador de instrucçoes ao embaixador mgk na

capital da U. R. S. S. - Próxima reunião, em Singapura, dos Estados Maiores da França e da

Inglaterra - Informado das "demarches" o representante soviético em Londres - Varias notas
 ml|1M dc vlliflft0| feronola.com lord Halifax no Foreign

LONDRES, 12 (H.) — O sr. William
Strnng, enviado especial do "ForelRn
Offlco" a Moscou, deixou o aorodromo
de Hcrton pouco depois do melo dln,
rumo ii capital da Unido Soviética,
via Varsovla. Do Varsovln ello proso-
gulra a viagem de trem. Adlnnta-se,
nos círculos diplomáticos, quo a du-
ração do sua estada em Moscou ainda
nllo esta fixada e dependera da mar-
oha das negociações.

Na manha do hoje, logo cedo, o sr.
Strang teria conferenclado com o sr.
Chamberlain e lord Halifax. Este ul-
tlmo, por sua vez, recebeu o cmbal-
xador da U. R. 8. S., sr. Malsky, a
quo communicou a essência da nova
formula brltannica que o sr. Strang
leva a Moscou.

Depois dessa entrevista, lord Hali-
fax o o embaixador da Grii-Brctanha
om Paris, sir Erlc Phlpps, foram a
rua Downlng n. 10, onde o sr. Cham-
berlaln os recebeu. Ao mesmo tempo,
sir Alexander Cadogan, sub-secretario
permanente do "Foreign Office", con-
íerenclava com o embaixador da Fran-
ça em Londres, sr. Corbln.

O primeiro ministro conferenclou,
por outro lado, com o ministro das
Colônias, sr. Malcolm Mac Donald,
que partirá, amanh&, para Genebra,
onde submetterá ao Comitê Perma-
nente de Mandatos as propostas brl-
tannlcas de solução do problema da
Palestina.

PASSAGEM POR BERLIM
BERLIM, 12 (H.) — O sr. William

Strang chegou a esta capital, viajan-
do de avião, ás 16 horas. Vinte mlnu-
tos depois reíncetava vôo, prosegulndo
para Moscou.
A FRANÇA JA* FEZ AS ULTIMAS

CONCESSÕES
PARIS, 12 (H.) — Falando em Cas-

telnaudary, o sr. Jean Mistler, presi-
dente da commissão dos Negócios Es-
trangeiros da Câmara, disse, princi-
palmente, referindo-se aos accôráos
do Munlch:"Não basta dizer que se é pró ou
contra esses accôrdos: isso seria evi-
tar o peór e pertence ao passado. As
Ultimas concessões da França Já fo-
ram feitas. Se alguns reclamam es-
paço vital, reclamamos ar vital, at-
mosphera de liberdade, sem a qual o
mundo não poderia viver".

O sr. Mistler fez, a seguir, o hlsto-
rcio dos grandes acontecimentos que
suecederam desde o oecupação de Pra-
ga e expoz as razões que mllltam a
favor da integração da U. R. S. S.,
na organização de segurança actual-
mente em preparo."E* preciso agir depressa — disse
elle — porque o estado de alerta não
terminou".
REUNIÃO DOS ESTADOS MAIORES

FRANCO-BRITANNICOS
PARIS, 12 (H.) — A reunião dos

Estados maiores francezes e britanni-
cos, que se realizará em Singapura,
dentro de duas semanas, assegurará a
unificação da acção militar naval e
aérea franco-ingleza no Pacifico, na
mesma forma por que a visita do ge-
neral Gamelin a Londres consagrou
a unificação da defesa nacional das
duas democracias occldentaes na Eu-
ropa.

A reunião de Singapura foi convo-
cada pelo commando britannlco, de-

pois do conversações entre Pnrls o
Londres, que levaram á conclusão da
noccssldndo do uma collaboração cs-
trolta em todos os sectores onde exls-
tam interesses Idênticos. E\ tambem,
uma consoquencla dn conferência dc
Welllngton, na Nova Zelandtn, ondo
os problcmns da defesa do Pacifico
foram estudados por delegados dos Do-
mlnios, intcrcisados e por technicos
nomeados pelo governo britannlco.

Os trabalhos da Conferência de Wel-
llngton, quo se desenvolveram cm abril
ultimo, permlttlrnm preparar a auto-
nomla'econômica cm caso do guerra
da parte do Império Brltannico banha-
da pelo Pacifico, assim como a sua au-
tonomia em matéria dc defesa (creação
de usinas de aviação, stocks de muni-
ções) para reduzir, ao mínimo, os com-
bolos entro a Grã Bretanha c essas
regiões longínquas.

Esses problemas, embora interessem
especificamente apenas no Império
Britannlco, foram tratados com a par-
tlcipação da França c os seus resul-
tados levados ao conhecimento das au-
torldades francezas. A França, por sua
vez, tomou medidas idênticas, sobre-

tudo na Indochina:
Installação do bases navaes, etc.

Trata-se ngorn de coordenar esse
duplo esforço.

A política Japoneza, quo ameaça do
maneira egual os Interesses da França
o da Grã Bretanha no Oriente, tor-
nou essa cooperação evidentemente ne-
cessn ri si

Os últimos acontecimentos dc Tlen-
tsln, onde as concessões francezas c
brltannlcas são ameaçadas dc cerco pe-
Ias tropas Japonezas, foram Intcrpre-
tados cm Paris è Londres como um
verdadeiro precedente que deixa ava-
liar a extensão desse methodo nlppo-
nlco ú.s outras concessões francezas c
Inglezas da China.

O reíorçamento do pacto antl-Ko-
mlntcrn. de que se trata em Tokio, nuo
deixa de ter Influencias no descnvol-
vlmcnto da referida cooperação franco-
brltannica no Oriente, (a.) Jean Al-
lary, da Agencia Havas. „• _._

ESCLARECIMENTOS PRESTADOS
AO EMBAIXADOR RUSSO

EM LONDRES
LONDRES, 12 (H.) — O embalxa-

dor da União Soviética em Londres, sr.
Maiski, teve hoje do manhã uma con-

ACCUSADO DE ESPIONAGEM O*KT0Il |°^^So§Êt! POLACA - SIE ^S^sÊ^TcS^àfl^om^ phestauas
PELA DIRECÇAO DA POLICIA LOCAL

Office. Será recebido, novamente, ama-
nhã, por lord Halifax, que pretende,
sem duvida, pôl-o ao par das lnstruc-
ções levadas pelo sr. William Strang,
enviado especial a Moscou.

No decurso das conversações dc
hoje, ncrcdlta-sc que o embaixador
russo tenha sido, geralmente, infor-
mado da attitude britannica o que da
mosma forma so lhe haja explicado
que as referidos Instrucçoes são o bas-
tante elnstlcns para permlttlr ao em-
baixador britannlco cm Moscou, sir
William Seeds e ao sr. William Strang,
adoptar uma formuln em funeção dar,
conversações com os dirigentes sovié-
ticos.

A impressão nos meios soviéticos de
Londres continua bôa, esperando-se
que esta semana permlttn registar pro-
gressos decisivos nas negociações. Acre-
dita-se, egualmente, que lord Halifax
procurou frisar que o seu recente dls-
curso, bem como o do sr. Chamberlain,
não significavam, cm absoluto, um re-
torno á política do "npazlguamonto",
mas visavam esclarecer a opinião pu

BERLIM. 12 (H) - A Agencia hombro O ¦«£» prova
Deutsche Nitchrlcliten Bucro commu- 0 Jornal - que Dantzig c m
nica: "Sckuikío informações do "Dant- dadclro arsenal «" J>-»a0d^"r°to fU.
llgOT Vorposten", o inspector de alfan- mao tem. não só »W™.
doga Llplnskl fez uma confissão com- z|B de caça como carabinas de peqin-
plctn o declarou que fazia parto do „0 calibre",
serviço de espionagem poloncza e que Por outro lado, „...... .,..:.! .... fa]a num piano de An..
membros da secção de assalto íiltleristn. chluss". "Hitler - diz esseJornal -

Wlcczor Wars
teve permissão paralevar a Gdynla dois j zawsícl"
membros dn secção de assalto hltlerista. chluss". mtn-i - --¦ -¦¦ •¦ •
Accrescentou que convidou esses dois Convencendo-se da Iniposs"T10^.."',
homens para viajar com elle para incorporar Dantzig ao Reich, utciaiu
rAiucllii cidndc afim de mostrar-lhes a mudar de tactica.
região. Os dois acccltaram, mas du
rante a viagem Lepin^> insultou o
fuehrer, sendo ngarratío pelos dois que
lhe tomaram os papeis que trazia. Le-
plnskl tentou fugir mas foi preso na
floresta de Bohnsack pela policia.

VERSÕES CONTRADICTORIAS
VARSOVIA, 12 (H) — O .Senado do

Dantzig protestou, hoje, verbalmente,
junto do commlssariado geral da Po-
lonla, a respeito do caso do inspector
polonez das alfândegas, sr. Llplnskl,
preso no decurso da noite dc sexta-feira
para sabbado ultimo.

Por outro lado, as autoridades judl-
darias allemãs abriram inquérito con-

w methodo consistirá em liquidar,
pouco a pouco, as direitos polonczes
em Dantzig, até poder liquidar o ar-
scnal polonez de WesWplattc . Ao
mesmo tempo, a Introducção de forças
allemãs armadas no território da Cl-
dade Livre sob protestos de desfiles

nccrcscenta organizados por oceasião das festas,
constituo, egualmente, uma etapa na
realização desse programma".
SUITOSTO ATTENTADO CONTRA O
CHEFE DO ESTADO MAIOR DAS
SECCOES D'* ASSALTO IIIII.UUS-TAS 

EM DANTZIG
BERLIM, 12 (H.) — O "Dcutscho

Nachrichten Buero" desmente Infor.
inações publicadas no estrangeiro 6o
bre'o supposto attentado em Dantalg,
ou cm Memel, contra Vlcto Lut: -. che-
fe do Estado Maior das Secções de
Assalto hitleristas.

A a;;cncla desmente lambem a no-
tida (ía execução, em conseqüência
desse pretenso attentado, do indivíduo
Mermann Gluck.

Um crime horripilante na Inglaterra

^^^^^Élivl^án^^lA^
DE SUAS RELAÇÕES - OUTRAS NOTAS

A proprietária declarou quo viu a
senhora Wraithmell pela ultima vez

bllca allemã sobre o verdadeiro sen- tra elle 0 sr. Llplnskl é aceusado de
tido da política brltannica". espionagem e dc ter procurado levar

dois membros das secçõés de assalto
para o território polonez, depois de ha-
ver tentado extrair delles informações
de natureza política.

As autoridades polonezas tambem
abriram Inquérito a respeito, apurando
que o sr. Llplnskl se encontrava sexta-
feira, á noite, num restaurante de
Dantzig. Dois membros das secções de
assalto o conduziram de automóvel em
dirécçRo á Prússia Oriental. Ao chegar

V aldeia dc Bohnsack, perto da embo-

R[6U'iMEHTMH0 DO RE6SSTQ PRESSIONAI PARA
OS DIRECTGRES-PROPRIETARíOS DE JÔMES

IMPORTANTE DECRETO ASSIGNADO PELO SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA

LONDRES, 11 (H.) — A's últimos
horas da tarde, foram encontrados a
alguns metros da aldeia de Scholes,
perto de Leed, tres embrulhos dc pa-
pel contendo destroços humanos. O
primeiro continha a cabeça de uma
mulher entre 20 e 25 annos de edade,
o segundo, o braço esquerdo, e o ter-
ceiro, a perna esquerda.

A macabra descoberta causou gran-
de emoção em toda a região.

As autoridades policiaes que procu-
ram identificar a victima, psnsam que
os embrulhos foram para ali trans-
portados de outra região.

COMO SE DEU O ACHADO
LONDRES, 12 (T. O.) — Nas pro-

xlmidades da cidade de Leeds achou-
se, casualmente, por um amador de
photographias, o cadáver de uma mu-
lher, terrivelmente desfigurado.

Quando o referido amador de pho-
tographias sahiu esta manhã para
aproveitar o dia e tirar algumas pai-
sagens com sua machina, viu um vul-
to ao lado da estrada de Leeds, a uns
seis kiiometros da cidade de Barwick.
Reparando melhor, notou tratar-se de
um pacote. Abrlndo-o, nelle deparou,
horrorizado, com uma cabeça huma-
na, um braço e uma perna!

A cabeça fora separada do corpo
por pessoa que tinha, forçosamente,
conheslmentos de anatouía,

poucas horas depois a victima, por in-
termedio- de declarações de habltan-
tes da região de Westrindlng.

A policia, até agora, nega-se a tor-
nar publico tal identidade. Deu-se,
apenas, a conhecer que os pedaços de
carne da infeliz mulher, uma Joven

ha poucos dias e que ella lhe pare-
cera perfeitamente feliz, mas quo,
apesar disso, lhe dissera confidencial-
mente que um homem a ameaçara de
morte.

CARUARU

de 25 annos, achavam-se envolvidos cm A PRIMEIRA PESSOA A IDENTIFI-
CAR O ACHADO MACABRO

LONDRES, 12 (H.) — A senhora
Evclyn Oates, conhecida cantora re-
sidente em Chapelton, perto de Leeds,
que foi a primeira pessoa a Identificar
os restos da senhora Ethel Wraithmell,
declarou aos Jornalistas que estava
convencida de que sua amiga fora sa-
criticada por uma quadrilha de moe-
deiros falsos, a quem havia auxiliado
"sem nenhum interesse", a collocar
moedas falsas de meia coroa, shillings
e 10 penec. A senhora Oates aceres-
centou que varias vezes aconselhara
a victima a cortar relações com essa
espécie de indivíduos.

ENCONTRADO O TRONCO DA
MORTE

LEEDS, 12 (H.) — Foi a 4 kilome-
tros e 'meio do local onde se desço-
briu a caheça.fi os membros de miss
WralthmeÜ que íol encontrado seu
tronco. Num embrulho descoberto pela
policia havia o tronco da victima, os
seus sapatos e roupas, bem como o
chapéo manchado de sangue.

O tronco de miss Ethel Wraithmell
foi encontrado em um bosque perto de
Welllngton, na estrada de Kiel, em-
brulhado em papeis. Foi um policial
da guarnlção de Leeds quem fez a
macabra descoberta.

papel de jornal, com datas de 20 de
maio a 6 de Junho.

Espera-se dar com o autor do cri-
me, no mais tardar até terça-feira.

O bárbaro feito causou profunda
commoção, pois que fez voltar á me-
moria do publico outro crime identi-
co na mesma região, sem que se con-
seguisse descobrir o criminoso: o caso
Ruxton. As clrcumstancias daquelle
assassinato concordam amplamente
com o agora commettldo.

QUEM ERA A VICTIMA
LONDRES, 12 (H.) — Uma das ul-

tlmas pessoas que esteve com a senho-
ra Ethel Wraithmell antes do crime
de que foi victima, foi a senhora Annia
Varley, de Leeds. Depondo perante
as autoridades, declarou que no ultt-
mo sabbado encontrou-a em frente ao
café' e a senhora Wraithmell convi-
dou-a a assistir a entrada dos solda-
dos que regressavam de Tatoo, mas
que tendo afazeres, não accettou o con-
vite.

A depounte accrescentou que sua
amiga tem uma irmã residente em

Os chefes de policia das cidades | Deswsbury.
próximas ordenaram immedlatamente Os dectetives visitaram, hoje, o ap-
extricta vigilância do trafego em todos partamento mobillado de Leeds, onde
os dlstrictos, medida que deu como a victima residia durante os ultlmos
resultado pratico poder-se identificar tres mezes.

RIO, 12 (Da nossa succursal pelo
telephone) — Por decreto-lei aslgnado
pelo sr. Presidente da Republica, con-
siderando que o decreto-lei n. 1.262, de
10 de maio de 193S, publicado no "Dia-
rio Official" de 12 do mesmo mez e
pelo qual foram introduzidos modili-
cações no registo de Jornalistas, per-
mittindo a inscripção provisória dos
profissionaes estrangeiros nas condi-

caduva do Vistuia, os dois membros das; ções ali estipuladas, e dos brasileiros
secções de assalto aggradiram Llplnskl, que já exerçam suas actlvidades para
a saccos ferlndo-o seriamente. agencias noticiosas estrangeiras, ou co-

E* naquella localidade que elle foi mo corespondentes de Jornaes publica-
encontrado, no dia seguinte, pela poli- dos no exterior, antecedeu apenas de
cia que o prendeu e o trouxe para j tres semanas a extineçao do prazo tie
Dantzig. , , | 120 dias, fixado para a inscripção dos

A versão dantzigueza, tal como é da- | j0rnallstas no Districto Federal, e con-
da hoje pela imprensa nacional-socia-. siderando, tambem, que os directores
lista, é exactamente contraria da polo- I proprictarlos de Jornaes náo obtiveram
neza. Segundo aquellas, é Llplnskl que, I BUas i„scripções pela clrcumstancla de
depois de ter procurado embriagar os ¦ não poderem exhibir carteira profissio-
dois membros das secções de assalto ; nal e nas conformldades do artigo 1. ,...... ,...,„„ .... 22.035, de 29 de outu-

resolveu prorogar, por mais 30 dias,
no Districto Federal, o prazo lixado
pelo artigo 18, do decreto n. 910, de
30 de novembro de 1938, para a Ins-
cripção dos Jornalistas que já se en-
contrem no exercido da profissão.

O registo dos directorcs-proprleta-
rios de jornaes, será feito, no Districto
Federal e nos Estados, independente-
mente da exigência constante do artigo
13. alínea "D", do decreto-hi n. 910 cl-
tado, consistindo a prova dc profissão
apresentada pelo director-proprietário,
juntamente com os demais documentos
exigidos, em uma certidão, fornecida,
nos Estados e Território do Acre, pe-
Ias juntas commerdacs ou cartórios, e,
no Districto Federal, pela acção com-
petente do Departamento Nacional da
Industria, do Ministério do Trabalho,

Aos dlrectores-proprletarlos, rigular-
mente inscriptos, será fornecido um
certificado, do qual deverão constar o
livro e a fls. em que houver sido feito

bro de 1932, só é fornecida aos em- o registo, devendo o presente decreto-
pregados e usando a faculdade que lhe lei entrar em vigor na data de sus
confere o artigo 180, da Constituição, publicação.

sr. Roosevelt á presidência dos Estados Unidos

Baixou para 600S000 o preço da
passagem aérea enlre o Rio

e Curilyba
AGAMENON MAGALHÃES

Fui a Caruaru' inaugurar um hos-
pitai. O hoapital S. Sebastião, techni-
camente apparelhado pelo Instituto de
Assistência Hospitalar do Estado. A
Iniciativa humanitária dos médicos e
famílias daquella região lançou os fun-
damentos da construcçao do nosoco-
mio, que ficou á espera do concurso
do governo. . ¦ ,

que era a assistência hospitalar,
no Estado, antes do novo regime, não
preciso dizer. Todo o mundo sabe co-
mo sommas vultosas eram dispendi-
das, sob a forma de subvenção, e que
toda a assistência aos doentes do ln-
terior de Pernambuco e de outros es-
tados se fazia, em hospltaes do Re-
cife, superlotados, sem mais um leito
ou um lugar no chão das enferma-
rias de que se pudesse.dispor.

Um Inquérito demonstrou que ses-
senta por cento dos doentes pobres
ou indigentes, que eram recolhidos nos
hospltaes da capital, vinham dc. in-
terior. Vinham do Interior e ficavam
depois na cidade esmolando a carl-
dade publica. Ficavam na cidade sem
oecupação. «em trabalho dando ao
Recife um aspecto social de pauperis-
mknddamos,S 

oVtltuto de Asslsten-
cia em todo o Estado, e os resulta-
dos já assignalamos com a creaçao dos
hospltaes reglonaes e o eoM da
vinda de doentes do interior ei ci seu
ingresso, tratamento e volta para o
município de origem. „,_,,„,;„•

O Hospital Regional de Caruaru,
com o seu Raio X, a sala de opera-
cão, enfermarias para homens, enfer-
marlas para mulheres, sala de partos,"uartos 

para pensionistas ambulato-
rio, é um dos mais completos em or-
ganização e technlca.

Caruaru* é uma grande cidade,Jí a
metrópole do agreste na zona central
do Estado. Distribuldora^dos produ-
ctos agrícolas de uma região, em que
se produz de tudo', região de pequena
Propriedade o onde começa a criação,

formosa cidade, que fica num pia-
nalto cercado de serras, está crescen-
do em população e riqueza. E* uma cl-
dade que vae se Industrializando ra-
ptóamente. As fabricas de beneflc ar
o algodão, as fabricas de óleo, a fa-
orlca de caroá. a Indfctria do couro,
as fabricas de bebidas, as fabricas de
sapato, uma pequena lndustrla <Lem1"-
do inclusive de phosphoro o commer-
cio em grosso e a retalho, os Ban-
cos as cooperativas, collegios, escolas,
clubes, organização, activjdade, dese£>
de viver, foram os aspectos da patza-
gem econômica e social que eu vi em

RIO, 12 — (Da nossa succursal, pe-
lo telephone) — Funcciona, desde no-
vembro do anno pastado, a linha aé-
rea da Condor, servid«. por aviões ter-
restres, entre a Capital Federal e
Curityba, via São Paulo.

O moivmento de passageiros, bem
assim o de correspondência o encom-
mendas .aéro-expressas, tem aceusado
constante acerescimo, o que rfemons-
tra a importância que ti linha aérea
possue para o intercâmbio econômico
entre as mencionadas cidades.

Com a intenção de animar, ainda
mais, o movimento de passageiros na
alludtda linha, o Syndicato Condor
acaba de baixar o preço da passagem
entre o Rio e Curityba, de 6408000 pa-
ra 600$000, gozando as passagens de
volta 20 °|° de desconto, quando ad-
qulrldas juntamente com as passagens
de ida.

Busto de Pasteur para ornamentar
o transatlântico "Pasteur"

PARIS, 12 (H.) — Foi o esculplor
Maxime Real dei Sarte o encarregado
da execução do busto de Pasteur, que
será collocado no novo transatlântico"Pasteur", que deve realizar, cm se-
tembro, sua primeira viagem á Ame-
rica do Sul.

O artista cuja obra estará, breve-
mente, terminada, esculpiu com mães-
tria o busto do grande scientista, re-
presentando-o ern uma attitude fami-
liar, com a cabeça levemente inclina-
da e com a physionomia grave e indi-
cando reflexão.

O busto de Pasteur será collocado cm
frente a um lindo "panncau" em laça,
que tambem ser; obra de Del Sarte.
Para ornamentar o fundo, o artista
desenhou silhuetas de bois, cavallos
selvagens e carneiros que são a rique-
za do Brasil, Argentina, Uruguay e
Chile. Inscripções em relevo lembra-
rão as mais importantes descobertas
do sábio: doença de cabunculo, gera-
ção espontânea, vaccinas contra a ral-
va, etc.

Na parte de baixo, o artista repre-
sentou os principaes instrumentos de
laboratórios de que se serviu Pasteur.

Com magnífico conjunto, se bem que
de dlmensües mais modestas, a estatua
de Pasteur é tão bella quanto as obras
anteriores de Del Sarte: Jeanne d'Arc
e o monumento ao marechal Joffre,
Inaugurado sabbado passado.

CONSELHO MUNICIPAL ESPECIAL
EM ÀMOY

CHANGAI, 12 (T. O.) — Noticias
procedentes de Amoy adeantam que
ali será instituído, a 1." de junho en-
trante, o Conselho Municipal Especial,
em substituição á ¦ Commissão Pacif 1-
cadora, fundada ha um anno.

Essa organização tambem estará sob
o controle japonez e será destinada
para administrar a região oecupada pe-
Ias forças imperiaes.

O território das Concessões Inter-
nacionaes de Kulangsu, portanto, es-

Regressou, ao Rio, o addido aéreo
junto á embaixada ingleza

RIO, 12 — (Da nossa succursal, pe-
lo telephone) — Procedente de Port
of Hespanh, na ilha Trinidad, chegou,
hoje, pelo hydro-aviãa da linha inter-
nacional da Pan-American Airways, o
coronel A. J. Mllly, addido de oéro-
náutica junto á embaixada da Grã Bre-
tanha no Brasil e que, ha varias se-
manas, se encontrava ausente do Rio
de Janeiro.

Chegam, hoje, a S. Paulo, officiaes
da Escola do Estado Maior do

Exercito
RIO, 12 (H) — Pelo 1." nocturno se-

gulram, para essa capital, em carro
especial, os officiaes da Escola do Esta-
do Maior do Exercito, que vão particl- 
par das manobras de quadros, a serem l c"ãpã~á"acção 

"desse" 
organismo, com-

in.,~Anr. n «ff ftlfrt «yvi Arnraninira .  1.1 «

Senador norte-americano propõe a
suppressão total da immigração,

em seu paiz
WASHINGTON, 12 (T. O.) — Pa-

ra os próximos dez annos cogita-se ãe
prohibir toda a immigração para os
Estados Unidos, consoante a proposta
apresentada pelo senador federal, o
democrata Reynolds, no discurso hon-
tem irradiado, em que salientou a ne-
cessidade dessa medida, emquanto se
não encontrar trabalho para o próprio
povo norte-americano.

Como um dos meios para manter o
paiz alheio á guerra, o orador propôz
que se procedesse ao registo de todos
os estrangeiros, tomando-lhes as im-
pressões digitaes e deportando todos
os elementos indesejáveis.

NOVO EMBAIXADOR ARGENTINO
NO RIO

BUENOS AIRES, 12 (T. O.) — Em-
barcou para o Rio de Janeiro, hon-
tem, a bordo do "Oceania", o novo
embaixador argentino no Brasil, dr.
Octavio Amadeo, que teve um concor-
rido bota-fóra, ao qual compareceu o
embaixador do Brasil, dr. José Rodri-
gues Alves, o introduetor diplomático,
dr. Chiappe, o cardeal Copello, além
de outras personalidades.

no restaurante em questão, levou-os 1 do decreto n.
primeiramente para a fronteira polone-
za e depois em dlrecção á zona franca
poloncza, no porto de Neufahrwasser,
SUPPOSTO CASO DE ESPIONAGEM; ___ —

DANTZIG 12 (H) — O "Dantzigerj \ ' " A
ra^a^rmut^rfa^t Recommendada, mais uma vez, a reeleição rto
vidade dos funcclonarlos polonezes da
alfândega do território de Dantzig. O
jornal afflrma que a ameaça de repre-
salios econômicas contra Dantzig é a
prova de que a Polônia deseja prejudi-
car suas relações com a Cidade Livre e
demonstra "o caracter Insustentável da
situação actual que exige uma solução
immediata".

O mesmo jornal acerescenta que o
Senado, que é o porta-voz de Dantzig,
não tomará conhecimento da nota po-
loncza e permanecerá na mesma atti-
tude já mencionada na nota que diri-
giu ao governo de Varsovia.

O "Dantziger Vorposten" narra o
supposto caso de espionagem de um
funccionarlo polonez em território da
Cidade Livre. O aceusado de nome Li-
pinski, tento induzir vários milicianos
nazistas a passarem para o território
polonez, e, por essa razão, será julgado
pelos tribunaes.

O QUE INFORMOU A POLICIA
DANTZIGUEZEM

VARSOVIA, 12 (H.) — A respeito
do caso do inspector polonez das ai-

WASHINGTON, 12 (Do enviado da
Agencia Havas — G. Fritsch — Es-
trangin) — Será o sr. Roosevelt, ter-
ceira vez, candidato ás eleições presi-
denciaes? Esse é o problema que os
círculos políticos desta capital ha
vários mezes estão procurando, em
vão, resolver e que está, agora, em
primeiro plano, em razão dos multl-
pias manifestações a que se vêm em-
pregando de algum tempo a esta par-,
te os partidários e os adversários do
actual chefe de Estado.

A manifestação mais significativa é
a publicação na revista hebdomada-
ria "Look", de um artigo do sr. Ickea
secretario do Interior, em que esse
membro do governo recommenda uma
terceira eleição do sr. Roosevelt.

Nesse artigo, o sr. Jckes salienta a
ausência quasi total de "chefes" nos
dois grandes partidos políticos, que
estão nas vésperas de se defrontarem
na campanha de 1940 e conclta ao

f„nd„„; (le £Kg, s : UptaTkl, a sr. Roosevelt a se dedicar, mais uma

autorizada, a seguinte informação
"A dlrecção da policia dantizigueza,

interrogada pela Lispectoria Poloneza
das Alfândegas da Cidade Livre, sobre
o desapparecimento do sr. Lipinskl,
respondeu, de inicio, que o mesmo ha-
via sido preso sem precisar os moti-
vos. Pouco depois as autoridades dan-
tzlguezas indicaram que o inspector foi
preso por embriaguez,

Hoje uma agencia germânica pu-
blica um despacho de Dantzig dizendo
que o sr. Leplnski é aceusado de ha-
ver tentado conduzir dois membros
das formações hitleristas de assalto
para o território polonez. Constatou-
se que essa hypothese não pode ser to-
mada séílamente em consideração,
porque $ inconcebível que o sr. Le-
pinski tenha podido, no centro da ci-
dade, onde se acham centenas de
membros dos secções de assalto, con-
duzir dois delles para as fronteiras po-
lonezas.

O commlssarlo geral de policia re-
cebeu instrucçoes para intervir, ener-
gicamente, junto ao senado de Dantlzg
a respeito desse assumpto".

sa reeleição — acerescenta o artlcu-
lista — se o povo vos elegeu duas ve-

quanto o sr. Ickes passa por ser uma
das personalidades mais ligadas ao
presidente, do qual tem sido repetidas
vezes o porta-voz. Convém lembrar
que muitas vezes as declarações do sr,
Ickes foram "balões do ensaios" lan-
çados por desejo do sr. Roosevelt, para
sondar as reacções da opinião norte-
americana.

A vontade do presidente, de t«
conformar aos desijos do povo, expli-
ca, egualmente, o inquérito a que se
entrega o filho do presidente, sr. Ell.ot
Roosevelt, director da mais importan-
te organização radiophonica do Texas,
que pediu que seus ouvintes lhe com-
municassem seus pontos de vista so-
bre a reeleição presidencial.

Como quer que soja, póde-se affir-
mar que o presidente esperará vanw
mezes antes de communicar ,10 paiz
sua attitude. No momento, esta at-
tento ás menores manifestações dos
seus adversários. Ouve, cm silencio, os
ataques de que alvo é o "New Deal .
Deixa o sr. Garner, vice-presidente,
mais democrata que "newdeallsta,
correr uma aventura da qual sa.tira
bastante diminuído. Deixa entrar na

zes' pôde deixal-o resolver se deve ou. batalha eleitoral uma série de nomes
não vos eleger uma terceira". de políticos diversos, por isso que ¦

Essa insistência do secretario do be que o momento ainda nao cnegou
Interior causou tanto maior impressão I para poder falar ao povo.

FUNERAES DO AVIADOR MEXICANO SARABIA
MÉXICO, 12 (T. O.) — Os funeraes

do aviador mexicano Francisco Sara-
bia, morto recentemente em consequeu-
cia de desastre de aviação, foram im-
pressionantes,

Sob silencio absoluto, entre os cen-
tenas de milhares de pessoas que se
agglomeravam nas ruas, os restos mor-
taes do piloto foram conduzidos do
Ministério do Transito para a enor-
me praça fronteiriça ao Palácio Na-
cional. , ,

O Ministro do Transito, general Jo-
sé Augustln Castro, em companhia do
filho de Sarabia, depositou no esqui- cemitério Civil, numa crypta cm
fe a Cruz do Mérito, concedida como jazem outros grandes homens ao

Depositou o referido Ministro.-M
trás duas medalhas, uma da União
dos Defensores da Revolução e outra
da Cidade de Lerdo, onde nasceu
piloto Sarabia.

A guarda fúnebre foi composta W
diplomatas entre os quaes o emMi-
xador brasileiro, sr. Abelardo Roaa,
o da Guatemala, sr. Hcrnandez Poian;
do e o aviador norte-americano uay
nes, que foi quem conduziu o avião
militar com os restos do seu coii-b
mexicano a esta cidade.

Francisco Saralba foi sepultado no

PRIMEIRA RESPOSTA DO SE-
NADO DE DANTZIG j

VARSOVIA, 12 (H.) — Nesta capi-
tal considera-se bastante significativo

Exame pre-nupcial em Porto Alegre | o» ;r^SLalptS:
rldàdes polonezas, tenha respondido
que o inspector das Alfândegas, sr

xico

levadas a effeito, em Araraquara.

É PROHIBIDO FABRICAR, VENDER
OU SOLTAR BALÕES

RIO, 12 — (Da nossa succursal, pe-
ío telephone) — O sr. Ministro Fer-
nando Costa recebeu, hoje, em audien-
cia, o sr. José Mariano Filho, presl-
dente do Conselho Federal Florestal,
que conferenclou com s, exc. sobre a
execução do artigo 22, paragrapho 1°,
do Código Florestal, em virtude do
qual, é prohlbido fabricar, vender ou
soltar balões ou engenhos de qualquer
natureza, que possam provocar incen-
dlos nos campos e florestas.

A pena estabelecida por esta lei pre-°wríírwá-lhe um! hospital. Faltava- j vè" para o7 ínfractores, uma multa
iv.p uma casa, onde o soffrimento phy-' de 500$ e prisão de 15 dias.

¦n„ ímrnntrasse a doçura da sympa- Aflm de que sejam rigorosamente
lüi Sana Onde os doentes encon-1 cumpridos os dispositivos do Código
, n«m tratamento. Foi o que o Es-, Florestal, o sr. Ministro Fernando Cos-

^TovodeTá Caruaru*. ta vae se dirigir ao chefe de Policia,

(Distribuído pela Agencia Nacional)' solicitando providencias.

quanto os japonezes continuam pro-
curando exercer, nelle, uma influen-
ela maior.

Annuncia-se. a esse respeito, que as
negociações entaboladas entre o Ja-
pão, de um lado e a Inglaterra, Fran-
ça e Estados Unidos, de outro, pro-
seguirão logo após o regresso do con-
sul geral de Amoy, sr. Goro Ushida,
que se encontra actualmente em To-
kio, afim de receber as necessárias Ins-
trucções do seu governo.

Cotação das laranjas brasileiras
em Londres

LONDRES. 12 (H.) — As laranjas
brasileiras tiveram, hoje, a seguinte
cotação: caixas de 126 frutas, 9 shll-
lings a 10 shillings e 3 pences; de 150
frutas, 9 shillings a 10 shillings e 6
pences; de 176 frutas, 10 shillings a 11;
de 200 frutas, 11 shülings e 6 pences
a 12 shillings e de 216 frutas, 12 shil-
llngs e 6 pences a 13 shillings.

PORTO ALEGRE; 12 12 (H) — O
Departamento Estadual de Saude vae
installar, nesta capital, um gabinete de
exame pre-nupcial, que será franquea-
do a quem delle se queira utilizar.

0 GENERAL NOGHES ESPERADO
EM PARIS

PARIS, 12 (T. O.) — O governa-
dor geral do Marrocos francez, gene-
ral Mogues, é esperado esta manhã
aqui.

Ao que se sabe, sua viagem visa ape-
nas fornecer informações relativas ás
conversações havidas por oceasião de
sua visita a Gibraltar, onde effectuou
entendimentos acerca duma collabo-
ração conjunta entre forças militares
francezas e inglezas no Mediterrâneo.

ATTENTADOS A EXPLOSIVOS EM
LONDRES

• LONDRES, 12 (T. O.) — A Scotland
Yard, referindo-se aos últimos atten-
tados com explosivos nesta capital, na
cidade de Manchester e outras, res-
ponsabiliza em primeiro lugar a mu-
lheres.

Pretende a policia ter descoberto
grande ramificação da Irish Republl-
can Army (Exercito Republicano Ir-
landez), onde senhoritas eram instrui-
das no manejo de bombas. O chefe da
secção criminal de Scotland Yard, que
dirige as pesquizas, admittiu conside

Leplnski, fora preso porque se encon-
trava na via publica em estado de
embriaguez. Só 24 horas depois é que
o Senado expoz a sua própria versão.

A Imprensa dantzigueza, hoje, á
tarde, frisa que o estado de coisas
actual é insustentável e que os Ins-
pectores aduaneiros polonezes, cujo
numero não cessou de augmentar no
decurso dos últimos annos, náo pas-
sam de espiões disfarçados. Aceres-
centam esses jornaes que só a suppres-
são do cargo dos Inspeotores polone-
zes poderia restabelecer a atmosphe-
ra normal da Cidade Livre.

"Recusando-se a trazer um remédio
ti esse estado de coisas — diz o "Dan-
tzlger Vorposten", orgam official do
partido nazista em Dantzig — a po-
licia prova que quer continuar a pro-
vocar Incidentes, cujas conseqüências
poderiam ser multo graves".
COMMENTARIOS DA IMPRENSA

ultima homenagem pelo governo me-j
xlcano.

Votação do projecto da lei de
neutralidade na Câmara norte-

americana
WASHINGTON, 12 (H.) - A Com- ríco^ÍTíH!) -"Ô"abalo sismieft

missão de Estrangeiros, da Câmara, | senUdo ^ 20 horas e 35 minuto» e£
approvou o projecto do lei de neutra- toda Una nâ0 caUsou daninob ro*-
Udade do deputado Bloom até a sec- tertaes
ção 6, sem modificações importantes. I
Espera-se que amanha a commissão
apresentará o projecto á Câmara e què
esta abordará a discussão do problema
da neutralidade immediatamente. Ne-
nhum embargo de armas é previsto
nesse projecto de lei, que íoi appro-
vado por grande maioria da commis-
são. Na discussão de amanhã, pela
manhã, a commissão tratará da sec-
ção 7, que prevê a entrada de navios
de guerra belligerantes nos portos nor-
te-omericanos.

O deputado por Nova York, Flsh,
declarou, & imprensa que iniciará uma
campanha pelo radio e a luta na Ca-
mara e no Senado contra o projecto
de lei Bloom que qualifica de "proje
cto de neutralidade disfarçado e de
intervencionismo". O mesmo deputado

No momento da inhumacuo, tres e»
quadrilhas, num total de 21 nPP»-e
lhos, sobrevoaram o local.

ABALO SÍSMICO EM S. JOÃO DE
PORTO RICO

S. JOÃO DE PORTO RICO _ fW*

Preparativos para a recepção ao

general Góes Monteiro em
Washington

WASHINGTON, 12 (H.) ~J%
fornecidos- os seguintes detalhes sod^
a recepção de r"? será alyc' ° 

f'd0.ral Góes Monteiro, chefe ^oJfgjL

VARSOVIA. 12 (H.) -- Em virtude atcrescenta que nas mãos do Presl-
da prisão do inspector polonez aas ai- dente RooseVeit o projecto empenharia
fandegas pelas autoridades nacionaes-
socialistas de Dantzig e das grandes
manifestações hitleristas na Cidade Lt
vre, o problema dantzlguez volta ao
primeiro plano das preoecupações po-
lonezas, tanto quanto as difficuldades
que a Allemanha encontra no prote-
ctorado da Bohemia e Moravia.

A respeito da exhibição de forma-
ções hitleristas em Dantzig, o orgam
Independente "Coniec Warsawska"
frisa que os milicianos vindos da Prus-----. s-ysr- *"-«---asaiws

os EE. UU. em todos os conflictos
mundiaes, uma vez que o Presidente
encontraria podeies para comprometter
o paiz ein Uma guerra ao lado da Grã-
Bretanha, designando zonas de com-
bates taes que o commercio norte-
americano possa continuar com a In-
glaterra, França e União Soviética e
não com o Reich e a Itália.

Nos círculos diplomáticos do Con-
gresso considera-se que a opposição do
sr. Flsh é seria, mas que não é de na-
tureza.a Impedir a approvação do pro-
jecto de lei Bloom pela Câmara.

maior do Exercito brasileiro, que
gará a Anapoles no dia 20 do. ww*.
mez: uma esquadrilha de aviões *
tara o cruzador "Nashville na w
de Chesapeake até Annapoles. «^
verá uma revista na Escola.Jt&m. ¦ 

&
tre pas do forte Meade reolteorao «
parada deante do general Gúes . g
telro. A* sua chegada a cs'» W j
general Góes Monteiro será re"™"
entrada da cidade por um «^.
de cavallarla ,e por uma bande «
sica que escoltarão o illustre ™^"d0
até a embaixada do Brasil. O çnew rf#
estado-maior do Exercito bras"ntu d0
sitará os EE. UU. de leste a oesu
até San Francisco, «gt'ess^n°,Jrá
Detrolt a Nova York, onde Perm,a;\lrá a
do dia 8 ao dia 10 de julho; \ov
seguir para Milaira onde ficara o &(j
11 partindo em avião no d18 ' ,c.
mesmo mez para Panamá ono. » 

^
clonorá o canal. No dia 14 «Ji ^
o general Góes Monteiro regressara
Rio de Janeiro.

1

'
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S. Paulo e o ex-
cesso de ruido

O engenheiro Jeronymo Ca-
valcanti, membro da commissão
nomeada pela Prefeitura cario-
ca para estudar o problema dos
ruidos urbanos, esgotou o im-
portante assumpto do ponto dç
vista da nocividade hygienica
o econômica dos mesmos ruídos,
de que o excesso accumula pre-
juízos de toda sorte. Já o mos-
(ramos, em referencias anterio-
res ao estudo desse competente
profissional. Reproduzimos, por
exemplo, as valiosas conclu-
soes a que chegou o dr. Foster
Kenedy, do "Neurological De-
partment, de Nova York".

Mas, convém ainda notar
que, confirmando os estudos
do professor Kenedy, escreve
Etepher. Slocum, em sua auto-
rizada obra "Naise and Vibra-
tion Engeneering": os effeitos
physiologicos dos ruidos são,
precisamente, registados pelos
processos actuaes de medidas
physicas, dentre os quaes dis-
tinguem-se o electrocardiogra-
pho, que denuncia a elevação
de pressão no sangue em pre-
sença dos estímulos acústicos,
e o de dispositivo que regista
a pressão intercraneana em
conseqüência de ruidos súbitos.
Estas medidas, tomando obje-
divas as hypotheses sobre a
inefíiciencia pessoal decorren-
te dos ruidos urbanos e confir-
mando os trabalhos dos scien-
tistas, dão-nos a demonstração
clara e insophismavel da eleva-
ção do custo de producção e,
consequentemente, da carestia
de vida.

Se elles enfraquecem a resis-
tencia, perturbam o equilíbrio
nervoso, interferem na faculda-
de de pensar e, portanto, de di-
rigir, claro que a repercussão
desses accidentes só pôde ser
desastrosa na producção do
trabalho, quer em quantidade,
quer em qualidade. A suppres-
são, ou, pelo menos, a diminui-
ção dos ruidos urbanos é, por-•¦tanto, uma medida de accresci-
mo de riqueza para a economia
da cidade, porque defende o
trabalhador contra sua acção
depressora, augmenta-se-lhe a
capacidade de producção, o quereflecte, forte e directamente, no
padrão econômico da vida ur-
bana.

. O preço dos ruidos na cidade
é pois um novo problema paraos economistas e uma causa
de encarecimento no padrão da
vida urbana., sustenta o enge-
nheiro Jeronymo Cavalcanti.

Quaes os principaes ruidos

que aífligem e prejudicam São
Paulo permanentemente?

O dos automóveis que buzi-
nam sem necessidade e sem
medida, empregando "klaxons"
ultra-estrepitosos, na ausência
de qualquer regulamentação; o
de ferragens atroadoras, no des-
abalado deslizar dos anachro-
nicos e defeituosos bondes da
Light, sobretudo os terríveis"camarões"; o das carrocinhas
de pão, leite e outras, enchendo
as madrugadas de correrlas
allucinantes.

Ora, os bondes não vão á
maioria das ruas. Mas, a todas,
automóveis e carrocinhas es-
tendem o flagello dos ruidos
desnecessários. Altas horas da
noite ha conductores de auto-
movei que se entregam, impu-
nemente, ao prazer perverso de
acordar quarteirões inteiros bu-
zinando desenfreiadamente. E
estes ruidos são dos que podem
ser immediatamente supprimi-
dos. Basta estabelecer o trafego
silencioso que tantas grandes
cidades possuem com a prova-
da vantagem da diminuição do
numero de accidentes. As buzi-
nas devem ser rigorosamente
aferidas por um diapasão ra-
zoavel e ainda assim o seu em-
prego prohibido. Repetimos: is-
to hoje se faz por toda parte na
America, na Europa e até em
Addis Abeba. E' uma questão
de habito a ser rápida e fácil-
mente adquirido pelos condu-
ctores de vehiculos e pelo pu-
blico. Em cidades mais populo-
sas que São Paulo os autos cir-
culam, de dia e de noite, abso-
lutamente sem buzinar.

Quanto ás barulhentas carro-
cinhas, emquanto não forem
substituídas por vehiculos mo-
torizados, é obrigal-as a ter nas
rodas aros de borracha.

O caso dos péssimos e ran-
gentes bondes da Light é mais
demorado, porém, não insolu-
vel. Como está sendo estudada
a definitiva organização de um
efficiente systema de transpor-
tes collectivos — necessidade
fundamental da cidade — é in-
cluir nelle a obrigatoriedade dos
modernos bondes silenciosos de
que os Estados Unidos possuem
modelos excellentes.

Seja lá como fôr o Rio já deu
decisivo exemplo. E São Paulo,
que cresce todos os dias, tem,
de accôrdo com as exigências
do seu maravilhoso progresso,
de enfrentar e resolver o proble-
ma dos ruidos urbanos e de
adoptar o trafego silencioso.

Notas e Commentarios
VISITA DO DR. ADHEMAR

DE BARROS AO RIO
O sr. Interventor Federal, dr, Atllui-

mar do Barros, esteve, domingo ultl-
nio, na capital do pai/, ondo perma-
rteceu, apenas, por espaço de algumas
horas, regressando, depois, a s. Paulo,

A viagem de s. exc. foi realizada com
o fito de assistir, ali, algumas das ce-
rlmonlas commemorntlvrus da passagem
do mais um anniversario da. Batalha
do Riachueio. Assim, o Chefe do go-
verno estadual esteve na Ilha do Go-
vernador, onde sc encontrou com o sr.
Presldento da Republica que procedia,
entfto, X Inauguração daa offlcinas da
Escola de Aviação Naval.

Momentos depois dc encerrada a ce-
rlmonla, o dr. Adhemar de Barros to-
mou o avião "Paulo de Faria", de
regresso a esta capital, ondo chegou
os 15 horas, aproximadamente.

O PETRÓLEO BOLIVIANO

armação do patronato agrícola de Jaboticaba!
em Escola de Conductores de Serviços Agrícolas

.oi ?' (Da nossa succursal, pelotelephone) - Foi approvada, por de-creto-lel assignado pelo sr. Presidenteaa Republica, a transformação doaprendizado agrícola José Bonifácio,antigo patronato agrícola do mesmonome, em Escola de Conductores defaeryiços Agrícolas, localizada em Ja-boticabal, transferida pela União aoímadq de São Paulo, mediante as con-oiçoes expressas do decreto n. 23.754,

de 16 de janeiro de 1934, corr as fina-
lidades que lhe são attribuldas na lei
estadual n. 2.911, devendo os func-
cionarios federaes do extineto patrona-to, que foram aproveitados no aprendi-
zado agrícola, ser nomeados em cara-
cter effectlvo para a Escola de Condu-
ctores de Serviços Agrícola-., com as
vantagens de que Já estavam no gosoe com os mesmos direitos assegurados
aos demais funccionarios estaduaes.

Documentos preciosos para o conhecimento do
o de D. João VI, no Brasil, e dos primeiros

annos da Independência
temp

X?Í?AS' PEL0 MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, AS CARTASFAMILIARES DE LUIS JOAQUIM DOS SANTOS MARROCOS NOlyl VOLUME DOS ANNAES DA BIBLIOTHECA NACIONAL
v__l?< 12 <Da nossa succursal, via
Zf»_ 

~_-í.om a totalidade de suai
SK '•4a9' de srande formato, de-
i ií , a P,ublicação das cartas de
e5crint„?qmní_, dos Santos Marrocos,
S s no R1° de Janeiro á sua fa-nilUa, cm Lisboa, de 1811 a 1821, aca-
An«.„_ai.parecer ° LVI volume dosAnnacs da Blbllotheca Nacional.
ano V, mytos outros funccionarios
nnrtiiS,te a Permanência da corte
Kf Za no Brasi1' vieram da Me-iropoie para cá, em busca de empre-
Rin „„ ,'i?0 «Pktolographo chegou ao
dPmn,, 1811' ja trintenario, e, sem
Rw? i.ii,ii°1Sv,egulu t€r cxercid0 na
dantl w iotheca' no carSO de aju-

Çionatio da Blbllotheca, foi Incumbi-
manu,*rin?njaTnt0 e c°nservação dos
3K5&.da Coroa' Passando as-
UM i- abaU2ar üentro «o Paço. Em
«m Úi Ti0 ila tres annos, pois ca-
nomeada *%*, ^rasiIelra cm 1814- *°»
2dn pi0"'1 da Secretaria dos Ne-
SS f«Jtelno* acci"nulando as func-wí, eesse cargo com as doPm 1824, foi anterior,
maior da dr' Faduado em official
X 

dJlnSScretana de Estado dos Ne-
cui_?f„° I-mperl0' ern exercício de
£ fcte*s,ve,u a fallecer em 1748 SK2 í .1838' com menM de

a\ i de cxktencia.
qidm SSa.Mf1* dc Luis Joa-
ferencia,< ?* ¥arr°Ms, contem re-
¦Hon?lMad»VfÍOS '."Plantes e a per-
'iodeDUef* " mais "'«tres dum pe-pClt™nrhistoria-marca a
«*. coS,Pnfd° ^P"'0 independente,
«5S5 SS^Í* "Pintam um0 d0°umentarlo para os que es-

tudam o periodo histórico a que se re-
ferem.

Por isso, a referida publicação, edí-
tada pelo Ministério da Educação, sob
a direcção do illustre historiador dr,Rodolphó Garcia, constitue mais umacontribuição do incansável orientadordos que se consagram ao estudo mais
profundo da historia pátria e motivo
para maiores louvores ao dr. GustavoCapanema, Ministro da Educação, quevem possibilitando a manutenção devarias series de obras tão lmportan-tes.

O Serviço Graphlco do Ministério daEducação e Saúde, onde estão sendoimpressas essas valiosas publicações,deu mais uma prova de que os requl-sitos de trabalhos bem executados ra-dicaram-se, definitivamente, em suasofflcinas.

Novo embaixador da Allemanha
no Brasil

RIO, 12 (H.) — Communlcam-hos
do Palácio Itamaraty:

"O governo allemão solicitou ao go-
verno brasileiro "agrement" para no-
mear o sr. Kurt Pruefer, novo embal-
xador allemão no Rio dc- Janeiro. Es-
se "agrement" foi concedido pelo go-
verno brasileiro no dia 10 de junho
corrente. De sua parte o Brasil en-
viará para Berlim, como embaixador,
o sr. O. de Freitas VaV.e, a quem o
governo allemão concedeu "agrement",
no mesmo dia 10".

E' das mais significativas a noticia
levada ao Presidente da Republica,
pelo engenheiro Luis Alberto Whately,
chefe da commissão de estudos da Es-
trada de Ferro Brasll-Bolivia, com-
municando haver terminado, a 6 deste
mez, todos os estudos c trabalhos de
campo da grande ferrovia transcon-
tlnental, e que os technicos brasileiros
Já chegaram ao ponto terminal da
tarefa que lhes coube — Santa Cruz
dc Ia Slerra, em território boliviano,
local distante G85 kilometros de Co-
rumbá, onde se dará, o entroncamento
da linha brasileira com os "rails" do
paiz vizinho.

Desnecessário será encarecer, de no-
vo, o notável empreendimento, que,
tantas vezes, o temos feito destas mes-
mas columnas, No entanto, não poderá
passar sem especial menção o facto
somente agora trazido ao conhecimen-
to do publico, de que a grande via-
férrea se destinará, principalmente, ao
serviço de transporte, para cá, do pe-
troleo boliviano, em estado bruto,
afim de ser refinado em usinas nacio-
naes. Comquanto não subsistam mais
duvidas sobre a existência desse óleo
mineral no Brasil — haja vista a
sua descoberta em Lobato, além de
indícios seguros em outros pontos do
território nacional — estamos, por
emquanto, na phase primaria das des-
cobertas propriamente ditas, ou de
sondagens, ao passo que na Bolívia
elle já é explorado intensiva e até
commercialmente.

Os lençóes petrolíferos deste paiz,
affírmam os technicos, são dos mais
vastos que se conhece e o produeto,
confrontado com os mais conhecidos
e explorados, provou sobejamente a
sua superioridade sobre elles. Acon-
tece, porém, que a capacidade acqui-
sitlva do povo boliviano é minima,
quasi imperceptível, ficando o lado
commercial, ali, inteiramente sacrlfi-
cado, e a exportação para as paizes
que precisam e não dispensam o pe-
troleo, é difficultada seriamente pelos
grandes "trusts" que tém em suas
mãos a industria petrolífera no mun-
do todo, ao mesmo tempo que é cm-
baraçada pela total falta de transpor-
tes no próprio território boliviano, on-
de as ferrovias que inflectem sobre
o Pacifico são deficientes e distantes
da zona do petrolço e as rodovias,
pouquíssimas, não satisfazem, ainda,
as__necessidades mais prementes e
communs de intercâmbio interno.

A falta de capital, por outro lado,
impossibilita a installação, ali, das ln-
dispensáveis usinas reflnadoras, o que
forçará os bolivianos ao fechamento
dos numerosos poços existentes, em
condições de produzü-, com o conse-
quente e definitivo abandono dc tão
importante industria extractiva. Ora,
a construcção da Estrada de Ferro
Brasil-Bolivia, cujos trabalhos a co-
meçar de Porto Esperança, ponto fi-
nal da Noroeste, actualmente, devem
ser iniciados dentro de quinze dias,
terá o condão de resolver o problema
boliviano do petróleo. Assim, os nossos
vizinhos, com uma sahida directa pa-
ra o Atlântico, ficarão apenas com
o encargo da parte exclusiva da ex-
tracção do óleo mineral e nós, por
nossa vez, Já dispondo de modernas
usinas aqui em São Paulo e com fa-
cilidades para a montagem de outras,
nos encarregaremos da refinação, do
desdobramento dos sub-produetos e da
respectiva collocação, não só em nosso
paiz, grande consumidor, como no es-
trangeiro, por Santos e por interme-
dio das nossas companhias de nave-
gação.

A industria do petróleo ó uma das
tres que formam a chamada grande
industria pesada — as outras são a
siderúrgica e a carbonifera — sem a
qual nenhum paiz se considerará na-
ção perfeitamente livre. Não dispo-
mos, ainda, da primeira, mas as ou-
trás duas já existem aqui, embora em
estado incipiente. Mas, agora, com a
creação da industria petrolífera, mes-
mo como subsidiaria do óleo boliviano,
emquanto não temos, em quantidade,
petróleo exclusivamente nosso, o Bra-
sll, como vemos, caminhará a passos
largos para essa liberdade com que
tanto sonhamos. Aos poucos, pois, elle
terá tambem a sua carta de alforria.

(O)

O sr. Interventor Federal despacha-
rá, hoje, ás 15 horas, com o sr. Secre-
tario da Viação, e, ás 17 horas, com o
sr. Secretario da Educação.

AO)
O sr. Mario Beni, secretario geral do

Conselho de Expansão Econômica do
Estado, de partida para os Estados
Unidos, apresentou despedidas, hontem,
aos srs. Secretários d'Estado.

PROFESSORES SECUNDÁRIOS
Os poderes públicos da Unlílo cstfto

empenhado*, actualmente, na clabo-
riiçfto e execução de medido» quo va-
gularlzcm os cursos secundários do
palz, tão sacrificados, nestes últimos
tempos, pela verdadeira avalanclio de
roformas que, a todos as instantes, mo-
dlflcavam c alteravam, nfto raro Biibs-
tanclnlmcnto, a organização do ensino
no Brasil.

Algumas providencias já foram da-
das e, como era natural, recebidas com
geraes applausós, Outras sfto aRuar-
dadas com expectativas auspiciosas o
outras ainda virão, todas ellas tenden-
tes a realizar um ensino secundário e
complementar que attenda perfeita-
mente fts suas funeções sociaes e edu-
oacionaes.

Ao lado, porém, dessas medidas que
dizem respeito directamente á própria
organização do ensino, outras ha quo
necessitam de ser resolvidas, sem o
que aquelle trabalho, tão salutar quão
utll, so perderá por completo.

E' dito e sabido que com maus mes-
tres não ha bons alumnos. Resultado:
o ensino decáe e perece.

No entanto, pela situação cm que se
encontram, actualmente, os nossos pro-
fessores secundários, principalmente no
que diz respeito á justa remuneração
dc seus serviços escolares, não é pos-
slvel, na maioria dos casos, obter-se
professores que, cumprindo religiosa-
mente os seus encargos, estejam á ai-
tura das funeções que lhes são attrl-
buldas.

Collegios ha, em nosso Estado, nos
quaes os professores são peor remu-
ncrados que um simples servente de
uma Secretaria de Estado, ganhando
quatro e cinco mil réis "por hora" de
aula. Como, pois, com taes vencimen-
tos, inferiores aos de muitos operários
agrícolas e industriaes, conseguir-se
um corpo docente que esteja á altura
das suas attribuições? E percorrendo
os demais Institutos de ensino, mesmo
os luxuosamente montados e que go-
zam de grande reputação em nossos
meios intellectuaes, verificar-se-á quo
ahl os professores ainda são mal re-
numerados. Eis por que já se diz, por
ahi, que o ensino é, hoje, uma das me-
lhores industrias do paiz...

Assim, não deve o governo federal
abandonar o problema referente á re-
muneração dos professores secundários,
para que estes, perfeitamente garanti-
dos c assistidos pecuniariamente, pos-
sam desenvolver uma actividade effi-
ciente e profícua em prol do ensino,
e não dar as suas aulas como um sim-
pies achego para contemporizar as
difficuldades da vida. Náo se perca
de vista que estanios &a época em que
se estuda e se leva por deante a con-
quista social da lei do salário minimo.

(o)
Devendo o cônsul geral americano

em São Paulo, sr. Carol' H. Foster se-
guir, hoje, para o interior, em viagem
de estudos, assumiu o exercício das
funeções de decano interino do corpo
consular o sr, cônsul geral da Itália,
comm. Giuseppe Castruccio.

CONSELHO DE EXPANSÃO
ECONÔMICA

Realiza-se, hoje, a sessão ordinária
semanal do Conselho de Expansão Eco-
nomica do Estado.

Os trabalhos deverão ser presididos
pelo dr. Adhemar de Barros, Interven-
tor Federal, figurando na ordem, do
dia varias questões de interesse para
as classes produetoras.

(O)
O sr. Secretario da Justiça e Nego-

cios do Interior fez-se representar pelo
seu auxiliar de gabinete, dr. Reginaldo
M. Allen, na solennidade de comme-
moração do 32.° anniversario da fun-
dação do Clube de Regatas Tietê e na
entrega dos prêmios aos campeões bra-
sileiros de remo, promovida pela Pe-
deração de Remo de São Paulo,

(o)
Estiveram, hontem, na Secretaria da

Justiça os srs. desembargadores Achll-
les de Oliveira Ribeiro, Mario Guima-
rães, Paulo Américo Passalacqua, Ma-
cedo Vieira, Bernardes Júnior, Ferrei-
Plza, que foram, incorporados, agrade-
cer ao titular da pasta, dr. Moura Re-
zende, a visita que s. exc. ha dias fez
ao Tribunal de Appellação "do Estado.(o)

O sr. Secretario da Justiça fez-se
representar pelo dr. Reginaldo M. Al-
len, na conferência realizada, no dia
11 pelo commandante Sylvio Noronha,
capitão da Capitania do Porto de
Santos, no Palácio Trocadero, sob o
patrocínio da Liga Naval Brasileira.(o)

Estiveram no gabinete do sr. Secre-
tarlo da Justiça os srs.: dr. Renato
Paes de Barros, procurador geral do Es-
tado; Joaquim Galvão da França Pa-
checo, Prefeito Municipal de Itu'; José
Bartholomeu Ferreira, Prefeito Muni-
clpal de Mattão; dr. Jayme Leonel, dr.
José Ataliba Leonel, director do Ser-
viço Social dc Menores; dr. Samuel
Mourão, juiz de Direito de Sorocaba;
dr. Diogo Moreira Salles, promotor pu-blico de Sorocaba; Mario Beni, dr.
Walter Molly, cônsul geral da Allemã-
nha; Ângelo Zanini, dr. José Maria do
Valle, dr. Manuel Carlos de Siqueira,
director do Departanfento Estadual do
Trabalho; dr. Tarcísio Leopoldo e Sil-
va, dr. João Baptlsta Ferreira, dr. Or-
laudo de Almeida Prado, presidente da
.Junta Commercial, José Martins Go-
doy, Prefeito Municipal de Itlrapina;
José Cario, thesourelro da Prefeitura
de Itirapina; dr. João José Rodrigues
dc Moraes, dr. Avelino Corrêa Porto;
dr. João Ribeiro Conrado, Prefeito Mu-
nlcipal de Franca; Francisco Leite So-
brinho, dr. Cyro Passos de Campos Maia
Agenor Camargo, dr. Hugo Cacurl, dr.
Percival de Oliveira, dr. Paulo Costa,
presidente do Tribunal do Jury; capi-
tão Arllndo Nunes, e Fellppe Abib, juiz
de direito de Mogy dos Cruzes.

(»;
O dr. Álvaro de Figueiredo Guião,

Secretario da Educação, recebeu um
telegramma do dr. Arthur de Sousa
Costa, agradecendo as felicitações que
s. exc. lhe enviou por oceasião de seu

MAUS INQUILINOS
O Syndicato dos Proprietários de

Immoveis do Districto Federal, cm
reunião da semana passada, tratou, ao
que informaram os tolcgranunas, di>
organização do um cadastro de inati.i
Inquilinos, semelhante no que JA exis-
te em Minas Geraes. Tratou, ainda,
das disposições do recente decreto qt;>
nutorlzn os Institutos o caixas tle pen-
soes o aposentadoria a conceder flan-
ças para alugticr tle cosas, ficando ,tle-
cltlldo que os proprietários npra.cn-
tem suggcstõcs sobre o assumpto.

O "mau inquilino", segundo a te-

Para a redueção do anal
phabetismo no paiz

VI
(Para o "Correio Paulistano")

chnlca do syndlcato referido, é, sem
duvida, o mau pagador, é aquelle qu.
deixo passar os mezes, uns atrás tio;,
outros, sem se lembrar de que existe,
neste mundo, a figura physlca e Ju-
rldlca do "senhorio". Mau inquilina
é, nessas condições, syiionymo tle ma,i
pagador. Sendo a locação tle lmmo-
vcls um meio dc vida como outri
qualquer, uma applicaçáo tio capitais
rendendo Juras, o que o senhorio exi-
ge, antes de rnols nada, é pontuall- ]dade nas pagamentos.

A verdade, nflo obstante, é que exis-!
tem outros "maus Inquilinos"! os que
têm filhos menores e gostam tle ani-
mães domésticos. Certos proprlcta-
rios preferem ter as suas casas des-
alugadas durante longas ..mezes con-
secutivos a entregar-lhes as chaves a
easaes prolíficos, desses que consideram
os filhos um signal da protecção di-
vina e que nos encargos de crial-os c
educal-as encontram a maior alegria
da vida.

E o "mau senhorio", qual será?
Assim como se cogita de organizar

o cadastro do "mau inquilino" poder-
se-ia organizar o do "mau senhorio".
Mau senhorio é o cidadão que faz da
propriedade immovel uma espécie dn
negocio da Chino e que aluga por du-
zentos um cochichólo que não vaie
quarenta. E' o indivíduo que impõe ao
inquilino obrigações absurdas, como a
de não fazer o menor arranhão na
parede, ou obrigações estúpidas, como
a de não ter sequer um animal do-
mestiço em sua companhia, ou obri-
gações impatrioticas e deshumanas,
como essa de não ter filhos menores.
Esse cadastro dos maus senhorios, em
lugar de ficar pertencendo aos inqui-
Unos, pertenceria ao governo, para as
providencias necessárias.

Contra a generalização da ultima
cláusula, ou, seja, a prohibiçáo de
crianças, é preciso que todos nós pre-
testemos. O Brasil será tanto mais
feliz quanto maior o numero de pim-
polhos, brincando e correndo nos noo-
sos parques, fazendo algazarra nas
nossas escolas, enchendo de gritos en-
surdecedores as vesperaes dos nossos
cinemas, saltando e pulando nos quin-
taes das nossas casas. Esso ovalan-
che de pardaes é a melhor promessa
do futuro. A criança — Já o disse
um grande medico — é o melhor im-
migrante. Delxemol-a vir!

(o)
Acompanhados pelo dr. Arthur Cos-ta Filho, director do Serviço de Pro-

phylaxia da Malária, estiveram na Se-cretaria da Educação, em visita ao dr.
Álvaro de Figueiredo Guião, chefiados
pelo dr. G. de Sousa Pinto, os medi-
cos do Curso de Malariologia do De-
partamento Federal de Saúde: dr.Amyntor Virgolino Bastos, do Pará; João
Borges de Figueiredo, da Bahia; Irun
SanfAnna, de Sta. Catharlna; Ângelo
Vieira Martins, de Minas Geraes; An-
tonio de Mello Siqueira, do Estado doRio; Francisco de Paula Bôa Nova, do
Ministério da Agricultura; Rento
Monte, Armando Lages, Sylvia Godoy
e Antônio Cure, do Districto Federal.

(0)
Estiveram, hontem, na Secretaria da

Educação, em visita de despedida aodr. Álvaro de Figueiredo Guião, os drs.
Carlos Chagas Filho e Florlano de Le-
mos.

(o)
O sr. José Hlldebrando Bretas este-ve nn Secretaria da Educação, afim de

agradecer ao titular da pasta, sua no-
meação para a cadeira de Latim do
Gymnasio do Estado da capital.

foi
D. Maria Elias agradeceu ao dr. Al-

varo de Figueiredo Guião, Secretario
da Educação e Saúde Publica, a sua
nomeação para educadora sanitária do
Serviço de Saúde Escolar.(o)

O dr. Álvaro de Figueiredo Guião,
Secretario da Educação e Saúde Pu-
blica, fez-se representar por interme-
dio de seu auxiliar de gabinete, sr.
Fernando de Toledo Plza, nas festas

Dm tios mui., sírio* problemaseconômicos lia administração do
Estado •'• o que diz com a In.tulla-
V*to tios ecrvlçoa pnlillcos, O Ideal
seria cada serviço ter o seu pre-illo preprlo, de consIruoçAo ade-
quadn, o qu» entretanto lem sido,
c, per muitos annos uiiiila, será
Irrcaliiavel.

I" que todas :¦__ conutrucçíei do
Estado resultam sempre dc cuslo
Jiiullo elevado, romo é do conhe-
t-lmcnto fsral. IC, no que sc refere
á Instrucçao; tal clrctim.stancia édr. i-líiilo;, deploráveis, quer do
ponto de vista pedagógico, quantodo da efficiencia, que resultam sa-
crlfloados, encarecendo demasiado
esse serviço publico pela sua Ins-
lallação cm innumeros prédiosalugados, muitos dos quaes dc pou-ca ou precária adaptabllldade afins de instrucçao.

Que tacs Inconveniências sc ag-
travam de multo mais ainda, nocaso do ensino dc alphabetizaçáo,
não c tambem contestável. A cons-Irm-ção dc uma casa para uma
escola de ulphabctização, cm zona
rural, será geralmente dc custoliem mais elevado que a edificação
da mesma unidade, com as mesmas
características, cm zona urbana.

Depois, a Instabilidade da popu-lação escolar na zona rural é ou-tro phenon-cno de muita influcn-ela a considerar. Ora o adensa-mento dá-se em um, óra cm outro
ponto, variando eom muitas cir-
cumstanclas independentes das queSÓ interessam ao Eslado, de modoa não aconselhar soluções definiu-
vas para n localização dc escolas.
E, nesse particular, a orientação
do governo tem sido, aliás c, tanto
quanto possível, de conveniência
quer pura cs effeitos da instrue-
ção, eomo para os Interesses doerário publico: ma.s não tem con-seguido o melhor, dado que, em-bei-a temporária; a localização re-sulta do arrendamento de rasa
existente, já situada onde muitasvezes não se conciliam os váriosInteresses em jogo. Adensa-se a
população escolar cm certo ponto,mus jn.de não encontrar-se salaeom dimensões adequadas c regu-lamsntárès, para a freqüência mé-dia; ás vezes, encontra-se a sala,mas fica mal centrada em relaçãoá zona de adensamento; outras, hasala e fica bem situada, mas é odono da casa que nâo a cede, pornão lhe convir a freqüência dacriançada em seu sitio. Estes, emuitos outros, os aspectos do pro-blema da localização da escolarural.

De outro lado, os proprietáriosnem sempre sc aventuram tam-bem a contraclar com o Estadoa construcção dc prédios para aescola, em seus sítios, para arren-dar-lhe, dado que a Instabilidade
da população escolar é phenome-no a influir nas condições do ar-rcmlamcnto; e, em casos taes, ou
é o Estado que acaba ficando eom-
promissado á compra de uma easa
que não lhe tem mais utilidade,
passado certo tempo: ou é o pro-
prietario que constróe para o Es-
lado, dentro do próprio sitio, uma
casa dc que acabará sendo dono
afinal, forçado assim a um cm-
pate desnecessário dc capital.

Postas de lado todas estas cir-
cumstanclas que sc verificam e se
repetem cm cada um dos 370 mu-

, nicipios, é entretanto de conside-
rar-se que — uma vez localizada
a escola — a actividade da ins-
trueçáo ficará a depender do sa-
orifício de uma porção de inte-
resses de muitos daquelles a quem
justamente o Eslado visa benefi-
ciar, ameaçado o rendimento do
trabalho do professor dc uma in-

IOAO BIERRENJJACH LIMA
iliirnii.i fortemente negativa —
uma das mais notáveis pausas dainerrii-ieni-la do serviço du alplia-
bctlzação d.i Estado — a queda.
da freqüência média. Serão assl-
duos os mais próximo*, os vizinhos
da escola; mas os mais distantes,
ou por desinteresse, on por effe-
ctlvamento Incommodo em razão
das longas caminhadas, ou pelo
que queiram, sempre justificarão
a seu modo as ausências contl-
nuadas. E c, em parte, a tudo Is-
so que se pôde attrlbulr a res-
ponsabllidadc daquella deserção
dos cem mil meninos que o Esta-
dn, em 1113", já havia conseguido
trazer para as suas 8.153 salas de
alphabetizaçáo, e até matricular.

Dahl, concluir, necessariamente,
que — Já não levando em conta
a fortuna que o Estado teria de
despender, para construir mais de
uma dezena de mil casas, que não
bastariam ainda, e o que seria
impraticável, ou mesmo desacon-
selhave! á vista das razões acima,
a construcção dos prédios escola-
res não asseguraria muito êxito á
alphabetização, sc o governo o fl-
zesse, O rendimento não estaria
garantido. Os mesmos phenome-
nos que respondem pela verificada
deserção dos 100 mil já matricula-
dos estariam ainda dc pc. Ter-se-la
apenas melhorado materialmente
a sala de aulas em seu aspecto de
ponto de partida para a carreira
do joven professar; não ficaria
assegurada a producção dc alplia-
betizados cm numero superior ao
estrictamente minimo regulamen-
lar. O rendimento do trabalho do
professor resultaria; sem qualquer
duvida, e como repetição do verl-
ficado em 1937 e nos annos an-
teriores, lamentavelmente insatis-
fatorlo.

Ahi uma das Incontestáveis
vantagens do "plano novo": t»
Eslado nem localizará as unidades
alphabetizantes da zona rural, nem
fará a construcção ou installação,
ficando, pois, livre o erário publi-
co de uma vultosa despesa inicial.
A escola ficará a cargo do próprio
inslructor. Elle a installará na
cruzamento da resultante do in-
teresse da maioria dos analphabe-
tos que vae ensinar, com a das
suas próprias conveniências pes-
soaes. E, intelligentemcntc, ra-
pidamente, dc accôrdo com os
alumnos, no interesse de Iodos,
elle situará a escola onde ella
possa mais produzir, fixará o ho-
rario das aulas, estabelecerá o nu-
mero de turmas, e fará todo o
mais, isto é, exactamente aquillo
tudo que o Estado nunca pó-
de conseguir satisfatoriamente,
e sempre constituiu a maior bar-
reira para o exilo da alphabetiza-
ção. Ao Estado só ficará o en-
cargo da fiscalização e dos exa-
mes! Adense-se a população es-
colar onde fôr, o Estado não terá
de pensar em localizar escolas,
nem de gastar coisa alguma para .
pôr os professores no exercício de
suas funeções, fiscalizal-os, e mais
o que seja da administração em
relação á funeção delles,

O "plano novo" dará ao Esta-
do um inslructor cem por cento
efficiente, de cujo interesse pelafreqüência quanto mais compacta
de sua escola, em seu próprio pro-vclto, resultará para o palz — no
menor lempo e pelo cuslo mini-
mo — o maior numero de alpha-
betizados.

N. da R. — Os artigos ante-
riores desta série, que prosegulrá,foram publicados nas nossas edi-
ções de 23, 26 e 30 de maio ulti-
mo e 2 e 6 de junho corrente.

O sr. Secretario da Educação e Sau-| Foi concedida mais a 4.a parte dode Publica recebeu do sr. João Revê-1 soldo, ao capitão reformado da Forçarendo Vidal, Prefeito Municipal de Publica do Estado, Felisberto Justino,

anniversario natalicio.

commemorativas do 32.° anniversario
da fundação do Clube de Regatas Tle-
tê-S. Paulo.

(*)
O 1.° Congresso Nacional de Tuber-

culose, por intermédio dos drs. Ary Ml-
randa e Reginaldo Fernandes, presi-dente e secretario geral, respectivamen-
te, apresentou ao Secretario da Edu-
cação e Saúde Publica, agradecimen-
tos pela valiosa collaboração que pres-tou ao certame, não só pelo seu bri-
lhante discurso de- abertura, como
tambem pela enthusiastica participação
que contribuiu para o êxito final do
mencionado congresso, encerrado a 31
de maio findo.

(*)
Estiveram, hontem, na Secretaria da

Educação e Saúde Publica, os srs.:—
prof. Horacio Silveira, dr. Figueira de
Mello, dr. Lauro Costa, dr. Carlos
Chagas Filho, dr. Geraldo Paula Sou-
sa, prof. Dario Dias de Moura, dr.
Max de Barros Erhardt, dr. Edmundo
de Carvalho, padre João Baptista de
Carvalho, dr. Orencio Vidlgal, dr.
Salles Gomes Júnior, dr. José de Oll-
veira Figueiredo, Levy Pinheiro, d.
Virgínia Agostinho, dr. Florlano de Le-
mos, Roberto Parreiras de Almeida,
Luis Borrazza, José Martins Godoy,
Prefeito de Itirapina; José Cario, dr.
Heitor Bittencourt, dr. Arnaldo Pe-
droso Filho, dr. Álvaro Marcondes de
Mattos, Prefeito de Taubaté.

(O)
O sr. dr. Guilherme Wlnter, Secre-

tario da Viação, fez-se representar por
seu offlolal de gabinete, dr. Vicente de
Paula Ribeiro, no banquete realizado,
hontem, em Santos, cm homenagem -.-.o
sr. delegado regional de policia daquel-
Ia cidade.

Ignacio Uchoa, o seguinte telegramma"Presença delegado regional e ins-
pector escolar foi, hoje, enthronizada
em sala principal no grupo escolar lo-
cal, sob auspícios de seu director e
corpo docente a bandeira nacional of-
feriada a esta Prefeitura. Ao acto
compareceram todos os alumnos das
escolas estaduaes e municipaes e se
revestiu de grande civismo concurso
povo. Cordiaes saudações (a.) João Re-
verendo Vidal, Prefeito Municipal".

(o)
O dr. Francisco Prestes Mala, Pre-

feito de S. Paulo, por intermédio do
sr. Annibal de Andrade, seu auxiliar
de gabinete, fez-se representar no acto
da entrega de medalhas, offcreeidas.
pela Federação de Remo de S. Paulo,
aos campeões brasileiros de remo, rea-
lizada, domingo ultimo, na sede do Clu-
be de Regatas Tietê-S. Paulo.

(o)—
O dr. Mario Beni, secretario geral do

Conselho de Expansão Econômica, es-
teve, hontem, no gabinete do àr. Fran-
cisco Prestes Maia, Prefeito de São
Paulo, afim de apresentar despedidas a
s. exc. por motivo de sua viagem para
os Estados Unidos da America do Norte.

to)
Até ao fim do corrente mez, os as-

sumptos referentes ao consulado da
Argentina, nesta capital, serão resolvi-
dos pelo cônsul argentino, em Santos,
visto o titular daquelle consulado em
S. Paulo ter que se ausentar em gozo
de férias.

(o)
Por actos de' hontem, do sr. Seere-

tario da Fazenda, foram concedidas as
seguintes licenças:

ao sr. Moacyr de Barros Coelho, au-
xiliar contractado da extineta Rece-
bedoria de Rendas da capital, noventa
dias, em prorogação, para tratamento
de sua saúde;

ao sr. Luis Caldeira Dantas, escrivão
da collectoria estadual de Tabatlnga,
seis mezes de afastamento em proro-
gação;

ao sr. Lázaro de Moraes Sampaio,
cobrador da extlncta Recebedoria de
Águas da capital, um anno de afãs-
tamento;

ao sr. Adalberto Freitas Reys, co-brador da extlncta Recebedoria de
Águas da capital, dois mezes e um dia,
em prorogação, para tratamento de
saúde.

(o)
Foi nomeado o bacharel Ronoel Car-neiro para o cargo de promotor substi-

tuto com sede em Rio Preto.

e ao anspeçada do CTG, do Q. G. mes-
ma milicia, Manuel Ferreira de Oll-veira.

(o)
Foram concedidas, por despacho dehontem do sr. Prefeito da capital, aaseguintes licenças a funccionarios da

municipalidade:
Dois mezes, em prorogação, a

sra. Ondina Ventrilha, 4A escrlptura-
ria de exp.; quinze dias, a sra. Carlota
Aranha de Sousa, 2.a praticante de
jur.; noventa dias, em prorogação, ao
sr. Venancio Mendoza, operário de
serv.; tres mezes, ao sr. José Thomaz
Martinez, operário de obras.

(o)
Foram transferidos, para a reserva,

o coronel Inspector administrativo da
Força Publica do Estado, Virgílio Ri-
beiro dos Santos;

por absoluta necessidade do serviço,
o major João Rodrigues Rio, do 7.°
B. ,0. para o 4.° B. O.j

e do 4.° B. C. para o Q. G. o major
da Força Publica do Estado, Mario Au-
gusto Brandão, afim de aguardar
transferencia para a reserva.

(o)
Conforme decretos, hontem asslgna-

dos, foram approvados os contractos
celebrados entre a Secretaria da Fa-
zenda e os srs. Antônio Jorge José o
José Araújo Qulrlno dos Santos paralocação de prédios de sua propriedade,localizados, respectivamente, em Serra
Negra e Araraquara, e destinados ao
funecionamento das collectorlas esta-
duaes e caixas econômicas das mesmas
cidades.

(o)
Previsões do tempo para o periododas 14 horas de hontem ás 18 horas

de hoje. (Inst. Meteorológico do Rio).
Tempo: bom, nublado no litoral do

Paraná, Santa Catharlna, salvo no
litoral e serra de S. Paulo, onde, de
Instável, com chuvas, passará a bom;
nevoeiro.

Temperatura: manter-se-á baixa.
Ventos: do quadrante sul até San-

ta Catharlna; rondarão para norte, no
Rio Grande; rajadas multo frescas em
S. Paulo.

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

O tempo, nas 24 horas, decorreu
bom, com geadas, salvo nos Estados
do Paraná e Santa Catharina, ondefoi instável, com chuvas, e bom, no
Rio Grande. A's 9 horas, hontem, era
bom, nublado. Os ventos sopraram do
quadrante sul, frescos.
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ANNIVBUSARIOS
Menino."- BofílIUo do sr. P.uto ».

do vX. JunloTs ÂnionlilU. "»'» '1» "'
P1E.!?h«iu!0 A™"c«lll» Lomo D.m.Mo,
f.mrron.riÔ d» Caixa Bconomlc» P«l«r»l;
1ar"ííl» •*« «Alberto DtDtUI OU»-

imrnliln lilli» d" ur. undnmí» M""1"'
ÜU-rPM' «niioí, Hoje. » «">• Pior» Fio-

derlco, llllm do ar. Paichoal Frtdrlco.

D. ANNA DH QUKIHOZ TEI.I.EH•rminiÇA'

Transcorre, liojc. n duta nslnllcl» d» II-

liutre dama |iatill«ta «xmu. «m. U. Anna

de Queiroz Tfllca Tlblrlçá, vluvn do mu-

doso dr. Jorgo Tlblrlçá. que Mo relevantes

«ervlços prestou no Estado, como uma d»«

orgnnliadoros da Crur Vermelha, sccçAo
da Bao Paulo.

A dlslincta otinlverfurlunte, quer pelos
seus Besto» dc bencmerenclii — do todos

conliecidoB — quer pelos «eus dote» de
espirito o dc cornçao, oecupa lugar de

grando destaquo cm nossa sociedade.
Senhoras — D. Maria do Carmo Cln-

tra, esposa do ar. José Cintra; d. Irnyinu
Gomldc Andrade, esposa do ar. Joae Ouov-
ra dc Andrade.

Fiiü nnnos, hoje. a sra. d. Nclia Dor-
tolloto Zamboni. esposa do ar. Otliclo
Zambonl. _

Senhores — Dr. Álvaro Castcllar; dr.
Antônio Nacaralo; dr. Euclydcs de Cam-

 Faz annos, hoje, o sr. Antônio Lia-
bòa Lopes, contador nesta praçn.

NASCIMENTOS
Nasceu, nesta capital, o menino Maurl-

cio, ílllio do sr. Domingos Prozzl, do com-
mercio desta praça c de sua esposa, sra.
d. Amélia Fontanclll Prozzl.

 Cld Flavlo. filho do sr. Alcides
Rodrigues Neto e da sri. d. Diva Scli-
wlndt Rodrigues.

 Hello Rubens, íllho do or. Aldo
Fcncl, auxiliar de "Blyngton o Cia.", e da
sro. d. Sybelli Fenci.

NOIVADOS
Contractaram casamento, r.tsu capital.

a. srta. Ida Moraes, íllha do sr. T.Innuel
Moraes c da sra. d. Maria Lucla Moraes,
jn fallecida, com o sr. Nézl Farnli, lillio
do sr. Manuel Fnrah c da sra. d. Helena
Farah, já fallecida

NUPCIAS
ENLACE FERRAZ-ARANTES

Reallza-se. dia 23 do corrente, em Assis,
o enlace matrimonial do sr. Ebenczcr Arun-
tes, ítincclonario da "Agencia Chevrolet"
naquella cidade. filho do sr. Manuel
Arantes Ribeiro e da sra. d. Maria Ramos
Arantcs. com a srta. prof. Maria do
Carmo Coelho Ferraz, filha do sr. José
Coelho Barbosa e da sra. d. Edlth Fer-
rnz Barbosa.

Pnra esia v.- .ii.rut o traje w« o da
passeio ou caipira.

Oa convllea deverão «er procurado* na
nu.- aoclal, ou pelo telephono 3-osoo.

"Marajoara Clube" — Proseiulndo no
desenvolvimento de mim netlvldadea soclar»,
o "Clube Marajoara", que, lumUdo riwen-
temente, necta capital, vem conquistando »
iviiipuiiiiii daa famlllaa pnullitanaa, con-
vldou, polo «eu Departamento Feminino, o
conjunto de vlnlolraa .¦ declamadoraa do
Curso Juvenil "Mar» Duiirqiie", para a cr-
RditliacAo dn um» Interessante "Noite Ser-
taneja", que lera lugar amanha, da» 20
lioran em deante, na confortável «éde do
referido clube, a rua Prof, Alfonso no-
vero, 115.

a im. as famílias dos sócios e pessoas
amigas, que tiveram occaslão de apreciar,
lia pouco tempo, um grupo de crlnuçaa,
num programma realizado na «éde d.u«e
clube o que alcançou brilhante exlto, vlo
ter, agora, a opportunldndo de applaudlr
um conjunto de senhoritas da nnisn «ocle-
dnde, nlumnaa da mesma profeaaora,

Aproveitando as festaa tradicionais do
momento, acra desenvolvido nesaa noite,
um prngraininn regional, com variadoa nu-
meros de catoretos, «ambas, batuques,
desafios, o marchlnhas de Silo Jofio, npre-
senlando-se os moças com traje» lyiilcos
de "caipirinha»". Actuarn, como "speaker",
Moacyr Marrrt Vaz Guimarães, no «eu

HONTEM RIOt
(Serviço da nossa succursal,

pelo telephone)

característico papel de "Nho Qulm"
A' "Hora de Arte Regional" segulr-se-ít

um chi dansante. Opportunnmente, «crüo
publicados os nomes das gentis oenhorltas
quo tomarüo parte nessa festa, bem nsMm
íomo o seu programma.

.«mtimmuMtutttjmmmtmmui
|| DR. A. BADRA — Dentista ||
II Ralo X — Dlathennla — Cirurgia :g
|| Pr. da Sé, 94-B — Phone 2-50141|

HOMENAGENS

FESTAS E BAILES
Centro Gau'cho — Hoje. ás 20,30 ho-

ras, na sede do "Centro Gaúcho", haverá
uma reunião dansante, dedicada aos sócios
e suas famílias. Jazz Copia. Traje de pas-
selo.

. Centro Paranaense de São Paulo — Essa
sociedade faríl realizar, no próximo dia 24
do corrente, um grande baile "Chita", no
salSo azul do "Esplanada Hotel", n sua
festa Joannina deste anno.

O» convites poderio ser procurados na
sede social, diariamente, das 20 &s 22 ho-
ras.

Grnpo C. E. T. — No dia 25 do corren-
te o "Grupo C. R. T." realizará, nos sa-
lões do Trianon, uma vesperal á, caipira,
ás 19,30 horas.

Foi contractado o conjunto regional de
••Otto Wey", para maior brilho dessa re-
união.

Os convites poderão ser solicitados, pe-
los sócios, na sccretorla, amanha, c de-
pois, das 15 ás 18 horas; 14 e 15, das
30 ás 22 horas, e, nos dias 17 c 18, das
15 ás 18 horns.

Clube PiratinlDg» — O "Clube, Plrati-
ninga" fará realizar, no próximo dia 28
do corrente, em sua sede, n tradicional"Festa caipira", commemoratlva do dia
de S. Pedro.

Do seu programma, constará canções
reglonaes, desafios de viola, quadrilha,
um original casamento A moda da roça,
fogueira, um bem organizado "buffet"
caipira — onde haverá, em profusão, pi-
pécn, quent&o, cus-cus, doces de batata,
bolinhos, café e mil outras surpresas.

Finda essa parte do programma, ha-
verá um baile, abrilhantado por um"Jazz-band" e um grupo regional.

Dade) o caracter puramente regional
dessa festa, pede n commlssão organizn-
dora, ás gentis senhorltar. compareçam
vestidas de chita, sendo conferido pre-
mio aquella que se apresentar com a"toilette" mais original.

A sede está recebendo uma ornamen-
tação apropriado, quc offerecerá bello cf-
feito, com as suas múltiplas lanternas e
bandeirinhas.

Terpsychoro Clube — Vem despertando
grande enthusiasmo o baile de chita que
o "Terpsychoro Clube" fará renllzar, no
próximo sabbado, das 22 ás 4 horas, nos
salões do Trianon.

O traje será: para damas, vestido de
baile, de chita; para senhores, rigor

Sociedade Harmonia de Tennis — A"Sociedade Harmonia de Tennis", apro-
voltando a estada, nesta capital, da or-
chestrn do "Caslno Atlântico", do Rio de
Janeiro, sob a dlrecçáo de Louis Cole, que
tem deliciado todos os radio-ouvlntes dn"Radio Cultura", de Sáo Paulo, resolveu
contractal-a para o próximo sabbado, afim
de realizar um saráu dansante, cm sua sé-
de, com o fito de commemorar o encerra-
mento de suas festas sociaes, que serão
reiniciadas em setembro.

Abrilhantarão esse saráu os cantores
Linda Baptlsta e Oswaldo Vianna, que
acompanham a orchcstra cm sua excur-
são.

Os sócios do Harmonia deverão apre-
sentar seus recibos do corrente mez. Os
sócios dansantes poderão retirar os seus
recibos mediante a apresentação dc seu
cartão de identidade."Caiçaras do Clube XV" — Os "Caiçaras
do Clube XV", farão realizar, no dia 25
do corrente, ás 17 horas, no "Salão Lyra",
mais uma vesperal dansante, apresentan-
do, "Uma íestança na roça".

Traje; caipira ou passeio.
Esporte Clube São Bento — A dlrectoria

do "Esporte Clube São Bento" fará realt-
zur, em sua sédc, á rua Salette, 100, no
próximo dia 24 do corrente, o seu tradl-
cional "Baile a caipira".

Portugal Clube — O "Portugal Clube"
realiza, depois de amanhã, mais um' dos
seus chás dansantes. A secretaria do Clube
funeciona, diariamente, das 15 ás 24 ho-
ras para a distribuição de convites aos
sócios."Evercat Clube" — O "Everest Clube"
fará realizar no próximo domingo, nos
iMàcs do "Clube Commercial", ás 14,30 ho-
ras, mais uma de suas vesperaes dansan-
ics, com o concurso do conhecido Jazz-sym-
phonleo "Otto Wey".

Lord Clube — O "Lord Clube" realizará,
no próximo dia 24, a sua tradicional
festa Joanlna, nos salões do Trianon, das
31 ás 4 horas.

Marconi Clube — Em sua sede social, o"Marconi Clube" realizará, no próximo do-
mingo, vesperae sdas 15,30 ás 18,30 horas,
mais uma de suas vespernes dnnsantes."Sociedade Sul-Rlo-Grandense" — Está
marcada para o dia 25 do corrente, a
grande festa campestre que a "Sociedade
Sul-Rio-Orandense", fará realizar na sede
do "Clube Hippico de Santo Amaro".

A» lestas terão inicio ás 10 horas, com
o concurso hippico denumlnado "Prova
Socledado Sul-Rlo-Grandense", e que será
disputado entre os sócios do "Clube Hlp-
pico dc Santo Amaro", olttclacs do IVO Es-
quadrão de Cavallaria e elementos da "So-
cledAde Sul Rio Grandense". Essa prova
consistirá em um percurso de 000 metros,
com saltos de obstáculos. Os prêmios, pa-
ra os l.o, 2.0 e 3.° collocados, consistem
em ricos objectos de arte, que serão, op-
portunamente, expostos em montra de
uma das casas centraes.

Ao meio dia será servido churrasco ft
moda do Rio Grande, e chopp, seguindo-
se, apôs, dansas ao ar livre, que se iiro-
iongario até ás 17 horas. Abrilhantarão
as festas duas bandas de musica.

Esta festa campestre é offerecldo pela
Sociedade aos seus associados e suas faml-
lias Todavia, é necessário que as !ns;r.-
peões cujo encerramento se verificará n
23 do corrente, sejam feitas, desde Já, na
sede social, á rua Alvares Penteado, 28,
2 0 andar, ou pelo telephone 3-4468.

Atlântico Clube - O "Atlântico Clube
realizará, no dia 18 do corrente mais uma
de suas vesperaes, as 19,30 horns. no
"grill-room" do "Esplanada Hotel .

PROFESSOR JORGE AMERICANO
Os alumnos do Universidade de São

Pnulo, por intermédio dos seus orgams de
classe, desejando testemunhar ao illustre
Jurista, professor Jorge Americano, quc
ncnba do deixar a dlrecção dn Faculdade
de Direito e a reitoria da Universidade de
São Paulo, a sympathla c estima que lhe
dedicam, como também o reconhecimento
pela fôrma digna, Intclllgcnte o proveitosa
com quc se houve no desempenho desses
cargos, resolveram homcnageol-o, offere-
cendo-lhe um banquete, a realizar-se no
próximo sabbado, em local que opportuna-
mente será annunclado.

Já manifestaram seu apoio a essa inl-
j clatlva. quo congregará os universitários,

amigos o admiradores do illustre professor.
As adhesões poderão ser communlcadas

ao Centro Acadcmlci "XI do Agosto", com
o sr. Atthur Ramos, tfl. 2-8322; ao "Ins-
tituto dos Advogados", com o dr. Young
Costa Manso, tel. 2-6510; c ao dr. Nelson
Fortunato de Almeida, pelo tel. 2-0440.
MÉDICOS DE 1033 DA FACULDADE DE

MEDICINA DE S. PAULO
Commcmorondo o 5.o anniversario da

sua formatura,' os médicos formados pela
Faculdade dc Medicina dc São Paulo, rc-
unir-sc-ão em um Jantar, a «cr realizado
na "Rotlsserle Ferrarls", hoje, ás 19 horas.

As adhesões poderão ser communlcadas
aos drs. Raul dc Almeida Braga, tclcpho-
ne 2-5831; Walter Lescr telephone 2-1252
e Rubens Azzl Leal, telephono 5-2151.

DR. MILTON DE AZEVEDO PENHA
CollcRas e amigos do dr. Milton de Aze-

vedo Penha, director da Assistência a Psy-
chopathas, vão offerecer-lhe um Jantar,
por sua volta a 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.

Ifana Oeorge Kntr, Arruda Júnior, J, PU
iI.-iv.imi. dr. ivimi do l"mlu, Cleder Ma-
i-liuilii. Alberto C»a>l»no dc Asila, Tácito
Milrilli",, M. A. Aloy, Mario flrliiintl, T.
Qulntell», dr, Miguel Vicente de Nos, Syl-
vlo do CarvAlho, Atlinyde Rela, João de
floiiaa Campos, Olavo Guimarães Júnior,
nu-. Martin» da Rocha, Emílio Aprlle o
dr. Waldemlro Peace,

— Pelo "Cruzeiro do Sul".. o» aro.:—
Romello Deamarals, ürnalllo Tubord», J,
Coimbra, dr. Adalglro Corrêa e senhora;
Manuel Negrara, Américo Ulvarelll e se-
nhora, rir. Palvu Azevedo, Dermcvnl Dloa,
Prnnclscn Pllgiielroa u senhora, Figueiredo
Racha, dr. Rodrigo Octavio Filho, Carmello
Trixelra Carvalho, dr. Francisco de Paula
Rodrigues Alves Filho •• família, embalxa-
dor José Muni.' de Aragão • familla.

—— Pelo "Cruzeiro do Sul", seguiram,
hontem, para o Rio, os ara.:— Dr. Octavio
Barbosa e senhora; dr. Leite Larclnlo,
Flavlo Gnlemburqtic, Modesto de Donato,
Eduardo Horowlsth, Waldemar Korgldt,
prof. Carlos Chaga» Filho e senhora; João
8. Neto, ara, Pereira Leite, Antônio Calo
o senhora; Adolpho Rezende e senhora;
José Teixeira da Fonseca c família; E.
duardo de Oliveira e família: L. C, Bcon-
chomp, Carlos Gotturman, Mercedes Lu-
ckhemon, Henrique Cantou, José Soares c
dr. Gontljo de Carvalho.

 Pelo 2.° nocturno, oa ar»,: — Dr.
Ernanl Lopca, dr. Cândido Junqueira, Ar-
mando Schltts, Henrique Schltts, Adolpho
Maycr. Odilon Braga, Annn Wlsnckcr, Eu-
rico Wandcr, Plctro Jaclntho Ferroz. d,
Maria dos Santos, Joaquim dos Santos,
José dos 8ontos, Luis 8. da Silva, Bnptlsta
Moreira, Issac Corrêa, Dcollnda Ramos,
Paullno do Andrade e família; Antônio
Bonilha, Durval Glanullo. Nalr Dias, Ma-
rio dc Menezes, João Antônio de Oliveira,
Paulo dos Santos o Audlsio dc Alencar.

PASSAGEIROS DA "VASP"

Pelo l.o avião, soguem, hoje, para o
Rio, os srs.:

Felix Lauzara, Ernesto Fagglan, 8amucl
Lyon Cornei!, Allon Burnos, sra. Allan
Burncs, João Valls Ferre, Charles O.
Nclll, Maurice Linhan, Rou Edwards, Ora-
ce Marcato, dr. Eduardo Grozlano, Sevc-
rlano Rodrigues Borges, sra. Scvcrlano Ro-
drlgues Borges, srta. Rodrigues Borges c
José Maria Lisboa c Walter Scng.

 Pelo 2.0 avião, os sr».:
Maria Bonatto, Ignacio Plnkusfcld, dr.

Numa de Oliveira, ara. Elsa Rosa Borges,
sra. Maria Lulsa Rosa Borges, Paulo 011-
veira Santos e srta. Gulda Plosck.

PASSAGEIROS DA "CONDOR"
Passageiros desembarcados nesta capital:

Jan Wréblewskl, Emmanuel Valcnsa, d.
Margarete Valcnsa, d. Nlcoletta Pltell
Tomklnson e Edmundo Novaes. — Passa-
geiros embarcados: d. Anna Gomes da Sll-
va, Emilla Mlraglla (menor) e Hans Hcll-
frltz. — Passageiros em transito: Jacln-
tho Xavier Martins, Benjamim Constant
Villanovo, Frederico Emillo Reinlger, dr.
Hello Ponce de Arruda, José Augusto Gon-
çalves, Salvlo Moreira Penna Hans Juer-
gen Beulllg c Wemer Wilhclm Heinrlch
Paup.

Por neto do or. Ministro da Guerra,
rol designado o coronol Henrlquo Oo-
mes para presidir a commlssfio oncar-
rogada do rover os regulamentos dc
toques militares.

0 # í'
Estevo no Palácio do Cattete sir Hugh

Ourncy, embaixador da Grll -Bretanha,
afim do agradecer ao Cheio da Nu-
çfto os cumprimentos dc s. exc, por
motivo da passngcm da data nnnlver-
sorlu dos. m. o rcl oJrgo VI.

* *
O sr. Ministro Fernando Costa rc-

cobeu, a tarde, cm seu gabinete, os jor-
nnllstas ali acreditados, c quc íoram
apresentar a s. exc. os votos de fcll-
citações pelo seu anniversario i \lall-
cio, occorrldo sabbado, visto nfto o te-
rem podido íazer naquelle dlo, cm vir-
tude de se encontrar o referido titular
cm excursão no município dc Novn
Iguassu'.

* *
Perante o procurador gcrnl do Dls-

trlcto Federal, sr. Romfto Cortes dc
Lacerda, tomaram posse os novos mem-
bros do Ministério Publi..
par Freire Alvjm, curador de Acclden-
tes; Eudoro Magelhães e '<-
carenhas da Silva, promotores publi-
cos.

* * #
O director da Assistência Publica

mandou distribuir á Tr""—"•.--•a da
Inspectoria Federal de Obras Contra
a Secca, um credito dc i.fl( i
para attendor as despesas com o p?.s-
soai contractado c mensalista, da re-
ferida Inspectoria.

Nova linha aérea Paris-Bucarest
MUNICH, 12 (H.) — A inaugura-

çfto dos serviços aéreos entre Paris e
Bucarest deu occasião hoje, no acro-
dromo de Munlch, a uma manifestação
de cordialidade da aviação franceza e
allemã.

O primeiro burgomestre Fiehle e o
commandante do aeroporto, Heiler,
compareceram ao aérodromo e dis-
cursaram, elogiando a collaboração en-
tre a aviaçâ franceza e a Lufthansa
por occaslão da chegada do apparelho
francez Bloch J20.

Os chapéos de Panamá
fabricados no Equador
Onde se encontram as palmeiras de jipijapa, de cuja fibra proveio esse

"sombrero" de verão - Concorrência da industria
dos Estados Unidos e Inglaterra

NOVA YORK (N: T.) — "No dc-

PROFESSOR HENRIQUE RICHETTI
Os collegas de turma do prof. Henrique

Rlchettl vão offerecer-lhe um almoço, no
próximo domingo, em local que serã In-
dlcado opportunamcntc. em rcgosljo pela
sua nomeação para o cargo de delegado re-
glonal da capital.

Aos professores Antônio Romeu Júnior,
Antônio Zuqulm. Djalma Octaviono, João
Aguiar Primo, Nelson Rabelo. Osório Cor-
rela de Freitas, Syllas Borba c Manuel
Vaz dc Toledo, cujos endereços desconhece.
a commlssão pede dirijam-se no sr. Clovls
de Lima Paiva, á rua Matto Grosso, 62.

PROFESSOR JOSÉ' DE OLIVEIRA
ORLANDI

Collegas, amigos e admiradores do Jor-
nDÜsta José de Oliveira Orlandl vão of-
fcrccer-lhc, cm loca! e hora previamente
designados, um Jantar, pela sua actuação
a frente do "Syndicato dos Jornalistas de
São Paulo".

A çommissao promotora dessa homena-
rem é constituída dos Jornalistas: dr.
Humberto Bezerra Dantas. "Diário de São
Paulo": dr. Mario Serrlo Cardlm. "O Es-
tado de São Paulo"; Wllly Aureli e João
Rebello. "Folhas"; Manuel Domlníues,
"Agencia Havas": Mario Miranda Rosa,
"Jornal da Manhã" e dr. Carlos Corlolano
Cruz, "Correio Paulistano".

As adhesões noderão ser dadas aos mem-
bros da commlssão ou pelo telephone
3-1725.

DR. ADHEMAR DE BARROS
E' intenção dos collegas e contempora

neos do dr. Adhemar de Barros, no Gy-
mnasio Anglo-Brasileiro, offerecer-lhe uma
homenaicm, oue consistira em um almoço
de cordialidade. Paru essa manifestação,
serão convidados os antigos mestres do sr.
Interventor Federal, naquelle estabeleci-
inento. ; ,

As adhesões podem ser enviadas ao dr.
Jacob Raucdl, á rua Quinze de Novembro,
150, telephone 2-82B4.

DR. MARQUES SIMÕES
A commlssão organizadora da manifes-

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

As novas adhesões serão recebidas ate
& véspera do almoço, no largo Rlachuclo,
50, sobrado, tel. 2-6558.

Dr.. ÁLVARO'GUIÃO
Realiza-se, no próximo dia 20, ás 20 lio-

ros, no "Esplanada Hotel", o banquete
que amigos e admiradores do sr. dr. Ai-
varo Guião vão offerecer-lhe. ,",.„„..„

A essa merecida homenagem ao "lustre
Secretario da Educação e Saúde Publica,
J4 adherlu um grande numero de pessoas
do destaque cm nossa ^cieáaáe.

DR. MANUEL CARLOS DE SIQUEIRA
Os mocoquenses residentes nesta cupital

o amigos do dr. Manuel Carlos do Siquei-
ra director do Departamento Estadual do
Trabalho, resolveram prestar-lhe carintiosa
homenagem, pelos lnnumeros benefícios
que esse digno cidadão conseguiu em prol
do desenvolvimento da cidade de Mococa.
Assim, vão offerecer-lhe um banquete, a
realizar-se nesta capital, em dia, hora e
local previamente designados, ainda no
decorrer deste mez.

Para essa homenagem. consti'ulu-se,
nesta capital, uma commlssão, composta
dos srs. dr. Aurcllano Duarte, dr. Firmino
Oliveira Lima, dr. Honorio dc Sylos e or.
¦Poschoal Imperatriz, que attcndern pelos
telephones 7-5153. 4-1265, c 2-4340.

As adhesões podem ser íeltao pelos tcle-
phones: 2-2362, 3-1967, 7-2167.
HOMENAGEM AO PROF. RUBIAO MEIRA

Collegas, amigos c admiradores do prof.
Rublão Melra vão offerecer-lhe um Jantar,-
no "Esplanada Hotel", no dia 8 de Julho,
ás 19 horas, pela sua nomeação para o
alto cargo de Reitor da Universidade de
São Paulo.

As adhesões podem ser enviadas & com-
missão organizadora, que está assim orga-
nlzadora: drs. Jalro Ramos, telephone
4-6099; Reynaldo Smith Vasconcellos, te-
lephone 4-2TI32; -João Vicente Deluca, tcle-
phone 2-3445; JoSo Grleco, telephone
4-4746; Amilcar Teixeira Pinto, telephono
4-2332; e "Associação Paulista de Mediei-
na", telephone 2-3370.

HOSPEDES E VIAJANTES
DR. ALBERTO WHATELY

Procedente do Rio de Janeiro, chega,
hoje, a esta capital, pelo "Cruzeiro do
Sul", o sr. dr. Alberto Whately, Illustre
presidente da "Socledado Rural Brasileira"
e diiector-thesoureiro da "Sociedade Ano-
nyma "Correio Paulistano".

Encontra-se nesta capital hospedado no
"Hotel d'Oeste", o sr. João Caram, agrl-
.cultor e proprietário, residente em Con-
chos.

PASSAGEIROS DOS NOCTURNOS
Chegam, hoje, do Rio:
Pelo l.° nocturno, os srs.: Raphael Cor-

INDICADOR SOCIAL
HOJE — Festival dansante promovido

pelos colleglacs do Lyceu "Dr.
"Miguel Couto".

AMANHA — "Noite Sertaneja" do "Ma-
rajoãra Clube", em sua sede, &
rua Prof. Affonso Bovero, 115.

DIA 15 — Chú dansante do "Portugal
Clube", em sua sédc.

SABBADO — "Baile de Chita", do "Terpsy-
chore Clube", ás 22 horas.
Saráu dansante da "Sociedade
Harmonia de Tennis", ás 21 ho-
ras, em sua sede, com o concurso
da orchestra do Caslno Atlântico,
do Rio de Janeiro.
Saraáu dansante da "Sociedade
Harmonia de Tennis", em sua
sédc, com o conourso da orches-
tra do Caslno Atlântico, do Rio
dc Janeiro.

DOMINGO — Vesperal dansante do "Mc-
tropollton Clube", ás 10,30 horas.
no Trianon.
Vesperal dansante do "Marconi
Clube", cm sua séüe, ás 15,30
horas. , , ,Vesperal do "Evcrc6t Clube', nos
salões do "Clube Commercial",
ás 14,30 horas.
Vesperal dansante do "Marconi
Clube", cm sua sede, ás 15,30
horas. .', ,,Vesperal dansante do "Atlântico
Clube", ás 19,30 horas, no "grill-
room" do Esplanada Hotel.

DIA 24 — Baile dc São João do "Centro
Paranaense de São Paulo", no
salão azul do Esplanada.
Festa Joannina do "Lord Cluhe ,
ás 21 horas, no Trianon.
Festa Joannina do "Tatu' Clube
de SanfAnna. em sua sede .
Festa Joannina do "Centro Pa-
raenso de São Paulo", no salão
azul do "Esplanada Hotel".
Baile de São João do "Clube In-
dependência", ás 21 horas, em
sua 'sédc.
Festa de São João do "Lord

Clube", ás 21 horas, no Trianon.
Baile dc São João do "Esporte
Clube São Bento", em sua sede,
á rua Salette, 100.

DIA 25 — Baile do "Grupo C. R. T.', ás
19,30 horas, no Trianon.
Festa campestre da "Sociedade
Sul Riosrandense", na sede do
"Clube Hippico de Santo Amaro".

- "Bailo de chita" do "Clube Mu-
niclpal de São Paulo", ás 21 ho-
ras, no Trianon.
Festa de São Pedro do "Clube
Plratinlnga", em sua sédc.

DIA 1." DE JULHO — Baile caipira da
"Associação Athlctlca São Pau-
lo". em sua sédc.

Dr. Osório A. Galvão
MEDICO

Cirurgia geral — Clinica de
senhoras. Aperfeiçoado no trata-
mento e operações das moléstias
do Estômago — Figado — Intes-
tinos — Rins — Bexiga é ütero.
Tumores do pescoço — Flstulas

— Hérnias em geral.
Consultas: das 10 ao melo dia,

e de 1 ás 4 da tarde.
RUA LIBERO BADARÓ', 561

Telephone. 2-4595.
Residência: Phone 5-0650.

SAO PAULO

DIA 28

FALLECIMENTOS
D. FRANCISQUINHA PEREIRA MU-

NHOZ — Causou profundo pesar cln Ita-

pira, a noticia do fallecimento do exma.
sra .d. Franclsquinha Pereira Munhoz, es-

posa do sr. Caetano Munhoz, dlstlncto e
operoso Prefeito Municipal daquella ei-
dade.

Possuidora de elevados dotes de espirito
e de coração, a extineto, que era larga-
mento estimada em todo o município e
r.as cidades visinhas, deixa três filhos me-
nores.

Era filha do coronel José de Sousa Fer-
reira e da exma. sra. d. Flora da Silva
Ferreira, já fallecidos e irmã do sra. d.
Maria Flora Ferreira Martins, casada com
o sr. Américo Martins Júnior; sra. d.
Maria José F. da Gama Cerqueira, casada
com o dr. João da Gama Cerqueira; dr.
José de Bousa Ferreira Filho, casado com
a sra. d. Zoraya Malta Cardoso Soubo
Ferreira; sra. d. Irene de Sousa Fer-
reira, Já fallecida, e da sra. d. Cacilda F.
da Gama Cerqueira, Já fallecida, quc foi
casada com o dr. João da Gama Cer-
queira.

Logo que circulou pela cidade a noticia
do seu fallecimento, grande numero dc
pessoas, de todas as classes sociaes, ac-
correu á sua residência, para apresentar
as suas condolências a illustre familla en-
lutada.

D. ANNA FERNANDES DE ABREU —
Causou grande consternação, nesta capl-
tal, a noticia do fallecimento, ante-hon-
tem, cm Campinas, da exma. sra. d. Annu
Fernandes do Abreu, virtuosa senhora, per-
tencente a antiga e illustre família pau-
lista.

A dlstincta dama, que, pelas suas ra-
ras virtudes, gosava dc largo circulo de
amlzodes, tanto naquella cidade, como
nesta capital, era progenitora do reveren-
do padre Luis Fernandes de Abreu, ex-
deputado estadual pelo Partido Republica-
no Paulista e figura de destaque do clero
paulista.

APPOLINARIO ANTONIO DE MACEDO
— Falleceu, cm Barra Mansa, Estado do
Rio, no dia 8 do corrente, sendo scpul-
tado naquella localidade, o sr. Appoll-
narlo Antônio de Macedo, antigo nego-
cionte naquella praça. O extineto era fi-
lho do capitão João Cândido de Mncedo
e da sra. d. Gullhermina Gonçalves de
Mocedo, Já fallecidos, deixando viuva a
sra. d. Jardelina Ollverla dc Macedo e
os seguintes irmãos: sr. João Cândido de

de Macedo e sra. d. Lavinla de Macedo
Godoy.

ANTONIO BLUNDI — FaUeceu, nesta
capital, o sr. Antônio Blundl, figura mui-
to estimada, tanto em São Paulo como
no interior do Estado. O extineto deixa
viuva a sra.'d. Maria De Marco Blundl
e os seguintes filhos; sra. d. Martha, ca-
Boda com o ar. .Toiki Pinto; sra. d. Olivla,
casada com o' íl'. Moacyr Pinheiro Lima;
sra. d. Maria Grada, casada com o sr.
Dacio Bastos; sra. d. Romtlda, casada
com o dr. Alcides dos Santos Silva; sra.
Jandyra, casada com o pharmaceutieo
Lauriano Ferreira, o dr. Edmundo e a srta.
Yone Blundl. Deixa também diversos ne-
tos. Era tio do dr. Vicente Cred'dlo e
cunhado do dr. Frederico De Marco, resl-
dente em Araraquara. O enterro realizou-
se hontem, com grande acompanhamento.

JOSÉ' PAIOLI — Falleceu, nesta capl-
tal, o sr. José Paiol!, funccionarlo apo-
sentado da Light e progcnltor do sr. Cae-
tano Carlos PaloII, pertencente á secção
esportiva da "A Gazeta".

O sepultamento verificou-se hontem, ás
13 horas, sahindo o feretro da rua Com-
mendador Coutinho, 27, para o necropole
do Araçá.

LUIS CASARINI — Falleceu, nesta ca-
pitai, o sr. Luis Casarlnl, casado com a
sra. d. Gullhermina B. Casarlnl, dc cujo
consórcio deixa os seguintes filhos, todos
menores: Nelson, Nalr, Nclly, Norma, Nes-
tor e Nilson.

O enterro realizou-se hontem, ás 15 ho-
ras, sahindo o feretro da rua do Limoeiro,
21 (Casa Verde), para o cemitério do Ara-
çá.

NAO SE ESQUEÇA

Em 1848, nasceu, em Majagua-
bo, Oriente, Cuba, Antônio Ma-
eco, general que se distinguiu so-
bremaneira na guerra com a Hcs-
panlía. Maceo morreu em comba-
te, cm Punta Brava, no dia 7 de
dezembro de 1890, quando dava
ordens ás suas tropas para contra-
atacar um avanço da columna hes-
panhola commandada por Ciru-
jeda.—— Em 1876, morreu, em Ber-
na, Suissa, Mlkhail Bakunine,
anarchista russo, considerado co-
mo o creaãor do nihilismo.

 Em 1831, nasceu Clerk
Maxwell, celebre physlco escocez.
Sua obra principal foi o famoso"Tratado de Electricidade e Ma-
gnettsmo", gjie o collocou, em phy-
slca, ao lado de Descartes e de
Neivton e que constitue um dos
alicerces do desenvolvimento da
phllosophia natural.

curso dos últimos 40 nnnos, cm quo
se tornaram conhecidos, nos Estndon
Unidos, os chamados chnpcos dc Pa-
nama — anteriormente atavio de vc-
rílo dos ricos, hoje ao nlcancc dc ml-
lhõos de homens — têm sido vlctimas
do bom numero de "historias Infunda-
das", diz a revista "Esso Oilways"."Em primeiro lugar, esses chajiíus
n&o vêm do PnnamA. A maior par-
te delles silo fabricados no Equador,
c, talvez, a quinta parte dos que se
fabrlcnm no mundo tem origem na
Colombin. A crença geral é quc sao
tecidos debaixo da água. Isso, e a
nffirmaçfio de quc um bom chapéo
dc Panami pôde passar por um anel
sem so machucar, s5o historias conta-
dns por Indivíduos que usam panamos.
Os Inglezes dfio a esses chapéos um
nome mais próprio do quc o usual,
pois chamam-nos chapéos dc Jipijapa
(palavras que escrevem, sem duvida,"hiplhoppcr"), pois a fibra de quc sfto
leitos provem da palha que tem esse
nome."Durante muitos annos, as melhores
classes de "Jipijapa" para o fabrico
de chapéos se encontravam nos decll-
ves das montanhas, na região nebu-
loso de Montechrlsti, no Equador, pro-
ximo ao litoral. Noutras partes dessa
Republica, bem como na Colômbia,
encontram-se também certas classes dc"jipijapa" próprias para o confecção
de chapéos; mas a região de Monte-
chrlsti íol sempre famosa pela quall-
dade da sua "palha toqullha" e a ha-
bilidade dos seus tecedores de chapéos
A cidade de Cucnca, situada num vai-
le andino do Equador, tem adquirido
importância crescente nes últimos an-
nos com o fabrico desses chapéos, o
que se deve, em parte, ao êxito alcan-
çado nos esforços feitos para produzir,
nessa região, palmeiras de "jipijapa" de
excellente qualidade.

A EXPORTAÇÃO EQUATORIANA
DE PANAMAS

"O Equador exporta annualmcnte
mais de melo milhão de dollares dos
mencionados chapéos, e a industria
do ramo proporciona trabalho a pelo
menos duzentos e cincoenta mil Indi-
vlduos. Os chapéos tecem-se pela
maior parte nas casas de familia, e
talvez haja sido o pae de uma fanii-
Ha, ou a mãe, ou um filho ou filha,
quem teceu o chapéo que usamos "¦
que tanto estimamos. E nada seria
de estranhar que no próprio pateo da
casa densa familla tivesse crescido a
planta que deu a palha para fazer
esse chapéo, porque muitas das casa?
equatorianas têm como adorno plantas
de viveiro semeadas em vasos, onde
são escrupulosamente cuidadas até es-
tarem promptas para a transplanta-
ção."A confecção de um chapéo pôde
levar de uma semana a seis mezes. A
palha necessária para um bom cha-
péo, que custou, digamos, cem dolla-
res, representa, mais ou menos, um
dollar ao agricultor que semeou a pai-
melra. Os tecedores dos chapéos re-
cebem entre vinte centavos e quinze
dollares, e mesmo mais, pelo seu tra-
balho, segundo a qualidade do mesmo.
O preço do chapéo depende da quall-
dade da palha, e da habilidade com
que haja sido tecido.

COMO SE FABRICA O PANAMÁ'
"Primeiro, converte-se em fios a

folha da palmeira e penduram-se es-

tes num lugar humldo c fresco. Quan-a co|>n da forma c começn-sc a tecer
do se procede A confecção do chapéo, ¦ a aba.
comcea-se por tecer n coroa, o csln Muitos dos comnierclantcs locacs tó0
opcntçfio deve ser empreendida depois ngentes dc grandes casas estrangeira»,
de uma noite dc chuva, pouco antes quc vendem por atacado, nos respecti-dc uma .. . .
dc amanhecer, para quo a jmlha esteja
sufílclcntcmcntc flexível. O Uccdor
tem quo Ir molhando as mãos a me-
dlda quc vae tecendo, mas não man-
tem a palha dentro dn ogua, porque
cm tal caso incharia demasiado.

"Houve tempo cm que a qualidade
do chapéo de Jipijapa se det/irmlnova
segundo o numero de circulos da co-
roa, mas os produetores dc chaféos
perceberam que Isso servia dc gula para
o publico, motivo pelo qual não rc
pode Ja fiar deste systema, visto ser
hoje freqüente o caso do chapéo
apresentar muitos círculos apenas para
oceultar a qualldada inferior da palha
ou da mão de obra.

A tecedura da parte superior da co-
pn pode Icvnr cila própria vários dias,
mas nenhum !x>m chapéo é tecido nas
horas de calor intenso. O trabalho de
tecer continu'a até que se haja adquiri-
do o diâmetro encommcndado pelos
commerciantes Iocacs, e a maioria des-
tes indicam aos tecedores diâmetros dl-
versos, dc accordo com as necessidades
do mercado nacional ou estrangeiro.

Chegada certa phar.e da tecedura, a
coroa é collocada numa fôrma, e de
ahl se procede à confecção da copa.
Em seguida, apoiando a fôrma ao peito,
sujeita-se o tecido nella com tiras que
vão ao redor da copa, até que esta
adquira a altura desejada, e não se tira

vos palzes. E ó costume que os tom-
mcrclantcs locaes tenham em «eu jioder
os chapéos, pnrn lnspccclonal-os cuida-
dos.amente. antes dc pagnr o seu valor
aos tecedores.

SECCAGEM NATURAL
Os chapéos rcccm-tcrmtnndos .silo ex-

postos no sol, cncarrcgando-sc desta
operação qualquer moço devidamente
adestrado, que os vae mudando de po-
sição para evitar quc se "queimem", c
procurando quc se sequem por egual,
Quando apanhnrr.m sol bastante para
a scccagcm, os chapéos são acondlelo.
nados em pneotes compactos e envia-
dos ao estrangeiro. E no chiarem ao
seu destino, basta pôl-os novamente na
fôrma e ajustal-os á cabeça, ao Rosto
das que Irão usttl-os.

A mnlorla dos chamados chapéos de
Panamá súo fabricados para vendn nos
Estados Unidos, sendo a Inglaterra, até
certo ponto, um merendo rival. E Era-
çns á circumstancla de quc o nome
que se deu a este artigo provem do
facto de elle se ter tornado conhecido
dos estrangeiros, pela primeira vez, no
panamá (os estrangeiros que o viram
eram na realidade marinheiros estadu-
nldenses), nada mais natural que os
chapéos de Panamá se encontrem aos
montões nos estabelecimentos desse pit-
toreco paiz".

A IMPRENSA BRASILEIRA VAE HOMENAGEAR
0 MINISTRO BOLIVIANO NO BRASIL

O DR. ALBERTO OSTRIA GUTIERREZ FOI DESIGNADO PARA
O CARGO DE CHANCELLER DAQUELLE PAIZ AMIGO

RIO, 12 (Da nossa succursal, pelo. trega da^ mensagem de confraterniza
telephone) — O Conselho Deliberatl-
vo da A. B. I. receberá, em sua ses-
são ordinária da próxima quinta-feira,
ás 17 horas, o ministro boliviano em
nosso palz, dr. Alberto Ostria Gutler-
rez, que ora se prepara para viajar de
regresso á Bolívia, onde vae oecupar
o alto cargo de chanceller daquella
Republica amiga. Motivam essa dc-
monstrnção de sympathla da "Casa do
Jornalista" ao Illustre diplomata, os
inestimáveis- serviços de collaboração j

cão da A. B. I., o conselheiro e seu
antigo presidente Bellsario de Sousa.

BANQUETE NO JOCKEY CLUBE
RIO, 12 (Da nossa succursal, via

VASP) — Está marcado para qua:-
ta-felra próxima, no Jockey Clube
Brasileiro, o banquete offerecldo ao
ministro da Bolívia no Rio, sr. Albei-
to O. Gutlerrez, nomeado para exer-
cer as altas funeções de chanceller do
governo do seu palz.

L ,- ... ,,„.. „ , O banquete, que será offerecido pe-
que tem prestado o ministro putier- lM chefes de missoes diplomáticas
rez, para tornar cada vez mais soll- amerlcanas acreditadas junto ao go-
dos os laços de amizade entre a Bo- brasileiro, terá a presença do
Uvla e o Brasil e, também, o elevado
espirito de camaradagem que o diplo-
mata boliviano sempre manteve para
com a familia jornalística brasileira,
onde tem amizades adquiridas num
convívio de muitos annos de perma-
nencla no nosso paiz.

A recepção ao ministro Gutlerrez,
embora sendo feita por -aquelle orga-
nismo consultivo da A. B. I., propor-
ciona ensejo da adhesão de todos aquel-
les que quizerem prestar ao homena-
geado os votos de felicitações e .êxito
na missão que acaba de ser distinguido
pelos seus compatriotas.

O ministro Gutlerrez, como velho
jornalista, será o Intermediário de uma
saudação de sympathla dos proflssionaes
da imprensa brasileira aos seus irmãos
bolivianos, falando, na occasião da en-

ministro Oswaldo Aranha e esposa;
ministro Cyro de Freitas Valle, secte-
tario geral do Ministério das Relacócõ
Exteriores e Caio de Mello Franco,
chefe da Divisão do Cerimonial do
Itamaraty e o secretario Jayme Chc-r-
mont de Brito, introduetor diploma-
tico.

A Paschoa dos Motorls-
tas e da Guarda Civil

SANTO ANTONIO, CORONEL DAS TROPAS
DA CAPITANIA DE S. PAULO

Commemora-se, hoje, o dia de Santo
Antônio, cuja popularidade na devoção
patrícia constitue uma das mais bel-
las tradições do nosso povo.

No Departamento do Arciilvo do Es

gmento da devoção do mesmo Santo
e á imitação do que se tem praticado
nas mais Capitanias deste Brasil, me
pedião lhe mandasse passar Patente de
Coronel dos Regimentos desta Capita-

tado, actualmente sob a esclarecida di- nia; e attendendo a que o Sobredlto
recção do nosso prezado companheiro I santo hé admirável em milagres, e Sin

jayme Marques Borges e senhora, Macedo, sra. d. Anna Macedo Carvalho.
Lfào Arsenha. D Vicente Appoloni, dr. sr. Carlindo Pio de Macedo, sr. Adelino

HORÓSCOPO DE HOJE

A criança, nascida hoje, dará
provas, desde tenra edade, de pos-
suir muita facilidade para as ma-
thematicas c para a arte. Tudo
indica que será muito feliz.

A mulher, que faz annos hoje,
é, cm geral, do typo intellectual.
Deve fazer todo o possivel para
não dar a impressão de que A ma-
terialista, pois isso, fatalmente, a
prejudicaria muito.

Como muda freqüentemente de
opinião, corre o perigo de que a
julguem versátil.

Quando encontrar o amor, deve
acolhel-o, em seu coração, com
enthusiasmo, pois somente aman-
do será plenamente feliz.

Se fõr perseverante, realizará as
suas mais profundas aspirações.
Tem de ser muito leal com os
seus amigos, se quizer que lhe
paguem na mesma moeda. Deve
lembrar-se, sobretudo, ãe que o
dinheiro, por si só, não lhe trará
tranqulllldade de espirito.

O homem, nascido, nesta data,
é, em geral, inquieto, amigo de
metter-se em especulações c expe-
rtencias temerárias.

Se limitar os seus negpcios ao
campo dos seus conhecimentos,
não ha duvida de que conseguirá
renome e fortuna. Em 13 de junho, nasceram
José Bonifácio de Anáraãa e Sil-
va (1763) e Antônio Consoles
Balcarce, famoso general argen-
tino, herôe da batalha dc Suipa-
cha.

de trabalho, Lellis Vieira, existe em
original, o seguinte documento, extrahi-
do em copia do "Livro dc Sesmarias,
Patentes e Provisões", de 1765 e 1768 —
vol. 17, pag. 154:

"SANTO ANTONIO E A SUA
PATENTE

Patente porq' S, Exa. há por bem
offerecer ao Invicto, e gloriozo Santo
Antônio o posto de Coronel das Tro-
pas desta Capitania, para abençoan-
do-as, e tomando-as debaixo de Seu
patrocínio as ampare, e proteja em
todos os Seus movimentos.

Dom Luiz Antônio de Souza Botelho
Mourão, Morgado de Matheus, Pidal-
go da Casa de S. Mag.e, e do Seu Con-
selho, Senhor Donatário da Villa de
Ovelha do Marão, Alcaide mor, e Co-
mendador da Comenda dc Santa Cia-
ra de Vlmloza da Ordem de Chrlsto
Governador actual do Castello da Bar-
ra de Vianna, Governador e Capitão
General da Capitania de S. Paulo, etc.
Faço saber aos que esta minha Carta
Patente virem, que Sendo-me presente
por parte do Provedor, e mais Irmãos
da Irmandade do Snr. Santo Antônio,
erereta pelo Ordlnr.0 na Capella fillial

guiar Protector dos Portuguezes, e San-
to do meu nome, m.to poderozo para
com o Senhor dos Exércitos, q' tem na
Sua mão: Hei por bem de lhe offere-
cer / como por esta Offereço / humil-
dem.te, e com toda a devoção, o posto
de Coronel das Tropas desta Capitania
de S. Paulo, e lhe rogo queira recebelas
debaixo da Sua grande protecção, aben-
çoando-as, e fazendo-as triumphar e
dilatar os Domínios de S, Mag.e Flde- -- —-—--. --_-- ,
„~ , . . ' . , .. proceder á revisão de numeração aa
liSsima, com gloria da Nasçao, q' lhe, £,„_ d. Anna Rosa conforme lista de

AS CERIMONIAS REALIZADAS NA
EGREJA DE S. GONÇALO E NA

PRAÇA DA SE'
Realizou-se, domingo, ás 9 horas, na

egreja de S. Gonçalo, a missa com-
memorativa da Paschoa dos motoris-
tas e da Guarda Civil, em homenagem
a S. Christovam, padroeiro dos moto-
ristas.

O padre Cursino de Moura, J. C.,
na hora da predica, íez uso da pala-
vra e discorreu sobre a data e os be-
neflcios que colherão os que têm fé,
exhortando os motoristas e guarclasci-
vis a procederem como bons chiistãos.

Terminada a cerimonia religiosa, di-
giram-se os presentes para a praça da
Sé, concentrando-se na escadaria da
Cathedral.

Ahi, o padre Cursino de Moura,
acompanhado por centenas de inarla-
nos, deu inicio á bençam dos automo-
veis, entregando a cada motorista um
São Christovam.

RUA D. ANNA ROSA
A Municipalidade da capital vae

deo o Ser. Pelo que ordeno aos Offi
ciaes, e Soldados das Tropas de toda
esta Capitania reconheção ao Glorio-
zo, e Invicto Sar.to Antônio por Seu
Coronel, e como a tal recorrerão para
os prover de Remédio em todas as Suas
Necessidades aSsim Temporaes como
Espirituaes. E por firmeza ao referido
mandey paSsar a presente, q' vay por
duas vias, por mim assignada, e sella-
da com o Sinete de minhas Armas. Da-
da nesta Cidade de S. Paulo. Pedro
Martins Coimbra offlclal da Secreta-
ria a fez aos cinco de Janeiro de mil
e Setecentos e Sessenta e sete (a) Tho-
maz Pinto da Silva, Secretr0 do Go-
verno a fez escrever (a) Dom Luiz An-

da Sé desta Cidade, que para au- tonio de Souza",

ISENÇÃO DE DIREITOS NA ALFÂNDEGA DO RIO

INTERESSANTE RELATÓRIO DO DR. A. FORJAZ
DE ARAUJO COUTINHO

RIO, 12 (Da nossa succursal, via
Vasp) — O dr! A. Forjaz de Araujo
Coutinho, Inspector da Alfândega des-
ta capital e chefe do Serviço de Isen-
ção de Direito e Fiscalização do Papel
de Imprensa acaba de apresentar tnte-
ressante e clrcumstanciado relatório so-
bre as actividades da secção a seu car-
go, demonstrando o desenvolvimento
da fiscalização de todo o material im-
portado do estrangeiro com Isenção to-
tal da reducção dos direitos aduanei-
ros, não só pela Imprensa como pela
industria desta capital.

Depois de se referir ao estafante ser-
viço que coube aos seus auxiliares na
execução da patriótica tarefa que se
traçaram em bem servir aos interesses
do palz, afastando-os ás necessidades
de amparar á industria, commercio e
Imprensa brasileira, o sr. Forjaz de
Araujo Coutinho apresenta diversas
suggestões para melhor aproveitamen-
to do esforço fiscal, ampliando os favo-
res concedido aos Jornaes, permittindo-
lhes, mesmo, a importação de tinta
estrangeira, com isençáo de Imposto.

Pelos dados que apresenta, em tra
balho estatístico bem elaborado, o dr. prensa.

Forjaz de Araujo Coutinho, resalta a
necessidade Inadiável de sé trans-
formar o Serviço de Locução numa 3.»
secção da Alfândega desta capital, su-

I primida ha annos, justificando a sua
restauração como um Imperativo do
alargamento do campo fiscal neste se-
ctor.

No tocante á imprensa, resaltam do
presente relatório dados interessantes e
de proveito geral.

O quadro 8, por exemplo, mostra a
existência, em todo o território nacio-
nal de 525 jornaes e revistas autoriza-
dos a funcclonar pelo Ministério da
Justiça. O Districto Federal figura nes-
ta relação com 208 publicações, vindo,
logo depois, o Estado de São Paulo com
151. O Estado de Matto Grosso é o
ultimo nesta lista, tendo somente uma
publicação registada.

O relatório do dr. A- Forjaz de Arau-
jo Coutinho demonstra, com dados es-
tatistlcos, precisos e numerosos, o seu
esforço e o de seus auxiliares, na orga-
nização do Serviço de Isenção de Di-
reito e Fiscalização do Papel de Im-
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alterações que o "Diário Official pu-
blicará, hoje.

Declarações e pagamen-
tos do imposto de renda

Recebemos o seguinte communicado
da Associação Commercial dos Vare-
jistas: ."Communicamos aos nossos assoca-
dos que das 13,30 ás 16,30 hs., ftari*-
mente, excepto aos sabbados, n;"'e™
na sede desta associação, um nine-
cionario da Delegacia do Imposto &"¦
bre a Renda, especialmente designa™
para prestar informações a respei
das declarações e pagamentos do un
posto de renda. O prazo para essas ™
clarações termina a 30 do corrente .

SALVAMENTO DO SUBMARINO
"THETIS"

LONDRES, 12 (H.) - O dr. »n-
ghorn, director da "Liverpool ano
Glasgow Salvage Assoclation . que
encarregará de retirar das agiws
"Thetis", declarou aos jornalista «'-
nenhuma data foi aindn fixaoa p»
ra o Inicio dos trabalhos, mas <i"
todos os instrumentos necessários »_
tarlam dentro de pouco tempo pro?'
ptos e que então os trabalhos coj
cariam.

0 CONDE CIAN0 DEVERÁ VIAJAR
PARA BURGOS

ROMA, 11 (H.) - Os circulos beffl
informados acreditam no concernei
te ás conversações entaboladas aciu
mente em Roma pelo sr. Cerrano ¦»
ner, membro do gabinete hesparuw.
que se trata do inicio de vcrd^a"á
negociação que o conde Ciano oe^
terminar em Burgos. ff

Apesar da reserva dos meias oi
ciaes, afigura-se quc accordos poi
cos e econômicos e talvez a«ordo=
estado maior serão assignados
próximos dias.

''-¦: 

:-•'¦;
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INICIE tua, DISCOTECA

DE GRAÇA!

transforme seu radio
EM Mdifr-Jirickótú/

O apparelho
R.f00 — uma fe-
cjitima victróla
IICA Victor,

por S50$000.
•

• Aproveite agora esta
magnifica opportunidade ,
para transformar o seu
radio num radio-victróla,
iniciando de graça a
sua discoteca, ganhando
24 discos.

Casas vendedoras:
CASA SOTERO LTDA. CASA MURANO LTDA.

Rua de São Bento, 195 Praça da Sé, 58-B
CASA BEETHOVEN CASA CHOPIN

Largo da Misericórdia, 6 R. José Bonifácio, 309

Distribuidores RCA Victor:

Cassio Muniz & Cia.
Praça da Republica, 60 — Rua do Commercio, 20/24

São Paulo Santos

DA POLICIA DE SANTOS
ALMOÇO OFFERECIDO, ANTE-HONTEM, NO PARQUE

BALNEÁRIO HOTEL, AO DR. AGUINALDO GÓES "
SANTOS, 12 — (Da nossa succur-

sal) — Conforme antecipámos, vcali-
2<M-se, hontem, a homenagem pres-tada ao dr. Aguinaldo, Góes, pelos seus
amigos de Snntos c de S. Paulo, por
motivo de sua posse no cargo de de-
legado regional de policia desta cl-
dade.

O agape decorreu em um ambiente
da mais elevada cordialidade, tendo o
homenageado recebido inequívocas pro-vas de apreço e de sympathia.

A' sobremesa, fizeram uso da pala-vra, entre outros, os seguintes orado-
res: dr. Eduardo de Lamàre, cm no-
me dos advogados de Santos; com-
mendador Aristides Cahrera Corrêa da
Cunha, que saudou a exma. esposa
do dr. Aguinaldo Góes, offerecendo-
lhe um estojo com orchideas; o sr.
Eloy Perez Vargas, em nome dos ami-
gos desta cidade; Jcão Andrade Ca-
mara, em nome dos proprietários de
Santos; e o dr. Coriolano de Araújo
Góes, director do Departamento das
Muncipalidades, que levantou o brin-
de ao sr. dr. Adhemar de Barros, In-
terventor Federal.

Viam-se presentes as altas autorlda-
des locaes, representantes de collecti-
vidades trabalhistas, beneficentes, cul-turaes, recreativas; representantes dealtas autoridades estaduaes e federaes,membros dos círculos forenses, advo-
gados, médicos, commerciantes, etc,

O dr. Cyro Carneiro, Prefeito Mu-nicipal, representou tambem, no acto,o sr. dr. Adhemar de Barros, Interven-tor Federal; o dr. Carneiro da Fonte,lez-se representar pelo capitão Aqui-no de Sousa.
O dr. Aguinaldo Góes, agradecendoa homenagem, pronunciou bello dis-curso.
Assim começa o delegado regional« policia de Santos sua oração:ultrapassaram sobremaneira as lin-«es da minha expectativa as Inequivo-cas provas de consideração e apreçocom que venho sendo acolhido nestaterra abençoada — pérola sublime que« mao laboriosa do homem soube tão

,nm «"Bastar na orla immensa e ren-«ilhada do Atlântico.
Hontem, rodeado dos vultos repre-senta lhos dc todas as classes sociaesnesta cidade, aqui assumia eu o exer-oco ao carg0 de delegado regional dePolicia, num ambiente cordial de fran-ca sympathia.

a3 !l0''Q' mal serenaram os rumoresnaquella espontânea manifestação de
Si„ aiels"me novamente enleado nas
rf.7„s ,ÁV0Sía Profunda benevolênciaPatenteada na exterlorldade desse vos-
rt,ÍfS, caPtiv»nte, que confunde umaespretencioso serventuário do Estado,o qual nada fez nesta terra para quePudesse merecer tão valioso premio.a segui- o orador refere-se á me-mona do problema policia, com as«»s de saneamento social e de assls-•j-ncia as classes trabalhistas, fazendootsapparccer os movimentos grevistas.
Hi„ qulsob ° ""nto dc vista preven-
S,i,, syndicali2ação das classes con-
íívi» P!ra ° d«apparecimento de
„|lf ' de v« Que as questões sur-
-SwTÍ6 Patrões c emPreBados são
mm . ,. nos Proprios syndicatoscom a assistência da Delegacia Regio-
lü0 J«balho e Delegacia do Tra-oaino Marítimo. As actividadés poli-

ri™,?05 f lrfinüeiros. a sua entrada,Permanência e sahida, bem como a
dor ^ *'? lels enumeradas pelo ora-™ob£!n0,de Emnde utilidade para o
iemi Va °rdem publica' e aceres-
ene L,, ra"se a impressão nítida de
tr- „ lf um «rdadeiro consórcio en-lr- o governo e o povo"

Disse que, ao assumir a regional,
encontrou outros problemas sociaes se
não solucionados, pelo menos em vias
de solução, "mercê da boa vontade do
actual governo do Estado". Entre es-
ses problemas citou o da protecção aos
Insanos, com o desapparecimento des-
ses espectaculos desoladores de cente-
nas de dementes que se achavam ou-
tróra rcolhidos aos xadrezes das ca-
deias publicas.

Sobre o problema do policiamento
da cidade, declarou o sr. Aguinaldo
Góes:"Um outro problema de real impor-
tancia para a nossa cidade despertou-
me a attenção desde que retornei á
actividade policial nesta maravilhosa
terra de Braz Cubas: — o da falta
de policiamento da cidade.

Santos, que é sem favor um dos
maiores e mais movimentados empo-
rios da America do Sul, ou teria que
pleitear um destacamento numeroso
para o seu policiamento ou appellar
para os recursos da policia moderna.

Como a evolução humana é eterna
e rompe todos os obstáculos através
dos séculos, adoptou-se, ha tempos, na
capital paulistana, um novo systema
de policiamento, que tem produzido os
melhores resultados. Quero referir-me
á Radio-Patrulha. processo modernis-
simo de fazer policiamento nas gran-
des urbes, sem o emprego de numero-
so contingente de inspectores, guar-
das ou soldados.

Para se avaliar do valor desse mo-
derno systema de policiamento, basta
considerar que um carro da Radio-
Patrulha, segundo a opinião doõ tech-
nicos, eqüivale a 300 policiaes em actí-
vidade, em virtude de seu raio de nc-
ção e da presteza com que attende aos
serviços externos da policia.

Graças á boa vontade e superior des-
cortino do sr. dr. Prefeito Municipal
e do sr. chefe de Policia do Estado,
teremos em breve, uma estação de Ra-
dio-Patrulha funecionando em Santos,
com a cooperação de alguns ca-"-'
que a Municipalidade prometteu S
necer para tal serviço.

A mudança da Delegacia Regional
para que no local se possa erguer o
sumptuoso prédio do> f>#uro Fórum
Santista, ò tambem assumpto que tem
preoecupado a attenção do vosso ho-
menageado.

Quasi todas as repartições publlces
estaduaes e federaes Já se acham, cm
Santos, condignamente installadas em
prédios confortáveis e, por Isso. é mais
que justo que o Palácio da Jusilça
não demore a ser edificado, como é o
desejo de toda a população desta
terra."

0 Ministro das Delações Exteriores da Inglaterra
focalizou, na Câmara dos Lords, diversos problemas internacionaes
LORD HALIFAX RECUSOU-SE, NO ENTANTO, A PROPINAR DETALHES A RESPEITO
DOS ENTENDIMENTOS EM (URSO COM A UNIÃO SOVIÉTICA - NA (AMARA DOS
COMMUNS CHAMBERLAIN ÉINTERPELLADO SOBRE 0 ACCORDO ANGLO-SOVIETICO

LONDRES, 12 (H.) — Intervindo
nos debates sobro a política externa,
na Câmara dos Lords, o ministro dos
Negócios Estrangeiros, lord Halifax,
declarou recusar-se a falar sobre os
negociações com o govorno soviético,
porquo as mesmos estilo cm curso o ">¦
uma questão acadêmica, dado que o
governo escolheu a sua linha dc con-
dueta e não podo so afastar delia".

Lord Stanehavcn tendo falado da
questão dar» colônias, frisa a sua lm-
portanela estratégica o manifesta o te-
mor de que algum dia se possa per-
guntar, na Inglaterra, so "alguns mi-
lhares do kilometros cm desertos va-
lem uma guerra? Lord Halifax o
tranqüilizou, respondendo:"Não tenho necessidade de assegu-
rar a lord Stonehaven nem a qualqueroutra pessoa, quo tal como os outros
membros do governo, compreendo per-feltamcntc a importância disso a quelord Stonehaven se refere. Posso ac-
crescentar, em summa, que nenhuma
das considerações que adduzlu esteve
a qualquer momento ausente dos nos-
sos espíritos".

Depois de observar que o problemacolonial é, com muita freqüência, en-
carado sob o angulo exclusivo da trans-
ferencia de territórios, o que lmpli-
caria em difficuldades consideráveis,
o ministro dós Negócios Estrangeiros
passa ao problema de Dantzig.

Repete as palavras do primeiro mi-

nlstro: "Nossas garantias & Polônia
oram.claras o precisas. Embora nos
sentíssemos felizes por ver resolver, do
maneira amigável, por via da discus-
são, as divergências polono-gcrmanlcas
e embora estimássemos quo elles po-
dlam o deviam ser resolvidos assim:
so uma tentativa fosse feita para In-
Iroduzir, pela força, uma modificação
na situação, dc maneira qcu ameaças-
so a Independência da Polônia, essa
tentativa desencadearia, Inevitável-
mente, uma conflagração na qual cs-
se paiz participaria."

Numa longa resposta a lord Elibank,
a respeito dos problemas do Oriente,
lord Halifax aíflrmo quo o governo
não poderia reconhecer uma rcctlflca-
ção unilateral nos instrumentos livre-
mente assignados pela Grã-Bretanha
e outras potências, não podendo,
egualmente, admlttlr, como excusa a,
violação dos direitos dos seus nado-
naes garantidos por tratados formaes,
a Invocação de necessidades militares
cm regiões ondo as hostilidades ces-
saram.

A respeito da morte do sr. Tinkler,
lord Halifax declara que o governo
tem "uma opinião muito desfavora-
vel a respeito dos acontecimentos so-
brevindos no momento em que o mes-
mo foi ferido e morto. Annuncia que
o embaixador da Grã-Bretanha om
Washington foi encarregado de pro-
testar junto ao Ministério dos Nego-

HISTORIA

Inquérito sobre os óbitos reíeren-
tes ao funecionalismo federal

RIO, 12 (Da nossa succursal — Pelo
telephone) — O sr. Ministro da Viação
officiou ao Thesouro Nacional e ao
Instituto de Previdência, solicitando,
por ser de interesse do serviço do pes-
Soai do Ministério, uma investigação
sobre as causas relacionadas com os
óbitos no seio do funecionalismo fe-
deral, notadamente no referido Mlnis-
terlo.

Para esse fim, o sr. Winckelmann de
Barros Barbosa Lima, medico chefe da
secção de assistência social daquelle
serviço de pessoal, obterá, no cartório
do Thesouro, os elementos necessários
á organização do trabalho a nue se
propõe.

(Para o "Correio Paulistano")

Referindo-se á importância da his-
toria, escreve Fouillée que o seu des-
conhecedor assemelha-se a uma crian-
ça, ou, mesmo, "um orpham que Ja-
mais conheceu seus pães. Falta-lhe o
sentimento da solidariedade humana
e da solidariedade nacional... Ignora
o progresso histórico e a continuída-
de histórica". Lavlsse exalta o ensl-
no da historia como factor de desen-
volvimento do espirito patriótico. Para
Cícero, ella é a mestra da vida e, pura
nós, é a exposição serena e rnetho-
dica, chronologica e critica dos factos
oceorridos com a humanidade. E' a
pellicula do passado a emocionar ns
platéas do presente.

Na sua origem grega, historia sig-
nifica "conhecimento" e como scien-
cia abrange, realmente, o conheci-
mento dos factos registados na clvl-
lização humana, quer expondo-os, quer
prçcedendo-os de referencias criticas.
[ 'A • sciencia histórica f áz-sè na p\s- j
quisa e explicação das leis que pre-'
sidiram o desenvolvimento dos • factos
oceorridos e arte na simples expo-
slção.

A historia não se aparta da vera-
cidade, dahi o imperativo da do-
cumentação digna de fé. Não se faz
historia, sem archivos, sem monumen-
tos, sem a preoecupação do encontro
de fontes authenticas e puras.

O bom historiador não é o que se
.limita a escrever escorreltamente ou a
encantar pela belleza do seu estylo,
mas o que é capaz quando í.esquisa,
desapaixonado quando redige e leal
quando documenta.

A historia possue vasto campo de
acção. Preoccupa-se com factos do
geral e do particular, dahi a multipll-
cidade de conceitos. Emquanto uns
proclamam — na tarefa de notáveis
individualidades (Machiavel e Car-
íyle); outros como nrodueto do único
factor sociológico (Condorcet), como
processo do espirito (J. B. dc Viço),
como processo de idéas (Augusto
Comte), como conseqüência do factor
econômico (Karl Marx).,

A maior difflculdadc na historia re-
slde na interpretação dos seus factos.
Como bem ponderaram Langlois e
Seignobos, a 

'historia' 
é uma sciencia

sub fctlva.
A concretização de uma pesquisa

dèpande da fantasia do historiador
que "para entender os factos e os per-
sonagens, deve represental-os segun-
do impgens e categorias próprias, usan-
do no trabalho grande parte da fan-
tasiá" (Isoldi). Meyer frisou a necen-
tuada contribuirão da fantasia nos re-
sultados das pesquisas históricas.

Veiamos, a evolução da historia,
quanto ao modo de se a escrever. Na
antigüidade, entre gregos e romanos,
confundia-se com a literatura. Pouca
ou nenhuma sciencia fazia-se. Hero-
doto. Tuddldes, Xenofonte, Polibio,
Dlodoro, Plutarco, Salustio, César, TI-
to-Livio, Tácito, trataram-na como ar-
te literária destinada a ensinar poli-
tica moral e, mesmo. Instruir. Os
•n-andes chronlstas Villehardouln, Join-
iülle, Froissart, Commines, Mezeray,
Rollin, etc. Imitaram os velhos Inicia-
dores da historia.

Dos tempos modernos cm deante,
accentua-se a interpretação e dcscrlp-
ção dos factos históricos nas suas ve-
íações com a moral, a política c a pro-
pria religião. Registam-se egualmente
as influencias de ordem econômica o
geogranhica. Assim procederam Ma-
chlavel, Bossuet, Mi-helet, •Schiller,
Hume, Voltalre, Thierry, Guizot,
Thiers, Mommsen, Gibbon, Macaulay,
Herrera. Apnarecem extraordinários
compilações, gigantescos registos de
factos históricos subordinados, !m sua
maioria, nos princípios da chronologia:
"A Historia Universal Ingleza" (1779-
1791) em 126 volumes; o "Curso dc
Historia Moderna 3c S?hocll" (1833),
em 46 volumes, ti dos da época c»n-
temporanea, assim como a "Historia
Universal do Cantú", a de Onken, os
famosos dlccicnarla-, históricos de Mo-
reri, de Bayle, de Bachelet, de Bouil-
let. etc.

Ensaia-se com a chamadn "Philoso-
phla da Historia", o estudo dns leis
que regem os factos oceorridos com a
humanidade. Esboça-se o apparcci-
mento de uma nova sciencia, a serio-
logia. fruto do amplo conceito da "Phl-
losophia da Historia", considerada o
"estudo das leis que presidem o des-
envolvimento das sociedades humanas,
abrangendo todos os elementos da ei-
vilização, instituições religiosas, poli-
ticas, sociaes. letras e sciencias, bel-
ias artes e industria, tendo em conta

ALFREDO GOMES
(Da Sociedade de Edu-

cação e Ensino)

as influencias ethnographicas o geo
graphicas" (Bouillet).

Propugnaram-se methodos para co-
gitar da "Philosophia da Historia": o
methodo experimental e o methodo
especulativo. O primeiro, procurava
na moral e nas causas physicas a sue-
cessão e a ligação dos fatos, foi ap-
plicado por Bossuet (Discurso sobre a"Historia Universal"), por Montes-
quieu ("Grandeza e Decadência dos
Romanos, Espirito das Leis"), por VI-
co ("Sciencia Nova"), Guizot ("His-
toria da Civilização na Europa e na
França"). Este methodo, muito utlli-
zado na "historia comparada", facl-
lltou a compreensão da influencia das
causas physicas (raça, clima) nos fa-
ctos. O methodo especulativo, philoso-
phico por excellencia, tomava como
ponto de partida doutrinas metaphy-
slcas, sociaes e até «cientificas, para
exVllear o passado e>'prever o futuro.
De accordo com seus princípios, a hu-
manidade offerece "uma série de
evoluções graduacs ou espécie de pro-
gresso que resulta dá força das coi-
sas", Lesslng ("Educação do Gênero
Humano"), foi seu propulsor e entre
seus adeptos, destacam-se Herder
("Idéas sobre a Philosophia da His-
torla"); Hegel que na sua "Philoso-
phla da Historia", precisou seu con-
ceito, segundo o qual, "os povos re-
presentam suecessivamente, cada um
em sua época, uma ldéa no desenvol-
vimento necessário do espirito univer-
sal", personificada nos super-homens.

A theoria de Hegel conduziu ao de-
termlnismo e ao proprio optimismo,
emquanto desapparecia a philosophia
da historia para subsistir tão somente
a philosophia.

No século XIX, surge numa atmos-
phera agitada por polemicas a Kul-
turgeschicht ("Historia da Civiliza-
cão"), defendida ardorosamente por
Barnes, Robinson e Lamprechet. Ne-
ga-se a possibilidade de uma "Histo-
ria Universal da Civilização" em face
da "falta de sinchronismo no desen-
volvimento dos vários naizes e prefe-
re-se (Barnés) uma historia que não
se oceune de uma inteira phase da
civilização humana, mas que siga des-
de as origens o desenvolvimento de
uma singela instituição' ou de uma
singela manifestação da civilização"
(Isoldi).

O novo conceito da historia é bap-
tizado pelo prof. Robinson "New His-
tory". A "Nova Historia" combate os
exaggeros do methodo analytlco,
o molda-se ao evolucionismo e ao me-

1 thodo genético, impõe ao historiador
| o conhecimento das íciencias políticas
: e socíbps.

Em geral, os defensores da "Nova
Historia'* soffreram influencia da ten-
dencla genética dos biologistas. Actual-
mente a "New Hlstory" domina na
America do Norte (Robinson, Teggart,
autor da "Theory of Hlstory", Mar-
vin, director da collecção "Unity"),
em França (Henry Berr, director da
collecção "L'Evolution de 1'HumonI-
té"i.'Possue cemo partidários histo-
riadorcõ de envergadura: Barr.Êt, Bar-
bagallo, Lu2?Ato, Ogden e outros.

A "New History" divide a historia
em tres phases: antiga, medieval e
moderna. A primeira abrange a civl-
lização eolitica e paleolitica; a segun-
da, a neolltlca e terceira, a dos me-
taes, desde o apparecimento destes e

I sua utilização até o surto industrial
I e scientifico do século XVIII. A íuiase

contemporânea "seria o período da
civilizarão desenvolvido sob o Impulso
das transformações scl^itlficas e in-
dustrines dos, tempos medernos".

No Brasil, consciente ou 'nconscien-
temente, Introduzirnm-se alguns prin-
clplos da "New History", com a pro-
grammação do curso de historia para
o ensino fundamental.

A "Nova Historia" exige do histo-
riador excellente cultura geral e que
faça "boa historiographla". "O histo-
riador deve ser um mestre das ton-
cepções íundamentaes de evolução
cósmica, biológica, cultural e institu-
cional e deve se habituar a pensar
era nua'quer caso pelos termes da no-
nenclalura e dos processos de evolu-
ção" «Francisco Isoldi).

Exige o conhecimento da goographia,
da anthropologla, da psychologla, da
sociologia, da endocrinologia. da eco-
nomia política, da jurisprudência, da

j philosophia, da arte. Somente, uma
preparação intensa, longa e methodlca,
poderá permittir ao individur satisífe-

I zer relativamente taes requisitos.

A DÔR NÃO
MAIS O DOMINA/

CLARO/TOMEI
CAFÍASPIRINA/

cios Estrangeiros do Japão o garantir
os direitos britannicos a uma compen-
saçfto, quando os factos tiverem sido
definitivamente esclarecidos.

O titular do "Foreign Office" of-
firma quo ó dar prova de espirito con-
fuso dizer quo no seu discurso de
quinta-feira ultima, Indicava uma mu-
dança de política, quando "pelo con-
trorlo, era uma tentativa perfeita-
mente franca de fazer a população
brltannlca c a dos outros paizes olhar
dc frente ás realidades da situação".

Accresccnta lord Halifax que sem
proferir nenhuma ameaça e não en-
cobrindo nenhum fim oceulto, visa sa-
ber fazer claramente ao mundo que,
se hoje se fizer uso da força, aquelles
que o fizerem devem esperar que com
a força so responda".

E* uma coisa que a propaganda es-
trangclra omitte sempre mencionar, e
a razão é bastante evidente: — diz o
sr. Halifax — e que nenhum dos nos-
sos compromissos será Jamais chama-
do a funecionar se de facto não exls-
tir, cm parte alguma, um perturba-
dor que faça uso da violência. Ao con-
trorio, se não fôr feita nenhuma ten-
tatlva de recurso á força e se nenhu-
ma intensão semelhante se manifes-
tar, então a influencia deste paiz que
não é de modo algum para desde-
nhar, agirá a justo titulo no estudo
de uma solução equanime por meio de
negociações". Essas palavras de lord
Halifax são saudadas por acclamações
na Câmara dos Lords.

Lord Halifax precisa, aliás, qüc os
negociadores devem falar todos a mes-
ma linguagem, pois isso constltue uma
condição "slne qua non" do exlto.

O debate termina sem que se pro-ceda á votação.
"SUGGESTÕES ALTAMENTE

OFFENSIVAS"
LODRES, 12 (H.) — "A conreren-

cia mundial para solução dos proble-mas internacionaes pendentes, segun-
do opinião do governo britannico, só
poderia ter êxito se fosse acompanha-
da convicção geral de que todos os
governos participantes desejam, slnce-
ramente, uma solução Justa e tenclo-
nam observar ao mesmo tempo na Ie-
tra e no espirito, todo o compromisso
ou promessa dada" — respondeu, esta
tarde, na Câmara dos Communs, o sr.
Chamberlain, em resposta a uma in-
terpellaçno do sr. Arthur Henderson.

O primeiro ministro declarou em se-
guida: "O governo britannico fará,
sempre, tudo que for possível para fa-
vorecer esse sentimento de confian-
ça, que só poderá ser creado se os ou-
tros fizerem esforços semelhantes".

O deputado trabalhista Dalton per-
guntou, então, ao primeiro ministro
se percebia, que a demora na conclu-
são do pacto com a Rússia causava
mal-estar np paiz e pergunta se o go-verno tem' realmente, a intenção deagir como disse. "Não procura o go-verno ganhar tempo até que possa vol-tar á política de Munlch?" — inter-
rogou o parlamentar' trabalhista.

Levantando-se, precipitadamente, osr. Chamberlain respondeu:"As suggestões do sr, Dalton são ai-tamente offensivas.
Não vejo nenhuma razão por que ademora seja attribuida ao governo des. m. britannica".

Sessão plenária, hoje, do Tribunal
de Segurança Nacional

RIO, 12 (H) — Realiza-se, amanhã,as 13 horas, a 18.* sessão plenária doTribunal de Segurança Nacional, soba presidência do ministro Barros Bar-reto. Entrarão em Julgamento vários
pedidos de "habeas-corpus", archiva-mentos, appellações, etc.. Foi organiza-da a seguinte pauta: "habeas-corpus":
n." 259 — Districto Federal — Pa-ciente: Miguel Bache. Impetrante: El-mano Cruz. Relator: juiz Pereira Bra-
ga (adiado da sessão anterior).

N." 261 — Districto Federal — Pa-cientes — Arnaldo Antônio Fiúza eoutros. Impetrantes: Luis Arnauld deCoutinho. Relator: juiz Costa Neto.
(adiado da sessão anterior).

N.° 270 — s. Paulo — Paciente:
Luis Joaquim. Impetrante: o mesmo.
Relator: Juiz Lemos Bastos.

Pedidos de archivamento: processo n.°
753 — Pernambuco — Accusados: Os-
waldo Varejáo e outros. Relator: JuizPereira Braga.

Processo n.° 764 — Districto Federal— Accusados: Augusto Silva e outros.
Relator: juiz Pereira Braga.

Processo n.° 766 — S. Paulo — Ac-
cusado: Gregorio Marcos Garcia —
Relator: juiz Pedro Borges.

REGULAMENTAÇÃO DA ORCHESTRA,
COROS E CORPO DE BAILADOS DO

THEATRO MUNICIPAL DO RIO
RIO, 12 (H) — O Prefeito Henrique

Dodsworth assignou um decreto regu-
lamentando a orchestra, os coros e o
corpo do bailados do Theatro Muni
cipal. ,

No próximo exercício financeiro, o
Prefeito estará autorizado a elevar de
74 para 80 o numero de professores
executantes da orchestra, que serão con
tractados por 5 annos, no fim dos quaes
poderão ser reconduzidos* de accordo
com a proposta do maestro regente. A
proposta de exclusão só será effectiva
depois de approvada por uma commis-
são de tres technicos de reconhecido
valor, designada pelo Prefeito. A or-
chestra permanecerá á disposição da
Prefeitura que a utilizará em festas e
espectaculos de sua iniciativa, no recin-
to do Theatro Municipal ou em outro
qualquer lugar do Districto Federal,
não podendo ser contractada por par-
ticulares nem mesmo cedida. Seus pro-
fessores gozarão férias annuaes de 20
dias e ficam obrigados a realizar um
ensaio diário de 2 horas e meia, sujeito
a prorogação de mela hora, no período
das temporadas.

O corpo coral é composto de um
maestro, um archivista e 70 corlstas,
acceltos mediante concurso de prova e
contractos por dois annos.

O corpo de baile é integrado por uma
choreographa-chefe com funeçõo de
professora da escola de dansa do Thea-
tro Municipal, uma pianista, uma ad-
junta, uma vestlarlsta, um massagista
e 42 bailarinos, sendo 10 masculinos e
32 femininos. Os componentes desse
corpo ficam obrigados a desempenhar
as funeções de comparsas quando forem
escalados.

Para a forte dôr de cabeça que se sente depois dc
tomar bebidas alcoólicas, a Cafíaspirina é providen-
ciai, porque não só allivia rapidamente a dôr, como
restabelece o bem estar e reanúna o organismo.
Cafíaspirina è um produeto Bayer e... cse é Bayer/
é bom».

Seja precavido: tenha sempre á mão Cafíaspirina.

Peça «i camprlmlisí de
Cítfittiplrina protegidos
eom papel CELO-
PHANE.

Qrmspmma
O REMÉDIO DE CONFIANÇA

contra DORES E RESFRIADOS

O BELLO
(Para o "Correio Paulistano")

Nada mais relativo do que a noção
do bello — o "To Kalon" de Platão e
seus discípulos.

O Ideal esthetico dos esculptores
gregos não é, de facto, nem evidente-
mente podia ser o mesmo dos artistas
medievos e renascentes, como o prova
a belleza da Venus de Milo, que não
é, nem a das virgens medievaes, nem
muito menos, a dos madonas de Ra-
phael."A arte moderna — pondera Va-
sari — nasceu no dia em que se pôz
um ar de mais bondade nas cabeças".

A mulher antiga, a que se refere
Horacio, a Lycoride, de fronte estrei-
ta,. "tenui, fronte", incapaz de pensar
e até mesmo de amar, não seria hoje
considerada, como a Ephire de Ca-
niões;' "exemplo de belleza"."Gloria dos olhos, dôr dos cora-
ções".

Não só muda a noção do bello com
os tempos, mos ainda não é a mes-
ma em todas os latitudes e em todas
as raças, conforme o patentearam DI-
derot e Barthez.

No tempo de Carlos Magno, por
exemplo, eram apreciadissimos os pés
compridos, sentindo-se sua mãe Usou-
geada por lhe chamarem os cortezãos"Berthe aux grands pieds"...

Na China seria isto um Insulto e
todos conhecem os supplicios a que,
ainda recentemente, eram ahi subme-
tidos as meninas para se lhes impedir
o desenvolvimento normal dos pés.

Observa sagazmente Moliére, no"Misanthropo", a cegueira dos aman-
tes relativamente aos defeitos de suas
amados:

"La pale est aux jasmins en blan-
cheur comparable;"La noire á falre peur, une brune

adorable;"La malgre a de Ia taille et de
Ia liberte;"La grasse est, dans son port,

pleine de majesté..."

Descartes, por exemplo, cujo "Dis-
curso sobre o methodo", foi pretexto
para se reunir, em Paris, em 1937,
nada menos do que um Congresso In-
ternaclonal de Philosophia, conta, nu-
ma carta ao embaixador Chanut, ter
tido, muito criança ainda, certa incil-
nação por uma menina vesga, enca-
rado, sempre, dahi por deante, com
grande complacência, os estrábicos...

A razão, deu-a Voltalre, magistral-
mente, no "Dicclonario Philosophico""o bello, pára o sapo, é a sapa" —"le beau pour le crapaud c'est sa
crapaude".

• "Perguntae oo sapo — diz elle —
o que é a belleza, o grande bello —
o "To Kalon". Ha de responder-vos
que é a sapa, com dois enormes olhos
redondos, saltando de pequenina ca-
beca, com immensa gucla sempre aber-
ta, a barriga amarella e o dorso par-
doengo."Interrogae um negro da Guiné. O
bello é, para elle,, uma pelle escura,
unetuosa, olhos encovados, um nariz
medonhamente chato."Consultae, cmflm, os philosophos:
hão de" responder-vos por metaphoras
lnintelligivels".

IVAN LINS

Se Voltalre retornasse ao mundo,
ainda encontraria metaphoras obscu-
ros sobre o "verdadeiro", o "bello" e
o "bom". Ficaria, porém, indubita-
velmente satisfeito com a philosophia
que tem, por principio fundamental,
o axioma: tudo é relativo, eis o único
principio absoluto".

E, realmente, adverte a sabedoria
popular que "tudo tem os seus con-
formes".

Ora, o "absoluto" é, para os phi-
losophos metaphyslcos, como a própria
palavra, em sua etymologla, o está dl-
zendo, aquillo que é livre e não apre-
senta a menor relação de dependência
para com coisa alguma. Conhecimen-
to l ou' noção "absoluta" é, portanto,,
aquella que existe íwr si mesma, sem
se subordinar a nenhuma condição.
Entretanto — envidenciou-o Kant —,,
todas as nossas concepções apresentam
duas partes: uma "objectiva" e outra
subjectiva".

A parte "objectiva" é a que i:rovem,
através dos sentidos, do ambiente, isto
do mundo exterior, que é o objecto"
contemiJlado; á parte "subjectiva" é
a ligação que o nosso cérebro, isto é,
o "sujeito contemplador", opera entre
os elementos hauridos, pelos sentidos,
no mundo exterior.

Dependendo, portanto, tedas as con-
cepções humanas, do ''mundo" e do"homem", de accordo com a lumino-

i sa doutrina de Kant, todos os nossos
conhecimentos não podem deftar de
ser "relativos" ao mundo e a nós, de
sorte que a perda de um sentido im-
portante basta para oceultar-nos enor-
me série de noções ou conhecimentos,
assim como, reciprocamente, a acqui-
sição de um sentido novo nos revela-
ria factos de que não podemos sequer
formar idéa.

E' evidente, por exemplo, que a as-
tronomia não poderia existir numa
raça de cegos e nem ainda, como o
faz ver Augusto Comte, se a atmos-
phera, através da qual observamos bs
corpos celestes, fosse constantemente
encoberta por toda parte.

Mostra Diderot, em duas pequenas
obras primas: "Carta sobre os cegoí
para uso dos que vêem" c "Cartas
sobre os surdos para uso dos que
ouvem", a somma immensa de idéas
de que nos priva a perda de um
sentido.

O horror de passar a vida num ca-
labouço eem luz e a idéa de pudor,
por exemplo, não existem para os ce-
gos natos, como, em sua celebre auto-
biographia, o confirma Helen Keller.

Podem os cegos natos adquirir os
cuidados correspondentes ao pudor pela
recommendação dos que vêm, sem, en-
tretanto, compreender, nitidamente, a
necessidade de taes cuidados.

E' que não possuem a noção visual
de coisas feias e bonitas...

Tambem os sonhos delles divergem
fundamentalmente dos nossos: nunca
se lhes apresentam, como aos videntes,
nos sonhos, imagens vlsuaes, prepon-
derando, sobre os demais, as tactls.

Não sendo a nossa espécie provida
de um sentido que lhe permitta dar-
se conta, dlrectamente, do phenomeno
magnético, este lhe passaria completa-
mente despercebido se lhe não fosse
indirectamente revelado pela visão.

COMO DEVE SER INTERPRETADO 0 ART. 62
DO REGIMENTO DE CONTINÊNCIAS

UM AVISO DO GENERAL MINISTRO DA GUERRA
RIO, 12 (Da nossa succursal, via

Vasp) — O general Gaspar Dutra, Ml-
nlstro da Guerra acaba de baixar o
seguinte aviso:

"O commandante do 1.° B. C, em
data de 17 de abril ultimo, encami-
nhou ao da I. D., 1 com o seu pare-
cer, a consulta formulada pelo capi-
tão Alcyr de Avlla Mello, da mesma
unidade, formulada nos seguintes ter-
mos:

"Estando um sub-tenente em vehicu-
lo de condução collectiva (omnibus,
por exemplo),-onde só haja uma vaga
no banco em que o mesmo está senta-
do, qual deve ser sua condueta, no
caso de entrar um official, tendo em
vista o que preceitua o artigo 62 do
Regulamento de Continências?"

Em solução, declaro, para publiclda-de em Boletim do Exercito, o seguinte:
a) resalvados os casos previstos na

parte final do artigo 62 do Regula-
mento de Continências, em coso algum
a praça poderá sentar-se ao lado de
offlclal; e por isso,

b) no caso da consulta, e qualquer
que seja a graduação da praça (respei-
tadas as excepções do artigo 62 já re-
feridas), deverá o official considerar
completa a lotação do vehiculo, antes
mesmo de nelle penetrar.

Declaro, outrosim, que a presenteconsulta se applica aos militares quan-do fardados, em vehiculos de transpor-
te publico, em que haja expressa prohl-blção de viajar de pé. (a.) generalEurico Gaspar Dutra".

r
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JOUN GARFIELD E 08 6 "ANJOS DE
CARA SUJA", REUNIDOS PELA WARNER,

EM "TOKNARAM-ME CRIMINOSO"
John Oarflel, o maior e mais scnsaclo-

nal" descobrimento" de Hollywood em 1938,
figura Inesquecível e completa de "Quatro
Filhas", lã é, neste Inicio da estação de
1930, o astro mais emocionante!

O amargurado pessimista daquella ma-
ravilhosa versão da obro de Fannie Hurst
_ a figura centrallssima de "Tornaram-me
criminoso" (They made me a criminal),
o vigoroso drama do Slg Herzlg, levado

(ir
Joan .Crawford como os "fans" a querem !

JOAN

CRAWFORD
MABdAHET

SULLAVAN
YOUNG-DOUGLAS

m BA1NTER

MULHER PROHIBIDA
"The Shining Hour"

Complementos: Noticias do dia
(re. p| avi5o) — Embellezando
o Bello, uma "curiosidade" de

Pete Smith.

Nonhum lilm estreado no"METRO" «erá exhibido
em outros Cinemas deita
Capital ante* de passados
BOdiaode suas exhtbiçõoo

neete Cinema.
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ALEXANDRE BRAILOWSKY, HONTEM, NO THEATRO MUNICIPAL

NOTAS DE ARTE

t*

"ROMANCE DE UM TRAPACEIRO" SERA' ESTREADO
NO UFA PALÁCIO
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ao palco com exito estordalhacante e ex-
trahldo de uma novella de Bertram Mil-
lhaucer e Beulah Marie Dix, que a War-
ner realizou com a direcção de Busby Ber-
keley.

Mas não consegue estar sú, nesse filme,
o admirável Oarfieldl Nao o consegue
parque, a seu lado, outros talentos se
alinharam e estes são os extraordinários
garotos de "Anios de cara suja".

Não consegue ser o unlco imam do filme,
porque, ainda, nelle encontramos Claude
Ralns, Mac Robson, Gloria Dickson e Ann
Sberldon! Porque "tornaram-me criminoso"
é um filme todo de grandes artistas, por-
que vigorosa e cheia dc responsabilidade
é sua trama. O Bandeirantes exhiblrá a
partir de quinta-feira próxima.

"MULHER PROHIBIDA"

Joan Crawford, Margarct Sullavan, Ro-
bert Young, Melvyn Douglas e Fay Baln-
ter é o esplendido "qulntteto" de "Mu-
lher prohlbida" que o clne Metro (ar con-
dlcionado) está exhlblndo.

"Mulher prohlbida" é a historia de uma
bailarina da Broadwoy que se une pelo
matrimônio a um rapaz do. meio-oeste do
paiz, indo viver com elle na sua fazenda
nativa, onde reside, tambem, um Irmão
de seu marido.

Ahi têm inicio os momentos mais dra-
maticos do filme, onde os cinco queridos
"astros" da tela, mais uma vez, nos de-
monstrom as suas Innegualaveis quallda-
des artísticas.

1|

perseguld W&jSf /*<K. 
"• 

_S|

I)E MIM UM ^IriÉíj
CRIMINOSO ! ¦ 

ipf/ \3

No programma:

! PAPAGAIO MALANDRO
Desenho colorido de Walt

J Disney. |
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í JOHN 1

Passou-se, hontem, â noite, na nossa
mais prestigiosa casa de espectaculos,
algo que quasi nunca acontece, mas que,
por se tratar de um concerto de Brai-
lowsky, não poderia, deixar dc se verlfi-
c_7s _ o theatro inteiro, da3 frisas á
platéa, dos camarotes aos balcões e ás
galerias, foi completamente tomado por
um publico selecto e cheio de enthu-
siasmo, ansioso por ouvir o grande pia-
nista que é uma espécie de namorado
ie todas as assistências do mundo.

Raras vezes se regista, cm São Paulo,
:m facto semelliante; mas, quando se

.egista, se o facto vale como índice do
requintado bom-gosto dos paulistas, em
•ciação á musica pianistica, vale, tam-
bem, em relação ao artista que se apre-
-anta, por uma verdadeira consagração.

Hontem, á noite, com effeito, se se
y.õz em evidencia o calor com que o
nosso publico aprecia os bons concertos
de piano, collocou-se, egualmente, em
incgualavel relevo, a arte soberba des-
ce poeta ão teclado, que é Brailowsky.

O artista esteve, como sempre, á altura
' das mais ansiosas expectativas; e o au-

dítorio correspondeu ao mérito de Brai-
lowsky, com um enthusiasmo quasi de-
lirante, que deve ter tocado, sem du-
vida, a sensibilidade do famoso inter-
prete de Chopin.

O concerto áe hmtem, no Municipal,
teve inicio com o "Concerto em ré me-
nor", de Bach, peça que serviu, por
assim dizer, para 

"aquecer" a assisten-
cia. Foi no segundo numero da prl-
meira parte ão programma, no "Rondo

em sol maior, op. 129", de Beethoven,
que se estabeleceu, definitivamente, o
"clima" de sympathia e de intima
compreensão, entre o concertista e os
ouvintes. Brailowsky executou essa dlf-
ficil pagina com uma technica perfeita
em grau absoluto, e, a partir desse mo-
mento, o seu domínio, sobre a sen-
sibilidaãe geral, foi completo.

Na segunda parte do programma, fl-
guraram apenas musicas de Chopin,
autor predilecto do executante e da
quasi totaliáaâe do mundo feminino.
Das peças executadas, a "Balada, em
sol menor", constituiu um grande ins-
tante de belleza; a "Valsa, mi-bemol
maior", foi o que se poderia desejar,
quanto á elegância estylistica da in-
terpretação; entretanto, a pagina que
mereceu, de Brailowsky, um carinho
particular, foi a "Polonaise, lá-bemol",
de que o concertista deu uma execução
francamente magistral, máscula e em-
polgante, conseguindo effeitos como que
de orehestra, que nem mesmo os gran-
des senhores do teclado alcançam sem-
pre que se exhibem.

Da terceira parte do programma, os
números que, a julgar pelos applausos,
mais agradaram, foram a "Suggestão
âiabolica", de Prokojleff, e a "Rhapso-
dia n.° 6", de Liszt. Brailowsky não é
artista apenas quando toca; é artista
— e artista soberbo — tambem quando
organiza programmas — coisa de que
deu prova, de novo, na noitada de hon-
tem, escolhendo, para encerrar a sua
série de execuções,'a referida "Rliapso-
dia", de Liszt. Trata-se de uma va-
gína que, além da belleza intrínseca da
concepção musical, apresenta effeitos
espeetaculares, áe maneira a marcar,
profundamente, na sensibilidade do au-
ditorio, um momento extraordinário de
emoção.

Senão Brailowsky o concertista, e
sendo as peças executadas as que se po-
deriam denominar "queridas" da pia-
téa, nem é preciso dizer que o celebre
pianista foi alvo de enthusiastica ova-
ção, o que o obrigou a dar extras que,
precisamente por serem o que foram,
não deixavam margem para que o pu-
blico se animasse a retirar-se ão thca-
tro. — POL. 

'

VI SALÃO PAULISTA DE BELLAS ARTES
O Conselho dc Orientação Artística do

Estado convida os artistas, cujas obras lo-
ram expostas no VI Salão nvitüaj*
Bellas Artes, a providenciarem a retirada
dos mesmas, na secretaria da escola ce
Bellas Artes de S. Taulo, A rua Oa.c íe
Agosto n.o 39. até o dia 15 do corrente,
das 8 ás 11 e das 13 ás 17 horas.

Os artistas premiados cm Balões nnr<-
riores deverão procurar seus diplomas, we-
dalhas e menções honrosas nessa mesma
repartição nos dias e horas acima cstlpu-
lados.

M u

COMMUNICADOS
"TIRADENTES" CONTINUA SEU EXITO
NO CARTAZ DO THEATRO SANT'ANNA

O theatro SanfAnna tem acolhido mui-
tidões que - lá vão assistir á peça "Tira-

dentes", de Vlriato Corria. Maglstralmcn-
te escrlpt ao concatenada, a peça apre-

A historia de um Jogador narrada no
t.'ivlo inconfundível de Sascha Gultry.
Una seqüência divertida de quadros cheios
ri.- malícia e ao mesmo tempo de uma
ciofunda realidade.P 

Um homem que ioga para ganhar di-
nhelro. Bem a menor paixão... Apenas

para ficar rico Nessa profissão abusa
da arte de lesar o próximo. Appllca nos
parceiros, para condemnal-os, "trues" ma-

glstraes... A clgarrelra que releva na sua
superfeie polida a carta do vizinho...
A maneira de lançar a bola na roleta para

TEMPORADA OFFICIAL, com
o auxilio c sob o controle do

S. N. T. do Ministério da
Educação.

DEIORGES
dará, HOJE, ás 20 e 22 horas,

mais duas representações de

TIRADENTES
A peça que está obtendo o maior

suecesso do theatro histórico
no Brasil.

A obra máxima de VIRIATO
CORRÊA.

JOHN
GARFIELD
OSftlUOSDE
CARA SIMA'.'

A Claude Rair»' 
Ann Sheridan
May Robson
Gloria Dickson

" sm, pp-
PROHIBIDO

ATE'
14 ANNOS *
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UM GRANDIOSO ESPECTACUI-0 NO DIA
2(i, NO MUNICIPAL

Será realizado, no dia 26 do corrente,
um grandioso espectaculo a favor da be-
nemerente "Casa do Actor" promovido pe-
lo Syndicato dos Trabalhadores de Theatro
em São Paulo, que reunirá no Theatro Mu-
nlclpal as maiores celebridades artísticas
brasileiras, choreographicas, vocaes e
muslcaes, que, num gesto de elegante ai-
truismo, puzeram a sua brilhante colla-
boração A disposição da directoria da-
quetle orgam da classe theatral. Essa
grandiosa solrée de arte, que Ilcará me-
moravel nos annaes do theatro brasllei-
ro, constará de uma parte de bailados,
outra de orehestra symphonlca, solos
instrumentaes, por celebres virtuoses, e
audição de canto.

ESPECTACULOS DE HOJE
SA:ÍT'ANNA — "Tiradentes", de Viria-

to Corrêa.
BOA VISTA — "Bailo ai Savoy", pela

Cia. Alba Reglna-Pranca Bonl.
CASINO ANTARCTICA — "Camisa de

força", pela Cia. Lyson Gaster.
ARTISTAS QUE SE KXIHBIRAO EM

S. PAULO
ALEXADRE BRANLOWSKY, no Mu-

nlclpal, depois de amanhã.
AMÉLIA REY COLLAÇO e sua compa-

nhia de comédias, dia S de Julho, no
SanfAnna.

CARLOS LITEN, num recital de poe-

DEPARTAMEVTn MUNICIPA1 DE
CULTURA

Os dois concertos que o Depírfamento
de Cultura promoverá, ainda neste ma,
despertarão certamente o mais vivo MU-
resse, não sô nos nossos meios artísticos,
como no publico em geral.

O primeiro desses concertos, quo "
realizará no dia 16 do corrente, ás ai
horas, no Theatro Municipal, Cara a
cargo do Quarteto Haydn e o Corai Pio-
llstano, dois applaudidos conjun'.! «a-
quelle D-partamento, e obedecerá no se-
guinte programma:

l.a Parte — Haydn — Quarteto op. il,
n. 3. pelo Quarteto Haydn.

2.» Porto: — F. de Ia Tombelle - Be-
nedicta es tu; S. de Bencdictls — PatW-
dade das coisas humanas (madrlci'1 '
Berceuse da Boneca; Loren?o Fernande. -
4 Eoigrammas matinaes; Frutuoso Vianna
— Sabiá; e Sousa lima -- C*nto dc M-
tuto, pelo Coral Paulistano, jjb a regência
do maestro Frutuoso Vianna.

3.a Parte: — Mendelssohn — Quarteo
em mi menor, op. 44, n. 2, pelo Qnarte'0
Haydn,

O segundo concerto, que 6 de plano »
musica de câmara, esln confiado á e.ecu-
ção da eximia nlanfsta Antonl-tti mt_'
c do Quarteto Haydn c terá lugar no dia
19 do corrente, ás 21 horas, ne Theatro
Municipal.

Para esses dois concertos será 'oi>r.'.M
um preço minlmo nas localidade"; prlaü-
pães, sendo Inteironrnte gratuitos os um-
phltheatros e galerias.

Os Ingressos oue, o partir de terca-lel-
ra. 13 do corrente, estarão á venda J"
bilheteria do Tli-atro Mun'r_. '• custara»:
Poltronas: 2$; frisas e curr ctea tle '•'
com direito a 5 lugares: 1.05: baleies e
foyers 1$; camarotes de 2A com direito
a 5 lugares. 5$00P.

Os ingressos gratuitos lamobitlieatros e
çjalrrias) noderão ser procurados iie5!a '
mesma bilheteria.

favorecer uma linda dama que apontara
íorte num determinado numero.

Toda a vida trepidante de um caslno
com os seus typos singulares, transita pelo
filme filtrada por uma sátira perversa e
ao mesmo tempo compasslva. No final o
Jogador se torna honesto. Passa a Jogar
por amor ao Jogo. E adquire dahi por
deante fama de "trapaceiro".

^M mãSÊmmmmmtmmTéma^mma^^

OBRIGAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS
ALLÊMÃS ATÉ 25 ANNOS

BERLIM, 12 (H.) — Conda que se-
rá promulgada este anon a lei que ini-
põe a todas as jovens até 25 annos a
obrigação de serviço durante um anno.
Essa noticia foi dada pelo dr. SyruP'
secretario de Estado do Ministério w
Trabalho, perante os membros das cal"
xas econômicas da Allemanha Centrai,
reunidos em Magdeburgo.

Actualmente, no principio deste ar."
no, o serviço obrigatório só se apP"-
cava para as jovens que desejasseio em-
pregar-se, mas decisão do Reicn 'ol

tomada em face da penúria de mao oe
obra e assim, serão aproveitadas em
diversos serviços as jovens disponível-

sla, no dia 19 do corrente, na Alliança
Franceza, á rua Bôa Vista, 68. ,,

ELSA MERLINI, com sua companhl» «
comédias, no dia 30 do corrente, no m»
tro Municipal.

Itália Fausto

*enta tres. actos e vários quadros de ef-

A figura do martyr de Villa Rica, en-
cornada por Delorges, é dessas que, dlffi-
cilmente, se olvidam.

Os demais vultos do commovente drama
são interpretados por Itália Fausto. Amélia
de Oliveira, Rodolpho Mayer, Modesto de
Sousa, Luisa Nazareth, Rcstler Junior,
Francisco Moreno, Norma dc Andrade etc.

Hoje, haverá mais duas sessões, ás 20
e 22 horas, com venda de ingresso a qual-
quer hora.

THEATRO MUNICIPAL
TEMPORADA OFFICIAL DE 1939 — Empresa N. Viggiani

QUINTA-FEIRA, DEPOIS DE AMANHA, AS 20,45 HS.

JS.° RECITAL

Brailowsky
Bach — Busoni — Scarlatti — Schumann — Chopin —

Debussy — Villa Lobos — Listz — Balakireff.

i-m
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ASSOCIAÇÕES

.vvniOATO PATIIONAI. DOR DARBIIROB,
^r__.H.^ÍN«^u,.jinKmo8 r.

B__._._* .^ramníífe1 d°'
11 •r.mmiinlc ino-i «<•» cabclli-lmlro» o .en-
i__S_n_ out d» Íc-Orfo com o decreto n.o

« M de Ao.mttur aló o próximo dia 30
_ _l_r d? llceença, exlBldo pelo jcrvlco
„Blt_ío dó FliMH»c80íV°"»,'__' _ °"
___md„ P«'i"Ao «rflrl _e--e eit. 6yn-
l-nlo .5ira mdhorM Informacoej. ,
__ RriiUM-ae hojo, _| 21 hora», na »é-

deale dc.te «yndlcalo, A ru» 11 de Agos-
io n.o 30 • 2° liniI"r' mnB ''cu,ll"° tlu s,"i
dlreciorla".
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE PROPAGANDA

rui 8. nador Fcijô. 1011 - 2.» andar, rounc-
_ „ dlrerlorla da Associação Paulista de
pio_„aiidn, em conjunto com a comml»-
Jo do «yndlciincln c commlsslio pró-novos
,_. los Entre os vario» ossumplos a serem
l_tado. na reunlAo semanal da directoria
i» A P P.. ílcurn a discussão do ante-

nrojVcto 
'do 

Código do Ethlca Profissional
ia Pronnsanda, apresentado pela Associa-

rio Brasileiro de Propaganda, c rcdacçlo
final dM «UggMtde» c altcraçOc» a serem
propostas pela A. P. P. »" referido Co-

poderio tomar parto na rcimISo os
membros dos demais commlssfies, bem co-
mo os foclos, em geral.

APROXIMAÇÃO COMMERCIAL
ITALÓ-SOVIETICA

ROMA, 11 (H.) — Annuncia-se que,
conforme o recente accordo commer-
clsl iialo-sovietlco que regula o desen-
volvimento dos relações commerciaes
entre os dois paizes, o governo sovic-
tico tomou as disposições necessárias
para a applIcaçSo do accordo. Essas
disposições nutorizam o Banco do Es-
tado da União Soviética a effectuar
a transferencia ás differentes empre-
s_ industriacs e commerciaes italia-
nas das sommas correspondentes ás
mercadorias compradas pela Rússia.

Demonstração da efficiencia militar
italiana na Aibania

TIRANA, 12 (H.) — A Agencia Tc-
legrapliica Albaneza communica: "A

população da capital assistiu hontem
Imponente espectaculo da efficiencia
guerreira da Italia. A divisão moto-
rlzada "Centitura" executou uma sé-
vie dc acções demonstrativas que fo-
ram acompanhadas com enthuslasmo
pela multidão. Essas demonstrações
foram assistidas pelo tenente-general
commandante do Exercito, general
Guzzoni, presidente do Conselho, mem-
bros do governo e altas autoridades
civis e militares.

Toda a Albânia festejou hontem
com grandiosas manifestações popu-
lares o acto do rei e imperador offe-
recendo um estatuto íi. Albânia.

As autoridades e o povo exprimiram
nessa occaslão a sua adhesao enthu-
slastica e total ao regime de ordem e
liberdade instaurado 'na Albânia sob
a égide da Italia fascista.

IMMIGRAÇÃO SELECCIONADA PARA
0 BRASIL

PAREDES
REFRIGERADAS

exclusividade de
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CONSERVAM
INALTERADA

a seiva vital dos
alimentos

W__^kW

¦ím - i FRtClPAIRE

Garantido peta General Motora,
o novo Frigldaire 1939 nfio conser-
va apenas os alimentos; graças ao
seu sensacional e exclusivo systema
de paredes refrigeradas, renova o
seu viço natural e a sua seiva vital,
mantendo-os frescos mais tempo do

que nunca. Compare os legumes
conservados num Frigidaire e
cm qualquer outro refrigerador
e veja a espantosa differençal

PRODUCTO DA GENERAL MOTORS

AGENTES FllGIDAIIII. MOTORIZADOS EU SAO PAULO CASA PRATT S. A. — Ru* Joié Bonifácio, 117 * WILSON RUSSO * CIA. LTDA. - Avenida São Joio, 1105 • Oulros Agentes nas Principa.i
Cidades do Paiz

São Paulo Medico-Sociai, através da palavra
de um scientista patrício

O dr. Holion Póvoa, apesar das cílns, nhoras Cathollcas, modelar instituição que
quo Uic emolduram a cabeça c que Já ser-, tem na andropbobla o segredo maior de
viram dc mote a um outro medico, tam-, sua vlctorla. D. Ólga Paiva Melra capl

INTERESSANTE ENTREVISTA DO
SR. BANDEIRA DE MELLO CONCE-
DIDA A' "REPUBLICA", DE LIS-

BOA, SOBRE O ASSUMPTO
LISBOA, 12 (H.) — A "Republica"

publica uma entrevista do sr. Ban-
tlelra de Mello, representante do Bra-
sil na Conferência do Trabalho de Ge-
nebra e que passou recentemente por
Lisboa.

O sr. Bandeira de Mello declarou,
referindo-se á emigração para o Bra-
sll: "Recebendo o nosso paiz emigran-
tes de origens diversas, vindos de to-
dos os continentes, a actual política
de colonização do Brasil propõe-se so-
bretudo a promover uma corrente emi-
gratoria de selecção, favorecendo a ad-
missão no território nacional de ele-
mentos com afinidades ethnicas mo-
raes e culturaes com a nacionalidade
brasileira, de progenie e de formação
essencialmente luzitana".

O si'. Bandeira de Mello acerescen-
tou que esperava por oceasião da sua
viagem de regreso, passar algum tempo
im Portugal,

ALISTAMENTO DE RECRUTAS NA
AVIAÇÃO BRITANNICA

LONDRES, 12 (H.) — Mil cento e
cinco jovens recrutas alistaram-se du-
rante a ultima semana na aviação bri-
tannica, contra 320 no mesmo periodoem 1938, o que eleva a 9.643 o total
dos pilotos, observadores, aviadores e
aprendizes alistados na aviação mili-
car do reino desde 1.° de abril do cor-
rente anno, contra 3.444 para as dez
primeiras semanas cm 1938.

Toda. as provas de habilitação,
para effeito de transferencias de
funccionarios, devem ser realiza-

das nas sedes dos serviços

bem lllustre o dr. Leonel Gonzaga, o dr.
Hcllon Póvoa, dizíamos, é um dos expoen-
tcs mais respeitáveis dc nossa moderna ge-
ração dc clínicos. Docente da Faculdade
Nacional do Medicina; titular da Acadc-
mia, onde viu coroado vários dc seus
trabalhos; antigo presidente da Soclcda-
dc de Medicina e Cirurgia do Rio dc Ja-
neiro, o dr. Hellon Póvoa tem deixado cm
todos esses postos traços luminosos dc sua
passagem. Inscrlpto para o próximo con-
curso de Fathologla Geral da Faculdade
Nacional de Medicina da Universidade do
Brasil, o dr. Hcllon Póvoa se viu surpre-
cndldo com um desvanecedor convite da
congregação da Faculdade dc Medicina de
B. Paulo para examinar os candidatos a
egual cadeira daquelle estabelecimento dc
ensino, o que representa, talvez, um pré-
vlo Julgamento ao seu exame. Dc regresso
ao Rio, fomos ouvll-o e eis aqui o seu
cnthuslastlco depoimento sobre o grande
Kstodo bandeirante no sector de suas actl-
vldadcs de homem dc sciencia:

S. PAULO-BRASIL
— "S. Paulo da orgulho dc ser brasl-

lelro. Seu parque lmmenso de actlvldndcs
íerventes não só conforta como estimula.
Ali o homem é um valor unitário, que,
na engrenagem lmmcnsa, não pódc parar,
sem claudtcaçõo do conjunto, tal é a per-
feita entrosagem das actividades na or-
ganização do trabalho, na terra bandcl-
rante. Sempre que posso vou a S. Paulo,
ao contrario de muitos, satisfazer e reto-
nlflcar os meus vivos sentimentos dc sa-
dia brusllldode, que não deve ser confim-
dida com o endeusamento budhlsta á Pa-
tria, mas sim com um culto actlvo, rico
de sentimentos altruístas o dc rígidos cum-
prlmentos de devores. Honrado com um
convite, mais uma vez busquei a torra PI-
ratlnlnga, menos como Juiz de um con-
curso, que como visitante que anseia co-
nhecer mais o Brasil para cada vez menos
elogiar o estrangeiro.

O HOSPITAL DE CLINICAS
Uma grande lição se ergue sobrancelra

c edificante a nós cariocas: o Hospital
dc Clinicas. Emquanto o esqueleto do nos-
so, com quasi oito mil contos sacrifica-
dos ás intempéries, fica no abandono, o
prof. Cunha Motta, director actual da
Faculdade dc Medicina, mestre consumma-
do c espirito empreendedor e ordeiro, cm
22 mezes, Inaugurará o majestoso Hospl-
tal de Clinicas da Faculdade, cujo custo
excederá de vinte mil contos. O triumpho
Já se vae processando, não está mais nos
prdjectos e plantas. Sabe ao céo em bló-
cos altanciros de linhas sóbrias ao lado
da Faculdade. Conquista magnífica.

Nada dc firmas concessionárias, crcdl-
tos votados, pagamentos futuros, etc, etc,
soluções paulistas: dlnhelros entregues á
Faculdade (1.500 contos mensaes), paga-
mentos á vista. As concorrências parclacs,
tudo cm rythmo marche-marche, tal como
os bandeirantes afundavam no mattngal
virgem — na vontade: uma decisão ie.so-
luta, no espirito, a seducçao de um senho
enamorado, O Hospital comporta 1.21)0 lei-
tos, distribuídos por dezesete serviços c!i-
nicos, correspondentes ás varias cathcdras
da Faculdade, todos com Installaçoes com-
plexas para magistério, assistência e pes-
qulsa. Seria uma offcnsa para S. Paulo,
se dentro da sobriedade com que objectl-
vam seus ldeacs, faltasse no novo orgam i
do ensino medico algo de "ultima palavra"
na technica dc construcção hospitalar. Tudo
foi previsto e provido.

O ENSINO MEDICO
— "A quem felicitar? A S. Paulo? Ao

mestre Cunha Motta, ao actual Interven-
tor, como o seu lllustre Secretario de Edu-
cação, dr. Guião, pela felicíssima oppor-
tunldado que o destino lhes proporcionou
ligando para sempre seus respeitáveis no-
mes ã eternidade de uma grande e bene-
mcrlta obra? Não. Ao ensino medico que
sempre viveu a vida heróica de manter um
nivel cultural que nunca nos deshonrou,
máo grado as terríveis criticas do mo-
mento, na armadura de uma organização
precária, num regime de constantes aper-
turas. A Faculdade de S. Paulo Já era
modelar para as suas disciplinas básicas,
o ensino clinico agora feito em moldes
condignos, pela excellcncla das installa-
ções completará a cupola merecida de uma
obra que honra o Brasil. Fellcltemo-nos a
todos, como brasileiros que almejam o cn-
grandecimento de sua terra.

O INSTITUTO DE HYGIENE
Outra, instituição admirável d.3 S. Paulo,

com um passado esplcndente de serviços
Inestimáveis, que assegura um futuro ain-
da mais grandioso, é o Instituto de Hy-
giene, dirigido pelo prof. Paula Sousa. Con-
Junto harmonioso dc dlrecção difílclllma
de comprovada efficiencia pratica, quer

RIO, 12 (Da nossa succursal, via 1 no exercido sanitário, como nos domínios
VASP) — Com n fim rip pvllnr wiln- da pesquisa pura do ensino medico, da• ...in o nm an mui som- (_ educ'aç&0 hyg|enlca, da puericultura c da

assistência social!
O grave problema da alimentação na-

clonal, felizmente hoje delineado em pos-
tulados bem mais precisos, ainda quo tin-
gldos por cores bem sombrias, multo deve
ao Instituto de Hygiene, particularmente
ao seu sablo director, prof. Paula Sousa.
Na feliz manhã em quo Improvlsadamenic
lã compareci, ritual de visita sempre acon-
sclhavel a todo e qualquer visitante que
queira vér e não só olhar, o Instituto
era todo uma palpitante offlclna: luz cm
profusão, estado de limpeza e ordem, ca-
mo alhures sóo acontecer cm dias de vlsi-
tas offlclaes, funccionarios a postos, sa-
bulatorlos de pediatria e puericultura
cheios, um professor de physlco-cllnlca
dando uma aula sobre gazes do sangue a
médicos que faziam um curso especializa-
do, um technlco de estatística colllgindo
dlfflccis e escassíssimos dados sobre
longevidade entre nós, um physlologista
aferlndo apparclhos de metabolls-
mo basal, tudo fervilhando actlvl-
dade, dynumlsmo esse que sem du-
vida reflectla a vlvacldadc de mo-
vlmentos o a bôa vontade do eminente dl-
rector, prof. Paula Sousa, que em uma ho-
ra realizou a maravilha de synthcsc de
nos mostrar, a mim c mais ao lllustre ca-
thedratlco de Recife, prof. Aggeu Maga-
lhães, o que só se pode vêr em dias de
demorada e paciente visita. Um dia Já é
a unidade de tempo dc visita do Instituto
de Hygiene, tanta coisa Interessante Já
possue esse grande orgam de investigação
e de educação do portentoso Estado ban-
delrante.

O EDUCÀNDARIO D. DUAH'1 i:
— "Fiquei devendo, na manhã recente

de curta estada em S. Paulo, ao emlnen-
te prqf. Sérgio Melra, um obséquio que
considerarei de bom grado de valor lrres-
gatavel — uma visita ao Educandarlo D.
Duarte. Com a sclntillante "verve" _e dis-
cipulo de France, baptlsou a Liga das âe-

i.néa mil beneméritas senhoras, nessa
Impressionante Liga, que mantém, sem
desavenças, nove departamentos, com um
movimento annual de alguns milhares dc
contos.

A Liga das Senhoras Cathollcas é um
tiro de misericórdia cm todos os homens
que ainda tem lllusões sobre a supremacia
da fortaleza do seu sexo. Nesse particular
da mlllcnar contenda entre as dlvergcn-
cias especificas do sexo, a Liga é uma vi-

Noticias do Interior
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SANTOS
(Succursal do "CORREIO PAULISTANO" - Rua Frei Gaspar, 118)

EPILEPSIA
E ATAQUES

Romolla ao Di Ruy Quinlamlha.
nomo. odade. ondoioco. sympto-
mas completos e le.eboiá uma
joceila giatia Só poi escrip.o.

C. Postal, 876-S.Paulo

va c eloqüente lição do ridículo com que a
historia attribuiu sò ao homem attr.bu-
tos de organização, disciplina, ordem,
energia. Na sede central, que funeciona
como cérebro de iiimi extraordinária or-
ganização, repleta de pessoas femininas,
ha pelas paredes, ao invés de futeis espe-
lhos, giaphlcos e quadros Impressionantes.
Em Buenos Aires, senhoras patrocinam, em
S. Paulo, senhoras dirigem emprecndlmen-
tos de assistência social como o "D.
Duarte", que é na sua magnitude con-
fortadora um nono da grando obra com
que as senhoras dc S. Paulo, honram c
dignificam u "Mulher brasileira", cujas
reservas dc alma boníssima e superior ln-
telllgencla não podem nem de long; ser
apreciadas na fatuldade mundana.

No "D. Duarte", em terreno neutro das
convicções religiosas, num ambiente sadio
do moral, ha todos os elementos para uma
assistência a menores, com repulsa ao
oclo e á prosmlculdade, taes como escolas,
officinas, assistência medica, pratica ln-
tenslva da horticultura, vivendo os núcleos
do 30-40 menores, ,do mesmo nivel dn eda-
de mental, em lares, na intimidado-de um
casal bem constituído, digno e dc habl-
tos puros. A vida ali é nobre e feliz.

expulsão do esta

SANTOS, 12.
COMMEMORAÇÕES DA BATALHA

DO RIACHUELO — Teve condigna
commcmoração nesta cidade a data da
batalha do Rlachuclo.

Pela manhã, os conscrlptos do 5."
grupo de Artilharia dc Costa, Forte do
Itaypu', prestaram compromisso á
bandeira, cerimonia essa que se reall-
zou na praça da Republica. A seguir,
effcctuou-se um desfile, passando as
forças em frente ao palanque officlal,
armado na praça Mauá.

Commanúou a tropa que tomou par-
te no desfile o major Jayme Mathlas
Rincão, sendo as 1." e 2,a baterias com-
mandadas, respectivamente, pelos l.os
tenentes Gastão Souto Gomes Carnel-
ro e Antônio Máximo, servindo de of
ficial dc ligação entre o major Ary
Luis Monteiro, commandante do grupo
e as forças em formatura, o 1." tenen-
te Justiniano Vasconcellos Passos. De-
pois do desfile da bateria dos conscri-
ptos do Forte do Itaypu', que causa-
ram a mais agradável impressão pelo
garbo com que se apresentaram e o
grau de preparação que por elles foi
revelado, marcharam tambem em fren-
te ás autoridades civis e militares, que
se viam no palanque officlal, o Tiro
de Guerra n.° 11, o Tiro 598 (Cia. Do-
cas de Santos), os alumnos do Asylo
Creche Analia Franco e uma secção do
Gymnaslo Municipal Santista.

 A Liga Naval Brasileira, sec-
ção de Santos, prestou homenagem a
Barroso, o bravo commandante das
forças navaes brasileiras na famosa
batalha, do, Riachuelo....-." .-„'...

A's 20 horas, pelo mlcrophone da
Radio Atlântica, falou o dr. Clovis
Lacerda, e, pela P. R. B.-4, o professor

PELAS ESCOLAS

paia bordo. Em certo momento, quan-
do o auto passava na rua Alexandre
Herculano, quatro indivíduos fizeram
signal ao motorista para que detivesse
o vehiculo. Parado o auto, propuzeram
ao chauffeur que lhes desse passagem
no auto, levando-os para a cidade,
pois pagariam a corrida. Como o Ja-
ponez estivesse embriagado, viajariam
com elle, e o nipopnico nem sequer
perceberia. O motorista concordou.

Quando chegaram ao portão do caos,
o marítimo começou a gesticular e a
falar na sua língua. Acreditando que
elle aulzesse voltar liara continuar a
beber, o chauffeur voltou com elle pa-
ra a cidade e deixou-o numa casa de
tolerância, da praça Iguatemy Mar-
tins, onde moram varias mulheres ja-
ponezas. Ahi, o marítimo contou a
uma sua patrícia que lhe tinham rou-
bado a carteira com 2:000$000. Im
mediatamente a mulher apresentou
queixa á policia.

Detido o chauffeur, este declarou que
tinha deixado os quatro indivíduos num
clube onde se realizava um baile. Ahi
foram elles presos. São Rúbeas Perel-

A ameaça maior é a cxpuisao ao esia- AndrA prelre membros da rln.P__.l_beleeimento, monos pe,o castigo punitivo v" „„,,.. i.e' memoros aa delegacia
que pelo temor ã liberdade da miséria Já | daquella Liga nesta cidade.

ra Cabral, Oswaldo Mendes, Manuel
Josó Silva e Nathaniel Barbosa. Nos
bolsos de um delles foi encontrada a
carteira do japonez, mas apenas com
40S000.

AGGRESSÕES — Manuel Duro Vaz,
de 22 annos dc edade, solteiro, com-
merclarlo, morador á rua São Fran-
cisco, 427, foi aggrcdido c ferido a ca-
nivetadas por um desconhecido. Medi-
cado no Prompto Soccorro, retirou-se.

 No Café Salomão, á rua Braz
Cubas, João Balboa, hespanhol, de 25
annos dc edade, foi aggrcdido por João
Baptlsta, brasileiro, solteiro, typogra-
pho, domiciliado A rua Julio Mesquita,
180. A victima, que recebeu ferimentos
na testa, foi medicada no Prompto
Soccorro.

ACCIDENTE NO TRABALHO —
Quando trabalhava no hiate-motor"Ollvia", o Japonez Esuks Ogana, de
20 annos, pescador, morador na Ponta
da Praia, feriu-se na helice do mo-
tor, sendo medicado na Santa Casa.

A policia registou o facto para o ef-
feito da lei dc accidentes no trabalho.

FALLECEU SEM ASSISTÊNCIA
MEDICA — No Guarujá, falleeeu sem
assistência medica o operário Jacin-
tho Oliveira Santos, pardo, brasileiro,
de 29 annos de edade.

O corpo foi removido para o necro-
terio do Saboó, á disposição do gabi-
nete mcdico-legal.
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" PROPAGAÇÃO RADIOPHONICA DOS MUNICÍPIOS PAULISTAS

fe
?*::

lá fora amargada pelo menor abandonado.
Visitando um centro notável de sclen-

cia cm Buenos Aires, vi ao centro do pa-
teo principal uma estatua em bronue da
benemérita esposa do eminente director,
como homenagem a mulher argentina. A
grandeza de coração da mulher paulista
tem o seu monumento bem mf-is eloqüente
e humano no Educandarlo "D. Duarte"."

(D'"A Tarde", do Rio, de 27 de maio
ultimo).
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0 QUE RESOLVEU A DIVISÃO DE
SELECÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

DO DASP

çao na necessária continuidade da
marcha dos Serviços Públicos daunião e Aperfeiçoamento do DASPiçsolveu que todas as provas de ha-
MHtação, para effeito de transferen-«a, requeridas por funecionario, emexercício fora do Districto Federal, se
Processassem nas sedes dos respectl-vos serviços.

As referidas provas se realizarão,
perante autoridades federaes, nomea-™ Usara presidil-as, em um só dia,
Para todo o paiz.

A supremacia aviaioria do mundo,
segundo parecer do coronel

5_pp_s^

A VIDA *
MAS TRAIÇOEIRA TAMBÉM!

• Evite contra-tempos,
servindo-se de produtos
de superior qualidade.

Para sua garaatiu exila a legitima
""_,i_0_*_Sfe-

HIGIENE »—- *

ELASTICIDADE

RESISTÊNCIA
__n-_ *í7_." m-mm**

WASHINGTON, 12 (T. O.) — Pelocomitê das concessões da Câmara, Íoii.vuleado o texto das declarações do"lunel Lindbergh, proferidas ro mez• -i-sado. a portas cerradas e em que¦-tirmou que, no terreno militar, os-latos Unidos não Aossuem á pri-melra aéronaulica do mundo, compa-raro com as européas, mantendo, po-™»_ a sua supremacia na aviação

Ç) aviador yankee salientou ser aAuenianha o primeiro paiz do globo«as F-squizas aeronáuticas, especall-
n _ i 

n-a parte multar, nn qual a sua.iioa.cçao e o seu progresso são enor-mes, assegurando-lhe um avanço de-nnos sobre us outras naç_3.

ASSOCIAÇÃO PAULISTA
DE IMPRENSA

CONCURSO DE REPORTAGENS: — Es-
tâo se ultimando os trabalhos para Julga-
mento das reportagens apresentadas ao
concurso Instituído pela Associação Pau-
lista de Imprensa, tendo-se agora dellbe-
rado que até q ultimo dia do corrente mez
devem estar esses trabalhos concluídos com
a apresentação do julgamento effcctuado
pela commissão competente.

HOMENAGEM AOS JORNALISTAS AME-
R1CANOS: — Parte hoje para os Esta-
dos Unidos o consoclo dr. Mario Benl.
Aproveitando a opportunldade que se lhe
apresentava, a Associação Paulista de
Imprensa redigiu, e enviara por inter-
médio daquelle associado, carinhosa men-
sagem de saudação aos Jornalistas norte-
americanos.

OPFERTA A' PINACOTHECA — O pin-
tor patrício Carlos Silva, que acaba de
realizar nesta capital uma exposição de
trabalhos de sua autoria, offereceu dois
dos seus mais uprcciadoü quadros, dcstl-
nando-os, um, ú collecção da Assoclaç&o,
outro especialmente a sala da presiden-
cia.

CURSO DE INOLEZ: — O curso de lln-
gua ingleza, que vem sendo ministrado aos
associados polo professor Evangelos D.
Marcopulos está Interrompido em virtude
das férias regulamentares.

A Sociedade Colombophila Bra-
sileira tambem emprestou sua collabo-
ração ás solennldades commemorativas
da data, soltando 70 pombos correios.
O primeiro pombo a ser solto levou uma
mensagem assignada pr todas as au-
toridades presentes. Os restantes sym-
bolizavam os 74 annos decorridos após
o grande feito, em que se cobriram de
gloria as armas nacionaes.

Ns diversos estabelecimentos de
ensino, secundário e primário, foram
realizadas, hontem, sessões solennes
allusivas á data de hoje.

OS QUE VIAJAM PELO MAR —
Procedente de Buenos Aires, deu en-
trada hoje no porto o vapor inglez"Highland Brlgadc", que trouxe para
este porto 6 passageiros, entre elles os
seguintes: dr. Carlos Izldro Manzone
e esposa.

Em transito, viajam no mesmo va-
por 109 passageiros. De Buenos Aires, entrou o
americano "Brasil", com 19 passagei-
ros para este porto, figurando entre
estes o diplomata argentino Eduardo
Mariano Ocantos Acosta, esposa e seis
filhos, que vae. com sua familia fa-
zer uma temporada de repouso em Po-
ços de Caldas.

Em transito, passaram no "Brasil"
149 passageiros, destacando-se entre
elles o diplomata americano Duke
Nlvholson Banks e o diplomata brasl-
leiro Octavio Abreu Botelho.

CONCERTO PUBLICO — A banda
do Corpo Municipal de Mombeiros rea-
llzará, amanhã, à noite, na praia,. no
canal n.° 2, um concerto publico, -obe-
decendo ao seguinte programma: —
"Caldas — União Portugueza, mar-
cha; Pedrottl — Florlna — symphonia;
Abreu — Sururu' na cidade — sam-
ba; Valente — Oranadelros — fanta-
sla. — 2.a parte — Duarte — "Lendas
do passado" — Valsa; Verdl — Tra-
viata — 2.tt fantasia; Berardinelli •
"Centenário de Santos" — marcha.

OS QUE VIAJAM PELO AR — Pro-
cedente de Porto Alegre com destino
ao Rio de Janeiro, passou hontem por
este porto o hydro-avlão da carreira
da Panair, com os seguintes passagei-
ros em transito: Alfredo Marcher, Pia-
vlo da Costa Silva, Isaac da Costa Silva
e Darío Coelho.

->— De Porto Alegre, vieram para
Santos: Sei Satch, João da Silva, Leo-
nel Mario Beltram. Neste porto embar-
caram: Havei P. Turner, David Glleck,
Prederlck Berchardt, Joaquim Qua-
dros, Parcldes N. Quadros e Newton
Cândido de Azevedo.

 Procedente de Buenos Aires,
passou hoje o hydro-avlão "Tupan",
da Condor, com os seguintes passageiros
para o porto: Vicente Verlangieri,
Eduardo Zaldua Piedrihira e Eugenia
C. de Zaldua. Neste porto embarca
ram: Erich Peters, Luise Peters, An-
tonio da Silva Dlnlz e Francês M
Cockes. Em transito passaram: Jonas
Aukstuolis, Elfrled Klelber, Luis dei
Negro, Ltlla dei Negro, Carlos Joaquim
Barbosa e Vera Von Duzer.

ROUBARAM A CARTEIRA A-UM

Ü
|| Patrocinadas pelos exmos. srs. Prefeitos Municipaes, irradiaremos
i\ a partir das 17,20 horas, na RADIO RECORD — P. R. B.-9, os pro-
jt grammas especlaes para os seguintes Municípios:

Junho 13 — Município de BORBOREMA
Junho 14 — Município de IBITINGA

-, Junho 15. —-Municiplo de PITANGUEIRAS
-üríllb _5—Município de MONTE AZUL-
Junho 16 — Município de BARIRY
Junho 17 — Município de TANABY
Junho 19 — Municipio de MONTE APRAZÍVEL
Junho 20 — Município de TABAPUAN
Junho 20 — Municipio de ITAJUBY
Junho 21 — Municipio de CATANDUVA
Junho 22 — Município de GUARULHOS
Junho 23 — Municipio de PINHAL
Junho 24 — Municipio de Cotia
Junho 26 — Municipio de LYNDOIA
Junho 27 — Municipio de JUQUERY
Junho 28 — Municipio de SERRA NEGRA
Junho 29 — Municipio de PARNAHYBA
Junho 30 — Município de PRATA

::

Julho 1 — Município de IBIRA'
Julho 3 — Município de YARGEM GRANDE
Julho 4 —- Municipio de PINDORAMA
Julho 5 — Município de SANTA ADELIA
Julho 6 — Municipio de NOVA GRANADA
Julho 7 — Município de CEDRAL.

Ouçam todos cs dia" ás 17,20 horas o Programma dos Municípios e
?j remetia suas impressões á rua do Carmo, 18 — 1." andar — Sala, 7.
::
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CAMPI NAS

gueiros existentes nas proximidades de j
sua casa.

DOCUMENTÁRIO DE CAMPINAS I catJos

(DA NOSSA SUCCURSAL) -; «

CAMPINAS, 12. I rua Senador Saraiva, 702; Julia Al-
INSTALLAÇÃO DE UM POSTO DE ves. á rua Bernardino de Campos, 663;

REMONTA — Ha tempos noticiámos 
'Sophia Slutchinch, á rua Alvares Ma-

ser pensamento do governo, localizar
em Campinas um posto de remonta do
Exercito, em virtude da nossa cidade
offerecer maiores vantagens para esse
fim.

Ao que apuramos agora, o Interven-
tor Adhemar de Barros declarou aber-
ta na Secretaria da Pazend^ a verba
de 500:0003000, afim de ser adquirida
a fazenda "Serra D'Água", localizada
neste municipio, e de propriedade do
sr. José Carlos Pacheco e outros.

Na referida propriedade agrícola se-
rá Installada a estação de remonta,
com todos os requisitos para Isso ne-
èessarlos.

MOVIMENTO DA FEIRA LIVRE —
A' feira-livre hoje realizada na ave-
nida Anchieta, das 6 ás 11 horas, com-
pareceram 52 felrantes, sendo 26 ambu-
lantes e 26 intermediários. Estiveran
ainda no local, 42 carros, que rende
ram para os cofres municipaes 84S000.
Do pagamento de aluguel das áreas de
terreno, por parte dos felrantes, houve
uma renda de 24$900. Total, 108S900.

REPARTIÇÃO FISCAL DA MUNI-
CIPALIDADE — A Repartição Fiscal
da Municipalidade teve hoje, o se-
guinte movimento:

Fiscalização: — Nas proximidades
do Cruzeiro, á avenida da Saudade,
foi encontrado morto um burro de côr
pello de rato, sendo providenciada a
sua remoção. Intimados a pagar aber-
tura de negócios: Jaclntho Saleme,
Plácido Pellegrlnl, Jayme Serra, Ali-
pio Pereira, Salim Murtada, Moraes e
Marcheslnl; Rodolpho Besenbruck,
Affonso Urbano, Pedro Cearelli. Mu-
dança de estabelecimento: José Dami-
co, à rua Governador Pedro de Toledo,
119. Multa: o negociante Leon Kll

FACULDADE I1E DIREITO
CURSO DE BACHARELADO — Chamada

para os exames parclacs, do dia 13 do
corrente:

Primeiro anno: Romano — Dr. Alexan-
dre Corrêa — Sala Joíio Monteiro. 4.a tur-
ma de ns. 110 a 154, ás D horns; 3.» turma
dc ns. 155 a 103, ás 10 horni.; d.a turma
dc ns. 184 a 332. ás 11 horas.

Civil — Dr. Uno dc Moraes Leme —
Sala Frederico Stcldel. — 1.» turma de n?.
1 a 38, lis 9 horns; 2._ turma de ns. 39 ?.
76, ás 10 horas; 3.a turma dc ns. 77 a
115, ns 11 horas.

Segundo arno: Constitucional — Por
motivo dc força maior, ficam adiadas pa-
ra o dia 15 do corrente, ás 14 horas, as
provas er.crlptas dc Direito Constitucional,
do 2.o anno, que deveriam realizar-se no
dia 13.

Terceiro anno: Legislação Social — Dr.
Antônio Ferreira Cesarino Júnior — Snlá
Dutra Rodrigues. — 1.» turma de ns. 1
a 50. ás 9 horas: 2.» turma de ns. 5t a
100, ás 10 horas: 3.a turma dc ns. 101 a
150, ás 11 horas.

Quarto anno: Commercial — Dr. Er--
nesto de Moraes Leme — Sala Arouchc
Rendon. — 4.a turma de ns. 109 a 145, ás

horas; 5.a turma dc ns. 148 a 182. ás
10 horas; 6.a turma de ns. 183 a 219. ás
11 horas.

Quinto anno: Judiciário Penal — Dr.
Gabriel de Rezende Filho — Sala BErão
de Ramalho. — l.a turma de ns. 1 a 55,
ás 10 horas; 2.'- turma dc ns. 58 a 110,
ás 11 horas.

Judiciário Penal — Dr. Alvino Ferreira
Lima — Sala Barão dc Ramnlho. — 3.»
turma de ns, 111 a 185, ás 8 horns; 4.»
turma de ns. 160 a 220, ás 9 horas.

— Devem comparecer, com urgência, na
portaria da Faculdade de Direito, afim
de retirarem o seu diploma dc bacharel cm
sciencias jurídicas c sociaes, devidamente
registado no Departamento Nacional de
Educação e no Supremo Tribunal Fede-
ral. os seguintes bacharéis:

Luis Gonzaga D'Avila, Nelson Pinheiro
Franco, Solon Fernandes. Walter de Cam-
pos Carvalho, João Baptista Alves, Vicen-
te Mastrocolla, Jorge Fonseca Júnior e
Wilson de Sousa Fóz.
CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E SIUSI-

CAL DE S. PAULO
Primeiro exame parcial — Serão cha-•nados hoje,- oo primeiro exame parcial.

Iodos os ahimnos inscriptos nas diversas
disciplinas dos seguintes cursos:

A's 9 horas, plano, classes dos profs.Francisco Casabona, Agostinho Cantu', Ml-
guel Antônio Gallo e Rivodavla Luz: ás
14 horas, piano, classes dos profs. Sa-
muei Archanjo dos Santos e Carlino Crês-
cenzo; ás 16 horas, classes dc plano e vlo-
Uno do curso superior.

DESASTRES DE AUTOMÓVEIS
Na rua da Moóca, nas proximidades

tia ponte do Tamanduatehy, ás 15,40
j; horas de hontem, Gabriel Cavallo, de
:: 48 annos, casado, motorista, residente
:; ú rua Marquez de Valença, s|n|., di-

rigia o auto-caminhão 24.031, quan-
:; do este foi apanhado na parte tra-
j; zelra, pelo bonde 25, da linha Moóca.
:; Em conseqüência o motorista e seu
;? . .iudonte Wandel Tubol, de 52 annos,

casado, residente á rua Llthuania, 240,
?; ficaram levemente feridos, sendo soe-
j| corridos pela Assistência.

A carroça 10.490, dirigida por Gas-
par Lopes, de 60 annos, casado, resi-
dente á rua Rio Bonito. 160, transi-
tava ás 11 horas de hontem, pela rua
Prates, quando na esquina da rua Gua-
rany, foi abalroada pelo auto cami-
nhão 22.228, cujo conduetor fugiu.

Em conseqüência, o carroceiro soí-
freu queda e leves ferimentos, sendo
Soccorrido pela Assistência. Ha inque-
rito a respeito do facto.

Na rua Figueira, ás 9 horas de hon-

::

chado 1070 e Maria Antonia Silva a tem 0 auto P. 428ü, dirigido por rjo-
rua Visconde do Rio Branco, 539. Re- rival Beliegarde Rodrigues, de 29 nn-clamaçao: o dr. José Soares BarbosaJ nos solteiro func8lonario pubiico, re-residente a rua Governador Pedro de sidente á avenida Brasil, 2079, cho-Toledo, 1362, reclamou contra formi- cou-sc com o auto-caminhão 29.160,

dirigido por Abílio José Ferreira, fi-
cando os vehiculos bastante damnifi-

burth, estabelecido á rua 13 de Maio,
MARÍTIMO JAPONEZ — Ò 

"marítimo 
'2, foi multado em 100S000 por negor

e» mmm i_| .
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fl r_A?1lfcá.UX TüII _¦_!____ Vestidos de seda, de 58* até 200$. Saias, desde 29$. Blusas de seda, dc

wn «»*ifcfcM*l_» orrand_ NOTRE DAME DE S. PAULO — Rua da Liberdade, 92, moderno. I
japonez Sumiatsu Shigyama, tripulante
do vapor "Montevideo Maru'", que se
acha atracado ao armazém n.° 23,
aproveitou a noite de sabbado para
domingo, para vir a terra tomar umas
cervejas. Entretanto, excedeu-se nas
libações alcoólicas, ficando em lastl-
mavel estado de embriaguez.

Em dado momento lembrou-se de vol-
j tar ao vapor e pegou um automóvel de

. I aluguel, mandando o motorista rumar pensões nocturnas: Octavia Risneiro, á

— A Agencia Nacional enviou um
officio ao dr. Euclydes Vieira, Prefeito
Municipal, solicltando-lhe photogra-
phlas de edifícios públicos e partícula-
res e demais vistas da cidade, afim
de formar um archivo e fornecer as
referidas photographia.. aos jornaes do
Rio de Janeiro.

MACHADO DE ASSIS — Em tcle-
gramma dirigido ao Prefeito dr. Eucly-
des Vieira, o Instituto Nacional do
Livro solicitou a s. exc. informações

.„• it.-_-t___._.Trt^-vã_£t_V_lsé cm Campinas existem praças pu-2(1 intermediários. Estiveram | bUcas> rua_ QU lnstitUiÇ5es partícula-
res denominadas 'Machado de Assis".

FALLECIMENTOS — Na vizinha
localidade de Itapira, falleeeu hoje a
exma. sra. d. Francisca de Sousa Fer-
reira Munhoz, esposa do dr. Caetano
Munhoz, Prefeito daquella cidade, e
prima irmã do dr. Euclydes Vieira,
Prefeito de Campinas. -

 Nos funeraes da exma. sra. d.
Donanna' de Abreu, progenitora do
conego dr. Luis de Abreu, o dr. Adhe-
mar de Barros, Interventor Federal
se fez reprsentar pelo dr. Euclydes
Vieira.

Falleceram mais, nesta cidade:
Maria de Lourdes, com 6 mezes de
edade, filhlnha do sr. Arthur Baptista
e de d. Maria Cornelia Baptlsta; me-
nor i Cícero, com poucos dias de vida,
filhinho do dr. Fiel de-Menezes Dan-
tas e de d. Maria Apparecida Barbosa
Dantas; Amélia Silva, com 15 annos,
solteira, filha do sr. Thomaz de Aqui-
no Silva, chefe da estação de Arary
o de d. Izaura Lourcnço Silva; menor
Durval, com 2 annos e tres mezes de
edade, filhinho do sr. João Luis de
Oliveira e de d. Maria Longatto 011-
veira; Domltllla Egydio de Sousa San-
tos, com 74 annos de edade, perten-
cente a tradicional familia campkiei-
ra e viuva do sr. Bento dos Santos.

SOCIEDADE "LUIS CAMÕES" —
Em assembléa geral desta sociedade,
hontem realizada, foi reeleita para

ciar ás 21,15 horas de domingo, em
desaccordo com as posturas municipaes.
Intimados a extinguir formigueiros:
Marcellino Del Bueno, á rua José Pau-
lino, 156; Companhia Mogyana de Es-
tradas de Ferro, na curva da linha,
proximidades da chácara do sr. Victo-
rio Simões; Cherubim Bueno da Silva,
á rua Joaquim Ribeiro, frente com a
rua Alberto Sarmento. Pagar alvará de

Dorival Bellegarde Rodrigues soffreu
ferimentos de natureza leves, svndo
medicado na Assistência.

Ha inquérito a respeito da oceor-
rencia.

1939-1940, a mesma directoria do an-
no findo, que está assim constituída:
presidente, Joaquim Motta; vice-dito,
Alexandre Ferreira Jacob;' 1." secreta-
rio, Eduardo Caio Lebre; 2." secreta-
rio, Avelino Silveira Franco; thesou-
reiro, Antônio M. BaceUar; 2." the-
soureiro, Armando Pinheiro.

Compareceram ao preito 59 votan-
tes, tendo sido presidida pelo sr. Joa-
qulm Duarte Barbosa e secretariada
pelos srs. Antônio Ruas e Antônio Pi-
nhelro.

COLLEGIO S. BENEDICTO — No
Colleglo de São Benedlcto, realizou-se
hoje á riòité/uma festinha escolar, que
esteve a cargo dos alumnos do esta-
beleeimento, sendo representado o dra-
ma em 3 actos, denominado "Satan".

TATUHY
(Do nosso correspondente, em 9)
PADRE JOAQUIM ANTÔNIO DO

CANTO — O padre Joaquim Antônio
do Canto, estimado vigário desta pa-
rochia, recebeu, por oceasião da pas-
sagem do seu anniversario natalicio,
significativa manifestação de sympa-
thia e apreço do povo desta cidade.

Espirito culto, coração boníssimo,
o nosso vigário, pelo multo que tem
feito pela parochia de Tatuhy, bem
merece as homenagens que a nossa po-
pulação lhe prestam no dia do seu an-
niversario natalicio.

Quer como sacerdote, quer como cl-
dadão, o padre Joaquim Antônio do
Canto, pelas suas bellas qualidades,
pelo grande amor que dedica á reli-
giáo, do que é integro representante, e
á nossa terra, soube impor-sc á admi-
ração e sympathia do povo dc Tatuhy.

¦
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AO CORRER OA PENNA,, m^&wm
Salathiol CAMPOS

Ventre as tntcrpcltaçocs que, quasl sempre, recebo dos leitores desta
eolumna, ás vezes encontro recrlmlnaçôcs por uma attitude que nem todos
compreendem a julgam ser uma obseção, Acham que dou demasiada impor-
tancia ao futebol do passado, procurando offuscar os valorei do presente,-

Nada mais errôneo. Conhecendo e cultivando o futebol cm uma époea
cm que o valor intellectual corria parelha, cm cgualdade dc condições com
a technica do velho esporte, conheci c pratiquei um jogo de padrão ele-
vado, feito de intelligencia, tanto mais admirável quando se observa que
havia equilíbrio nos aspectos Intcllectucs de quasl todos os quadros dc /tt-
tcbol dc São Paulo, .... ,

Havia até um costume çamcslnho dc todos os principiantes c que aju-
dava tambem aos campeões. Era a observância do jogo do adversário, tanto
no aspecto imlíuldiuil como collcctivo. I

Procurava-sc estudar o jogo daquelles a quem teríamos de marcar cm
próximo jogo c conhcccr-lhcs os de/feitos e virtudes para applicar-sc-lhes
vma produetiva marcação.

E aqui vqc um detalhe curioso e interessante. Não tínhamos technicos
naqucllcs tempos: cada jogador aprenderia por si c appllcarla todos os seus
recursos intellectuaes para resolver o problema dc sua actuação pessoal.

Aliás, essa falha da actual geração futebolística se verifica cm vários
centros esportivos do paiz. '¦ .„„,,«

Ainda agora, num confrade carioca, acabamos dc encontrar este trecho
expressivo num commcntario sobre o trabalho intellectual dc um jogador

** '"Num 
campeonato como o carioca, é fácil um Jogador itvteülgerae^e

observador, que se interesse realmente pela profissão estudar os pontos
fracos dos antagonistas. Sc esse estudo é uma missão do technico. não dei-
xa, comtudo, de dizer respeito, tambem, ao jogador. Cada player tem um

vònto vulnerável. Descobrir essa brecha é o dever do adversário, que, as-
SM estará auxiliando o trabalho ão treinador ou "coach". Sç vcnios um
arauciro defender maravilhosamente bolas arremessadas de frente ou do
anàitlo á sua direita, precisamos observar se elle demonstra a mesma habili-
ZZaodêlendeToàaa do outro angulo. Se um extrema direita, por ciem-

X tZ o co1ume.de correr pela sua ala até a Unha de 
contei').«

enffio'realizar o centro, o médio esquerdo ou o zagueiro, sempre vgiando
o mtía não tem mais do que buscar uma collocação que neutralize tal
enoreo Nestes rápidos comnientarios não vae a intenção dc firmar dou-

trm 
'mqueiudoPo 

que -venho de dizer é de uma vulgaridade cxtraordi-
larul S aaucllcs aue se dedicam carinhosamente ao futebol. Sc ha de-

Tmstaf^tZfm^Ve Znejam o lápis 
^^TeT^aamadTsem'cerem regras de perspectiva, lia jogadores que adquirem popularidade sem,

McmUmt"saberem o porquê de muitas de suas jogadas. Somente um de-
VenMsta acnia\\ será capaz de produzir obras primas sem haver recebido
histruTcão teciinica O mesmo rJccedc ao jogador de futebol. Ninguém ígno-
ra^emtartoquec7g™ioéuL excepção c não se pode formar um quadro
r^luShtas que sejam, todos, geniaes, porque, assim, o próprio quadro
pZsaráftmoTm a ser ItZ'excepção... Na minha opinião, os jogadores ne-

cessitam dc preparo technico real".

tí^Úmmmm^^mV^^ *A %

¦ i ¦ ¦ ¦ ¦¦.««wib.wwwwb m.m :¦«
OS ESPORTES NO

Um empate e duas victonas...
Alterada, com o resultado dos jogos de ante-hontem, a situação dos concorrentes ao campeonato

paulista de futebol - S. P. R. e Juventus empataram - 0 Ipiranga superou o Hespanha - 0

Santos levou a melhor sobre o Palestra - A posição dos clubes na tabeliã de collocaçoes
Proscgulu na tarde dc ante-hontem,

com tres jogos, o campeonato paulista
dc futebol, O S. P. R. empatou com
o Juventus, por 2 pontos, no campo
da rua Javary, mas esse resultado não
Impediu que o conjunto "ferroviário
continuasse a oecupar a liderança da
tabeliã por pontos perdidos. Recebendo
a visita do então Uder, o Ipiranga con-
seguiu superar o Hespanha, abateu-
do-o por 2 a 1, de modo a afastal-o
para uma posição de segundo colloca-
do. E cm Santos, jogando em seu gra-
mado, o Clube dc Vila Bclmro supe-
rou o Palestra, por 3 a 2.

Segundo c que observamos cm nosso
ultimo commentario, os resultados dos
últimos prelios parecem deixar trans-
parecer que a situação do campeonato
continuará a ser a mesma, com os cha-
mados esquadrões cm melhor posição,
porque o empate S. P. R.-Juventus
e a vlctoria do Ipiranga, conseguidos
ante-hontem, lndlrectamente, propicia-
ram melhor collocação aos que passa-
ram o domingo descansando...
O S. P. R. MANTEVE A POSIÇÃO

DE PRIMEIRO COLLOCADO
Embora o tempo brusco e ameaçador

da tarde dc ante-hontem, grande nu-1 desta vez foi o quadro da Colllna Hls
mero de affclçoados do nosso futebol
accorreu ao campo da rua Javury, onde

1 toiica, que conseguiu convincente vi-
ctoria sobro o "Leão do Macuco", pela
cantagem de dois tentos a um. O qua-
dro do Ipiranga portou- se bem, do sor-
te que a sua vlctoria foi merecida c
justa. Vencendo o Hespanha, não so
conseguiu a sua primeira victoria no
campeonato deste anno, como tam-

mediram forças os conjuntos do C. A.
Juventus e S. Paulo Railway. O qua-
dro local queria rehabllltur-se dos pri-
metros revezes soffridos deante do Pa-
lestra e Corinthians emquanto a cqul-
pc ferroviária alimentava esperanças ......
cm que, mais uma vez, obtivesse os, bem fez com que o Hespanha deixa-se
louras do triumpho, assegurando, assim. J a liderança que^ até agora vinha tendo
sua posição dc líder na tabeliã do tor-
nelo da L. F. E. S. P. Isto porque, em

O Tietê commemorou a
gem do seu 32.° anniversario
A FESTA LEVADA A EFFEITO NA SEDE DO GRÊMIO "VERMELHTNHO"

- RESULTADOS DAS COMPETIÇÕES
Conforme foi amplamente noticiado,

o C. R. Tietê-São Paulo, realizou no
domingo um grande festival poly-es-
portlvo e social, para commemorar a
passagem do seu 32.° anniversario. Al-
guns milhares de pessoas estiveram
presentes áo desenrolar dos festejos.

Iniciando a festa esportiva com um
desfile do qual tomaram parte todos
os clubes concorrentes ás provas cs-
portivas organizadas, passou-se depois
a prestar uma significativa homena-
gem aos athletas brasileiros que tão
magnificamente venceram o campeo-
nato sul-americano. Assim, depois de
ter percorrido toda a extensão da pis-
ta de athletismo o athleta Germano
Naschold, um dos veteranos esportls-
tas nacionaes, fez subir a bandeira
nacional ao som do nosso hymno, no
mesmo momento que era desdobrado
ura cartaz que apresentava os seguin-
tflÊ dizeres: "Salve campeões sul-ame-
ricanos de athletismo".

Terminada essa cerimonia foram
entregues pelos representantes do go-
verno a dirigentes dos nossos clubes e
entidades as medalhas aos campeões
brasileiros de Remo.

A COMPETIÇÃO ATHLETICA

Conforme foi noticiado, fazia parte
do programma a disputa de uma com-
petição athletica inter-clubes, a qual
apresentou ao numeroso publico pre-
sente, não somente os melhores re-
sultados como tambem lutas das mais
interessantes. Todos os athletas ven-
eedores e classificados em segundo lu-
gar nas provas individuaes receberam
medalhas offertadas pelo grêmio da
Ponte Grande.

Os resultados geraes da competição
foram os seguintes:

SALTO COM VARA
(Prova em homenagem ao Esporte

Clube Corinthians Paulista)
Mts.

1.° Luis Bueno (Corinthians) 3,45
2.° Thicara Ikimori (Aramaçan) 3,30
3.° Fred. Gaspar! (Paulistano) 3,30

SALTO EM ALTURA

3.000 METROS RAZOS
Prova em homenagem ao Clube

Esportivo da Penha)
l.° Geraldo de Barros' (Esperia) 9'28"3
2.° Frltz Bormann (Paulistano) 9'31"4

O REMO
A parte dedicada ao remo, que tam-

bem fazia parte integrante do pro-
gramma esportivo apresentou não só-
mente motivo para que todos tivessem
a opportunldade de assistir uma boa
regata como tambem teve o dom de
interessar, pelos resultados obtidos. Em
todos os pareôs disputados houve gran-
de equilíbrio de forças e elles apre-
sentaram o seguinte resultado:

1.° pareô (homenagem á A. A. São
Paulo) — "Out-rigger" a 2 remos —
Novíssimos — lnter-clubes — 1." lu-
gar: Tietê "9 de julho" — Patrão:
Francisco Spindola — Remadores:
Oswaldo B. Grazzini, Rodolpho R. Ber-
ger. — 2.°, A. A. S. Paulo.

2.° pareô — (Homenagem aos cam-

dois prelios consecutivos deante do
Ipiranga e Portugueza de Esportes, se
havia revelado de maneira francamen-
te animadora. OS. P. R., por Isso
mesmo, não acreditava numa derrota,
ainda que actuando no celebre grama-
do dos "grenats". A confiança 1111-
mltada de seus torcedores c seus titu-
lares fez-se sentir. O Juventus, toda-
via, jamais esmoreceu durante todo o
transcorer da luta, dando mostras de
sua fibra extraordinária, a ponto dc
conseguir o tento que lhe deu o cm-
pate quando ninguém mais o espera-
va. Até mesmo os seus "fans" já se
retiravam do campo, e o "placard"

parecia inalterado nos 2 a 1, conta-
gem final, segundo a impressão doml-
nante. As escaladas rápidas e a vonta-
de firme dos juventlnos, nos últimos
instantes, deram, porém, origem ao
tento almejado e, dessa forma, o S. P.
R. não pôde assegurar uma victoria
julgada liquida. Comtudo, torna-se pre-
ciso dizer que tal resultado — o em-
pate — foi o justo premio a ambos os
os litigantes uma vez que as phases
do encontro decorreram equilibradas,
actuando os conjuntas com dose iden-
tlca de enthusiasmo e com a mesma
harmonia em suas linhas defensivas e
offenslvas.

Os quadros alinharam-se assim for-
madas:

JUVENTUS — Roberto; Dictão e

1 neste campeonato.
A actuação do Hespanha tambem

peões brasileiros de remo) — Yoles
a 4 remos — Estreantes —• 1.° lugar:
Tietê "S Paulo", remadores. Oswal- Tito; Ovidio, Sabiá e Nico II; Pasche-
do de Oliveira. César Silva, Aldo VI- ; ra, Dadih, Dalmas, Joffre e Carmo,
centini e Aldo Faro. 8. P. RAILWAY: - Clodô; Celso

3 o pareô — (Homenagem ao Espor- \ e Mantovani; Negreiros, Silva e Ulys-
te Clube Corinthians Paullsoa) — ses; Agostinho, Mario Silva, Carlos
" Out-riggers" 4 remos — Novíssimos Leite, Eduardinho e Gildo.
— Inter-clubes — 1.° lugar: Tietê A partida foi arbitrada pelo sr. Dino
"Itatiava" — Patrão, Francisco Spin-
doía —• Remadores: Durval Forma-
gllo, Orlando Pacheco, Armando Mr-.rz-
zoca e Luis Amaral Filho.

4.° pareô — (Homenagem ao Clu-
be Esperla) — "Double-canóe" — No-
vissimos — 1.° lugar: "Ypl" - Es-
peria: Remadores: Sylvio dos Santos
e Carlos Corrêa. — 2.°, "Abílio Es-
tevês" Tietê.

5.° lugar — (Homenagem á Fede-
ração do Remo de São Paulo) —
"Yoles" a 8 remos — Novíssimos —
Inter-clubes — 1.°, Esperia; 2.°,,
Tietê.

— A' noite foi realizado um baile
ao ar livre.

Janeiro
O HESPANHA PERDE O 1." POSTO

Foi boa a assistência que compare-
ceu ao campo da rua Thabor, para as-
sistir ao encontro entre o C. A. Ipi-
ranga e Hespanha F. C. Mais feliz

foi boa apenas falha nes remates fl
naes.

O Hespanha, com bom jogo dc con-
junte, conseguiu controlar bem a bola
c numa Investida feliz consegue abrir
a contagem do embate, llludlndo li vi-
gllancla dc Tuffy. O quadro do Ipi-
ranga tomado assim' de surpresa rea-
ge e consegue equilibrar a partida e
ensaia vários ataques, que foram lnu-
tllizados pela defesa contraria. O jogo
dahi por deante permanece equilibra-
do com lances opportunos do quadro
do Ipiranga, que consegue levar van-
tagem, logo no primeiro tempo, com a
marcação de dois pontos. O conjunto
hespanhol actuou bem, mas os lances
opportunos que poderiam trazer algum
resultado compensador eram falhos e
nada resultaram. O quadro do Iplran-
ga, se bem que com jogo de conjunto
pouco controlado, soube aproveitar me-
lhor os seus ataques e reduzir a ten-
tos as opportunldades de marcar.

Os quadros apresentaram-se em cam-
po com a segunte organzação:

IPIRANGA — Tuffy, Rovay c Ber-
gamo; Vianna, Armando c Sapolio;
Avelino, Baptista, Egydio, Miguel e
Tico.

HESPANHA — Odayr, Lulu' e Mel-
ra; Botelho, Dino e Chiarclll; Belém,
Xlncha, Chiqulnho, Bicudo e Gero.

Apitou a partida, o sr. Ameleto Rle-
ciarelll.

O SANTOS TRIUMPHOU SOBRE
O PALESTRA

SANTOS, 12 — Apesar do mau tem-
po reinante, grande foi a assistência
que compareceu ao campo de Villa Bel-
miro, para presenciar o encontro entre
o Santos e o Palestra Itália. Os que
compareceram ao campo não perde-
ram o seu tempo, pois assistiram um
embate bem equilibrado c muito mo-
vimentado. O Santos teve a.primasla
nos ataques no primeiro tempo. A sua

linha esteve soberba na combinação e
na llgcircza dos ataques que levou a
effeito principalmente Tom Mlx c Re-
mo, que demonstraram possuir optl-
ms qualidades. Tunga teve que se cm-
pregar a fundo paru conter as avan-
çadas dessa perigosa ala.

Sob as ordens do Juiz sr. Antenor
D'Avllla, os quadros alinharam se as-
sim organizados:

SANTOS — Cyro; Neves c wander-
Uno; Figueira, Elcsbão c Laurindo; Zé
Carlos, Bazoni, Gradln, Remo e Tom
Mlx.

P\LESTRA: — Jurandyr: Carncra c
Junqueira; Tunga, Oliveira, e Del Ne-
ro; Luizinho, Canhoto, Delovltch, Foi-
tlço c Zalll.

Os primeiros 2 minutos transcorre-
ram com ataques revezados, até que aos
25 minutos Remo dá um passe adean-
tado a Tom Mlx. Este Investe pela arca
e chuta fortemente contra o arco. Ju-
randyr não consegue deter o couro. Era
o 1.° tento do Santos.

O Palestra tenta reagir mas não, 
po á rua Bar&0 d(

consegue nada de pratico. Aos 29 mi- i,ul~ _ J. _... .„„

INTERIOR
PEDESTUIANIS.MO

"Volta de Marllla", u prova pedutre
da noite de SSo JoSn

MARILIA, 10 -- O Murllitt Esporte
Clube, continuando na sua rnísíao de
propugnar sempre pelo esporte em nos.
sa cidade, resolveu realizar uma pro-
va pedestre, ás 21 horas da noiu de
Sf.o Jofto, prova em que tomarão par-
te varias clubes locaes c outros das
cidades vizinhas.

Dado o grande enthusiasmo com qnc
foi recebida mais esta realização do"Mcc", a sua dlrectoria nfio poupará
esforças no sentido de offere;rr á nos-
sa população uma grande parada da
mocidade esportiva e uma demonstra-
ção dos valores athlcticos de nossa cl-
dade.

Será offcrecida unia taça ao clube
vencedor e distribuídos valiosos pre-
mios indlvlduaes aos primeiras collo-
cados.

Convite ás localidades vizinhos de
Marllia

O Marllla Esporte Clube convida to-
das as cidades da Alta Paulista a par-
tlclparem- deste certame.

As inscripcões
As inscripcões já estão abertas, po-

dendo desde já os interessados obte-
rem informações com os srs. Ariinào
G. Cortes, Carlos Santilli, Jorge Mar".
Uns Passos ou na sede do Marilia Es-

Os jogos do campeonato carioca de futebol
O FLAMENGO DERROTADO PELO VASCO — TAMBEM O SÃÒ
CHRISTOVAM VOLTOU A VENCER — BOTAFOGO E BANGU'

NÃO FORAM ALEM DE UM EMPATE: 3 A 3
Bangu': — Francisco; Enéas e Ca-

marâo; Pichin, Rodrigues, Leitão; Di-
ninho, Ladlslau, Estanislau, Lula e Bi-

T

RIO, 12 — ("Paulistano") — O
campeonato carioca, com os resulta-
dos de hontem, apresenta um aspecto
interessante. A ponta da tabeliã era
oecupada pelo Flamengo, cujo quadro
se vem impondo aos demais concor-
rentes, achando-se com a vantagem
de dois pontos sobre o segundo col-
locado, o Fluminense.

tuca.
Não causou surpresa o resultado

dessa peleja pois, como é sabido, o
Bangu' Joga bem em seu campo. O
Botafogo, apesar da animação que le-
vava, não conseguiu vencer. O Ban-

TEM TERRENO!
E' quanto basta. Se tiver pago e bem localizado, os conhecidos

"Escriptorlos Technicos de Construcções" se encarregarão de edi-
íical-o seja á dinheiro ou a longo prazo, iniciando a construcção
logo após a approvação da planta pela Prefeitura; sem entrada
inicial nem outros illusorios palliativos. Organização antiga, honesta
e especializada em construcções e reformas, justifica as numerosas
obras que sempre mantém em execução em todos os bairros e cm
sua permanente e franca exposição de plantas e fachadas, os srs.
interessados encontrarão o prédio desejado, econômico, modesto ou
confortável. Terreno baldio nada .rende e paga impostos. Peçam
prospectes grátis á RUA FLORENCIO DE ABREU, 25, SOB., onde
podem adquirir tambem o seu grande álbum "O Problema das
Habitações", com cerca de mil plantas e fachadas.

nutos o mesmo Tom Mix, recebendo de
Gradim um bom passe, assignala o 2.°
tento dos locaes, recebido como o prl-1
melro, com grandes applausos. i

Vem o final da primeira phase com j
a vantagem do Santos por 2 a 0. j

E' ainda o Santos que inicia a se-1
gunda phase com a primazia dos ata-
quês, e assim, aos 5 minutos, Remo, du-
rante uma confusão na área, com chu-
te alto conquista o 3.° tento do San-
tos.

O Palestra, deante de uma derrota
cspectacular, reage com vigor e um
minuto após Feitiço, aproveitando um
centro de Luizinho, de cabeça, conquis-
ta o 1.° tento dos palestrlnos. O jogo
dahi até quasi o final prosegue com
Jogadas revezadas, até que aos 42 mi-
nutos Zalll centra cm cima do arco.
Cyro atrapalha-se na defesa e Wan-
derlino, ao defender, entrega a Luizi-
nho que marca o 2.° tento dos pales-
trlnos.

A chuva, que já vinha caindo du-
rante o jogo, augmenta de Intensidade,
prejudicando as boas jogadas.

Cada um dos quadros dlsputantes
teve um ponto annullado pelo juiz.

Nos segundos quadros venceu o Pa-
lestra por 3 a 1

A renda do embate foi de 21:000$.

A SITUAÇÃO DOS CONCORRENTES

Com os resultados dos jogos de ante-
hontem, a situação dos concorrentes ao
campeonato passou a ser a seguinte,
por pontos perdidos:

l.o Corinthians 1
l.o S. Paulo Railway .. .. 1

S. Paulo  2
Santos  2
Hespanha  2
Portugueza de Esportes . 2
Palestra  3
A. A. Portugueza .. .. 4
Ipiranga  *
Commercial *
Juventus • •• •• 5

39, C. Postal, 172 Marilia.

TERRA ROXA EM CAMBARÁ
Vendem-se 325 alqueires de ter-

ra roxa apurada, própria para
toda cultura, servida diversas cs-
tradas de rodagem e duas de fer-
ro. Recebem-se cffertas urgentes.
Tratar com Francisco Salles em
Cambará ou com dr. Braulio Ma-
chado, rua S. Bento, 200 — 3.°,
s. 59, pela manhã ou depois das
5 horas.

Liga Estudantina

COISAS DO TENNIS

O Vasco não se encontrava em boa gu>i com 0 empate de hJivtcm, velo
posição para passar á primeira linha, marcar em sua vida mais uma das

(Prova cm homenagem á Associação
Allemã de Esportes)

Mts.
l.° João B. Fernandes (Tietê) 1,75
2.° Werner Heimpel (Germanlá) 1,70
3.° Nasih Buchalla (Tietê) .. . 1,05

ARREMESSO DO MARTELLO
(Prova em homenagem ao C. A.

Paulistano)
Mts.

1.° Bindo G. Filho (Paulistano) 41,34
2.° Miguel Malavolta (Palestra) 38.7C
3.° Affonso Toribio (Tietê) .. 37,00

ARREMESSO DO DARDO
(Prova cm homenagem ao Pa-

lestra Itália)
MU.

1." Henrique Schurig (Palestra) 51,42
2,° Roberto Porto (Paulistano) 51,17
3,° Norborh Ishida (Esperla) . 47,55

400 METROS COM BARREIRAS
(Prova em homenagem ao Es-

porte Clube Germanlá)
1.» Joaquim Neves (Tietê) .. 60 "1
2." F. P. Silva (Paulistano) . 62"

REVEZAMENTO PAULISTA
(Prova em homenagem á Fede-

ração Paulista dc Athletismo)
1.» Clube Athletico Paulistano 3,30 "8
2.° Clube Regatas Tietê .. .. 3'30"8
3.° Clube Esperia
REVEZAMENTO 4 x 100 METROS
. (Novos — Prova em homenagem

ao C. A. Aramaçan)
1.° Clube Esperia  46 "5

o Clube Athletico Paulistano 40 "8

3.° Clube Athletico Aramaçan .
REVEZAMENTO 4 x 100 METROS

(Juvenis — Prova em homenagem ao
Departamento de Educação Physica)

1.° Clube Esperla  48"
2.° Clube Athletico Paulistano

REVEZAMENTO 4 x 200 METROS

(Prova em homenagem a Liga
Paulista de Athletismo)

1.» Clube Esperia 1.34"4
o Clube Esperia 1|34 8

3.° Clube Athletico Paulistano
REVEZAMENTO DE 4 x 400 METROS

(Prova em homenagem ao Clube
Esperia)

1.» Clube AthUico Paulistano 3'32'M
3.° Clube Regatas Tietê .. .. 3'36 4

em virtude da situação ainda precária
em que se encontra o seu quadro, su-
jeito a uma reforma.

Tendo um adversai-lo de grande po-
tencialidade, como o era o Flamengo,
o encontro apresentava o rubro-negro
como favorito e assim, a posição vas-
caina mais perigava.

Acontece, porém, que, contrariando
aos prognósticos, o Vasco venceu o
Flamengo, ficando, assim, esses dois
quadros e mais o Fluminense, na pon-
ta do campeonato.

Quanto ao segundo posto, mesmo
com o empate de liontem, o Botafogo
continu'a firme.

FLAMENGO VS. VASCO

Esta partida realizou-se no estádio
da Gavoa, e, apresentou supremacia
da equipe eruzmaltina.

Os rubro-negros que estavam cer-
tos de ganhar foram entretanto bati-
dos pelo adversário pela contagem de
dois a zero.

A partida foi dirigida pelo sr. San-
ches Dias e apresentou os seguintes
quadros:

Vasco: — Nascimento; Jahu' e Fio-
rindo; Oscarino (depois Calocero), Zar-
zur e Argemiro; Orlando, Villadonlca,
Fantoni, Gandula c Emeal.

Flamengo: —- Walter; Domingos e
Oswaldo; Jocelino (depois Natal), Vo-
lante e Médio; Sá, Valido, Caxamtm',
Gonzalez, e Jarbas (depois Orsl).

O primeiro tempo decorreu sem no-
vidades, e o placarde continuava mal-
terado. Continuando a segunda pha-
se, Fantonio consegue o primeiro ten-
to do Vasco, registando em seguinda
o incidente entre este e Jocelino, o que
motivou a expulsão deste de campo.
Faltavam 20 minutos quando Fantoni,
novamente, consegue mais um "goal"

para os "cruzmaltlnos", terminando a
partida pela contagem de 2 a 0.

A renda foi de cerca de 45 contos.

BANGU' VS. BOTAFOGO
No campo da rua Ferrer, encontra-

ram-se o Bangu' e o Botafogo em par-
tida equilibrada, que terminou com
um empate de 3 pontos.

Marcaram os pontos do Botafogo,
Carvalho I*lte (2) e Patesko e os do
Bangu', Ladisiau (2) e Luis.

Dirigida pelo Juiz Mario Vianna, a
partida rendeu 15:000$ e apresentou
os quadros assim organizados:

Botafogo: — Aymoré; Blbi e Nariz;
Zezé Procopio, Zezé Moreira e Canali;
Álvaro, Carvalho Leite, Pasehoal, Pe-
racio e Patesko.

suas sensaclonaes victorlas esportivas.

S. CHRISTOVAM VS. MADUREIRA

Em seu campo, o S. Christovam en-
frentou o Madureira, numa partida
que se caracterizou pelo equilíbrio.

No primeiro tempo, conseguiu o S.
Christovam um ponto po.- intermédio
de Dodô. Na segunda phase, o mes-
mo aconteceu, conseguindo mais um
tento, per intermédio de Norivnl, que
vasou us próprias redes.

Os quadros, sob as ordens do sr. Lo-
ris Cordovll, apresentaram-se assim
constituídos:

S. Christovam — Walter, Hernan-
des, Mundinho; Archimedes, Dodô e
Affonslnho; Roberto, Vilegas, Joaquim,
Nena e Carreiro.

Madureira: — Alfredo (depois Irio),
Norlval e Tuica; OctacUlo, Paulista
(Ernesto) e Alcides; Adilson, Baleiro,
Oséas, Jalr e Edgar.

A partida rendeu 11:000$.

Os jogos de domingo no tornein aberto
do Clube athletico Paulistano

MANUEL FERNANDES TRIUMPHOU SOBRE RICARDO
PERNAMBUCO — OUTRAS NOTAS

2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
4.0
4.0
4.0
5.0

O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE
1939

A Liga Estudantina de Futebol do
Estado de São Paulo, que este cnno
vae promover o Campeonato Estucbn-
tino de Futebol, a cujo certame po-
derão concorrer somente os grêmios c»
representações de nossas escolas estu-
(lâminas secundarias, já está reeeten-
do as devidas adhesões, e nestes ultl-
mos dia.?, vários grêmios de estabeleci-
mento.; de ensino desta capital, têm
passado pela sede social da Liga, cn-
de já solicitaram suas inscripcões.

Conforme a deliberação da directo-
ria da LEFESP, o campeonato iniciar-
se-á no próximo mez de julho, teado
já sido marcado para o dia I) ds-
quelle mez, a realização do Tonv.-io-
Inicio. ' . ,

Os grêmios ou representações «la-
dantinas que desejarem obter filiação
na Liga Estudantina poderão fazel-o
em sua sede social, W Prédio Marti-
nelli, 23.° andar, sala 2328.

As inscripcões serão encerradas no

próximo dia 5 de julho.

DE TUDO UM PO

A despeito do frio cortante da tarde a 0 marcaram mais uma brilhante vi
de anteontem, um publico numeroso <» "» "»f—"- "« "'»*• ™™»<*"

e selecto procurou assistir as optimas
partidas de tennis marcadas para o
Jardim America, em continuação ao
Torneio Aberto do Paulistano.

De facto duas pugnas Interessavam
sobremaneira: Pernambuco vs. Manuel
Fernandes e Fujlkura vs. Humberto

O primeiro desses encontros teve co-
mo vencedor o joven e magnífico ten-
nlsta do Paulistano. Manuel Feman-
des jogou com admirável perícia e não
permittlu que o veterano Pernambuco
conseguisse vencer um único set. us á

0 S. Paulo exhihiu-se em S. Carlos
hAO c.ARLOo, embate nao esperando um tiro tão forte, salta

em falso c a bola vae ás redes. Era
o ponto da vlctoria.

No segundo tempo, apesar do esfor-
ço dos dois contendores, a contagem
não foi modificada, terminando por
vencerem os sampaulinos por 2 a 1.

' Os quadros estavam assim organiza-
°SAO 

PAULO: — King; Bento (de-
pois Annlbal) e Bruno; Florottl, Da-
masco e Felippeli; Leme (depois No-
velll), Armandinho, Euclydes (depois
Elyseo), Paulo (depois Carioca) e No-
velli (depois Paulo).

RUY BARBOSA: — Armando; Jucá
e Pancho (depois Beloche), Cozinheiro
(depois Pancho), Baigo e Pauli (depois
Cozinheiro); Lola, Vltinho, Lio, Nelson
e Ferreira.

assistência que compareceu ao
inter-munlcipal travado nesta cidade,
entre o São Paulo F. O, da capital, e
o Ruy Barbosa, local. Das cidades vi-
zlnhas foi grande o numero de pessoas
que vieram até aqui para assistir ao
jogo.

A partida em si íol equilibrada, ten-
do o São Paulo tido a primasia dos
ataque e das acções. O que prejudicou
um tanto a turma visitante foram as
varias substituições que fez em seu
"onze". Mas eram necessárias essas
experiências para o campeonato. Os
tricolores sempre mantiveram a supe-
rlorldade, nunca chegando a serem
ameaçados de derrota.

Assim é que depois de um ataque dos
locaes aos 6 minutos, Novell! centra e
Armandinho, com um tiro fraco, abre
a contagem para os seus. O Jogo pro-
segue até aos 30 minutos, com llgei-
ra superioridade dos visitantes. Os
locaes procuram atacar e Ferreira, aca
32 minutos, consegue o ponto de em-
pate. Os tricolores procuram refazer
a vantagem, o que conseguem, pois,
Leme, ao cobrar uma falta feita por
Cozinheiro, em cima da Unha lateral
da área, o faz com um possante tiro

ctoria do defender do clube promotor
do certame.

No segundo preito, o japonez Jlro
Fujlkura venceu, tambem, com grande
facilidade, o tennista carioca Humber-
to Costa. Foram outros 3 a 0 conquis-
tados com absoluta autoridade, dc-
monstrando um preparo invulgar.

Outro prelio teve como vencedor Nel-
son Cruz, que logrou abater E. Villela
por 2 a 0 e a partida de duplas mistas
teve como vencedores Sylvio Book e
Virgínia Boyes por 2 a 0, sobre Gun-
ter e Maria Chiafarelli.

Vejamos os resultados das varias sé-
lies:

Ricardo Pernambuco vs. Manuel
Fernandes

Venceu Manuel Fernandes, por 3 a
0, sendo a seguinte a contagem dos
sets> 5 a 2, U 5 e 6 a 3.

Jlro Fujlkura vs. Humberto Costa
Venceu Fujlkura por 3 a 0, sendo

esta a contagem dos sets: 6 a 1, 7 a S
e 6 a 3.

Nelson Cruz vs. E. Villela
Venceu Nelson Cruz por 2 a 0, com

as seguintes contagens nos sets: 6 a
2 e 6 a .

Book-Boyes vs. Gunter-ChlafareUi
Venceu a dupla Book-Boyes por 2

a 0, com as seguintes contagens nos
dois sets: 9 a 7 e 6 a 4.

Terminados os jogos de campeona-
to, o tennista equatoriano Segura Ca-
no e o argentino Del Castillo, dlspu-
taram algumas provas, tendo ambos
deixado boa impressão, principalmente
o equatoriano, que pela primeira vez
se exhibe em S. Paulo. Cano é multo
ágil, e golpéa com destreza e energia.
Se nos jogos que tem a disputar, agir
como na exhibição de ante-hontem, dl-
ficilmente será, vencido.

GONORRHÉA - Dr. Valentim da Silva
Inlroductor do Ad. de "KETTERING" em S. Paulo, cura a GONOR-
RHÍA em 3 a 6 seecões. Tratamento para senhoras sem curat.vo» rexa-

tort- rf calon pX 500SOOO sob con.tracto **£^£fí£f
Rua Xavier dc Toledo, 46. (Elevador da esquerda). Tel. 4-0881.

gralis.

S. PAULO F. C. esteve, domingo,
em São Carlos, onde enfrentou o Ruy
Barbosa, local. .

A partida despertou invulgar inte-
resse em toda a região, pois centenas
de "torcedores" das varias cidades
clrcumvizinhas presenciaram o em-
bate.

O grêmio tricolor conseguiu vencer
por 2 a 1, pontos todos marcados na
primeira phase, sendo Armandinho e
Leme os autores dos pontos dos vlsl-
tantes e Ferreira dos locaes.

A despeito da contagem, o grêmio
bandeirante esteve sempre controlan-
do ò jogo e, por experiências, operou
varias substituições na sua turma, o
que, de certo modo, não houve rendi-
mento em pontos.

* * *
A FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA

Paulista de Esportes esta organizando
a "Olymplada Universitária Brasilei-
ra", que terá, conforme cartas rece-
bidas, o apoio de Minas, Rio Grande
do Sul e Rio de Janeiro.

A directoria da F. U. P. E. já se
dirigiu ao Presidente da Republica,
Interventor Federal, Ministro da Edu-
cação, pedindo apoio a esta grande
iniciativa dos estudantes e dentro de
breve tempo Iniciará as activldades
preparatórias para as competições, de-
vendo ser nomeada uma commissão
para elaborar o respectivo programma.

Serão realizadas competições de fu-
tebol, bola ao cesto, natação, polo
aquático, saltos ornamentaes, athletis-
mo, esgrima, tennis, xadrez, volel-ball,
etc.

* *
O FUTEBOL INTERNACIONAL te-

ve, domingo ultimo, grande movimen-
taçào, quer quanto ao numero de par-
tidas como aos tentos marcados:

Em Bucarest, a selecçâo italiana ven-
ceu a da Rumanla, por 1 a 0, perante
uma assistência calculada em 50 mil
pessoas. O ponto da victoria foi mar-
cado pelo extrema esquerda Collaussi,
no primeiro tempo;

no estádio de Amsterdam, o quadro
nacional hollandez venceu o da Yugo-
slavia, por 4 a 1, após uma optlma ex-
hibiç&o;

em Zurlch, a selecçSo "B" da Itália
derrotou a representação suissa pela
elevada contagem de 7 a 1, o que cau-
sou decepção a cerca de 10 mil pes-
soas;

em Stockolmo, o quadro representa-
tlvo sueco sobrepujou a turma da LI-
thuanla pela cspectacular contagem de
7 a 0.

* *
A 13." RODADA Uo campeonato ar-

gentlno de futebol, ante-hontem, re-
glstou os seguintes resultados:

Boca Junior x River Plate, 2 a 0;
Independiente X San Lorenzo Almagro,

a 0; Huracan x Lanus, 6 a 3; Newells
Old Moys x Gymnasia y Esgrima de
La Plata, 7 a 1; Platense x Ferrocarril
Oeste, 2 a 2; Rosário Central x Estu-
dlantes de Ia Plata, 4 a 1; Atlanta x
Argentino de Quilmes, 3 a 2; Chaca-

rita Juniors x Tigre, 3 a 1; Velez Sara-
field x Racing, 4 a 3.

Classificação por pontas:
1." — Huracan ll
2.° — Independiente }j
3.° — Boca Junior °
30 _ Newells Old Boys .... ls

O QUADRO PARAGUAYO que ae
encontra excursionando pelo México,
acaba de sofírer novo revés, ante-iwn-
tem, ao enfrentar, na capital daquelle
paiz, o scleccionado Astunas-Hcspa-
nha, dois dos, mais fortes grêmios me-
xicanos, por 4 a 1.

ifi !(í , tn
PERANTE uma assistência ae w

mil pessoas, realizou-se, em Berlim,
jogo desempate entre o Schalke 04 c o
Dresdner Sportvercin. Após luta nw-
vimentada, o Schalke 04 venceu ps»
contagem de 2 a 0, obtendo, dest-ne,
classificação para o jogo finai, ™
disputa do campeonato alemão ae"-
tebol, contra o "Admira", dc Vienna.

# # *
EM BUDAPEST, o Ujpest levantou

o campeonato de futebol da Hungru,
com o empate de 1 a 1 contra ovm
gria, conquistando o ponto que me w
tava para a posse do titulo.

O campeão do anno passado, o «
renevaros, eliminando o Bocska J»
12 a 3, collocou-se em segundo vm
com a dlfferença apenas de um vou
a menos do que o Ujpest.

— 4> jjjt

A CORRIDA automobilística ante-
hontem realizada em Vienna, em om
ta do campeonato allemão para pw»
montanhosas, foi ganha pelo cone»»
teutonico Hermann Lang, com um c»
ro Mercedes-Benz, alcançando a.mi
dia horária de 106,8 kllometros. C°>°
cou-se em 2° lugar Hermann Mueu«.
com um carro Auto-Unlon. em que »n
cançou 106,1 kllometros h°rar!°s'8l
3.° lugar tambem coube a um allemão.
Manfred von Brauchltsch, com 0
Mercedes-Benz, seguindo-se-lne o i
redor teutonico, Hans Stuck, «"
104,5 kilometros horários.

,i, «I, «*.

ENCONTRA-SE em Porto Alegre o

conhecido alliciador de jogadores, J»>
Chlavone, que ao que se infortna.
conseguir novos elementos para o
minense F. C, do Rio de Janeiro.

O GENERAL Moscardo, Prfsi*í
do Comitê Olympico Hespanhol as*»
tira a final da "Copa dei Oenrn*
simo", que será disputada a 2o do cv
rente, no estádio de Montjuicn, em
Barcelona. . „.nlieiie

Está previste que jogarão naqw>
dia as equipes finalistas e semi-""»
listas.

EM DISPUTA* do 
'""Campeonato^

Honra" do futebol uruguayo, o cem
empatou com o Rampla Junl0r%^.
1 a 1; o Racing empatou com o =
America, por 2 a 2; o Bella Vista «

patou com o Liverpool, por 0 a».
Wanderers venceu o Defensor, i»
4 a 3.



Terçci-foira, 13 de Junho de 1939 ss CORREIO PAULISTANO 11

Radíosa, Jerdon, Galeríta, Dícdonarío, Dragão, Àxum, Pa-
chuca e Fada foram os vencedores da reunião de domingo

com uma tardo bastante fria, quo
¦ifuBontou Brande pnrto dos freqüenta-
l ores do prndo dn Moóca, realizou o
jookcv Clube dc Sfto Pnulo a 25.» cor-
rida da aetual temporada turflsta.

Oomtudo. a reunlfto esteve boa, pas-
¦ando pela casa das a*x>stas o movi-
monto dc 3C0;000S000.

A principal prova da tarde foi lc-
vantndii por Pachuca, que na reunifio
anterior ja Havia batido os seus adver-
«arios dc ante-hontem c, como prcvl-
ramos cm nossos Informes, devia ser a
vencedora dessa carreira.

Ycnloii bateu Astrakan no prêmio
"Inltlum". destinado a produetos dc
•' nnno.s, «eni victorla no paiz." 

s Oonwtleü foi o Jockey mnis vlcto-
riosó da tarde, vencendo com Radlosa,
Galorita, Dlccionario c Axum.

J, jt; •••

A primeira prova do programma foi
eanlia pela favorita Radlosa e formou
« dupla. Matto Alto assumiu a lide-
rança do lote seguido dc Radlosa com
F-uistlmi em terceiro. Nessa ordem cor-
rèram até a altura das primeiras ar-
cblbahcadas, onde Radlosa avançou j3 _
para dominar o ponteiro c vencer a
carreira por melo corpo.

No 2 ° parco Ycrdon sahiu com van-
tagem Em segundo pulou Astrakan,
sendo logo desalojado por Bellariva.

Nessa ordem correram até o melo da 33 _
recta opposta. Astrakan reagiu e reto- 44 _
mou a segunda collocação tentando
avançar sobre o ponteiro, porém, sem
resultado.

ycrdon em primeiro e Astrakan cm
segundo assim cruzaram o disco.

do segundo para o terceiro.
Tempo: 00".

Poules:
Galerlta — (2)  20$800
Dupla — 24  35$300

Placds:
Numero M .. .. 13$400
Numero  19$boo
Movimento do parco: — 50:fl()5$000
RATEIOS EVENTUAES DO TER-

CEIRO PAREÔ
1—1 Jardim . . .)

70
230

1.480

Duplos

1—1 Regia

2—2 Galcrlta .
3—3 Plratlnlnga
3—3 Colombnra
4—5 Observador
4—6 Nababo ..
4—7 Laporte . ,

.)
211

457
01
138
48

227
40

45$000

20S800
150$000
68$000
108S200

41S8IKI
200$000

1.100

Duplas
12 —

14 —
23 —
24 —
34 —
11 —
22

A terceira prova do programma teve

383 80S700
150 228S700
210 150SO00
895 38S400
073 35S300
571 OOS200
309 111S200
320 107S500
248 138S500
235 146S100

4.303

QUARTO PAREÔ — 1.800 METROS
Premiu "Supplcmcntar" — 4:0005

(Produetos naclonaes — Handlcap)
uma boa sahlda, tomando a ponta Re- | DICciONARIO, castanho, 6 an-
ela. seguida dc Piratininga, Nababo c nnc aX p,,,'!''" 

",""
cia, seguid
dos demais. Na curva da rua Taquary.
Nababo passou paru a ponta, sendo
então escoltado por Galerlta. Nessa
ordem correram até a seta dos 1609
metros, ponto em que Galerlta empa-
rolhou com Nababo, para, pouco antes
do vencedor, domlnal-o e vencer a car-
relra.

No pareô seguinte Dlccionario foi
para a ponta, abrindo luz sobre Mece-
nas, Pinhal e Filhinho.

Nessa ordem vieram até a recta de
chegada, onde Mecenas procurou do-
minar Diccionnrio, mas este, bem con-
duzido por S. Gonzalez, mesmo ma-
nheirando. não se deixou alcançar pelo
filho de Thermogene, cruzando o dis-
co no posto de honra.

O* «'; j»*

No quinto-pareo — Dragão foi para
a ponta, seguido de Litoral, Perdulário
e Catharina. Na entrada da recta Va-
rejão passou para segundo, e veio ata-
car o ponteiro, mas nada conseguiu, pois
Dragão cruzou o disco bem a vontade
na principal posição.

* tf tf
Vcllonora fuscou na principal po-

sição, seguido de Axum, Eclyptico, Ana-
já' e dos demais.

As3im correram até a seta dos 600
metros, ponto em que Axum dominou
Vellonora para vencer a carreira. A
filha de Conde Lucanor e La Veloce foi 34 

"""*.'.". 
145

segunda e Anajá o franco favorito do'
pnrm deixou péssima impressão.

nos. São Paulo, por The Paintcr
c Dagmar, de propriedade do sr.
E. Alonso, jockey, L. Gonzalez,v
56 kilos  1.'

Mecenas, T. Baptista, 56  2."
Filhinho, A. Nappo, 56  3
Pinhal, P. Biernacsky, 54 .. ,. 4.°
Mlst. L. Lobo, 50  5.°
Pau D'Alho, P. Mendes, 58 .. .. 6.°

Ganho por vários corpos; dois
corpos do 2." para o 3.".
Tempo: 121".

Poules: Dlccionario (4) .. 35S200
Dupla: 14 33S800
Movimento do pareô . .. 43:570$000

RATEIOS EVENTUAES DO 4."
PAREÔ

Pinhal . . .(1—1

1—1
1—1
2—2
3—3

Mlst . . .
Mecenas .
Filhinho . .
Pau D'Alho
Dlccionario ,

644 19$100

371
175
349

1.529

Duplas

11

796
280
666
106
364

456

33S100
70S300
355200

28S200
90S300
33S800

211S600
01S800
155S400
49$300

. Pachuca venceu de ponta a ponta.
No final Premiado formou a dupla e os
demais, pouco correram.

* * *
Na ultima prova do programma, ven-

eeu Fada, com a boa direcção de A.
Nappo.

Fada correu na frente, até a seta
dos 2.000 metros, onde foi atacada porBebê Rose e Nhandi. Reagindo, a fi-
lha de Togs na recta destacou-se no-
vãmente, cruzando assim o disco na
primeira posição.

Nhandi foi'segundo e Bebê Rose ter-
ceiro.

TERCEIRO PAREÔ — 1.450
METROS

Prêmio "Experiência" —
4:0005000

GALERITA, égua alazã, 6 annos,
Sáo Paulo, por Visigodo e Gal-
loping Gir], dc propriedade do
sr. José Norberto André, treina-
dor J. Godoy, jockey L. Gonza-
lez, 55 kilos  ,,, ., 1,0Nababo, I. Sousa, 58 .. .. .. 2.n

Plratlnlnga, R, Rocha, 50147 .... 3.°
Colombara, P. Vaz, 53  4.°
Regia, A. Nappo, 54  5.°laporte, L. Lobo, 53|52 6."
Observador, N. Pereira, 52149 .. 7."Jardim, L. Nappo, 54J51  8.°Ganho por um corpo: dois corpos

2.817

QUINTO PAREÔ — 1.800 METROS
Prêmio "Criterium" — 4:0005000

(Produetos naclonaes de 4 annos,
mais de 3 victorias no pai).

DRAGÃO, alazão, 4 annos, São
Paulo, por Spearort e Hollandi-
lha, de propriedade do sr. Er-
nesto Senise, treinador E. Alon-
lo, Jockey T. Baptista, 52 ki-
los

Varejão, E. Silva, 52 kllos .. ..
Litoral, P. Vaz, 56 kilos .. ..
Catharina, L. Gonzalez, 54 ki-
los

Perdulário, R. Ganido, 52 ki-
los

Tanguá, A. Nappo, 56 kilos .. ..
Ganho por dois corpos, vários cor-

pos do segundo para o terceiro.
Tempo: 120 4|5".
Poules: Dragão (3)  32SG00
Dupla: 13  50$100

Placés:
NM  22SÍ00
N." 3 -.  185900
Movimento do pareô  44:995$
RATEIOS EVENTUAES DO QUINTO

PAREÔ
1-1 Varejão ... 303 395100
2-2 Catharina . . 426 275900
3-3 Dragão .... 364 325600
3-4 Perdulário . 83 1425400

l.<
2.'
3.'

4.'

5.°

12 —
13 —
14 —
23 —
24 —
34 —
33 —
44 —

475
450
203
735
300
404
74
73

ir,o$50o
515700

485400
505100
875400
315300
585200
575000

3115400
3135500

2.881

SEXTO PAREÔ — 1.050 METROS
Prêmio "Hippodromo Paulls-

tano" — 6:0005000
(Produetos naclonaes dc 3 an-
nos, sem mais dc 3 victorias

no paiz)
AXUM, castanho, 3 annos, São

Paulo, *>or Fragor c Amancoy,
produeto do "Haras "Suzano",
dc crlaçfto c propriedade do sr.
Daniel Lazzareschl, Jockey L.
Gonzalez, 52 kilos  1."

Velonora, A. Nnppo, 50  2.°
Eclyptico, I. Sousa, 55  3."
Anajá, T. Baptista, 52  4.c
Agello, P. Vaz, 52  5.0
Ganho por vários corpos, dois"orpos do segundo para o ter-

ceiro.
Tempo: 108 3|5".

Poules:
Axum — (3)  705700
Dupla: — 34 156S0C0

Placés:
Numero  275000
Numero  255400
Movimento do parco: — 51:8755000
RATEIOS EVENTUAES DO SEXTO

PAREÔ
1—1 Eclyptico
2—2 Anajá .
3—3 Axum .
4—4 Agello .
4—5 Velonora

456
618
181
80

269

1.605

Duplas
12— 1.287
13 314
!4— 588
23— 203
24- 703
34— 176
«- 71

285100
205700
705700

1605500
4757C0

215300
875400
465600
035700
395000

1565000
3845100

KEKOMJCOES DA DIRECTORIA E •
COMMISSÃO DE CORRIDAS DO

JOCKEY CLUBE DE B, PAULO
Reunião da Commissão dc Corridas

realltada no dia 12-0-1039
RESOLUÇÕES:

1) Encaminhar íl directoria para ap-
provação dc suaa dotações, o pro-
jecto dc Inscripções elaborado para
os corridas do próximo domlngo
dia 18 deste:

2) Suspender até 19 deste o aprendiz
Luis Nappo, piloto do cavallo Jar-
dlm no prêmio "Experiência", 

por
lnfracção da letra "a" do art. 142
do Código dc Corridas;

.'<) Mandar registar, para os devidos
effeitos o compromisso de montaria
trocado entro o Jockey João Mon-
tniiha c o tratador Jofto dc Mat-
tos, para aquelle dirigir o cavallo
Obelisco no prcmlo Clássico José
G. Nogueira n ser disputado no dia
25 do corrente.

Reunião da directoria realizada no dia
12 dc junho dc 1939

RESOLUÇÕES:
1) Approvar a dotação dos prêmios

constantes do projecto de inscrlp-
ções elaborado para as corridas do
próximo domlngo dia 18 deste;

2) approvar o balancete das corridas
realizadas hontem, dia 11;

3) autorizar o pagamento dos prêmios
aos vencedores das corridas do dia•4 deste, dc accOrdo com a pape-
leta do sreviço chlmlco.

BOLA AO CESTO

3.433

SÉTIMO PAREÔ — 1.800 METROS
Prêmio "Emulação — 5:000$000

(Produetos de qualquer paiz — Han-
dlcap)

PACHUCA, cgua, alazã, 5 annos,
Argentina, por Lombardo e Po-
chade, de propriedade do sr.

Victor Bevilacqua, treinador
W. Mendes, jockey P. Vaz, 59
kilos

Premiado, J. Montanha, 51
Alter Ego, N. Pereira, 48-46
Cribador, A. Rocha, 48-47
Arbolito, S. Godoy, 56 ..
Nbaibás, T. Baptista, 50  6.'

Ganho por dois corpos; vários
corpos do 2," para o 3.".

Tempo: 117 3|5".
Poules: Pachuca (1) .
Dupla: (13)
Placés: n. 1 
N. 
Movimento do pareô

355100
315200
185000
145900

64:0655000
RATEIOS EVENTUAES DO SÉTIMO

PAREÔ
2—2
3—3
3—4
4—5

Arbolito .
Premiado
Alter Ego
Cribador .

305
747
283

93

515300
235000
605700

1845200

4—6 Ubaibás 204 84$400

CAMPEONATO GYMNASIAL DO
SYRIO

Durante os dois annos passados, a
actividade esportiva estudantina da
Paulicéa, íoi enriquecida pela instl-
tuiçáo de um torneio ceatobolistico,
que logo após o lançamento da idéa,
teve apoio geral. A acceltaçáo que o"Campeonato Gymnaslal" teve c jus-
tlflcada pela então falta de controle
directivo do esporte dc bola no ees-
to dentro das casas de ensino. A Fe-
deração Paulista de Bola ao Cesto,
dando Inteira solidariedade ao clube
promotor, reconhecendo a utilidade da
iniciativa, muito contribuiu para o brl-
lho obtido.

A idéa do "Campeonato Gymna-
sial" jã está enraizada, sendo grande
o interesse das escolas pela próxima
disputa. Dada a perfeita organização
das realizações passadas e o cunho de
imparcialidade que o Syirio lhe deu,
acredita-se que a próxima disputa do
certame venha a reunir elevado nume-
ro de concorrentes.

Neste anno, os elementos que estréa-
ram em torneios da F. P. B. O ou ou-
trás entidades congêneres offlciaes não
poderão se inscrever. A participação
no torneio será limitada aos alumnos
do curso gymnaslal.

Nas disputas anteriores deste tor-
neio, foram estas as turmas melhores
classfiicadas:

1937:
Gymnasio Independência  1.*
Mackenzie.College- .i •.-. .. .. .. }¦"
Gymnasio Paulistano ..,..,.. 3
Lyceu Pan-Amerlcano
Instituto Médio Dante Alighierl
Gymnaslo Prudente de Moraes

1938:
Mackenzle College
Gymnasio Independência ....
Gymnaslo Bandeirantes  3.°
Gymnasio Anglo-Latlno  4-°

O regulamento do campeonato esta
em elaboração, devendo sor publica-
do dentro de alguns dias.

As escolas Interessadas podem man-
dar as suas suggestões, ã Secretaria
do Syrlo, caixa postal 1283, em nome
do arbitro.

Campeonato Collegial
de Athletismo

Duplas
12 ,
13 1.049
14
23
24
34
33
44

378 865700
049 315200
241 135S800
780 425000
226 1445800
723 455800
619 525000
84 3905600

0CAMPEONATO DA ACEA
ANGLO-MEXICAN E ATLANTIC, OS VENCEDORES DA RODADA

DE SABBADO — L. P. B. E MECÂNICA EMPATARAM
Realizou-se sabbado ultimo a segun-m rodada do campeonato da Acea,

jujas partidas em numero de tres, of-«receram os seguintes resultados:
ANGLO-MEXICAN (5) VS. ELEVA-

DORES ATLAS (3)
Intervindo pela primeira vez no pre-rente campeonato, o Anglo-Mexican«nseguiu triumphar por 5 a 3 ten-™ no entanto encontrado no Eleva-eora Atlas um adversário que se hou-

2 
de molde a que a partida se des-enrolasse com grande movimentação eraativo equilíbrio deforças. O Oleva-nores Atlas que na primeira rodada101 superado pelo O. A. Sudan por 4* 1. exiblu-se frente ao Anglo-Mexl-«n com outras possibilidades, conse-

guindo rehabilitar-se daquelle insuc-cesso muito embora o resultado lhetenha sido mais uma vez adverso.
conquistaram os tentos para o ven-«dor PeiXe (2), Paulinho, Mamedeb «abor, e para os vencidos, Miguel

IÍLe Costa- Actuou como juiz, o sr.
»nt J cha' tendo "^ Quadros apre-sentado a seguinte constituição:Aiigto-Mcxlcan — Waldemar, Rivet-
S.,e .Ar"ndo; Sebastião, Comenale e

4102

O Campeonato Collegial de Athletis-
mo foi novamente transferido devido
ao mau tempo. Ficaram as provas res-
tantes desse campeonato marcadas pa-
ra hoje, terça-feira, ás 14,30 horas,
no campo do O R. Tieté-S. Paulo.

Teixeira; Peixe, Costa, 
"Leopoldo," 

Na-wr e Garcia (Pulinho).Hevadores Atlas - Zupo, Morattl«Alcides; Melonl, Santos e Martins;Miguel, Américo, Vlctorio, Romeu e

1,8 F* C. (2) VS. MECÂNICA F. C.
(2)Esta partida que constituía o "der-

by aceano, era aguardada com vivo
f?,' finalizando com o resulta-
nu» V 3 2' ° que espelha de ma-
e2TH^2nÍlcente a --WaWade de for-«*» dos dois adversários.
envow0° LPB como ° Mecânica, des-
o mZTf ^ actuacâ0 efficiente, empate f01 o resultado mais lógico

que poderia ter-se verificado. O LPB
marcou seus tentos ]wr intermédio de
Luisinho e Romeu, cabendo a Geral-
do e Zambotto a autoria dos pontos do
Mecânica.

Sob a direcção do sr. Sotero de Men-
donça, os quadros obedeceram á seguin-
te organização:

LPB F. O — Maneco, Nelson e Mos-
soro; Carlinhos, Moacyr e Manolo;
Luisinho, Romeu, Lalá, 'Antoninho e
Segalla.

Mecânica F, C. — Aristides, Nasci-
mento c Jayme; Coelho, Gerard e
Zamboto; Walter, Casslo, Geraldo, Dias
c Revolta.
ATLANTIC F. C. (3) VS. S. PAULO

GAZ (2)
Neste encontro, o Atlantic conseguiu

sair vencedor por 3 a 2, o que coas-
tltulu um successo para as suas cores
porquanto nfio é tarefa facll conse-
gulr levar a melhor frente ao S. Paulo
Gaz que, no presente campeonato se
apresenta com um conjunto optima-
mente preparado, do que aliás, deu so-
bejas provas no recente Torneio Ex-
perimental.

A victorla do Atlantic apresenta se
assim como um feito notável de seu
onze.

Marcaram os tentos para o Atlan-
tle, Raenuccl, Gomes e Barthô (con-
tra), e para o S. Paulo Gaz, Cuen-
cas e Idio.

Arbitrou a partida o sr. FJpidlo Flor-
da, tendo os quadros a seguinte or-
ganização:

Atlantic F. O — Roberto, Bororó e
Antunes; Dias, Armando, Pinga; Ma-
china, Octavio, (Gomes) Simoni, Cha-
pa e Renucci.

S. Paulo Gaz — Nascimento, Adda
e Barthô; Edmundo, ítalo e Gaspa-
rini; Cuencas, Waldemar, De Martino,
Lourenço e Idio (Joslas).

OITAVO PAREÔ — 1.650 METROS
Prcmio "Excelsior" — 4:00O$J)00

(Produetos nacionaes — Handlcap)
FADA, égua castanha, 5 annos,

São Paulo, por Tigon e Toga, de
propriedade do sr. David José
Ayres, treinador P. Nappo, jo-
ckey A. Nappo, 53  l.°

Nhandi, L. Gonzalez, 56  2."
Bebê Rose, T. Baptista, 53 .. .. 3,°
Keny, R. Benitez, 58|55  4.°
Oding, S. Godoy, 50  5.°
Ugerê, A. Arthur, 53  6.°
Grã Fino, N. Pereira, 52|49 .... 7.°
Briphol, F. Mendes, 55  8.'J

Não correu Volt.
Ganho por um corpo; dois cor-

pos do segundo para o terceiro.
Tempo: 110 4|5".

Poules: Fada (1)  44$100
Dupla: 12  665000

Placés:
N.o  14$700
N.°  235000
Movimento do pareô  67:880$
Movimento geral das apostas 359:0055

26:530$
10:641$

445100

335500

385600
585600

3375200
945300
62$200

NATURALIZAÇÕES
Serviço directo. Andamento de
processos paralysados no Minls-
terio da Justiça. DR. EDMUNDO
BURLE — Adv. e Capitão da Res.
do Exercito. (Inscr. na Ordem,

com 21 annos de exercício.
Av. Gomes Freire, 01, sob. — RIO.

Movimento dos concursos ..
Movimento dos portões .. ..

Rala, pesada .
Oitavo pareô

1—1 Fada . . . .(
378

1—1 Grã Fino . .(
2—2 Nhandi .... 497
2—3 Volt —
3—4 Bebê Rose . 432
3—5 Odlng . ¦ 284
4—6 Ugerê . 49
4—7 Keny 177
4—8 Briphol .... 268

2.087

Duplas
12 542
13 616
14 333
23 1.079
24 566
34 815
11 135
33 231
44 159

XADREZ

Obra Prima da Industria
/fiasfl as***-»'

Parker Vaeumalle Merece a Sua Hepataf«?» Comv a
Caneta-Tlntelro de Mais Perfeito Fabrico ao Mundo

A nova Parker Vacumatic of-
ferece vantagens que não se
encontram em nenhuma ou-
tra caneta-tinteiro. Estiliza-
da em bellos anéis de Azevi-
che e Pérola Laminada, nun-
ca estará fora de moda. E'
um encanto possuir... per-
feita no uso.

Não ha a "caimbra dos
escriptores" com a Parker
Vacumatic. Adapta-se con-
fortavelmente aos dedos. O
fluxo auto-controlado da tin-
ta permitte escrever com as-
seio e uniformidade. A pen-
na não "gagueja". Escreve
suavemente com sua penna
de solido ouro de 14K e
ponta de Osmiridio, á prova
de ranhura.

A Parker Vacumatic contém
mais tinta — bastante para

escrever um anno inteiro,
com 3 ou 4 reabastecimentos.
O Corpo Televisão permitte
ver o deposito de tinta a to-
do momento. Não ha perigo
de seccar inesperadamente.

O Diaphragma de Recolhi-
mento patenteado eliminou o
antiquado sacco de borracha.
Sempre limpa, enche-se em
menos de 10 segundos. Todas
as peças moveis estão encer-
radas. Nada as pode tocar,
corroer ou desarranjar. Toda
Parker Vacumatic é mecani-
camente perfeita.

Entre numa casa do ramo e
examine esta caneta-tinteiro
incomparavel. Para identifi-
car a genuína, observe o segu-
rador em FLECHA e o nome"Parker Vacumatic" estam-
pado no corpo.
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VACUMATIC-^
Nas boas casas do ramo

Prcçou: 220$000, 190(000, 165(000, 1I0$000
Únicos distribuidores para todo o Brasil:

COSTA PORTELA & CIA. — RIO
R. Buenos Aires, 52, lo. — C. Postal, 508

de Ouro de 14 K.
tom Ponta de Osmiridio.

PUBLICAÇÕES

"FINANÇAS PUBLICAS"

O Departamento ¦ de Estatística o Publl-
cidade, do Estado de Santa Catharlna
acaba de editar o volume "Finanças Pu-
bllcas", summula de dados estatísticos so-
bre o movimento linancelro de 1030-1038,
do paiz, do Estado o dos municípios, acom-
panhados de um confronto entre a arre-
cadação municipal, estadual e federal.
"BOLETIM SEMANAL", DA ASSOCIAÇÃO

COMMERCIAL DO RIO
Recebemos o,numero de 2 de junho do

boletim publicado semanalmente pela As-
soclação Commercial do Rio de Janeiro,
com Interessantes Informações de interesse
para o commereio.

"RELATÓRIO", DA LIGA PAULISTA
CONTRA A TUBERCULOSE

Fol-nos enviado um exemplar do rela

PELA EFFECTIVACÃO DO REGISTO DOS
PROFESSORES SECUNDÁRIOS

Realizou-se domingo pela manhã, no sa-
!ão nobre do "Centro Gau'cho" (Prédio
Martinelll), cedido pela sua directoria, a
oitava sessão da "União dos professores
Secundários".

Dirigiu os trabalhos a mesa composta
pelos srs. professores Carlos dc Zagottls,
presidente, dr. Francisco de Salles Ferro,
secretario, e Manuel Oandara Me"dès, the-
sourelro. Compareceu elevado numero de
professores. Declarada pelo presidente
aberta a sessão, foi lida a acta da re-
união anterior que, sem emendas, foi op-
provada.

Durante a sessão, usaram da palavra os
professores Carlos de Zagottls, Romeu dc
Campos Vergai, dr. Olavo Freire Júnior,
dr. Leopoldo de Freitas, Manuel Gandarr,
Mendes, Valdomlro Padllha, dr. A. Ztrohdi
Neto, dr. Eduardo de C B. Werneck, dr

tarlo, dr. Iturbides Bolívar de Almeida
Serra, dr. Ferdinando de Martino, d. Ru-
th Camargo, Luis Gonzaga Lenz, Carlos de
Zagíttls, Mario Tcrtiillano Jardim de Orne-
Ias, Valdomlro Padllha, Rocha Campos e
Máximo Ribeiro Nunes.

Esta commissão receberá as adhesões de
todos os professores, quer da capital, quer
do Interior, podendo a correspondência ser
dirigida para a rua Marquez dc Paraná-
gilá, n.o 360.

Dado o deantado da hora, ás 11 horas
e mela, o presidente encerrou a sessão.

torio do exercido de 1938, da Liga Paulista Francisco de Salles Ferro, dr. Bueno de
contra a Tuberculose, apresentado á as- Azevedo Filho, Newman José Barroso Cam-
semblóa geral annual, em maio do cor- pinhos, José Nicodemo, Arlhur do Amnral
rente anno pelo dr. Clemente Ferreira, Pimentel, Máximo Ribeiro Nunes, Pérsio
presidente da prestigiosa instituição. Álvaro Pinheiro, Olavo Prado Lacrcta o

No Dispensado Antl-Tuberculoso íoram Aloyslo Benedicto Bonettl.
realizadas, no anno passado, cerca de 3.142 O professor dr. Olavo Freire Júnior fa-
novas matrículas, sendo reexaminados lou sobre o plano geral dos estatutos, em
10.872 pessoas c applhadas 10.954 injec- | elaboração, da "União dos Professores Se-
ções'. Na seeção Chalmette, foram dlstrl- : cundarlos". Ao terminar, com a approvação
buldas 7.200 doses dc vacclnas. O movi- da casa, recebeu prolongada, salva de pai-
mento do gabinete radiologlco é o seguln- mas. O professor dr. Bueno do Azevedo
te: — radiographlas — 2.678; radtoscopias Filho pede a palavra para uma suggestáo:
— 3.000; e reducções — 299. O gabinete Lembra 6. commissão encarregada dos es-
odontologlco prestou 1.000 curativos dlver- i tatutos que não pôde deixar de existir, en-
sos, sendo feitas no laboratório de bacte- I tres as diversas categorias de sócios da
riologla cerca de 1.136 pesquisas de baelllo i "União", a dc membro correspondente e Jus-
de Koch em escarros. I tlílca o seu ponto de vista cm bella oração.

dizendo que todas as nossas acções devem

GG$000
58$100

107$40O
33$200
03S200
43$900

2G4$500
154SB00
224$700

4.480

CMJBE DE XADREZ "S. PAULO''
Partidas simultâneas

No próximo sabbado o sr. Arrigo
Prosdoclmi, da primeira turma do clu-
be, dirigirá, uma sessão de partidas
simultâneas de xadrez, a qual terá lnl-
cio ás 20 horas. O simultanlsta en-
frentará os associados da terceira tur-
ma para baixo, bem como qualquer
amador do nobre jogo que, nesse dia,
queira comparecer A sede do clube,
embora n&o seja soclo.
Torneio da segunda e terceira turma

O resultado da sessão 19 íoi o se-
guinte:

Araújo, Orpheu, d. Evalda, Grass-
man, Pereira, d. Sônia, Domingos
Veiga, Luis Lindholm, Urbano, Frank,
Anderaus, Hidalgo e Lyra venceram
os seus respectivos parceiros Caldeira,
Eliazar, d. Alice, Fablo, Mesquita,
Packness, Rodrigues, Nobrega, Geral-
do, Vlanna, Scrosoppi, Soares, Theo-
doro, Paulo, 8 d. Josephlna.

Dr. Adolpho Seltz
O mestre allemão de xadrez, dr.

Adolpho Seitz, dirigiu no clube uma
sessão de partidas simultâneas con-
tra quatro jogadores da primeira tui-
ma, com o resultado que se segue: ga-
nhou de Flavlo e Schiff, empatou com
Kammerer e «Serra.

ASSEMBLÉAS
E REUNIÕES

FEDERAÇÃO PAULISTA DE
ATHLETISMO

Assemblea geral extraordinária
Hoje, terça-feira, as 20 horas, em

primeira convocação ou uma hora de-
pois com qualquer numero, reallza-se
uma reunião de assemblea geral da
F. P. E. para tratar entre outros as-
sumptos da eleição da nova directoria.
Os srs. representantes deverão compa-
re<*<r devidamente credenciados.

"BOLETIM", DO MINISTÉRIO DAS RELA-
COES EXTERIORES

Recebemos os números de 2 e 8 de maio
ultimo do boletim do Ministério das Rela-
ções Exteriores, que divulga deoretos e
actos offlciaes publicados no "Diário Of-
flclal", communicações recebidas das mis-
sões diplomáticas e consulados do Brasil,
seeção de opportunldades commerclaes,
além de noticiário destinado ao exterior.

"VIDA MILITR"
Temos em mãos o numero do abril da

revista "Vida Militar", editada, na Capi-
tal da Republica, sob a dlrecção do capi-
lão Hercllio Luz, a qual trás, neste nume-
ro, uma reportagem especial sobro o pri-
meiro annlversario do governo do sr, dr.
Adhemar de Barros.
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MENSTRUAÇAÒ. Dl st Allemã.
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ser presididas pelo "espirito de braslllda<
de", e que a presença dc correspondentes
da "União dos Professores Secundários"
nos Estados viria facilitar cm multo a di-
vulgação dos trabalhos dessa sociedade. A
nota nacionalista dada pelo discurso do sr.
professor dr. Bueno de Azevedo Filho, que
é lente de Historia e autor de diversas
obras, foi recebida com agrado pelos pre-
sentes.

Pretende a "União" realizar em São
Paulo, em setembro do corrente anno, uma
grande convenção de professores do ensino
secundário.

Multas e valiosas adhesões continua a
receber a "União dos Professores Secun-
darlos". Por cartas, hypothecaram a sua
solidariedade os srs. professores Elias José
Tavares e d. Lizzle T. Tivares ide Santa
Cruz do Rio Pardo), dr. Olymplo Marinho
(de Cafélandia) e Luis Neves (de Mira-
sol).

A commissão organizadora da "União
dos Professores Secundários" está constl-
tulda pelos professores Joaquim Silva, pre-
eldente, dr. Bueno de Azevedo Filho, secre-

««HOTÉIS E TUEISMO"
Recebemos o numero do maio da revls-

ta "Hotels e Turismo", publicada, nesta
capital, pelo sr. Manuel Martins e dedl-
cada aos Interesses da classe hoteleira e
do turismo em geral, trazendo sempre in-
teressantes reportagens sobre as estâncias .».».i-i„
balneários do pali. além de, farto cabe-1 effectivo exercício

Chefatura de Policia
Foi nomeado o bel. Horaeio de Carvalho

Junlor, para exercer o cargo de delegado
de policia dc Monte Azul, S.a classe.

Foi aposentado compulsorlamente o sr.
Antônio José Ferreira da Silva, carcerel-
ro da cadela publica do município de Ba-
tataes, 4." classe.

Foram nomeados Natal Orazlano, Ma-
nuel Pereira dos Santos e Pedro Lavlmo,
para exercer os cargos de serventes do De-
partamento Administrativo da Repartição
Central de Policia,

Foi declarado competir mais a quarta
parte do respectivo ordenado.ao sr. Fran-
cisco Greeo, Investigador de 2.» classe da
Repartição Central de Policia, visto haver
provado contar mais de trinta annos de

dal de estatísticas e informações em geral
"NOSSA ESTRADA"

Acaba do apparecer o numero de lunho
da revista "Nossa Estrada", mensarto da
Estrada de Perro Sorocabana, dirigido pe-
los srs. Alberto Rocha Lima e Nayme Bus-
samara. ,

De seu summario, destacam-se as seguln-
tes collaboraçfles: — "A construcção me-
talllca e a guerra ao peso morto", de Ruy
da Costa Rodrigues; versos de Jamil Alman-
sur Haddad. "As novas locomotivas da
estrada", pelo engenheiro Luis Delpy.

"RELATÓRIO", DA A. R, C. E. S. P.
Recebemos, também, um exemplar do

relatório da directoria da Associação dos
Representantes commerclaes do Estado de
S. Paulo, apresentado em assemblea geral
ordinária, reslljsd* em 3 ie Janeiro de
1939.

Foi aposentado o sr. José Francisco RI-
beiro César, l.o escripturario do Qablne-
te de Investigações, visto contar mais de
(35) trinta e cinco annos de effectivo exer-
ciclo, conforme titulo de liquidação de
tempo.

Foram promovidos os seguintes investi-
gadores: — de 2.a para 1.» classe Pas-
choal Pássaro; de 3.» para 2.» classe, Ga-
brlel Zacarias e Arthur Fernandes; de 4.a
para 3.a classe, Nelson Ferreira Vlanna,
Antônio Jorge, Benedicto Phlladelpho de
Carvalho, Azaln Pinto Murta, Nestor Tuc-
cl, Affonso Perelll, Benedicto de Abreu,
Benedicto Bueno, Antônio Magno, José
Fuoco. Henrique Pnpaléo, Luis Costp, Ary
José Guimarães. Adolpho Bertolotti primo,
Edmundo Salles Gonçalves, Belmlro Nos-
deu, João Damnsceno Marcondes dos
Reis, Pedro Rodrigues de Figueiredo e
Paschoal Túmulo.

NAS LIVRARIAS
"A CASA SOBRE A AREIA" —

Antônio Constantino — Livraria Jo-
sé Olymplo Editora — Rio.

Dia a dia cresce o numero de romances
editados pela Livraria José Olymplo. E
dia a dia melhores são os nossos escri-
ptores, maiores as suas obras. E' o caso
de Antônio Constantino — o autor de "Em-
bryão" — que acaba de lançar "Casa so-
bre o areia",: a historia de uma familia
de determinada região de São Paulo. Fa-
milia pobre e miserável, o pae um bebedo,
a mãe se acabando de tantos sofírimen-
tos, e os filhos, desgraçadas victimas desse
melo social.

Opporfunidades commerciaes na
Associação Commercial do Rio

RIO, 12 (Da nossa succursal, via
VASP) -• O Serviço de Intercâmbio
da Associação Commercial do Rio de
Janeiro leva ao conhecimento dos in-
teressados, por nosso intermédio, as
seguintes opportunldades de negócios:

Álvaro Teixeira Marinho, do Rio
de Janeiro, estabelecido no. ramo dc
representações e offerecendo boas re-
ferencias, deseja obter agencia de Ia-
bricantes e atacadistas de louças e ar-
tlgos sanitários, ferragens, artefactos
de metal e de borracha.

Leo Nodschlld, da Suécia, ora
no Rio de Janeiro, representando casa
exportadora e importadora daquelle
paiz, deseja relacionar-se com firmas
interessadas na importação de breu,
agua-raz, alcatrão, óleos e outros pro-
duetos da Suécia.

Interessa-se, outrosim, na acquisi-
ção de matérias primas brasileiras,
taes como: cera de carnaúba, óleos
vegetaes, frutos, sementes e tortas
oleaginosas, sebo vegetal, etc.

Tokyo Ironworks «fe Machlne
Makers Association, reunindo as maio-
res empresas de machlnas e accesso-
rios do Japão, offerece seus serviços ás
firmas naclonaes interessadas na com-
pra de machlnas para qualquer indus-
trla, fornecendo cotações, catálogos e
outros dados.

Casa da Bélgica deseja relacio-
nar-se com exportadores nacionaes de.
milho.

índia Textile Agencies, da índia,
Importadores e agentes, offerecendo re-
ferencias bancarias, desejam relacio-
nar-se com fabricantes ou exportado-
res nacionaes de tecidos, matérias pri-
mas, accensorios e produetos chlmlcos
para industria de tecidos.

The Southern Railway Co. da
Inglaterra, oífereceu-nos amavelmente
um exemplar de seu annuario "Sou-
thampton Docks", para 1939, cuja
leitura os interessados poderão reali-
zar neste serviço de intercâmbio.

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

..V
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Exfracto de Tomate A SUL AMERICA
"CINTA BRANCA"
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A MAIS ALTA QUALIDADE
MAIOR RENDIMENTO

^FA^O*-"^Jornal _ 7.05 Prog.
despertador.

RECORD — 7,00, Jornal.
DAS 8 A'S !l nORAS:

BANDEIRANTE — 8.00 Prog. Internado-
nal - 8.30 86... riso.

EDUCADORA - 8.00 Jornal.
RECORD — 8.00 Prog. sertanejo,
S PAULO — 8.30 Tudo é biio.

DAS II A'S IO HORAS:
BANDEIRANTE - 0.00, Ondas alegres.
COSMOS — das 0.00 até (is 19.00 —

Horas programmas normaes.
CRUZEIRO — das 0.00 ato lis 19.00 —

horas programmas normaes.
EDUCADORA — Rep. Jornal.
EXCELSIOR — 9,00, Jornal — 9,30, Va-

riado.
DAS 10 A"S 11 HORAS:

BANDEIRANTE - 10.00 Sonho de valsa
—- 19.30 Canção de Portugal.

DIFFUSORA — 10,00, Jornal — 10,16,
Variado — 10.45 Palestra medica,

EDUCADORA — R-P- Jornal.
EXCELSIOR — 10.00 Prog, dos sócios

10.30 Hora da Bolsa.
RECORD — 10.09 Prog. cubano — 10.15

Prog. americano — 10.45 Prog. brasileiro.
DAS II A*S I! HORAS:

BANDEIRANTE — 11,09, Plndtgrota. —
11.39 Nha Zefa. • ..

DIFFUSORA — 11-00 Jornal — 11.05
Arco irls — 11.15 Variado — 11.30 Prog.
pan-americano.

EDUCADORA — 11.90 Prog. vlennense —
11.30 Opera no ar.

EXCELSIOR — 11-00 Canções havaianas
_ 11.30 Horas portugueza».

RECORD — 11.00 rrog. italiano — 11.15
Prog. portuguez — 11.30 Prog. brasileiro

11.45 Prog. írannez.
S. PAULO — 11.00 Musicas leves —

11.30 Prog. italiano.
VAS 12 A'S 13 HORAS:

BANDEIRANTE — 12.00 Variado — 12.15
Bate papo — 12.30 Solos — 12.45 Variado.-

DIFFUSORA — 12.09, Jornal — 12,05,
Musicas ds nossa terra — 12.39 Variado —
12.45 Almoço musicado.

EDUCADORA — 12.09 Operetas — 12..5
Variado — 12.30 A voz da Hespanha.

EXCELSIOR — 12.00 Jornal — 12.10
Valasas orchestradas — 12.30 Cantores fa-
mosos — 12.45 Musica cigana.

RECORD — 12.00 Variado — 12.30 Prog.
americano — 12.45 Prog. brasileiro.

S. PAULO — 12.30 Variado.
DAS 13 A'S 11 HORAS:

BANDEIRANTE — 13.00» Prog hispano-
americano; 13.15, prog. brasileiro; 13.30,
Prog. Serrador; 13.45, Prog. na roça.

DIFFUSORA — 13.00 Jornal — 13.05
Breve e leve — 13.30 Prog. de arte.

EDUCADORA — 13,00, A Voz do Orlen-
te. — 13.30. Gênios musicaes.

EXCELSIOR — 13.00, Prog. francez; 13.30
Proí. brasileiro.

RECORD — 13.00 Pi*og. brasileiro; 13.15
Argentino; 13.45, Prog. feminino.

aiB
DAS 20 A'S 21 HORAS:

BANDEIRANTE -- Hora do Brasil.
RECORD — Hora do Brasil.
DIFFUSORA — Hora do Brasil.
S. PAULO — Hora do Brasil.
CRUZEIRO — Hora do Brasil.
COSMOS — Hora do Brasil.
EXCELSIOR — Hora do Brasil.
CULTURA — Hora do Brasil,
DAS 21 A'S 22 HORAS.
BANDEIRANTE — 21,00, Prog. bem que

vi. — 21,30, Opera pelo avesso.
COSMOS — 21,00, 1,111 com regional. —

21,15, Dyrcinha Baptista. — 21,30, Dolly
Ennor com orchestra. — 21,45, Arnaldo
Amaral,

DIFFUSORA — 21,00, Jornal. — 21.05,
Jocvcy Clube. — 21,05, Orchestra vienncn
eo. — 21,15, Veramor o orchestra. —
21,30, Jazz Ditfusora. — 21,45, Roberto
com Jazz.

EDUCADORA — 21,00 — Prog. sympliont
co. — 21,ai5, Canto com Anna Bolcna. —

Chronica Religiosa TossesdasCreanças?
CULTO CATHOLICO

PROF. PEDRO DIAS DA SILVA
e DR. SOARES HUNGRIA muda-
rum seu consultório medico para

a rua Marconl, 94 (Prédio
P.-istcur).

«-..¦?(¦«»' *+*

DU
LONGA PRATICA EM BERLIM

Tratamento e operações
tle:

Ouvidos, nariz e garganta
RUA LIBERO BADARÔ, 452

PHONE * 2-4821
Das 10 ás 12 hs., das 3 às 6 hs.
Aos sabbados das 10 ás 12 hs.
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S PAULO — 13.09, Juan D'Arienzo e
sua orchestra; 13.15, Carmen Miranda;
13,30, Prog. vesperal.
DAS 14 A'S 13 HORAS:

BANDEIRANTE — 14,00, Prog. na roça.
DIFFUOSOHA — 14.00, Jornal.
RECORDE — 14.00. Prog. francez; 14.15,

Prog. vlennense; 14.30, Variado.
DAS 15 A*S Kl HORAS:

EXCELSIOR - 15.00 Jornal - 15.15
Prog. vlennense; 13.30, Hora da Bolsa.
DAS Ki A'S 17 HORAS:

BANDEIRANTE — 10,00, Boa tarde sor-
rldente. — 10,30, Cartão de visita.

EDUCADORA — 10,00 — Você manda e
não pede; 16.30 — Clne radio.

DIFFUSORA — 10.00, Clube Papai Noel;
16.30, Romance musicado.

CULTURA — 17,00, Chi musicado. —
17,30. Século XX.

RECORD — 16.00, Prog. Popeye.
DAS i; A'S 18 HORAS

BANDEIRANTE — 17,00, Paginas. —
17,30, Hora do estudante.

DIFFUSORA — 17.00 Jornal — 17.05
Radio sócia 1- 17.10 Prog. popular. —
17.30 Operas — 17.45 Melodias brasileiras.

EDUCADORA _ 17.00, Saudades da roça.
— 17.30, Prog. evangelista.

EXCELSIOR - 17-00 Variado — 17.15
Tia Justina - 17-30 Solos ligeiros — 17.45
Hora do pensamento social christão.

RECORD — 17.00, Prog. brasileiro; 17.45
Pro. variado,

S. PAULO — 17.00, Commentarios femi-
ninos; 17.30, Radio aperitlvo.
OAS IS A*S 19 HORAS

BANDEIRANTE — 18,10, Rythmos. —
18,30, Prog. árabe. -_\

DIFFUSORA —'¦ 18.00, Jornal. — 18,05,
Livro do dia. — 18,10, Prog. popular. ~-
18.30, Ensino secundário; 18.45, Som de
crvstíil

CULTURA — 18,00, Ave Moria. — 18,05,
Continuação Século XX. — 18,45, Hora ita-
liana.

EDUCADORA — 18,00, Hora evangelista.
10.30, Proc ferroviário.

EXCELSIOR — 18,15, Orch. de salão;
IB.30, Jornal. — 10,35, Musica cigana. —
18.45, Aula do malhematica.

RECORD — 18,00, Variado; 18.30, Es-
tudio com Manuel DUrS.es; 18.45, Variado.

S. PAULO — 19,00, Jóias musicaes. —
18,39, Radio esportes. — 18,45, Variado.
OAS 19 A'5 20 HORAS:

BANDEIRANTE — 19.90 Ravengar —
19,15, Família encrencada. — 19,39, Prog.
variado; 19,45 — prog. argentino.

COSMOS — 19,00, Postal sonoro. — 19,15,
Musico popular. — 19,30, Saudades de
além mar.

CRUZEIRO — 19,00, Variado. — 19,05,
Maythime — selecção. — 10,15, Variado.

19,39, Musica havaiana. — 19,45, Prog.

CULTURA — 19,39 — Nho Totlco; 19,45
Variado.

DIFFUSORA — 19,90, Jornal. — 19,95,
Marilcna. — 19,15, Jockey Clube. — 19,39,
Roberto com Jaz zo Marilena com reglo-
nal. — 19.55. Jornal.

EDUCADORA — 19,00, Prog. vlennense.
¦ — 19.15, Canto com Jumaro Reis. — 19,45,

Arnaldo Carrara em prog. argentino.
EXCELSIOR — 19,00, A voz da pátria.
RECORD — 19,00, Estúdio. — 19,39,

Prog. brasileiro. — 19.45. Variado.
8 PAULO — 19,00, Nelson Gonçalves.

_ 19,15, Zó Coio. — 19,30, Maria Tubau.
19^45, Variado.

21,39, Solos de plano. — 21,45, Pedro Por-
to.

EXCELSIOR — 21,90, Prog. especial em
homenagem a Santo Antônio, no qua! fa-
lará o dr. José Carlos dc Atallba Noguci-
ra. A parte musical estará a cargo das
alumnas de Mary Buarque. — 21,30, Jor-
nal. — 21,36, Variado. — 21,45, Violi-
nlsta Jorge Marques.

RECORD — 21,00, Estúdio. — 21,30,
Variado.

S. PAULO — 21,00, Paschoal Spagnuolo
21,15, Déa Camargo. — 21,30, Thea-

tro alegre.
DAS 22 A'S 23 UOP.AS:

BANDEIRANTE — 22,30, Cantores fa-
mosos.

COSMOS — 22,00, Musica popular. —
22,30, Terere de toda noite.

CRUZEIRO — 22,00, Orchcstras ingle-
zas. — 21,15, Orchestra de salf.o. — 22,30,
Concerto e lá de Gcrshwin.

CULTURA — 22,00 — Orchestra de su-
lão; 22,15 — Orchestra do Casino Atlântico;
22,30 — Nho Totlco; 22,45 — Musica no ar.

DIFFUSORA — 22.00 Jornal — 22.05
Prog. da saudade.

EDUCADORA — 22.00 Theatro gracioso,
cem novidades musicaes.

EXCELSIOR — 22,00, Prog. symphonlco.
22,30, Cantores c o orchestras.

RECORD — 22,00, Prog. argentino. —
22,15, Orchestras populares. — 22,30, Prog.
havaiano. — 22,45, Cantores populares.

S. PAULO — 22,30, Prog. brasileiro. —
22,45, Prog. americano.
CAS i'i AS 24 HORAS

BANDEIRANTE — 23,00, Prog. brosllc:-
ro. — 23,30, Ré-la-sl. - 24,09, Finai.

COSMOS — 23,00. Fina.
CRUZEIRO — 23,00, Musica popular. —

2-Í.OO, inal.
CULTURA _ 23,00 — Musica no ar; 24,00

finei.
DIFFUSORA — 23.00 Jornal ~- 23.30

Final.
EDUCADORA - 23.30 Variado - 23.30

Final.
EXCELSIOR — 23.00 Jornal — 23.15 Mu-

slca ligeira; 23,3ü final.
RECORD — 23,00, Prog. diga diga du' —
23,30, Prog. vlennense. — 21,00, O ultimo
programma. — 0,30, Final.

S. PAULO — 23,00 — prog. dos namo-
rados; 23,30 — ilnal.

OS SANTOS DO DIA
Commemoram-so nesta data Silo

Jofto, Sno Fncundo o o Bomiwimturado
Estevam Randolll, religioso» dn Ordem
Dominicana; Sno Basllldcs, Silo Cyrlno,
Sfio Nabor, Silo Nazarlo, Santo An-
tonto, todas martyrcs da fé.
COMMUNHÃO PASCAL DOS FUNC-

CIONARIOS DA LIGHT F. DA
TELEPHONICA

No próximo dia 25 do corrente, será
realizada, na egreja de Silo Gonçalo,
a praça dr. Jofio Mendes, a pnschoa
dos funecionarios das duas empresas
supra citadas.

Essa cerimonia «era precedida dc um
triduo de conferências preparatórias,
proferidas pclo revmo. padre Irineu
Curslno de Moura, S. J„ na mesma
egreja, nos dias 22, 23 e 24 deste mez,
ás 17 horas e mela.

Os funecionarios dc todas as classes
dos referidos empresas estão convida-
dos a tomar parte nessas cerimo-
nlas.

PASCIIOA DOS ESPORTISTAS
A Congregação Mariana N. S. Sa-

lette, tomou a si o encargo do promo-
ver a Paschoa dos Esportistas, que se
realizará cm 25 do corrente.

Haverá um triduo preparatório,
pregado pclo padre Irineu Curslno
de Moura, S. J.; a mlssa do dia 25
será celebrada pelo padre Ernesto do
Paula, que pronunciará na oceasifio
palavras alluslvas ao acto.

Na séde da Congregação Mariano,
na Matriz de SanfAnna, acham-se
abertas as listas de adhesões. Oppor-
tunamente serão indicados outros lo-
caes.
FESTA EM LOUVOR DE SANTO AN-

TONIO NA MATRIZ DA BELLA
VISTA

A directorla da Pia União de Santo
Antônio, da matriz de Bella Vista,
promoverá festejos em louvor de San-
to Antônio, tendo organizado para os
mesmos o seguinte programma:

A's 10,30, inicio do triduo solenne
com praticas a cargo do p. dr. Eduardo
Roperto, e bençam do SS. Sacramen-
to; hoje, ás 8 horas, missa canta-
da, bençam dos pães e logo a dlstrl-
buição; ás 14 horas, distribuição de
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.

TAROCHIA DA CONSOLAÇÃO
Apostolado da Oração

No corrente mez, haverá, na matriz
da Consolação, todos os dias, missas ás
8 horas, com communhão e bençam do
SS. Sacramento.

A novena do Sagrado Coração de Je-
sus realizar-se-á de hoje a 16, com a
bençam do SS. Sacramento, ás 19 horas
e meia, estando as conferências a car-
go de monsenhor dr. Armando La-
cerda.

No dia 16, á noite, haverá recepção
de novas associadas do Coração de Je
sus. As pessoas que desejarem receber
a fita de zeladora, deverão se dirigir
com antecedência, a alguma zeladora
do Apostolado.
PASCIIOA DOS COMMERCIARIOS

Todos os noites haverá reza solenne
com pregação o Ixmçam do SS. Sacra-
mento; hoje, ás 7 e mela lio-
ru, levantamento do mastro, com ser-
mão alluslvo; terça-feira, as 71|3 ho-
ras, missa com communhão geral c
bençam do "Pão do Santo Antônio".
A's 10 horas, missa cantada com ser-
mão; as 15 horas, sahlrá da matriz
solenne procissão, com a imagem do
Santo.

Hoje, no lnrgo da Matriz, luncclo-
narfto barracos com kermesso cm bo-
neflclo das obras da nova matriz.

CONGRESSO ANTONIANO
Continuam animados, na parochla

do Santo Antônio do Pary, os festejos
cm louvor ao seu santo padroeiro.

Enche-se literalmente, todas os nol-
tes, a egreja da praça Padre Bento,

CflBELLQS BRflíTO
CASPA-QUEDA DO CA?
BELLO -USEO \A

T0NIC0
IRACEMA
RECUZE AS IMITAÇÕES.

onde acorrem todos os fieis da fre-
guczla, que ali vão fazer as suas ora-
ções da Trezena de Santo Antônio. O
templo foi ornamentado e a sua fa-
chada poderosamente illuminada.

A commlssão que ficou encarregada
das festas commemorativas do 25."
anniversario da creação da parochla,
sob a presidência de honra do revmo.
frei Felippe Niggemeyer, O. F. M.,
estimado vigário, e sob a presidência
effcctiva do dr. Miguel Paulo Capai-
bo,- tem desdobrado seus esforços, sem
descanso, para que aquella commemo-
ração se revista de brilho.

Hojí, terça-feira, 13, realizar-se-á
o grande Congresso Antonlano, na
egreja matriz daquelle bairro. Pela
enorme procura de convites já é 11-
cito prever a grandeza dessa reunião,
que tem despertando intenso e vivo in-
teresse nesta capital. Assim, dia 11,
ás 20 horas, falarão o dr. Nicolau Mar-

passado, o qual tem «Ido visitada por
dezena» de milhares de pessoas quo
lhe foram tributar o sua fé e ns ho-
menngcns do sou amor filial.

TEMPO ÚTIL PARA O CUMPRIMEN-
TO DE COMMUNHÃO PASCAL

Em virtude do prcscrlpto pc'0 cttn*
1159, paragrapho 2.", o tempo utll cm
todo a egreja universal, decorre des-
de o domingo de Ramos até o domln-
go "ln nlbla". '¦ *

O mesmo cnnon faculta aos Ordi-
narios do lugar antecipar o dito tem-
po utll nu prorogol-o, não porém antes
do domingo de Quaresma, nem depois
da festo da SS. Trindade.

Em toda a America latina, cm vir-
tude de especial Indulto, concedido
pelo Santo Padre Pio XI, (Llttcrls
Apostollcls (Ue XXX Aprllls 1029 da-
tis, sub n.° 11), todos os fieis podem
cumprir o preceito da communhão
pascal desde o domingo da Septuagc-
slma até a festa dos apóstolos São Pe-
dro e Paulo (29 do corrente)..

UM AVISO DA RADIO EXCELSIOR

A Radio Excelslor está fazei,
do, todos cs domingos, ás 10 ho-
ras, irradlaçüo de missas de varias egre-
jas da capital. A irradiação está a
cargo do padre Elyscu Murarl, locutor
religioso da estação.

Todos os domingos, ao melo 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 séde das Filhas de
Maria da parochla de Santa Cecília, no
largo de Santa Ceciila um "Curso de
Llthurgía", pelo revmo. padre João
Pavcslo, que dlsscrtará cm suas aulas,
sobre "O anno llthurgico".

PAROCHIA DA BARRA
FUNDA

Realizar-sc-ão na matriz de Sto. An-
tonio du Barra Funda, de hoje até 25
do corrente, solenídadcs em homenagem
ao milagroso orago, as quaes obedece-
rão ao seguinte programma:

Hontem houve inicio da trezena an-
toniana, que se prolongará até o
dia 25 deste mez.Todos os dias, reza, ser-
mão e bençam com o SS. Sacramento.

Amanhã, quarta-feira —- Dia lithur-
gico do santo A's 8 horas, missa so-
lcnne, pregando ao Evangelho o
pe. Antônio Marcial Pequeno, vigário
da parochla de Nossa Senhora do O'.
O coro, sob a regência do maestro

¦¦L*1 * * m^Ê

As mães podem dar, «cm receio, aos seus fllhlnhos, o XAROPE SAO
JOÃO para curar as tosses, bronchites, catarrhos, rouquidão e outras aííecçõtí
das vias respiratórios, communs nesta época.

Estas affccções são sempre o principio de graves doenças, por isso «
dever das mães procurarem um remédio seguro e garantido como o Xarope
SAO JOÃO. Não contém drogas perigosas. E' uma gnlodlce que faz bem
ás crianças.

CORREIO MILITAR

paz", o dr. Carlos de Moraes Andra-
cie sobre "A concepção chrlstã da fe-
liclriade", o dr. Plínio Corrêa de Oli-
veira sobre "Santo Antônio e a fé
catholica", o dr. Antenor Wanderley
sobre "Preguiça mental" e o dr. Ro-
mão Gomes sobre "Santo Antônio e
o casamento".

Amanhã, ás mesmas horas, fala-
rão o dr. José Maria d'Avila sobre
"Lições de um jubíleu", o dr. Cory
Gomes de Amorim sobre "O sentido
humano da vocação de Santo Anto-
nio", o dr. Moacyr do Amaral Santos
sobre "Leão XIII e o operariado", o
dr. Francisco dc Barros Penteado so-
bre "O crime c a religião", e o revmo.
frei Archanjo Moratelli, O. F. M. so-

A Congregação Mariana de Nossa bre "A devoção de Santo Antônio no
Senhora das Dores e Santo Antônio de I Brasil

quês Schmidt sobre "Exhortação e, victor Barbicri, executará a mlssa

Padua, a exemplo do que bem feito nos

s
BRONCHITE, suas complièações

DR. ARAÚJO CINTRA
Cons.0: Barão Itapetininga, 120.
4.°. A's 15 hs. Tel., 4-2225.

Res., 7-6926.
rmwmmmm

Excursão do Touring
Clube ao Iguassú

A PARTIDA DA CARAVANA VERIFICOU-
SE HONTEM

De conformidade com o que vimos an-
nunciando. a scccãc de S. Paulo do Tou-
ring Clube do Brasil, numa louvável lni-
ciutiva, acaba de organizar um super-
programma para a excursão a Foz do
Iguassu', que serã patrocinada pela S. A.
Radio Diffusora.

Esse passeio, que teve Inicio hontem,
com a partida da caravana da conhecida
entidade rumo 'As famosas calaraclas, abriu
alas para uma série de grandes excur-
sões com q que Touring Clube perfcérí-
de brindar céus associados. A(ó agora
tem os directores daquella entidade tu-
rlstlca realizado "wccks-ends", os quaes,
como é do domínio publico, culminaram
com brilhante suecessos dado o invul-
gar Interesse despertado. O ultimo des-
ses" pitseslos, !>¦ visita ás thermas dc Po-
ço de Caldas, air.d« perdura no espirito
tle todos quantos delle participaram, c o
Touring não poupa esforços no sentido
do corresponder ás expectativas de seus

m''C,-B,i2.a:-ia:.:iH':Ei ¦sa-.ia:-1»,,.

OLIVEIRA LIMA |
Corretor de CASAS, TERREN03 1
e DINHEIRO sob hynothecas. s'a«ü RUA DE S. BENTO, 276
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sócios, afim do lhes offerecer sempre as
melhores excursões, realizando, assim,
integralmente, o plano do turismo a que
se propoz desenvolver.

A VIAGEM DA CARAVANA
A partida da caravana do Touring Clu-

be do Brasil verificou-se, hontem, ãs 18
horas, pelo "Ouro Verde", da estação So-
rocabana, viajando os excursionistas em
camarotes de luxo especialmente fretados.
A "gare" apresentava aspecto festivo. O
bota-fóra esteve, pois, bastante concorri-
do tendo seguido como chefe da carava-
na o sr. A. Franco Filho, encarregado da
sub-secção do T. C. B. em Santos.

Entre os turistas, que se destinam a
Foz do Iguassu', a nosBa reportagem con-
seguiu annotar os seguintes nomes: Gui-
lherme ísbahr e sra., Carlos Augusto As-
barhr e sra., senhoritas Cecília Penteado
Cardoso e Marllia dc Salles Vieira, Octa-
vlo Demacq Rosas e sra, e srs. Odon Car-
doso, Octaviano Vieira, Mario Sydow e
sra., Antônio Mellilio, Wldor Asbahr, Mau-
ro Pires e outros.

Como tivemos opportunidade de annun-
ciar a excursão A Foz do Iguassu' terá
a duração de 16 dias, percorrendo a ca-
ravana, por via férrea c fluvial, os re-
cantos mais famosos do Iguassu*.

O regresso au comitiva está marcado
para o dia 27 do corrente. /

A
GONORRHÊA-IMPOTÊNCIA e suas complicações

D R. RLANDO MELLONI

Cura radical, de 4 a 5 applicações c sob o controle de laboratórios.
Processa^norte-americano, pela apparelhagem de KETTERING Cirurgia
do anmrelho uro-genital. RUA LIBERO BADARÔ*. 196, 1.° andar, salas
fl5 e 16 - Phone 2-3501. Residência: 2-5825.' 

Consultas das 10 ás 12, das 14 ás 18 e das 20 ás 21 horas.

N£

annos anteriores, fará realizar, no dia
25 do corrente, ás 8,30 horas, no San-
tuario de Santa Cruz, largo da Liber-
dade, a Paschoa dos Commerciarios.

Essa solennidade será precedida por
um triduo preparatório, pregando na
mesma egreja, nos dias 22, 23 c 24, ás
20 horas, pelo revmo. frei Lourenço, da
Ordem dos Capuchinhos.

A iniciativa conta com o apoio e a
adhesão de numerosas firmas commer-
claes, e tem despertado grande interes-
se e enthusiasmo.

Convidam-se para a Paschoa dos
Commerciarios todos os membros dessa
numerosa classe. As adhesões poderão
ser dadas pelo telephone 4-3587, ao sr.
Antônio Paladino, o qual está apto a
prestar quaesquer Informes a respeito.
PAROCHIA DO SAGRADO CORA-

ÇAO DE IBIRAPUERA
(Rrooklyn Paulista)

Realizar-se-ão na egreja matriz de
Ibirapuera, situada em Brooklyn Pau-
lista, 5." desvio da linha de Santo
Amaro, festas e kermesse em louvor
ao Sagrado Coração de Jesus, padroei-
ro da parochia, obedecendo ao seguin-
te programma:

Todos os sabbados e domingos do
mez de junho haverá ás 18,30 horas
reza solenne com cânticos polyphonl-
cos e populares; em seguida, kermesse
no largo da Egreja Matriz; leilão de
prendas; barracas de petisquelras; ir-
radiação de cânticos e poesias com a
participação de conhecidos humoris-
tas; divertimentos para crianças; cor-
ridas humorísticas; tiro ao alvo; ou-
tros divertimentos com surpresas e
prêmios; illuminação.

Dia 25 de junho —• A's 6 horas —
missa festiva com communhão geral
do apostolado, da Pia União das Fi-
lhas de Maria, da Congregação Ma-
riana e dos fieis em geral; ás 8 horas:
missa festiva com comunhão geral da
Cruzada Eucharistica, de todos os
alumnos do grupo escolar de Iblrapue-
ra, do Colleglo Santa Maria e das de-
mais escolas da parochia; ás 9,30 ho-
ras: solenne mlssa cantada, executando
o coro u'a missa polyphonlca, irra-
diada pela estação de radio local; ás
14,30 horas: procissão eom 12 ando-
res festivamente enfeitados, percorre-
rá as prlncipaes ruas do bairro; a
entrada pronunciará o panegyrlco do
Sagrado Coração de Jesus o revmo.
padre Geraldo Proenço Slgaud da
Congregação do Verbo Divino, haven-
do em seguida bençam com o SS. Sa-
cramento.

Após a cermonia religiosa, terá
continuação a kermesse.

Abrilhantará todos os festejos a ex-
cellente banda de musica "24 de Ju-
nho", de Santo Amaro.

Bondes e omnlbus em quantidade, a
partir da praça da Sé e largo Ria-
chuelo.

FESTA DE SANTO ANTÔNIO NA
MATRIZ DE OSASCO

Na nova matriz de Osasco, annexa
ao Collegio Apostólico dos PP. Passio-
nistas, tiveram inicio no dia 1." de ju-
nho as solennidades cm honra de San-
to Antônio. Estas festividades se pro-
longarão até ao dia 13 do corrente, fes-
ta do thaumaturgo, obedecendo ao se-
guinte programma: >

Hoje, terçaSTsira, data do encerra-
mento do congresso, falarão o dr. Pedro
Rodovalho Marcondes Chaves sobre
"Justiça com Deus", o mons. dr. Domin-
gos Magaldi sobre "A concepção chris-
tá da dôr", o dr. Manuel Victor so-
bre "A caridade chrlstã" e o dr. Pau-
lo Lauro sobre "Religião e Família".
SOLENNE TRIDUO EM HONRA DO

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Hoje, no Santuário do Immaculado

Coração de Maria terá inicio solenne
triduo em honra do S. Coração de Je-
sus, promovido pelo Apostolado da Ora-
ção deste mesmo Santuário.

O triduo constará de missa e- com-
munháo ás 7 horas e 30. no altar do
S. Coração de Jesus; ás 19 horas e
30, terço, ladainha e bençam do S. Sa-
cramento.

O encerramento será no dia 16 de-
dicarlo ao S. Coração de Jesus.

Pregará o revmo. p. José Meirelles
(C. M. F.).
FESTA EM LOUVOR DE N. S. DO
ROSÁRIO DE FA'TIMA E DE SAN-
TO ANTÔNIO DE LISBOA NO SAN-

TUARIO DO "SUMARÉ"'

Hoje, realizar-se-ão, no santuário
do "Sumaré", á avenida Dr. Arnaldo,

Alleluia do maestro Furlo Francês
chini. Anos a missa, bençam e dlstrl-
buição do pão de Santo Antônio.

A's 19 horas, sermão pelo padre
Antônio Alves de Siqueira, lente do
Seminário Central e bençam com o
SS. Sacramento.

Dia 24, sabbado, ás 19 horas. — Ser-
mão pelo padre Antônio Ariette,
vigário da parochia de São Januário
da Moõca.

Dia 25, domingo — Festa de Santo
Antônio. A's 7 e 8 horas — Mlssa 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 Arnaldo de Moraes Ar-
ruda. No coro será cantada a mlssa
"Campestrls" de Tamagnoni. A's 10
horas. Procissão, percorrendo as prin-
cipaes ruas do bairro. A' entrada,
pregará o padre Antônio Leme

S.» REGIÃO MILITAR
(Commando Territorial e Commando das

Forças)
QUARTEL GENERAL EM S. PAULO

Do llnlrtitn Regional n. 130
l.a PARTE

í. P. O. R. — Inslructor dc administração
— Substituição 'de officlal

Em substituição ao l.o ten. do S. F. R.,
Audallo Rebouças dc Oliveira, designo para
exercer a funeção do lnstructor de admt-
nlstração do C. P. O. R. sem prejuízo do
serviço, o 2.» ten. do 8. F. R. João Ray-
mundo Picanço Gomes.
Orriclal mandado servir no C. P. O. R. —

Ordem ao (1.° G. A. Do.
Em virtude da dcllcicncla dc officlaes

para ministrar a instrucçao de Artilharia
no C. P .0. R., determino que. a titulo
precário, passe a exercer a funeção dc
lnstructor da rct-frlad arma nesse estabe-
leclmento, o cap. do C.o G. A. Do. Abeiar-
do Marcondes dos Santos, que Já esta
proposto pura tal funeção.

2.» PARTE

ALTERAÇÕES DE OFFICIAES
Apresentações

a) Em transito e de outra3 Regiões:
A 0 do corrente: — Neste Q. G.: maj.

de Art. Oscar de Barros Falcão, do Q.
E. M„ por estar cm transito para a Dlr.
Aér. na Capital Federal; 2.o ten. phar.
Marco Antônio da Rocha Corrêa, do HÜB.o
R. I„ por ter que seguir o 10 para Santa
Rita, neste Estado, cm gozo de férias.

b) Pertencentes a 2.B R. M.l
A 9 do corrente: — No 5.° B. Ci cap.

de Inf. Zaccarias Xavier Muller, do 5.o
B. C, que era considerado não apresen-
tado, (Radio n. 188, dc 9 do corrente, do
cmt. do ó.o B. C).

A 10 do corrente: — Neste Q. G.: 2.o
ten. conv. Roque Pereira, da 4.a C. R.,
por ter sido nomeado delegado da 48.a Z.
R. e ter que (icar trabalhando na sede
da 4.a Circumscrlpção de Recrutamento.
Desligamento dc officlaes por conclusão do

curso "A" do C. I. T. R.
São nesta data, desligados de addldos a

este Q. G., por terem concluídos o curso
"A" do C. I. T. F., os seguintes officlaes:
l.o, tens. Hélio Nunes, do C.o G. A. Do.;
Octavio Rocha dc Figueiredo Lima, do 4.o
B. C.; Atratlno Cortes Coutlnho, do 6.o
R. I.; Arsonval Nunes Muniz, do 4.o R.

DR. UZEDA MOREIRA
Pulmão, coração, apparelho dl-
gestivo, rins, Raio X. Trata-
mento da tuberculose e da
asthma — Rua Libero Badarô,
452 (antigo 27) - Tel.: 2-3423.
Consultas das 9 ás 12 e das 2

ás 19 horas. Residência:
Tel.: 5-4055.

A. M.; Ruy José da Cru;:, do 5.» R. jo Augusto Prudenclo de Llrr.a Moraes, í'2,o R. C. D. (Parte do chefe An Stniu
do Transmissões Regional).

DIVERSAS ORDENS
Remess* de relações i Dlrectorl» de Atll.

Iharla — Transcrlpçio dc circular
Transcrcve-sc. para os devido; (ins >

circular abaixo, da Directorla de Artllhi,
ria:"Capital Federal — Em 30 d<! maio dj
1939, n. 39 — Circular — Do dlrector «
Artilharia ao exmo. sr. gen. cmt. da J»
R. M..

Providencias sobre relação c altençííi
de sub-tens., sgts. c praças. Sollclíaçio
sobre:

I -- Solicito a v. exc. providencias pm
quo pelos corpos de Artilharia, contingee.
tes subordinados a esta Directoria de Ar.
lllharla (aviso n. 12, de 8, publicado cg
B. E. n. 21, de 22, tudo dc nbril ultimo),
bem como, pelos Q. G. (relativo as pra.
ças do S. M. B. e officlnaj dc repara.
ções, caso estejam estas cm funeciona.
mento), seja cumprida a seguinte dreu.
lar:

Rcmettercm ã primeira divisão desta Di.
rectorta.

a) — trimestralmente, uma relacSo co.
minai de sub-tens. c sgts., organizada di
accordo com o modelo annexo, dez dtai
apôs o encerarmento do trimestre;

b) — semestralmente, as alterações ioi
sub-tens. e sgts.. organizadas em tolhia
Individuaes de alterações;

c) — a certidões de assr-ntamentOB dej
3.Os sgts. recentemente promovidos; tm
como, as dos que forem promovidos a eits
posto futuramente;

d) — communlcarem, por melo de íí.
dlo, telegramma ou officio. an Ir.clusôtJ,
apresentações, exclusões e desligamento,
quaesquer que sejam os motivos, dos tuo.
tens, e sgts.;

e) — proporem a passagem para a re.
serva dos sgts. que tenham 45 annos m
mais de edade. bem como dos que a ea
edade attingirem.

n — Outroslm. solicito dc v, eic, seji
esta Directoria Informada daa tranferen.
cias do sgts. effcctuadas dentro da ?.>..
gião, bem como das promoções em vlrtui!
do autorização do exmo. sr. cen. Ministro
da Guerra, afim de que possa Informar
com precisão, á autoridade competente, a
situação dos corpos em sub-tens. e sgts.*,

Os corpos desta Região cumpram a elr>
cular acima, e remettam tambem a tm
Q. G., uma via dori citados documentos,

«ESI... SENHORAS!
NAO DIGAM QUE ESTÃO VELHOS
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tembro da Lapa. sob a direcção
101, as festividades em honra de N. S. maestro Victor Barbieri.

Machado, prof. do Seminário Central
do Ipiranga. Em seguida, bençam com
o S. S. Sacramento e encerramento
das festividades.

Hoje, terça-feira, e dias 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-

do

de Fátima e de Santo Antônio de Lis
boa.

Nesse dia, serão celebradas mis-
sas as 6,30 e 8,30 horas, durante as
quaes será dada a sagrada commu-
nhão aos fieis devotos de Nossa Se-
nhora de Fátima e de Santo Anto-
nio, estando o coro da egreja, a car-
go do maestro do Conservatório, sr.
Frederico de Chiara. Apôs, haverá a
distribuição dos tradicionaes paes ben-
tos do milagroso Santo Antônio.

A' tarde, ás 17 horas, sahira, como
é de costume, a piedosa procissão das
velas, levando o andor de N. S. de
Fátima; ao recolher será dada aos Heis
a bençam solenne com o S. S. Sacra-
mento. No altar mór do novo santua-
rio em construcção, contíguo á actual
egreja, será, se o tempo o Permittlr,
exposta ao publico a imagem de Nos-
sa Senhora de Fátima, que foi solen-
nemente benta no dia 14 de maio p.

Se o homem e a mulher podem che-
gar á edade avançada, conservando o
espirito joven, perfeito, por que não
conservar tambem a juventude rela-
tiva no corpo, corrigindo e curando os
males que originam a decrepitude
apparente ?

Por que não conservar sempre o
homem a fortaleza, a potência para
todas as funeções e a mulher a ale-
gria e a satisfação de seus desejos na-
turaes ?

E* o problema resolvido pelos cor>
primidos "VIRILASE", compostos só-
mente de elementos que fortificam 0
organismo, especialmente o system»
nervoso, como os sáes de caldo ptios-
phorado, e rejuvenescem p revigorai!
os orgams, como a Vitamina "E" cot*
tida em elevada proporção, nos mara-
vilhosos comprimidos de " VIRILASE ,
Assim sendo, meus senhores o senho-
ras, "Virlllsem-se" com "VIRILASE ,

Nas boas pharmacias e drogarias,

FEITOR PARA PEDREIRA
e trabalhadores, necessitam-se em
Osasco, obras rectificaçao Tietê.

Apresentar-se na Superln-
tendência.

CUIDADO!
NAO DESPREZE ESSA

TOSSE...
Uma simplea constlpaçao, uma tosse

desprezada podem abrir a^ort P»
moléstias graves. O ««orr, u^
CARAGUATA* B BROMOFORIvnO
"Ferraz", fabricado com o sueco ex-
trahido da própria fruta, faz cessar ta-
continente qualquer tosse por mais re-
belde que seja, mesmo nos casosi em

que outros remédios tenham fracassa-
do. Na bronchite chronica, grippe pul-
monar, resfriados, rouquidão etc-, os
seus benéficos effeitos apparécem nas

primeiras colheradas. Elle solta o ca-
tarrho, desentope o peito, desinfecta
os pulmões e allivia as doies do peito
e das costas. Lembrem-se de que o
XAROPE DE CARAGUATA' E BRO-
MOFORMIO "Ferraz" é fabricado com
a própria fruta e nunca falha.

PASCHOA DOS INTELLECTUAES

Realiza-se hoje, na Basilica de São
Bento, a Paschoa dos Intellectuaes. O
triduo de preparação effectua-se na
mesma egreja, hoje, amanhã e depois,
sendo pregador o padre Caboia de Me-
deirós, S. J.

CÜRIA METROPOLITANA
Expediente

O revmo. padre Ernesto de Paula
despachou:

Provisão por um anno, a favor da
capella de Nossa Senhora das Dores,
sita na parochia de Itapecerica.

Licença aos vigários de Bella Vista,
Santo Antônio do Pary, Braz, para
particular.

Licença aos vigários de Mogy das
Cruzes, Pinheiros, para realizarem uma
procissão.

Justificações:

Sé: — Demetrio Toledo e Jacy Clrne;
Sylvio de Rezende e Maria de Assis
Vasconcellos.

Bella Vista: — Joáo Lacerda Soa-
res Filho e Amélia Giorgi; João Al-
fredo Mellegrl e Yolanda Montanelli.

Itaquéra: — Antônio Pires Gonçal-
ves e Georglna do Espirito Santo.

Lithuanos: — Bruno Kilotaltie e Ma-
ria Safranauskalte.

Nossa Senhora do O': — Lázaro Ma-
nuel de Oliveira e Ernesta de Lima.

Testemunhai: — Ricardo Cyprlano
e Annlbal Carletti.

Oratório particular: — Mario Ro-
drigues e Anna Wolkmann.

ECRETARiA DÂ EDUC
E SAUDE PUBLICA

Campanha contra o jogo
O dr. Juvenal de Toledo Piza. delegado

especializado de Jogos, continu*a. lncan-
savcl, na campanha contra os Jogos oe
" 

Muitos "tunguetes" têm sido varejados
pelos auxiliares daquella Delegacia e ri-
goroso vigilância esta sendo feita nos clu-
bes existentes na capital, onde esta sen-
do vedada a entrada aos profissionaes,
com passagens por aqueUa Especializada.

Aquella autoridade encarregou da oxecu-
ção desse serviço o dr. Antônio Brasl len-
se Carneiro, delegado adjunto, estagiário
Geraldo Guimarães, sub-delegado Vicente
Parlse e Manuel Marcllio de Castro, en-
carregado daquella Delegacia.

Ass*ra todos os malandros, "alabamas

e profissionaes do logo, terão que pres-
tar contas das suas actividades.

Com mais essa iniciativa, procurará
aquella autoridade, sanear a cidade dos
mãos elementos que ft Infestam.

Foram designados: ,
Dr. Tufl Coury, assistente da 2fi cadel-

ra (Chimica Agrícola) da Escola Superior
de Agricultura "Luis de Queiroz", em Pi-
racleaba, da Universidade de São Paulo,
para substituir o dr. José de Mello Mo-
raes, cathedratico da mesma cadeira, du-
rante o seu Impedimento;

D. Nilontlna Gonçalves, 3.a assistente da
cadeira dc Biologia Educacional do extln-
cto Instituto de Educação, addlda A Rei-
toria da Universidade de São Paulo,
actualmente servindo Junto ã cadeira de
Methodologla do Ensino Primário da Sec-
ção de Educação da Faculdade dc Phllo-
sophta, Scienclas e Letras, de accordo com
o acto de 8 de maio do corrente anno,
para substituir, a contar de 15 de abril
ultimo, a professora d. Zulelka Barros
Ferreira, 1.» assistente da cadeira de Me-
thodologia do Ensino Primário da refe-
rida secção, durante o seu impedimento;

Sr. Pedro Volpo, mestre de mecânica,
substituto, da Escola Profissional Sccun-
daria Mista "Cel. Fernando Prestes", de
Sorocaba, paro, a partir de 24 de maio
ultimo, prestar serviços na Escola Noctur-
na de Aprendizado c Aperfeiçoamento, an-
nexa ao mesmo estabelecimento, emquan-
to durar o Impedimento do sr. Horaclo
Magalhães.

Nomeações de substitutas effectlvos de
grupos escolares:

Helena Pereira de Sousa, para o g, e."Olympio Catão", em São José dos Cam-
pos; Maria Anadyr Lima César, para. o g-
c. "Buenos Aires", na capital.

Commlssionamento:
Foi commlssionado junto ao Departamen-

to dc Educação do Estado do Rio de Ja-
netro, com prejuízo de seus vencimentos,
o professor Pedro de Castro e Silva, dire-
ctor do 1." g. e. de Cruzeiro.

Licenças concedidas:
de 8 dias, a partir de 21 de março ultl-

mo, a d. Yolanda Genofre, adjunta do g.e. de Águas da Prata;
de 10 dias a partir de 1.° do corrente,

a d, Luclnda Flaquer da Rocha, adjunta
do g. e. ''Cesorio Motta", em Itu';

de 12 dias, a partir de 30 de maio ultl-
mo, a d. Diva de Castro Prado, adjunta
do 4.° g. e. de Ribeirão Preto.

maio ultl-de 14 dias a partir de 27 do
mo, a d. Odette de Sousa Velloso, «»
ta do g. e. de Villa Prudente, nu capl".

de 15 dias: a partir de 20 tle maio ult
mo, a d. Mercedes Vclez, adjunta ao ?• -
"Commendador Muller", em Amer.cana, ¦
partir de 18 de maio ultimo, a d. .tsiw*-
Soares, adjunta do g. e. "Arthur ouim»
rães", na capital; a partir de 20 ae im™
ultimo, a d. Alice Ferreira Ramos, aajuu
ta do e. e. "Gal. Couto dc MagalB»»,
na capital; a partir de 23 dç maio um
mo, a d. Maria da Penha »** ,fl
Junta do g. e. "Miss Brotfne", aa capl»"
a partir de 28 de maio ultimo a d. m
Gomes, adjunta do 3.» g. e. de Riba""
PrdCe°*20 

dias, a partir d- 17 de maio*
mo, a d. Maria da Conceição Apparsc»
Neves, adjunta do g. c. de Votorantlra, m
Sorocaba; , „,. „ii|.

de 24 dias: a partir do 18 de mal u"
mo, a d. Ismenia Rosa dc QiKW», "
Junta do g. e. "Santos Dunrnnt , na
pitai; j trtui

de 25 dias em prorogaçao, »,°*õ|U.
Mello Sã, adjunta do 2° g- <-'• ' . '"„",„.
rão Preto; a partir de 17 de ma ' »'
mo, a d. Mariana de Almeida *«»»íffi
adjunta do g. e. de Bernardino de ¦-»

pos; , „ j ffffi
de 27 de dias: cm prorogaçao, a "•

mêa Rodrigues Neves, adjunta do g.
"Maria José", na capital; . .. ,

de 28 a partir de 13 de ma o ultim».
d. Floracy Bittencourt, adjunta ao s-
de Lençócs; . ., :lí «

de 40 dias. em prorogaçao, a <l- »»» e,
Nazarcth Gomes dos Reis, adiu"'amal ul>
de Apparecida; a partir dç o de ma-
timo, a d. Maria G-raldlna l«
adjunta do g. e. "Frontlno üulmar»=
na capital; . Matlsde 41 dias, cm prorogaçao, a a. » fle
Lourdes de Paula, adjunta do g. 'j
Cambuy, cm Campinas; vdtfls'*

de 1 mez: em V™ro?<irío, za-'^ 6 ,.
Jacyra Teixeira dns Neves, adjunia
e. de Parnahyba; a d. EM'"de 3 mezes: em prorogr-.çao, » .^Jjfao
nla Barbosa, servente do g. e. J»u
Prado", na capital; , ,. . msrç«

de 3 mezes: a partir de 0 de Bgg
ultimo, a d. Francisca de A.meidsi j ^
adjunta do g. e. de Maristela, em ^ 1U

de 6 mezes ao sr. Blaglo Mar»1"
servente do g. e. de Orlandia.

DR, WLADIMIR DE TOLEDO PIZA
MEDICO

ESPECIALISTA EM MOLÉSTIAS DE CRIANÇAS
Consultas: Das 15 as 17 horas

Boa Barão dc Itapetininga N.° 226 «
2.» andar — TeL, 4-2737 SAO PAÜlu
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VIDA JUDICIARIA
TRIBUNAL DE APPELLAÇ.tO

DENTES como
das ESTRELLAS de
HOLLYWOOD

Não invejo os bcllos dentes tias*
cstrellfis do cinemn, Poderá
tombem ter dentes brilhantes
e um sorriso fascinante. Uso
Kolynos, o dentif ricio quo mi-
lbarea de dentistas rccommen-
dam porque limpa c protege os
dentes deum modo inegualavel.

EMBELLEZE seu SORRISO
com KOLYNOS

KKHMO OIIIMNAIIIA DA 1'HIMI lll-
CÂMARA

Presidente, «r. desembargador AruillM
ii ii»-ii o. Sccroturlada pelo dliu:lor, cr. Joa-
«liilm Augusto Bchmldt,

A' hora rritliiteitt.il, pn-iriilet us nn,
deiembargadorei Ferreira 1'rança o Her-
iiardes Junlor, lol abcrla a sessão, sendo
lida o api.rovadn a acta da UUlo ante-
rlnr. Deixou de comparecer n sr, «traemb.
Azevedo Marque», por motivo Justificado.

1ULQAMBNTOI
APPELLAÇÕES CRIMINAE8 - 3.321) —

Hlo Preto — Appellante, a JUItlÇO, Ap-
l pi-llado, Alberto dos Santos, relator, sr,

desemb. Ferreira frança. Deram provi-
mento para unnullor o Julgamento, Vota-
ção unanime. Interveio o sr. «lesem», pre-
sidente. 3.407 — Araraqnarn — Appellan-
les, Mario Galara e a Justiça. Appellados,
u Justiça, Manuel Nunes Oliveira o outros.
Relator, «r. desemb. Ferreira França. Ne-

I liaram provimento ao recurso da pron.oto-
ria publica c deram provimento ao do rin
Mario aalnra, para o absolver, unanl-iic-
mente. Interveio no Julgamento o sr. ucs-
emb. presidente.

SESSÃO ORDINÁRIA I)A BEdUNDA
CÂMARA

Presidência do sr. desembargador Arthur
Whitaker. Secretarladi. pelo chefe de sec-
çfto dr. Flavio Pinto dc Toledo. A' hora
legal, presentes os srs. desembargadores
Mario Guimarães, Antão do Moraes, Frcdc-
rico Roberto, Manuel Carneiro, Melrelles
dos Santos, Domes dc Oliveira, Leme ca
Bllva o Paulo Passalacqua, os quatro ultl-
mos convocados, foi ubertu a sessão, sendo
lida o approvada a acta du sessão ante-
rlor.

TASSAGENS EXTRAORDINÁRIAS
AUTOS DA QUINTA CÂMARA — O sr.

desemb. Paulo Colombo a mesa parn Julga-
mento: embs. 5.014 dc Sao Paulo; devolvi-
dos com necordams: mand. seg. 1.130 e up.
0.105 do S&o Paulo.

JULGAMENTOS
EMBARGOS: — Na appellação clv.il n.

070 — Lins — Embargonte, Hermann Kle-
crckopr. Embargado, Nlcolau Zarvos. Ke-
lator, sr. desemb. Paulo Passolacquu. Re-
jeltaram os embargos, por votação una-
nlme. Findo o Julgamento supra, retirou-se
o sr. dcs;mb. Pnulo Passalacqua. Na ap-
pcllação n. 21.308 — Araçatuba — Em-

,!,. ,,,,,,, ., -i bargantes, dr. Oil de Campos Salles e
Durante a -emana dc .'8 ™ 'nn'° »£! outros. Embargados, dr. Augusto EUslo dc

d„ corrente, fa««f»™. J.0d™u"'Sp*° 
aa ; Castro Fonseca e outros. Relator, sr. des-

capital, iüO pessoas vlctlmadas por. j emb Mar,o Glllmttrae,. nejeitaram os em-
Sarampo 2; cscarlatlna, 1: coqueluche, barg0s por votação unanime. Imprdldos os

y dlphtcriã, li grippe, 8; disentcrlas, 5; sra; dcacmbs. Alcides Ferrari, Antão dc
linlliiailelltc aguda, 1; tuberculose, 13; sy-1 Moraes, Manuel Carneiro, Frederico Rober-
jihllls 6- seinlcrmla não pucrperal, 2; | to, Toledo Piza, Paulo Colombo, Cunha

«M^j
Movimento Demographo-

iiario

do. Hiliiior, ir, ilt-m-mb. Mario Guimarães - Cacouile — Ailullno de Pauln Lima o *
Toiiiiiiidii conhecimento dn lecurso. que Juntlça — C,
considerai >«m como iiguravo, ao iiieinii.
npuurn.n provlinemn por votação unanime.

l.-MiiAin.ir Ni) aggravo de prllçãu
n. .1.07.1 — BAn Pnulo — Emliiirgiinti-n, Ar-
lindo de i'.i 'in e outros. Euilmrgado. dr.
Edmundo de Araújo Oliveira. Relator,
>r. desemb. Marlu Guimarães, Adiado o
Jiilgiuiieiito pura a convocação «In um dei.
embargador que Mibntltua o sr, desemb
Frederico Roberto, por .-Btar Impedido.

 No aggruvo de petição n. 4.014 —
SAo Paulo — Embargunle, Munlclpnllriado
de Sito Paulo. Emburgado, Luclaiin Au-
gusto Itiilnho. Relator, sr. desembargador
Frederico Roberto, Adiado o Julgamento,

.:?:::::::::í::::::::::::::::::::::::::::::::::i.n

| PROF, MIRABELLI
MIIIKCTOR TECHNICO DO
INSTITUTO I-SYCIIICO BRA-

Sll.l.lltO OE S. PAULO

Una Nntal. 1J - TUCURTJVY
SAO PAULO

Attende a convites paru rcnll- H
zar sessões sclentiflcns de psy- |j
clii.'.mo, nesta, e cm localltlaucs ::
do Interior. ||

Explicações e conselhos espl- |!
rituacs. jj

JJ InformaçOes nu sédc do Instl- ••
jj tuto, com o Secretario Geral, j:
*j Prof. A. Loureiro, dns 0 As II H
« das 14 as 17 horas. ?:u

Sanit;

phllls, -.
n-iliull«mo 1: vcrmlnose, 3; câncer e ou
Iros tumores malignos. 20: tumores não
malignos. 2; doenças geraes, 0: do syste-
ma nervoso e dos orgams dos contidos. 17;
Jo snparelho circulatório, 53; do appare-
iho respiratório, 37; do apparelho dlgestl-
\o 50 i24 menores de 1 anno); dos ap-
narcUios urlnario e gcnlial. 23; da grovi-
dfz. do parto e do estado pucrperal. 3; da
pelle e do tecido -cllulnr, 3: vícios d' con-
formai-áo con-rcnltos. 2: doenças da primei-
ra edade. 13; senilidade. 2; suicídios, 5;
mortes violentas ou accidentaes. 11.

Des 290 pessoas foll-eidns. 145 perten-
ciam ao sexo masculino e 151 ao femlni-
no; 71 eram menores de 1 anno e 19 rc-
sldlam fora do município: Tuberculose. 2
(Nazaré c Presidente Prudnnt-); seplice-
mia não puerpcral, 1 lEstado de Goyaz);
câncer e outros tumores malignos. 2 (San-
to André e Lins); doenças do systema ner-
voso e dos orsams dns sentidos, 2 (Pro-
sidente Wenceslau e Lins); do npparelho
clrjulatorio. 2 (Andrallna e Iguapc): do
apparelho digestivo, 0 (em transito, 2; La-
ranlal. Anparecitla. Iearaoava D Presidente
Prudente): dos nooarelhos urlnario c ge-
nltfl. 1 'Caramuru'); da gravidez, do
parto e dõ estado nuerpera!, 1 (Piedade);
da ticll" e do tecido cellular. 1 (Quatá);
mortes violentas ou .iccidentacs. 1 (Santo
André).

Home, no mesmo período, 174 casamen-
tos, 595 nascimentos e 38 nati-inortos.

INSPECÇÃO DE SAUDE

Cintra, Macedo Vieira c Vicente penteado,
Findo o Julgamento suiira, rctlraram-sc os
srs. de.ieinbs. Melrelles 

*dos Santos, Leme
da Silva e Oomes dc Oliveira.

MANDADOS DE SEGURANÇA — 1.080 —
São Paulo — Recorrente, d. Julla Agosü-
nelll, assistida dc seu marido. Reiorrldo,
dr. juiz de direito da l.a vara civcl da
capital. Relator, sr. desemb. Antão de Mo-
raes Dcnegaram o mandado Impetrado,
por votação unanime. Deixou do votar,
por ter affirmado suspeição, em sessão, o
sr. desemb. Manuel Carneiro. 1.150 — São
Paulo — Recorrente, Fazenda do Estado.
Recorrido. Mottío Renato Imbrianl Mar-
tlnelil. Relator, sr. desemb. Antüo de Mo-
roes. Deram provimento, por votação una-
nlme.

EMBARGOS; — No aggravo de petição
n. 4.48 — São Paulo — Embargantcs, Saul
Cagy e Saul Cagy e Cia. Embargados, Calo
da Silva Prado e sua mulher. Relator, sr.
desemb. Frederico Roberto. Receberam, cm
parte, os embargos, sendo que o sr. des-
emb. Manuel Carneiro, em termos mais
amplos, contra o voto do sr. desemb. Re-
lator que os rejeitou. Designado para es-
crever o accordom o sr. desemb. Mario
Guimarães.

AGGRAVO DE PETIÇÃO: — 6.273 — São
Paulo — Aggravante, Fabrica de Tecidos
e Bordados "Lapa" SjA. Aggravada, Augus-
ta Domingues Pereira. Relator, sr. desemb.
Mario Guimarães, Negaram provimento,contra o voto do sr. desemb. Antão dc
Moraes. Interveio no Julgamento o sr. des-
emb. Frederico Roberto.

CARTAS TESTEMUNHAVEIS: — 6.204 —
SSo Paulo — Testcmunhantc. Argos In-
dustrial S|A„ sucessora de Trevisloll, Bo-
rin c Cia. Ltda. Testemunhado. Heitor C.
Franco Ferreira. Relator, sr. desemb. An-
tão de Moraes. Jultjnram Improcedente a
carta, unanimemente. 6.200 — Assis _
Tr-stemunhantcs, Turblo Ribeiro de Castro e
slmulher. Testemunhados. Apparlclo Gomes
Fernandes e outros. Relator, sr. desemb.
Mario Guimarães. Julgaram Improcedente
a carta, por votação unanime.

AGGRAVOS DE PETIÇÃO — 5.000 —
São Paulo — Aggravante. Fazenda do Es-
tado. Aggravado dr. Wald-mar Martins
Ferreira. Relator, sr. desemb. Frederico
Roberto. Negaram provimento, unanime-
mente, 8.031 — Atlbala — Aggravante, JosíFellx Lopes. Aggravada, d. Deolinda Mariadas Dores. Relator, sr. desemb. ManuelCarneiro. Negaram provimento, unanime-
mente. .

6.172 — São Paulo — Aggravante, VI-ctor Hugo Foschinl. Aggravada, Prerei-
tura Municipal de s. Paulo. Relator, sr.desemb. Mario Guimarães. Negaram pro-vimento, unanimemente.

6.100 — S. Paulo — Aggravante, dr.
Antônio Augusto do Covello. Aggravada,"fundação Antônio o Helena Zerrenner".
Relator, sr. desemb. Manuel Carneiro. Ne-
garam provimento, unanimemente. '

6.100 — SSo Paulo — Aggravante, Josc-
phlna Braz. Aggravado, José Fernandes de
Assumpção. Relator, sr. desemb. Antão de
Moraes. Negaram provimento, por vota-
ção unanime.

6.300 — SSo Paulo — Aggravante, An-
tonio JoSo Flori. Aggravada, Maria Zim-
bardt Flore. Relator, sr. desemb. AntSo de
Moraes. Negaram provimento, unanime-
mente.

0.327 — Lins — Aggravante, José Fava eoutro. Aggravado, Klmatl Bunitl. Rela-
tor, sr. desemb. Manuel Carneiro. Deram
provimento, em parte, por votaçSo unani-
me.

6.346 — São Paulo —- Aggravante, Fa-zenda do Estudo. Aggravado, Roque dc
Paula Monteiro. Relator, sr. desemb. Ma-
nuel Carneiro. Repelllda a preliminar sus-
citada, unanimemente — quanto ao me-
rito deram provimento, por egual votação.

AGGRAVOS DE INSTRUMENTO —
5.713 — São Paulo — Aggravante, dr. c"o-
mente de Toffoll. Aggravado. esp. de Fran-
cisca de Camargo Moraes. Relator, sr. de-
semb. Frederico Roberto. NSo tomaram co-
nhecimento, por votação unanime.

6.265 — São Paulo — Aggravante, Fa-
zenda do Estado. Aggravado, esp. de Luis
Russel Langdon. Relator, sr. desemb. An-
tão de Moraes. Deram provimento, contra
o voto do sr. desembS Frederico Roberto.
Interveio no Julgamento o sr. desemb. Ma-
nuel Carneiro.

6.307 — São Paulo — Aggravantes, L.
Figueiredo e Cia. Aggravado, João Bar-
bur. Relator, sr. desemb. Mario Gulmo-
raes. Repellldas as preliminares suscita-
das, unanimemente, — quanto ao mérito
deram provimento, contra o voto do sr.
desemb. relaotr, — designado, por isto, o
sr. desemb. Antão de Moraes para escre-
ver o accordam. Interveio no Julgamentoo sr. desemb. Frederico Roberto.

APPELLAÇÕES CÍVEIS — 8.260 — SSo
, Paulo — Appellante, esp. de Vicente RI-

i. ;.ri;,o e da Saude naldi. Appellado, Francisco Batassi. Rela-ruiuca deliberou suspender todas as co- tor- 5r- desemb. Manuel Carneiro. Nega-

As pessoas abaixo mencionadas, deverão
comparecer munidas dc prova tio. Mentida-
dc. dia 15 do corrente, ás 12 horas e meia,
á rua Marconl. 131. 2.0 andar, sala 214,
afim de se submetterem a inspecção dosaude:

Antônio Rocco, funecionario do Centrode Saudi da capita!; Sylvlo Cesarino, cs-crlvão de paz do districto de Galla; Pauloda Silva Peres e José Oliveira, auxiliaresde escripta da Reoartição de Águas e Es-
gotos; Fanny Padllha. daclylographa doDepartamento Estadual do Trabalho; CalvaMachado, funcclonarla do DepartamentoEstadual do Trabalho; Plínio Reys Junlor,funcclonarlo da Imprensa Ofíiclal do Es-lado; Olinda da Silva Hellmclstcr, func-clonarla do Instituto Eutantan.

Deve aguardar inspecção de saude emsua residência: Alcides Faria, auxiliar doescripta da Repartição de Águas e Esgotos.

pnra o voto do sr. desemb. Mario Gul-
innrães, a seu pedido.

PRESIDÊNCIA
REQUERIMENTOS DESPACHADOS: —

Do sr. Antônio Pedreira: 'Transmltta-sc
a Informação ao requerente";

Dos drs. Fausto B. Vlllas Boas c Octa-
vio M. Guimarães: "J. conclusos";

Dos drs. Gaspar E. Passos, Francisco
Eugênio do Amaral, Agotslnho Alvlm e
Procuradoria Judicial da Prefeitura Mu-
nlclpal de Santos: "J. ao sr. relator,",

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PE-
LOS SRS. DESEMBARGADORES — Do sr.
JoSo Evorlsto Barbosa: "J. Tome-se por
termo na forma requerida";

Do dr. Adolpho de Campos Mala: "Sim,
cm termos";

Dos srs. Manuel Rodrisuez e Braz do
Espirito Santo: "J, A conclusão";

Da Procuradoria Judicial do Estado: —"Fixo em 20J000 diários".
SECRETARIA

OFFICIAL DE JUSTIÇA -- Deve com-
parecer ii Directoria de Contabilidade des-
ta secretaria, saia 607. afim dc tratar dc
assumpto de seu interesse, o official de
Justiça Roque Franco dc Jesus.

CONCURSO — No concurso para provi-
mento do cargo de Juiz substituto do 16.o
districto Judicial, com sédc em Bauru',
foram classificado.-:, por ordem alplmbe-
tlca, nos termos da lei, os srs. Julio Igna-
cio Botnfim Pontos, Lincoln de Assis Mou-
ra e' Mauro Boaventura Muniz Barreto.

INSPECÇÃO DE SAUDE
As pessoas abaixo mencionadas deverão"mparecor, munidas de prova do Menti-mis. dia 14 de Junho, ãs 12 horns e mela,•rua Marconl, 131, 2.o andar, sala 214,

saude- Se subracttcl'em R inspecção de
Humlierto Vlanna Machado, auxiliar dc¦ vao da Collectoria Estadual de Li-¦neira para fins de obtenção de folha dewraoe. Salvador Luis Lattanzzio c SellmMtabcrlan Zeitounl.

ROS PAULISTAS
v."ÇAMPó DE FE'RIAS" — Tendo em>uia a varias circunstancias imperiosas
PmÍTi'. tje9,retarlo da Educação e da Saude
'""ias de férias proTcctadas' pànTcstc' mez. ram Provimento, unanimemente

flui?" mollvo ft Partida dos pioneiros -5-020 - sa° Paulo *"-"¦Appellante, Leon-ímiiH-:*,. ,J",U tt inu-uua nos pioneiros , T n . ,. , H£Y ™ • "**-"'wniiuas que estava marcada para hoje cl° do Queiroz. Appellada, The Texas Co™*n o rpido da Central não so realizou (Soutn America) Ltda. Relator, sr. de.«tambem não se realizará o seu "Campo Btmb- Manuel Carneiro. Negaram provi-
riSs" Prajcctado em Ubatuba I mento, unanimemente.escoteiros DO PARANÁ' — Devendo1 5'0!l0 — 8â0 Paul° — Appellante. An-

5oirL a""*,nn». a» meio dia, procedentes tonl0 p,erflra *>, Valle. Appellado,_ Fran-
cotebí °, d0 Para*1a' mil = selsccntos cs- í"sc° pln'° PÇ^ira. Relator, sr. desemb.
liel5í *a ú° Pni«n»(*em para o Rio de Ja- ManueV Carneiro. Negaram provimento,'«t-irQ, tí^Ver^n fl T Ífl t" Vil I ',(>¦! .1 IMlfinimn
parecer amanhã

deverão os pioneiros naulistas eom- por votação unanime.
, * amanhã, &s i 

"horas 
comi o mi 5'744 ~ Dols Córregos - Appellantes, c™lro uniforme, no gruno escolar "Pn appellados, Municipalidade de Dois Cor-'''"te de Moraes" local cm ano vão ficai rc'>os e outro ' Américo Chamllete. Re-««"tonados os visitantè di?-intá a .Si "¦tor- sr* descmb- Ant5° de Morae!- A-Permanência nesta capitai •* rtiado ° Jolsaniento, nos termos da lei,

FE'P.IAr. Dfr-T,. ; ¦ ' '

dia
'os pau!

WM*? REGULAMEOTARES _ Até o \ 
Pn"ro ° V°'° *" "' ^^ """"^ °"'

« Paulistas0 n?;™"10, a sMe d05 ploncl" I 5-921 — Mogy Mirim — Appellante, Ma-
virtude das férias -"-••"---•e-C-ía' °m nuel _ He^eodoro Martins. Appellados, Se-

As sv rõpfiiii""!; rcBulamentares. .bastião Corrêa da Fonseca e sua mulher.
00 corrente »!,, . - ° s-Sundo semestre Relator, ,sr. desemb. Antão ^e Moraes.
W. dia ¦> ri» i í ° lnlcio no domln- Deram provimento, por votação unanime.
9 horas m, Ji °l com uma "união ás j 6.008 — S. Paulo — Appellante, o Juízo. "a sede, ã rua das Flores, 1. 'ex-offlclo. Appellada, Fazenda do Esta-

| 
GOHORRHÉA e suas complicações - DR. L. J. BASSITT |
ripait^lení° raP'do e cura radical, em 8 dias, comprovada por exames H
thrrl- i0* APParelhagcm de WITHNEY (KETTERING). Inducto- }:

•• AsSfiâ Cura defir*itIva do RHEUSfATISMO — ARTHKITE »

5t on°rií- Tratamento especializado da SINUSITE FRONTAL sem «
:! aUr+o °" cron*-uUas: das 13 ãs 19 horas. Consultas grátis, ás terças. J|
;; mimcas, qumtas e sextas.feii^. Consultas grátis das 20,30 ás 22 horas. ||•; t-onsultorio: Rua Consolação, 73, sob. — Telephone, 4-6636. Residência: «

Rua Pamplona, 254 — Telephone, 7-5472. Jj
'wm,,„;ij;:?»«««;»;;:.K;u;:ttj• ?<»••*«.» »•••**** «»??««????»?»»?•?4»«t*»*t» ttnin»

ORDEM 110 DIA PARA OS JULGAMEtf-
TOS NA SESSÃO DE CÂMARAS CONJUN-
TAS CRIMINAES A REALIZAR-SE HOJE

REVISÃO: — Relator o sr. desembarga-
dor Bcrnardcs Junlor (217) — (2.511) —
(2.754) — 3.143 — São Paklo — Pctlclo-
nario, João do Nascimento.

— Relator o sr. desembargador Fer-
reira França (2.276) — (1.840) (751).
3.240 — São Fkulo — Pcticlonarlo, Arman-
do dc Castro.
ORDEM DO DIA PARA OS JULGAMEJí-

TOS NA SESSÃO DA l.a CÂMARA,
AMANHA

ADIADOS — Appellações eiveis: Rela-
tor o sr. desembargador Melrelles dos
Santos (2.247) (1.0M). 16.802 — Itaplra
— Appellante, Luis Libanlo dc Salles; ap-
pellado, Theophllo Cândido Vlllas Bflas.
Relator o sr. desembargador Melrelles dos
Santos (2.267) (1.004) (1.016). 3.458 —
Marllla — Appellantes, Adolpho Moreira
da Silva, sua mulher e outros. Anpellados,
Gabriel Catton e sua mulher. Relator o
sr. desemborgador Melrelles dos Santos
(2.237) (1.001). 5.347 — Franca — Ap-
pellantes. Prefeitura Municipal de Franca
c dr. Traxlbulo Pinheiro de Albuquernue;
appellados, os mesmos, Embargos no ag-
gravo de petição: Relatr o sr. desembar-
gador Melrelles dos Santos (2.260) (1.894)
(987). 4.862 — Santos — Emhargante. Fa-
zenda do Fstado — Embargado, Luis Lou-
renco. Relator o sr. desembargador Cunha
Cintra (979). (2.239) (1.976). 3.581 — Ara-
raquara — Embargantcs e embargados: Al-
fredo Cavlola e outros c Sllverlo Mlner-
vlno.

FEITOS NOVOS: Embargos, de declara-
ção no aggravo de petição: Relator o sr.
desembargador Theodcmlro D'as (2.022).
5.858 — Monte Aprazível — Embargantc,
Joaquim de Arruda Campos (cel.) — Fm-
horgado. Octavlano Evangelista de Paula
'cel.). Aggravos de petição — Relotor o
sr. desembargador Melrelles dos Santos
(2.275) (1.918). 1.321 — S. Bento do Sa-
pucahv — Aggrnvantes, d. Isabel de Go.-
doy Moreira e Costa e outro. Aggravado,
Rogério Fellclano de Godoy. Relator o sr.
«iesembargador Cunha Cintra (992) (2.020).
5.524 — S. Paulo — Aggravante. Adriano
Garelu — Aggravado. Ford Motor Compa-
ny Exnort Inc. Relator o sr. desembarga-
dor Cunha Cintra (1.015) (.2018). 6,209 —
Santos — Aggravante, José Freire Luta.
Aggravada, d. Mnrla Clementina. Relator
o sr. desembargador Meireles dos San-
tos (2.254) — (003). 6.250 — S. Paulo
— Aggravantes e aggravados, F. Rollm
Gonçalves, Miguel Theodoro e outros. Re-
lntor o sr. desembargador Macedo Vieira
(1.010) (996). 6.270 — Rio Preto — Ag-
gravantes, Efjfcòves IrmSos c Cia. Ltda. —
Aggravado. Cláudio Novaes. Relator o sr.
desembargador Cunha Cintra (1.0131 —
(3.010). 6.286 — S. Paulo — Aggravante,
Francisco Farricone; aggravado, Domingos
Curei. Relator o sr. desembargador Thco-
domlro Dias 12.037) — (2.264). 6.319 —
Santos — Aggravante, o syndlco da mas-
sa falllda da S. A. Assucnrelra Santlsta.
Aggravados. Albono Gonçalve se outros.
Aggravos de Instrumento: Relator o sr.
desembargador Macedo Vieira (1.006) —
(904). 0.266 — Bebedouro — Aggravante,
d. Zulmlra Pinto de Sousa Camargo. Ag-
grnvados, Nogueira, Ortlz o Cia. Relator
o sr. desembargador Cunha Cintra (1.012)
(20.17). 0.318 — Plratinlnga — Atgra-
vante, dr. José Affonso de Carvalho Filho.
Aggravados. Pedro. Reis e outros (meno-
res). Appellações eiveis: Relator o sr.
desembargador Cunha. Cintra (1.011) —
(2.010). 3.403 — S. Paulo — Appellan-
tes, Francisco Crlmplm c Cia. — Appellado,
Instituto Nazlonale Di Credito Per II
Lavoro Italiano Ali Estero. Relator o sr.
desembargador Cunha Cintra (1.014) —
(2.015). 5.524 — S. Paulo — Appellan-
te. José Julio Pereira — Appellados, Ale-
xandre Bodo e outro. Relator o sr. des-
embargador Macedo Vieira (1.911) —
(1.003). 5.076 — S. Paulo — Appellan-
te, d. Angelina Vaz Berneschi — Appel-
lados, d. Anna Monteiro Galcmbech e
outro. Relator o sr. desembargador Theo-
domlro Dias (?) — (2.255). 5.281 — S.
Paulo — Appellante, dr. Adriano Julio
de Barros; appellado, Pedro de Oliveira
Rollm. Relator o sr. desembargador Cunha
Cintra (901) (2.032). 6.232 — Franca —
Appellante, Juízo ex-offlclo — Appellados,
Ruy de Paula Silveira c sua mulher. Em-
bargos na appellação civel: Relator o sr.
desembargador Theodomiro Dias (2.001)
(2.259) (1.020). 4.657 — S. Paulo — Em-
bargante, Gertrudes da Fonseca Cotchlng
(intcrdlcta). Embargados, Axel Hethey e
sua mulher.
DISTRIBUIÇÃO DE AUTOS EM 10 DO

CORRENTE
Feitos crlmlnaes

Recurso crime:
Ao sr. desemb. Paulo Passalacqua: —

3607  Tatuhy — Dali Alexandre e a Jus-
tiça — C.

Revisão criminal:
Ao sr. desemb. Manuel Carlos: 3702 —

S. Paulo — Cândido Alves — C.
Appellações crlmlnaes:
Ao sr. desemb. Azevedo Marques: 3700

 S. Paulo — Barry Kindlman e a Jus-
tiça — C.

 Ao sr. desemb. Ferreira França:
3701 — São Paulo — João Baptlsta da
Rocha Freire c a Justiça — C.

 3704 — Plratinlnga Mariano Sam-
pletro e a Justiça — C.

 Ao sr. desemb. Bernardes Junlor:
3711 — Monte Alto — João Baptista As-
ss-li e a Justiça — C.

 Ao sr. desemb. Manuel Carlos: —
3698 — São Paulo — Vicente Cucvas Mar-
tins e a Justiça — C.

 Ao sr. desemb. Paulo Passalacqua:
3699 — S&o Paulo — Ubaldo Terra e a
Justiça — C.

 Ao sr. desímb. Mario Pires: 3703

MITOS OIVMS i
Aggravoi do petição:
An ar. deaomb, Marli. Guimarães: mas-. São Paulo — Francisco Cunha — An-

lonln do Paula Bittencourt, — S.
—_ Ao sr. desemb. Antüo de Moraes:

(iú07 — 8So Paulo fprcvençíloi Mario Per-
slnolo — Cia. Antarctica Paulista — 3.0, Ao ar, desemb, Manuel Carneiro:
0580 — Piracicaba — Antônio Preitzolo e
sua mulher — Henrique Ustulln e sua mu-
llier — l.o

Ao sr, desemb, Alcleds Kcrrnrl: 0513Jabotlrnbiil — drs, Elias Ferreira Bcdô
e Vicente Checchla. — dr. Manuel do
Oliveira Andrade Filho — l.o

 Ao sr. desemb. Mnrccllno Oonzagn:
O480 — Presidente Prudente — «Ir. João
Franco «le Godoy — espolio de Francisco
Cesarlo dc Soubb — 8.

—— Ao sr. desemb. Leme da Silva: 6526São Paulo ~- Llndcmbcm Alves c As-
sumpção — Miiniicl Reis Fonseca — 8,

 An sr, desemb. Theodomiro Dias:
6527 — Caplvâry — Romano Bclentanl o
Ângelo Piulula — Estanlslau Leopoldo
OalvAo n Ilruz Rossl — l.o

 Ao sr. desemb. Cunha Cintra: 6554São Paulo (prevenção» Mnrla Isabel
Ramos dn Silva — Mario Ramos da 811-
Va — 3.o

 Ao sr. desemb, Toledo Piza: 0488São Paulo — Aujuslo Teixeira — Ar-
thur Lundgrcn e Cia. Ltd, — l.o

 Ao sr. desemb. Vicente Penteado:
6010 — 85o Paulo — Domingos Pcrruccl
o sua mulher — Fazenda do Estado — S. Ao sr. desemb. Paulo Colombo: 05111

Itararé — Adella Stelnberg, seus filhos
e viuva Averbach o Filho — Isoc Stlm-
berg. — S.

Aggravos de instrumento:
Ao sr. desemb. Mario Guimarães: 6522

Bebedouro — dr. Paulo Melrelles Reis
e sua mulher — Ottonl Arruda c espolio
do cel. Abílio Alves Marques — l.o

 Ao sr, desemb. Antão dc Moraes:
6000 — São Paulo — Munucl Perrucl —
Renato Teixeira Mariano e outro — l.o

 Ao sr. desemb. Toledo Piza: 6550
Santos (prevenção) Banca Franceza n

Italiana Per L'Amerlca Del Sud — dr.
Francisco Giraldcs Filho — 8.

 Ao sr, desemb. Marceilino Gonza-
ga: 6601 — Hão Paulo — Raul Lemos Lei-
te, sua mulher c Reynaldo Antônio Sal-
dini — Faride Rasplno e sua mulher — l.o

Appellações eiveis:
Ao sr. desemb. Mario Guimarães: 6604

8. Paulo — Armando José Migueis a
Amélia dos Reis Migueis — l.o

 Ao sr. desemb. Manuel Carneiro:
6521 — São Paulo (prcvcnçaoi Munlclpa-
lidado do S. Paulo — Herdeiros dc Nes-
tor do Barros — 3.

 Ao sr. desemb. Alcides Ferrari: 6565
São Poulo — Paulo Martins Botelho e

Hilda Lopes Botelho. — 3.0
—— Ao sr. desemb. Marceilino Gonza-

ga: 6550 — São Paulo (prevenção) Fablo
Ruy Monteiro Galcmbcck — Cia. Agrícola
Chlmborazzo S. A. — S.

 Ao sr. desemb..Armando Falrbanl-.s:
6553 — Campinas — Nlcollno D'Agostlnl,
sua mulher e outros — Arruda Camar-
go o Cia. Ilquldatarlo da massa falllda dc
Alberto lUnattl — S.

 Ao sr. desemb. Leme da Silva: 0532
S. Jofio da Boa Vista — dr. João Ba-

ptlsta de Almeida Barbosa e sua mulherCia. Sanjoancnse de Elcctricldadc — l.o
 Ao sr. desemb. Melrelles dos San-

tos: 0600 — São Paulo — Annallese Roes-
ler Klcttenhofer e Ernesto Elettcnhofer —
3.0.

 Ao sr. desemb. Cunha Cintra: 2489
Presidente Prudente — Abelardo Abate,

sua mulher — Ezequiel Paulino da Silva
e outros — 3.o

 Ao sr. desemb. Macedo Vieira: 6563
S. Paulo — Alfredo Gonçalves Biar —

Humberto Pisáni c dr. l.o Curador de
Resíduos — 3.0

—- Ao sr. desemb. Gomes dc Oliveira:
6535 — Barretos — Alexandre Mustafc e
Emilla Ferreira da Conceição •— 3.0

 Ao sr. desemb. Vicente Penteado:
6574 — Pennapolis — José Fernandes da
Silva e Antonia Martins — S.

 Ao sr. desemb. Paulo Colombo: 6481
S. Paulo — Lydla Iorlo D'Almeida Tor-

res — espolio dc Elizarlo D'Almelda Tor-
res. — S.
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Ao sr. desemb. Leme da Silva (para 4.0
Juiz) — Embargos n. 4148 — São Paulo

Dr. Christiano das Neves — Sociedade
Commercial e Constructora Ltda. e ou-
tros, cm compensação ao Impedimento ve-
rifleado no processo n. 3336 — Bauru' —
Abrahão Mllhen Rahul e Romano e Fran-
glpani: Ao sr. desemb. Toledo Piza: (para
3.0 Julzi — Aggravo de petição n. 6250

S. Paulo — F. Rolim Gonçalves, Ml-
guel Tavolaro e outros, em compensação
ao impedimento verificado no processo n..
3094 — S. Paulo — Vlctorlo Del Franco

Antônio Ribeiro da Silva.

GRÁTIS
Quer receber boa surpreza que

lhe fará feliz e lhe será de grande
utilidade? Escreva a Soares, Caixa
Postal 84 — NICTHEROY — E.
do Rio (sello para resposta).

A ANGLO -MEX1CAN
PETROLEUM COM-
PANY, LTD. tem a
honra de apresentar esta
noite, ás 9.30 horas, ao
publico radio-ouvinte do
Brasil, a insigne cantora
patrícia, Snra. Violeta
Coelho Netto de Freitas.

-jeré ata* esta noite o segui*

S _ visa vm '-o-*31
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FÓRUM CIVEL
DESPACHOS PROFERIDOS

l.a Vara Civel — Dr. Luis C. Camargo
Aranha:

Julgando em parte procedente a execu-
ção de sentença movida por d. Julieta
Judlth Escobar o Silva contra a Fazenda
do Estado.

Julgando procedente o executivo hypo-
thecario movido por Joos Rapp o outros
contra Sommcr, Becker e Cia.

Mantendo a sentença aggravada no exe-
outlvo fiscal movida pela Fazenda do Es-
tado contra o dr. Sylvlo Noronha.* * *

2.a Vara Civcl — Dr. Renato G. de OU-
velra:

Mandando arrazoar a acção summaria
movida por Hildebrando Lemuck contra
Wicndl Max.

Declarando cm prova o executivo por
custas movido pelo dr. Luis Augusto Pe-
reira de Queiroz contra Jorge Chaves e
outro.

Mandando sellar o preparar a Justifica-
ção movida por Frederico Fomarenz.

Julgando procedente o executivo hypo-
thecario movido por Augusto Coelho Pam-
plona contra o dr. Lello de Toledo Piza
c Almeida c havendo por subsistente a
penhora, com exclusão do prédio n. 301
da rua Cole Latino, objecto dos embargos
do terceiro npresentados pelo dr. Octavlo
Ramos e autuados em separado.

Julgando por sentença a justificação pa-
ra fins d; naturalização requerida por So-
phia Goldschmldt.

Mandando arrazoar a acção summaria
movida por Hermes Traldl contra I. Pelle-
grinl c outro. '

Na acção ordinária movida pela Sócio-
dade Industrial e Technica de Embalagem
Ltda.: contra Nlcolau Zarvos, recebeu as
appellações nos seus effoitos regulares,

4,a Vara Cível — Civel — Dr. João M.Carneiro de Lacerda:
Julgando subsistente na penhora c pro-cedente a acção ex-flscal que a FazendaNacional move contra Abrahom Cury.Julgando procedente a Impugnação docredito de João Wollemvaldes, na fallenciade SavoldI c Cia.

jt. .'; ttj

5,a Vara Cível — Dr. Antônio M. CâmaraLeal: ,
Julgando procedentes os embuigos deterceiro oppostos por Jofio Kuck, no exe-cutlvo fiaeal quo a Fazenda do Estadomove a Theodolindo Arruda Mendes e man-dando levantar a penhora.Denegando a restituição liminar de pos-

GONORRHÉA - IMPOTÊNCIA
DR. FELICIO ASCAR

"Jura radical c rápida de blenor
rhagia aguda — chronica e sua*
complicações (Prostatis, cystltes,
vesiculites, Orchl - Epldídimites,
Estreitamento da urethra. Rheu-
matismo, etc.), por methodo pro-
prio. Drethroscopia Cystoscopia.
Lavagens das vesículas seminaes.
Consultas das 10 ás 11 % e das
13 ás 19 horas. Rua Libero Ba-
daró, 561, 2fi sobre-loja — Fnone.
2-4595 — Residência, 7-4536.

so requerida por João Birman contra Pe-
dro Morganti, e mandando proseguir na
acção.

Mandando remetter ás Juntas do Traba-
lho, a acção summaria entre Jorge Daniel
Zacarias e Cia. Nitro-Chlmica Brasileira.>'* * *

6.a Vara Civel — Dr. Pedro R. M.
Chaves:

Denegando a subrogação pedida nos au-
tos do executivo que Henrique Montemuro
move a Aldo Barblcrl.

Mandando processar, com effelto suspen-
slvo, o aggravo Interposto por Orlando
Dias Pinto, na Justificação requerida por
Antônio Dal Bosco.

Declarando, de officio, competente n
Junta de Conciliação, para julgamento da
a:ção summaria que Francisco Marl move
ã Empresa Internacional de Transportes e
mandando remetter o processo à 14.a Ins-
pectoria Regional do Ministério do Tra-
bolho.

Julgando procedente a acção reivindica-
torla requerida por Vicente Poppi contra
a massa falllda de Francisco Doria e Fi-
lhos.

Julgando Improcedente a acçSo ordlna-
ria para annullação do registo dc nasci-
mento requerida por d. Antonia Moreira
Galvão contra d. Lázara Bueno da Silveira.

* * *
O.a Vara Cível — Dr. José R. A. Valllm:
Destituindo o syndlco na fallencia de

Manuel Prleto.
Julgando procedentes as comminatorias

movidas pela Municipalidade dc S. Paulo
contra Diogo Ávila e outros; José Lopes
das Neves e sua mulher; Manuel Dias Cro-
velro e outros; Alexandre CorvatI c outros.

O.a Vara Cível — Dr Oswaldo Pinto do
Amaral:

Julgando procedentes os executivos lis-
caes movidos pela Fazenda Municipal de
S. Paulo contra: J. Walter Ayres Justina
Fortinl Mastronomlco e Palestra Itália
F, C.

Julgando procedentes os executivos fis-
caes movidos pelo Prefeitura Municipal dc
São Paulo contra os seguintes: espolio de
Rosa Moutlnho; Mario Domingos Cravo;
Ondi.ia Qucrino Simões, Sebastião F. RI-
bas; Rlzoleta Z, Waetzc; Maria Antônio Fe-
rela; Domingos Mônaco; José Martins; Ge-
nebra Fagundes; José Mlgliaclo e Compa-
nhia: Agostinho Teixeira Alves; Alexandre
Maus; Manuel D. Azevedo: Arcangelo Ro-
mano; Vicente Pugllese; dr, Antônio de
Siqueira Cantinho; João Francisco; Alberto
Ruivo; Beehara Gregorlo; Sebastião José
Mariano; Victorlno Dias de Pinho; Oswal-
do Freitas; José Martins; espolio de The-
reza Fernandes; espolio de Francisco Rovni;
espolio dc Maria Carmela Franco: espolio
de Rosa Moutlnho; Viuva Thereza Andreoni
e Filhos; Uemosthenes Gabriades.

ttt *»* <Ji'f f f

2.a Vara de Orphams — Dr. Justino
Pinheiro:

Autorizando a rectifleação de registo re-
querida por Verlno Jacomo Del Brollo.

Homologando a partilha no Inventario
de d. Margarida Augusta dc Abreu.

Homologando.a partilha no Inventario de
d. Maria de Godoy Paiva.

Homologando a partilha no Inventario de
Abel Ravanl.

Commlnando a pena de confesso á auto-
rn na acção movida por d."Edith P. de
Petrolina ao dr. Carlos Pontual do Pe-
trollna.

Autorizando a venda de Immovels re-
querida pelo dr. Luís José C. Mello Mattos.

Homologando o arrolamcnto dos bens
deixados por João Sbertl.

Homologando a partilha no Inventario de
José Furlan.

Julgando a prestação de contas de F.ar-
tholomé Sanlallastra, Invcntariante dos
bens deixados por Thereza da Casa San-
tallcstra.

Denegando homologação ao desqultc aml-
gavel requerido por F. Z. e T. R. R. Z.

Autorizando a subrogação requerida por
d. Idaliua Joaquim e outros.

Homologando a partilha no Inventario dc
d. Francisca Alves.

Julgando procedente a acção dc annul-
lação de casamento movida por I. 8. V.
contra D. A. C. * * *

3.a Vara de Orphams — Dr. Oscar Fer-
nandes Martins:

Mandou se processasse nos autos do In-
ventarlo de Manuel Monteiro Bartolo, a ex-
tlncçfio do usofruto do legado dc Maria de
Lourdes da Costa Monteiro.

Indeferiu o pedido de M. F. A. sobre a
situação de seus filhos.

Mandou se fizesse prova a ausência do
marido de uma herdeira, no Inventario de
Fellsbina Maria das Dores.

Julgou por sentença a partilha dos bens
deixados pelo dr. Daniel Martins.

Julgou por sentença a Justificação reque-
rida por William Zahab.

Revogou despacho anterior e assignou
prazo para contestaçfio, na busca e apre-
ensáo contra R. O. S..

Julgou por sentença a partilha no In-
ventario do Jofio Baptista Boflno.

FEITOS DISTRIBUÍDOS
1.0 OFFICIO CIVEL — Protesto — Ze-

non Fleury Monteiro contro Bartholomeu
Napoli Jr. e outro.

3.0 OFFICIO CIVEL — Despejo — VI-
ctorio Chlmaglla contra Bruno Zlbull.

8.0 OFFICIO CIVEL — Deposito — José
Francisco Pereira contra Municipalidade
de S. Paulo.

O.o OFFICIO CIVEL — Despejo — Fio-
ravante Paula contra Antônio G. Marcon-
des.

lO.o OFFICIO CIVEL — Nunciação dc
obra nova — Municipalidade de S. Paulo
contra S|A. Fab. Votorantlm e outro.

12.o OFFICIO CIVEL — Protesto — Ma-
nuel Schpelter contra Frida Mlndlln.

14.0 OFFICIO CIVEL — Protesto — An-
tonio Pereira Silva contro Alfredo de Pi-
nho c outro.

15.o OFFICIO CIVEL — Notificação —
Sousa Mattos e Cia. contra Alfredo Ber-
nardo Sousa.

lO.o OFFICIO CIVEL — Protesto —
liberto A. S. Zamith contra Ass. Aux.
Classes Laboriosas.

EXPEDIENTE DESIGNADO
l.o OFFICIO — 14 horas — Adulencla

— Espolio para Julgamento no executivo
contra Marino' Conti. 14 horas — Inqul-
rlção de testemunhas — Fazenda do Es-
tado. 14 1|2 horas — Inquirição de tes-
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temunhas — Laurlndo Motta. 15 horas —
Vistoria — Municipalidade de S. Paulo
contru Antônio R. da Costa.

2.0 OFFICIO CIVEL — 14 horas - In-
quirição de testemunhas — Tertullano
Fraga. 14 horas — Inquirição de testemu-
nhas — Antônio Pcdutti. 15 horas — In-
quirição de testemunhas — Attilla da
Conceição Ramos.

i3.o OFFICIO CIVEL — 14 horas — Ar-
bit. — Francisco Xavier Rivas na acção
contra João A. Assumpção,

4.o OFFICIO CIVEL — 14 horas — In-
quirição de testemunhas -— Miguel Jorge.
14 horas — Inquirição de testemunhas —
Alberto Spagnl.

6.0 e O.o OFFICIOS CÍVEIS — 13 horas
— Audiência ordinária pelo m. Juiz de Di-
reito da 3.a Vara Civcl, dr. DiogeneE Pe-
reira do Valle.

7.0 OFFICIO CIVEL — 14 horas - Di-
licencia — G. Dcrlo.

lO.o OFFICIO CIVEL — 13 horas — In-
quirição de testemunhas — Betty 8chal-
blc. 14 horas — Inquirição de testemu-
nhas — Julieta Ferraro. 15 horas — In-
quirição de testemunhas — Concetta To-
gnato.

ll.o OFFICIO CIVEL — 14 horas — Tn-
quirição dc testemunhas — Succcssorcs do
dr. Pedro Soares de Araújo.

12.o OFFICIO CIVEL — 13 1]2 horas —
Nara c Guedes. 14 horas — Inquirição de
testemunhas — Argeu Adocati. 15 horas —
Exame — Municipalidade de S. Paulo.

FALLENCIAS
Francisco Ferrão — Foi decretada a fal-

lencia de Francisco Ferrão (fallecldo),
commerciante que foi estabelecido nesta
capital, á avenida Rangel Pestana, 865,
com o commerclo de "ferro em geral". Foi
nomeado syndlco o dr. Aarão Seabra Bar-
ccllos, marcado o prazo de 20 dias para
as habilitações de créditos e designado o
dia 4 de setembro p. í., ás 14 horas, para
realizar-se a assembléa de credores. (O.o
Oflicio).

Cosia Maitua c Cia. _ Foi decretada a
fallencia de Costa Mattua e Cia. ,com-
merclahtes estabelecidos nesta capital, á
ladeira Porto Geral, 8-C, com a Casa
Costa, commercia de sedas. Foram nomea-
dos syndicos os credores Saüum, Moher-
dayi e Cia .Ltda., marcado o prazo de 20
dias para habilitações de créditos c desi-
gnada a assembléa de credores para o
dia 0 dc agosto p. f., fis 14 horas. (14.0
Officio).

Vicente Di Pletro — Foi requerida a
prisão do fallldo supra. '14.o Officto).

DENUNCIAS JULOADAS IMPRO- ¦
CEDENTES

O Juiz da 4.a Vara Criminal, dr. Joa-
qulm Barbosa dc Almeida, impronunciou:
Alcides Pedro da Silva, Milton de Sousa,
Gumerclndo de Moraes, Guilherme da SII-
va, Miguel Gonçalves de Oliveira e Ar-
mando Vlturl, denunciados por dellct»
íuncclonal,

REQUERERAM E OBTIVERAM O
"SURSIS

Pelo juiz da 2.a Vara Criminal, dr.
José Augusto de Limo, foram concedidos
ao réo João Casagrande, condemnado por
ferimentos leves, á pena de tres mezes
dc prisão cellular, a suspensão de execu-
ção da pena Imposta, pelo prazo de qua-
tro annos.

O dr. Herotides du Silva Lima, Juiz
da 7.a Vara Criminal, suspendeu pelo pra-
zo de quatro annos, a execução da pena
imposta ao réo Avelino Antônio dos Reis,
que fora condemnado A sete mezes c melo
de prisão cellular pela pratica do delicto
de ferimentos leves.

PRONUNCIADOS POR VÁRIOS
DELICTOS

Pelo Juiz da 4a Vara Criminal, dr. Jou-
qulm Barbosa de Almeida, foram pronun-
ciados: Benjamim Sokolik, por delicto de
blgamia; Alcides Miranda c Luis Pereira
da Costa, por crime de roubo.

Oswaldo Martlnelli, denunciado por
orlme de roubo, foi por sentença do Juiz
da 2.a Vara Criminal, dr. José Augusto
de Lima, pronunciado.

ABSOLVIDOS POR FALTA
I)E PROVAS

Pelo Juiz da 6.n Vara Criminal, sttbsti-
tuto, dr. João E. França Leme, foram
absolvidos: Raphael Scabio, Antônio Avi-
no, dr. Mae.-clo Pereira Munhoz, Manuel
Gomes Garcia, Geraldo Baeta Barbosa o
Augusto dos Santos Filho, todos proces-
sados por delicto de ferimentos culposos.

Por sentenças de hontem, o juiz da
2.a Vara Criminal, dr. José Augusto ds
Lima, absolveu Adão Beraldo, José Tel-
xelra, Ângelo Plerl e Palmyra Cabral Coe-
lho, todos pronunciados por ferimento-- le-
ves.

CONDEMNADOS POR VÁRIOS
DELICTOS

Pelo dr. José Augusto de Lima, Juiz da
2.a Vara Criminal, foram condemnados:
João de Barros, Abdo Mucarser, Venlclo
Criscuolo e Antônio Jordão, o primeiro a,
tres mezes, o segundo e o quarto a sete
mezes e meio o o terceiro, a, seis mezes
de prisão cellular, todos processados pordellcto de offensas physlcas, de natureza
leve.

O Juiz da l.a Vara Criminal, dr. Joa-
qulm Barbosa de Almeida, condemnou::
Savcriano Alves, Firmino Cardoso da Sil-
va e José Gagllano, processados por fe-
rimemos leves, o primeiro e o ultimo a
tres mezes de prisão cellular e, o segundo,
a um anno de prisão cellular.

Pelo Juiz Interino da 6.a Vara Cri-
minai, dr. JoSo Evangelista da Franca
Leme, foi condemnado por ferimentos cul-
posos, Benedicto de Oliveira, a 15 dias de
prisão cellular.
POSTO EM LIBERDADE POR JA' HAVER

CUMPRIDO A RESPECTIVA
PENA

Fernando Caffaro, foi processado peran-te o Juízo da õ.a Vara Criminal por haver
subtrahldo da residência de Emilio Sezzl-rinl, objectos vários de uso doméstico. Ollbello, articulado contra o aceusado pe-dia para este cinco annos de prisão cel-
lular. Por sentença do titular da referida
vara criminal, foi o crime desclassificado
para o de furto c o aceusado condemnado
a dois mezes de prisão cellular, pena esta
que Já cumpriu, pelo que foi expedido ai-vara de soltura a seu favor, de confor-
midade com o requerimento dos seus advo-
gados os drs. Oswaldo Cotelessa e Tei-
xelra das Neves.

AGENCIA SCAFUTO
Revistas nacionaes e estrangeiras, as melhores e mais modernas.
Figurinos finíssimos — Novidades e curiosidades. Senhoras e
senhoritas devem conhecer a Agencia Scafuto, Rua Tres de

Dezembro, 29 - Tel. 2-3545 - São Paulo.
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SECÇÁO COMMERCIAL
MERCADO DO CAFÉ

(BOLETIM SEMANAL DO ESCRIPTORIO CARVALHAES)
Santos, 10 dc Junho dc 1030.
Só nos doía últimos dias desta semana é que o meicado dc disponível

começou a apresentar tendência mais favorável, ajudado i>cla fraqueza cam-
blal, pclrus altas registadas na Bolsa do Nova York e pelos grandes despachos
para o exterior, que evidenciam a necessidade dos exportadores avolumarem
suas compras.

Aliás, na posição octal do mercado, o desinteresso dos centros do con-
sumo — como nas últimos dez dias tem acontecido — não poderá ser dura-
douro, pois os preços correntes, baixos como sfto, estimularão sempre as com-
pras cm maior escala. Como vem succcdcndo dc ha multo tempo a esta parte,
os cafés verdes ou esverdeados, sólidos, continuam sendo os preferidos pelos
centros de consumo, nfto alcançando as demais, nem mesmo quando de boas
qualidades, preços acceltavets.

A propaganda de cafés do Brasil, não tendo feito ainda compreender aos
consumidores que a maioria da nossa producção é composta dc cafés absolu-
lamente aproveitáveis, pelo aspecto e pelo paladar, vem nllinentando uma fal-
sa noção sobre os mesmos, com damnos recíprocos, pondo em destaque, dc
certa forma cxaggerada, as de nossos concorrentes...Isso mesmo Ja sentiu uma
das maiores firmas exportadoras da nossa praça, que trabalhando ampla-
mente com os nossos cafés médios, cada dia mais c mais augmenta lntclll-
gentemente os suas transacções.

Os negocias de disponível, quasl sempre conduzidas com dlfflculdodc esta
semana, tiveram mais ou menos os seguintes preços, por 10 kilos: — 245500
a 25$500 para os cafés extra finos, para eguacs cafés, dc »>cnelras 17, 10, 15 e
moka; 20S500 a 21S000 oara o typo 4, estrlctamcnte molle; 10$500 a 20$000
para o tipo 4, molle; 19$000 a 19$500 para o typo 4, apenas molle; 18$000 a
18S500 para o typo 4, duro; 17S000 a 175500 para o typo 4, duro, de fundo Rio
e 10S500 para o typo 4, bebida Rio. Valem bem menos do quo os preços acima
especificados, os cafés amarcllados ou multo manchados.

fiel.Vlll.il ,.
Paranaense

43.045

Total entrado durante o
mez, até hoje  3B3.737

EMIMKQUES
Cafú embarcado desdo 1,*

do corrento mez
Idem, hoje

302.840
34.844

CAFÉ'
AS bases dos cafés sólidos, hontem af-

fixadas pela Associação Commer-
ciai de Santos, foram as seguln-
les, por 10 kilos: 20$000 para o
typo 4 de cafés molles; 18Ç00O para
o typo 4, duro, Isento de gosto Rio
c 16S000 para o typo 5, de bebida

Bio. O mercado foi declarado cal-
mo, offlclalmcntc.

DISPONÍVEL — Foi hontem pouco
actlvo o mercado de café disponível.
Os exportadores, apesar da fraqueza
de nosso cambio e dos grandes des-
pachos realizados para o exterior, que
totalizaram mais de 92 mil saccas,
procuraram comprar sempre por bai-
xo os cafés mais necessários para seus
embarques de urgência.

As baixas enviadas pelo termo ame-
ricano neutralizaram em parte as
vantagens decorrentes da fraqueza do
cambio, pelo que se explica a calma-
ria que no momento se regista em
nosso mercado.

ENTREGAS DIRECTAS — Ligeira-
mente mais estável, este mercado fe-
chou hontem com possibilidade de ne-
gocios a 19S0OO por 10 kilos, para os
cafés duros de typo 4 e boa fava, • a
serem entregues em partes eguaes de
junho corrente até dezembro de 1940,
excluídos os cafés brocados, barrentos,
humldos e de gosto Rio.

MOVIMENTO GERAL
SANTOS, 12.

PASSAGENS

Ramos Silva c Cia 151
E. Johnston e Cia. Ltd 125

Para Houston:
Almeida Prado c Cia 4.125
Hard, Rand e Cia 3.875
Nioac c Cia. Ltd 1.750
E. Johnston e Cia. Ltd 1.000
Mellão Nogueira e Cia 750
Cia. Leme Fe.r?lra 500
G. Fernandes e Cia. Ltd. .. 125
Vapor "Oceania" — para

Trleste:
S|A. Francisco Bottl 5.C00
Theodor Wllle e Cia. Ltd. ... 125
Nioac e Cia. Ltda 125

Total embarcado duronte
o mez, até hojo

DESPACHOS
Café despachado desde 1.°

do corrente mez
Idem, hoje

Total despachado durante
o mez, até hoje

CAFÉ' REVERTIDO
Café revertido ao stock da

praça pelo D. N. C. desdo
l.° do corrente mez . ..

Idem, hoje

Total revertido durante o
mez, até hoje

CAFÉ* DE TROCA
Café de troca retirado do

stock desde 1.° do cor-
rente mez

Idem, hoje

337.093

358.274
92.423

451.097

Nihil
Nlhll

Nihil

Nlhll
Nlhll

Paulista
São Paulo 
Regulador Santos
Regulador Campo Limpo ..
Regulador Pary
Arm. Reg. São Caetano ..
Central • ••
Arm. Reg. Água Branca ..
Armazém Reg. Jundiahy ..
Barra Funda
Ipiranga
Braz
Regulador Moóca .. .. ..

Saccas:
3.500
6.144

18.383
1.759

Total

BALDEADAS

29.786

Saccas
275.083

8.276.145
Desde l.° do mez
Desde 1.° de julho

Em egual período do
anno passado:

Saccas
Em 12 Foi domingo
Desde l.° do mez  351.054
Desde 1.° de Julho  8.540.733

ENTRADAS
Saccas

Em 10  43.798
Desde 1.° do mez  340.692
Desde 1.9 de Julho 10.628.361
Média 37.852
Em egual data do anno

passado:

Em 10  t ••
Desde 1.° do mez . -. ..
Desdo 1.° de julho
Média

EXISTÊNCIA

Em 10
No anno passado:

Em 10
DESPACHOS

Em 12 - <
Desde 1.° do mez .. ..
Desde 1.° de julho
Em egual data do anno

passado:

Saccas
65.726

416.277
9.286.348

43.603

Saccas
2.331.893

2.202.588

Saccas
92.423

451.709
10.559.911

Em 12 - »•
Desde 1.9 do mez . .. .
Desde 1.° de julho ....

EMBARQUES

Saccas
Foi domingo

401.172
, 8.762.464

Em 10 * • •
Desde 1." do mez . ¦,..,.
Desde 1.9' de julho . ...
Em egual data do anno

passado:
Em 10
Desde 1.° do mez
Desde 1,9 de Julho

DISPONÍVEL

Saccas
33.015

310.788
10.345.251

87.712
354.941

8.664.251

Em 10
Desde 1.° do mez
Desde 1.° de julho

Saccas
27.390

276.525
276.525

TAXA DE 15 "SHILLINGS"
Café paulista

Total ., .

¦lafé paulista

Total ..

1.109:076$000

1.109:076$000

5.351:362$000

5.351=362$000

CAFÉ* DESPACHADO
SANTOS, 12.

Saceos
Vapor "Delsud" — para

Nova Orleans:
American Cofíce Corp. , .. 7.000
Hard, Rand e Cia 5.575
S.A. Leon Israel Cia 3.541
Mellão Nogueira e Cia 1.700
Theodor Wille e Cia. Ltd. .. 1.204
Nioac e Cia. Ltda 1.500
Cia. Leme Ferreira 725
H. La Domus e Cia. ..... 650
Lima, Nogueira e Cia 375
Cia. Paulista de Exportação 375
Naumann, Gepp e Cia. Ltd. .. 295
Camargo acheco e Cia. Ltd. 2a0
Ferreira da Silva e Cia 250
G. Fernandes e Cia. Ltd. ... 250

Para Nápoles:
E. Johnston e Cia. Ltd

Para Gênova:
Theodor Wille e Cia. Ltd, .. .

Para Port-Said:
Cioffi Guerra e Cia

Para Glbraltar:
Hard Rand e Cia

Para Alexandria:
Theodor Wille e Cia. Ltd. .. .
Vapor "Ervlken" — para

Boston:
American Coffee Corp
Junq. Melrelles e Cia

Para Baltimore:
Export. Café Brasil Ltd. . .
Cia. Paulista de Exportação
Soe. Assumpção Ltd. .... .
Junq. Melrelles e Cia

Para Philadelphia:
Exportadora Café Brasil Ltd. .
Nioac e Cia. Ltd. .. •. -.

Para Nova York:
Theodor Wille e Cia. Ltd. .. .
Vapor "Augvald" — para

Nova York:
H. La Domus e Cia
Ray DeiniLger e Cia. Ltd. ..
Theodor Wlièe e Cia. Ltd. .." ir "Principessa Glovan-' — para Nápoles:

Prado Chaves
. ..ra Gênova:

Ferreira da Silva e Cia. ., ..
Cia. Prado Chaves
Soe. Mogy. Exportadora Ltd. .
Vapor "Algorab" — para

Rotterdam:
B. Gonçalves e Cia. Ltd. .,
Theodor Wille e Cia. Ltd. ..
Soe. Ed. Nioac Ltd
Cia. Paulista de Exportação .
Vapor "Kerguelen" — para

o Havre:
Cia. Paulista de Exportação
Vidigal Prado e Cia. .....
Martins Gregory e Cia. Ltd.
E. Johnston c Cia. Ltd. .. .
Sc. Ed. Nioac Ltd ,.
Nioac e Cia. Ltd. ..
Mellão Nogueira e Cia
H. La Domus i» Cia. .. ,, ..

Para Bordjas:
Soe. Mogy. Exportadora Ltd. .
Vapor "Brasij" — para No-

va York:
S|A. Leon Israel Cia.
Soe. Nac. Exportadora Ltd. ..
Ray Deininger e Cia. Ltd. ...
Theodor Wille e Cia. Ltd. .,
Junq. Meirelles e Cia
Mc. Laughlin e Cia. Ltd. ...
Almeida Prado e? Cia
S|A. Francisco Botti
H. La Domus e Cia
Luis Ferreira e Oia
Cia. Prado Chaves
Vapor "La Coruna" — para

Hamburgo:
Cia. Leme Ferreira .... ..
Vapor "Westland" — para

Amsterdam:
Naumann, G:pp e Cia. Ltd. ..
TheodorW ille e Cia. Ltd. ..
oc. Mogy. Exportadora Ltd. ..

 Vapor "Mar dei Plata"
Para Antuérpia:
Theodor Wille e Cia. Ltd. ..
Mellão Nogueira e Cia
Lima Nogueira e Cia
Ferreira da Silva e Cia. .,

Vapor "Monte OUvia"
Para .Hamburgo:
Pedro Joest > .. .,
Ramos Silva e Cia
Para Bremen:
Pedro Joest

 Vapor "Baependy"
Para B. Aires:
Cia. Leme Ferreira .. ..

 Vapor "Kassos"
Para Marselha:
Theodor Wille e Cia. Ltd. .
Mellão Nogueira e Cia. .. .

 Vapor "Navasota"
Para B. Aires:
Mello Valente e Cia. Ltd. .

 Vapor "Ceres"
Para Amsterdam:
Theodor Wille e Cia. Ltd. .

Vapor "Algorab"
Para Hamburgo:
Hard Rand e Cia
Para consumo de bordo:
Diversos

1.500

500

400

75

03

.000
625

250
250
250
150

250
125

100

Total retirado durante o
mez, até hoje

Café dc troca revertido ao
stock pelo D. N. C, desde
1.° do corrente mez . ..

Idem, hoje
Total revertido durante o

mez até hoje
CAFÉ* RETIRADO DO STOCK

Café retirado do stock pe-
lo D. N. C. dçsde 1.° do
corrente mez

Idem hoje

Nlhll

Nlhll
Nlhll

Nihil

Nihil
Nihil

Total retirado durante
mez, até hoje .. .. Nihil

2.000
1.589

Stock, da praça, hoje .... 2.387.289
Cotação do Café disponível cm Nova

York:
Em 12 de junho dc 1939.

Rio typo 6 5 7|8  Inalterado
Rio, typo 7 5 1|8  Inalterado
Santos, typo 8 7 1|2 .. .. Inalterado
Santos, typo 7 6 7|8 .. .. Inalterado

Informação do dia 9 ás 16,30 horas:
Café disponível:

Por 10
kilos

Typo 4, Molle  19S900
Typo 4, Duro  18S000
Typo 5, Rio  165000

Mercado — Calmo.

MERCADO DE CAFÉ' DO
RIO DE JANEntO

RIO, 12 (H.) — O mercado de café
funecionou hoje firme.

325 O typo 7 foi cotado, por 10 kl-
los a ..  145000

Saccas
3.126 Até ás 10,30 as vendas effe-

ctuadas se elevaram a . .
Cafés communs
Café finos 

2.25Q
240

83

2.500

2.070
1.800

700
625
621
500
422
125

6.851
15400
2S10J

Saccas
11.502

45450; Lisboa, $804; Buenos Aires, pa-
pel, 45583; Montevldêo, ouro, 0$005;
Berlim, livro, 75040; Amtcrdam, ....
10$405; Antuérpia, 3$365; Marcos com-
pensados, 65100; Toklo, C$400.

SANTOS
Fraco, funecionou hontem o merca-

do de cambio livro, apresentando-sc,
porém, ligeiramente mais estável no pc-
rindo final dos trabalhos,

O Banco do Brasil afflxou us se-
gulntes taxas:

Mercado Offlclal: — Compras, a
90 d|v, entregas a 30 dias, libras a
775080 c dólares a 165470; ú vista, cn-
tregas a 30 dias, libras a 775280, dol-
lares a 105500, francos a $435, escudos
a $700, liras a $805, belgas a 25800,
francas suissos a 35710, pesos argenti-
nos a 35820, pesos uruguayos a &5800 c
florins hollandcczs, a 85760.

Cabo — entregas a 30 dias, libras a
775380 c dollares a 165520.

Mercado livre: — Não foi cotado dl-
nhelro. Vendas, á vista, entregas a Q
dias, para cobranças vencidas do pro-
prlo banco, commissão dc agentes c
fretes, libras a 925500 c dollares a 
195750.

Para compra de ouro fino, cm gram-
ma, na base de 1.000 por 1.000, foi
pelo Banco offlclal declarado o preço
dc 235200.

Os bancos estrangeiros apresentaram
os seguintes saques — libras a 925600,
dollares u 195770, francos a 5524, rei-
chasmarck a 75940, vcrrcchnungsmarck
a 65100, florins hollandezes a 105520,
francos suissos a 45460, escudos a $841,
pesos argentinos a 45590 e pesos um-
guayos a 75500.

O mercado abriu com dinheiro para
libras a 925700 e dollares a 195800. O
primeiro periodo fechou com dinheiro
para libras a 935000 e dollares a 195900.

Na segunda phase, á tarde, o merca-
do reabriu com o dinheiro cotado pa-
ra libras a 935000 e dollares a 195900.
Melhor orientado, o mercado esboçou
ligeira reacção a seguir, passando o
dinheiro para libras a ser cotado a
92S700 e dollares a 195800.

No fechamento havia dinheiro para
lforas a 925500 e dollares a 195750.
Durante o dia foram realizados peque-
nos negócios.

CÂMARA SYNDICAL DE
CORRETORES

SANTOS, 12.
Londres  905000
Nova York :. 195200
Portugal
Italia 
March  ..
Beigica
Uruguay
Argentina
Suissa
Hollanda  ..
França 

MERCADO DO RIO
RIO, 12 (H.) — Cambio — Banco

do Brasil affixou hoje as seguintes co-
tações:
Londres a Vista 775280
Paris $435
Nova York 165500
Hamburgo —
Zurlch 35715
Milão $865
Lisboa $700
Madrid —
Bruxellas 25805
Buenos Aires :." 35820
Montevldêo 55830

1:0055
1:0075

9855000
1945500

1:0005
1

7625000

20 — Acções da Cia. Paulls-
ta, definitivas  243$000

100 — Acções do Banco Ita-
lo-Brasllelro c| 80°1° .... 905000

FECHAMENTO
Fundos Públicos:

64 — Ajeollccs Unlf. port. .
102 — Apólices Unlf., port.
30— Apólices Munlc, "1937"
4 — Apólices Populares, ]iort.
0:0005 — Apólices Federaes
Reajustamcnto c| 10 coupons
50:0005 — Obrigações do Es-

tado "Café"
14 — Obrigações do Estado"1921", portador  9255000
12 — Obrigações do Estado

1921", port. do 500$ .... 4625500
10:0005 — Obrigações do Es-

tado "Café"  7035000
20 — Letras da Câmara de

S. Bernardo  1:0185
Fundos particulares:

300 — Acções da. Cia. Pau-
lista, nom  2375500

25 — Acções da Cia. Paulls-
ta, nominativas  2385000

50 — Acções da Cia. Paulls-
ta, definitivas  2435500

700 — Acções da Cia. Pau-
lista, definitivas  2445000

150 Acções da Cia. Mogyana 575000
101 — Acções da Cia. Pau-

lista, nominativas  2395000

BOLSA DE VALORES DE
DE SAO PAULO

Movimento do dia 12:
Obrigações:

rttM»mttm»«Mtt«t«tJ»tMm«nm»H«mt»mt»»««t«»m«M»«Mtí:umttt«m

(1 "CORREIO PAULISTANO" NO RIO DE JANEIRO
Esto Jornal acha-se a venda, na Capital Federal, nos seguinte*

pontos:
Aeroporto Santos Dumonl. .m.
Av Rio Branco esquina da rua Sete do Setembro.
Av. Rio Branco esquina da rua Ouvidor.
Av Rio Bronco esquina da rua Visconde TO Inhauma.
Av' Rio Branco esquina da rua da Alfândega.
OALERIA CRUZEIRO.
CINELANDIA. ,
Rua da Carioca esquina da praça rirndimtcs.
Largo da Carioca esquina da rua S. Josfi,
Largo do Machado.
Largo da Lapa. . *
Rua 1." de Março esquina da rua ouviu.r.
Largo de S. Francisco.
Estrada de Ferro Central (abrigo de bondes),

Estação 
'Alfredo 

Mala (na hora da partida dos trens).

O "CORREIO PAULISTANO" chega no Rio de Janeiro, diária-
mente, pelo primeiro avião da Vasp (9,40 minutes).

Para asslgnaturas, annunclos, noticiário, etc, o "CORREIO PAUUS-
TANO" mantém a sua Succursal, á Avenida Rio Branco, 183, 9." pavl-
mento (Bureau Interestadual de Imprensa) Telcphones: 42-7254 o
42-5761 - Caixa Postal, 365 -- End. Telegrnphico BUREAU.

ii

íMM

11

:Mt>

Vend.

"1929"
"1931"
"1933"
"1937"

1:0255
7705

1:010$
1:030$

980S
9855
810$

94$

Entraram no mercado ..
Existência  581.434

No disponível o mercado funecionou
375 ; da abertura ao fechamento: firme:
545 I Foram as seguintes as cotações respe-
500 ctivamente, para os

I Typo  16S000
4  155500
5  155000
6  14S500

 14S000
8  135500

Saccas
As vendas foram de  u,42í
Os embarques foram de .. 5.083

Nova York mandou na abertura: —.
o no fechamento: —.

MERCADOS ESTRANGEIROS
LONDRES, 12 (Comtelburo).

Cotações telegraphicas
Sobre Londres:

Typo
Typo
Typo
Typo
Typo

Fech.
ant.

4.68.40
176.73

89.06.00
11.67-3 4
8.80-1

Fccb

588

1.824
1.174
1.000
1.000

875
600 1
500 I
450 !
250 '

05 !
3

1.558

1.350
1.000 I

125

575
250
125
125

MERCADOS ESTRANGEIROS
ESTADOS UNIDOS

ÇONTRACTO SANTOS
Fech.
ant.

6.08
6.10
6.17
6.21

Estav.

Julho
Setembro .. .
Dezembro .. .
Março
Mercado .. .

Fechamento
pontos.

Vendas: — 15.000 saccas.
• ÇONTRACTO RIO

Centavos por libra

Fech.

5.94
5.98
6.04
6.09

Access.
— Baixa de 12 a 14

Nova York .
Paris . , .
Gênova . .
Berlim . .
Amsterdam . . . 8.80-14
Berna 20.77-12
Bruxellas . . . 27.51.00
Lisboa .... 110.18
Barcelona ... 42.25

ESTADOS UNIDOS
NOVA YORK, 12 (Comtelburo)

S|N. York:

4.68.37
176.73

89.05.00
11.67-1|2
8.81-1|4

20.77-3|4
27.52-1(8

110.18
42.25

Estado, 1921. port. .
Estado, "1922", port.
Estado, "1921", nom.
Mayrlnk-Santes . ."Café"  ..

Apólices:
Municipaes,
Municipaes,
Municipaes,
Municipaes,
Estado, 3.» a 12.a
Estado, 7.a a 15.11 .
Federaes (nom.) .
Federaes (port.) . .

Câmaras Municipaes:
Agudos
Capital, "Viaducto" .
Capital, "1909" . . .
Capital, "1910" . . .
Capital, "1913" . . .
Capital, "1918" ... —
Capital, "1925" ... —
Capital, "1926" ... —
Rio Claro, "1937" . —
S. Bernardo  1:020$
Campinas, "1917" . —

Bancos:
Brasil  —
Commercio e Indus-
tria

São Paulo .. ..
Italo-Braslleiro c| 80

por cento 
ítalo Brasileiro c| 70
Estado de S. Paulo .
Nacional do Commer-

cio de S. Paulo ..
Banco Mercantil, com

60 °|°
Noroeste, int. .. .
Commereial, Int. , . .

üompannias:
Paulista de Estradas

de Ferro, nom. • .
dem, caut. port.
Idem, def
Mogyana 
Itaquerê 
Villa S. Bernardo Fa-

brlca de Seda .. ..
Usina Esther SIA ..
Paulista de Electric.
Moinho Santista

Debentures:
Fafrica de Tecidos
. "Jafé" . ,-, ...

Comp
920S
895S
918$

l:015S
762$

Sul do Brasil 2.900 —
Existência:

Em saccas de 60 kl-
tos  420.000 440.300

.MERCADO DO RIO
RIO, 12 (H.) — Assucar — No dls-

ponivel as cotações por 60 kilos. foram

C^fSranco . . 565000 a 575000
Demerara  51SO0O a 52S000
Mascavinho  N3p ha
Mascavo - 35$000 a 37S000

Foi o seguinte o movimento de hon-

Existência  80-917
Entradas • •
Sahidas  20.773

O mercado apresentou sustentado.

MERCADOS ESTRANGEIROS
ESTADOS UNIDOS

NOVA YORK, 12 (Comtelburo).
Cotação do fechamento:
Assucar para entrega:

MERCADO DE PERNAMBUCO
recife, 12 (Comtelburo),

llol

prl-
Firme

tnl.
Firme

475000 475000

266.600 286-600

700

No dls-

1:000$
1:020S

978$ Julho
980S
790S

800$

400S
761
89$
90$

93S5
95S

100$
99$

495$
l:015S
1:025$

Setembro .. ..
Janeiro . ..
Março
Mercado

Fechamento
tos.

Hoje
. .. 1.88
. .. 1.93

1.95
,. .. 199

.. Estav.
Eaixa de 1 a

Fech.
Anl.
1.90
1.95
1.97
2..0

Estav.
2 pon-

310$
200$

100$
90$

315$

195$
3125

410$

300$
19855

90$
80$

290$

595$

117$
180S
310$

240$ 238j

245$
57$

350$
300$

244$
545

10:000$

380S
3:600S

250$
290$

ALGODÃO
TERMO DA BOLSA DE

MERCADORIAS
15 kilos

Algodão cm rama — Typo 5
ÇONTRACTO "A"

ABERTURA
Comp. Vend.

Junho  55S000
Julho  53$600 54S200
Agosto ..  54S00O
Setembro ,. 53$80U
Outubro  53S500
Novembro  535000
Dezembro  52S800
Janeiro  52$600 53S000
Fevereiro 52$900

ÇONTRACTO "C"
Comp. Vend.

Junho  545500
Julho  54S100
Agosto .... 53S800
Setembro  53S600
Outubro  53S600
Novembro  53S500
Dezembro  53S500
Janeiro  53$200 535500
Fevereiro  53S500

FECHAMENTO
ÇONTRACTO "A

Junho  —
Julho , —
Agosto  —
Setembro ..  —

Mercado ..
Preço de

moini 'iirte,
compradores
Entradas:

Em 'iaccas de 80
kilos

;>«oe 1ü de se-
remor" pruximo
pastado .. ..
Exportação:

Outros portos ria
Europa 

MERCADO DO RIO
RIO, 12 ÍH) — Algodão

ponivel as cotações por 10 kilos, para
o typo 3, foram as seguintes:
Fibra longa — Serldó
Fibra média - Sertão 413000 a 42$000
Fibra media — Ceará —
Fibra curta — Mattas
Fibra curta — Pau-
lista  41S00O a 425000

Foi o seguinte o movimento de hon-
tem:

Fardo-,
Existência  9.637
Entradas 77
Sahitíos .. 300

MERCADOS ESTRANGEIROS
INGLATERRA

LIVERPOOL, 12 (Comtelburo).

NO

Va

Va

Va

ÍPaI
ml

Cotações ele fechamento ..J
American Futures Ba

Julho  5.06 5.02 .po
Outubro
Janeiro .
Março .. ,.

Mercado:

4.69
4.66

. 4.66
Alta de 4 a 7

4.i
4.49
4.30

pontos.

•¦ 
. _

ESTADOS UNIDOS
NOVA YORK, 12 (Comtelburo)
Cotações ás 11,30 horas:

Hoje

:'íri

95$

Outubro
Novembro
Deezmbro
Janeiro
Fevereiro

54$000
53S200
53S000
52S800
52S500
52S000
51S800
52$000
51$900

American Spot
dling uplands .

American Futures
para:

Julho 
Outubro .. ,
Janeiro .
Marco

Mid-

9.25
8.35
8.02
7.94

Fcrfi,
ant.

9.2J
8.44
8.10
8.01

iwntos.Mercado: — Baixa de 3 a 9

GÊNEROS
COTAÇÕES DO DISPONÍVEL FOR-
NECIDO PELA BOLSA DE MEU-

Para lotes de 500 volumes:
ARROZ

(Saccaria usada).
60 kilos:

beneficiado
Comp. Vend

Londres .
Paris . .
Gênova ,
Barcelona
Amsterdam
Berna . .
Bruxellas ,
Berlim . .

Fech.
ant.

4.68-3 8

Fccb,

4.68-7
2.65-1
5.26-1
11.25.00
53.22.00
22.54.50
17.03.00
40.13.00

Julho ..
Setembro
Dezembro

Fech.
ant.
4.30
4.21
4.25
4.50

Fech.

4.40
4.25
4.24
4.47

Estav.
e

2.65-1 16
5.26-14

. . 11.25.00
. , 53.26.00
, . 22.55.50

17.03.00
. . 40.11.00

ARGENTINA
BUENOS AIRES, 12 (Comtelburo).

Taxas telegraphicas
peso libra:

Fech, Fccb
ant.

17.00p. 17.00 p.
15.00 p; 15.00 p.
LIVRE

811
625

125

1.010

750
125

729

500

250

Março , ..
Mercado  Calmo

Fechamento: — Alta de 4 a 10
baixa de Ia 3 pontos.

Vendasj — 5.000 saccas.

HAVRE
COTAÇÕES DO TERMO

(Francos por 50 kilos):
Fech. fech.
ant.

Julho ....... .. 225-14 225-14
Setembro  220-3 4 220-12
Dezembro .-  217-3[4 217-14
Marco -215-12 215
Vendas .. . H-000 9.000
Mercado  Estav. Calmo

Fechamento: — Baixa parcial de 114
a 1|2 francos.

INGLATERRA
LONDRES, 12 (Comtelburo).

Cotações de café disponível para
prompto embarque:

Fech.

20.20 p.
20.19 p,

Fech.

BOLSA DE VALORES DE
SANTOS

Movimento do dia 12:
APÓLICES

Vend. Con» o
Emorestimo externo

dá 6.a a 1." . . . 796$
De 7.a a 14." —
Municipalidade de S.

Paulo:
Uniformizadas .... —
Idem, 1929  —
Idem, 1933 ,,.... —
Idem, 1933  —

OBRIGAÇÕES
Estado de S. Paulo,

emp 1921  —
Do Café

LETRAS DE CÂMARAS

39

Total 92.423

INSTITUTO DE CAFÉ' DO
ESTADO DE S. PAULO

MOVIMENTO DE CAFÉ' NA PRAÇA
DE SANTOS

Em 12 de Junho de 1939.
Stock de hontem  2.379.088
Café entrado desde 1.°

do corrente mez  340.692

ENTRADAS
Café entrado hoje:

Paulista
Mineiro
Mineiro

39.449

3.596

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

28|-

20|P

28|-

20|9

Vendedores , , , .
Compradores . . .

C A M B I O
Taxas sobre Londres

peso libra:
Fech.
ant.

Compradores . , , 20.20p.
Vendedores .... 20.19p.

URUGUAY
URUGUAY, 12 (Comtelburo).

Taxas telegraphicas,
peso ouro:

Feeh.
ant.

Vendedores .... —
Compradores . —

CAMBIO LIVRE
Taxas sobre Londres

por libra:
Fech. ant. Fech.

Compradores . . . 13.26 d. 13.26 d.
Vendedores . . . . 13.23d. 13.23d.

TAXAS DE DESCONTO
Banco da Inglaterra  2 °i°
Banco da Italia .. .. 4 i;2°i°
Banco da Allemanha .. .4 °!°
N York a 90 dias (comp.) . 1|2 °i°
Banco do França  2 °i°
Banco da Hespanha ...... 6 °l°
Londres, a 90 dias 3|4 °!°
N. York a 90 dias (Vend.) .. 7|16°1°

TÍTULOS
S. PAULO

Nos dois pregões realizados hontem

São Vicente  —
Sáo Paulo, 1913 .. ,. —
São Paulo, 1918 .... —

DEBENTURES
Companhia Central

Armazéns Geraes . —
COMPANHIAS

Paulista Estrada de
Ferro  238$

Mogyana Estrada de
Ferro 60$

Companhia Ceg. Ar-
mazens Geraes . . —

Companhia de Trans-
BANCOS

Commercio e Indus-
tria São Paulo ." . 305$

Commercio  313$
Noroeste do Estado S.
Paulo  191$

924S
759$

83$

92$5

95$

CAMBIO
S. PAULO

Durante os trabalhos realizados hon-
tem, o Banco do Brasil, apresentou as
seguintes taxas de compra para os
30 por cento:

A' 90 d|v: Londres, 77S080 e No-
va York, 16S470; á vista: Londres, ..
775280 e Nova York, 165500; cabogram-
ma: — Londres, 775380 e Nova York,
165520.

Os demais Bancos saccaram nas se-
gulntes bases para venda:

A' vista: — Londres, 925500; Ge-
nova, 1S034; Paris, 5524; Madrid
25190; Nova York, 195750; Berna

foram negociados títulos no valor to-J Terceira Sorte
tal de 681:2685500

Na abertura, as vendas attingiram a
59:7725500 e, no íechamento a ....
621:496$. Desse total 367:2395500 cor-
responderam as vendas em titulos pu-
blicos e 314:029$ as transacções em
valores particulares.

NEGÓCIOS REALIZADOS
ABERTURA

Fundos Públicos:
A — Apólices do Estado 12.a
série  8005000

30 — Apólices Municipaes 933 980SOOO
35 — Apólices Popul. port. 1945500

Fundos Particulares:
30 — Acções da Cia. Paulista,
definitivas  2435500

235$

56$

1:0005

298$
309$

179$

ASSUCAR
DISPONÍVEL DA BOLSA DE

MERCADORIAS
Sacca de 60 ks.

Comp. Vcnd.
Refinado, filtrado, es-

pecial  685000 695000
Refinado, filtrado pri-
melra  66S000 675000

Moido, franco, 58 ks. 60$000 61$000
Crystal bom secco de

Pernambuco  62$000 63S000
Somenos, bom ..... 57$000 58$000
Mascavo , .'. 395000 405000

Mercado — Calmo.
MERCADO DE PERNAMBUCO

RECIFE, 12 (Comtelburo).
(Por saccas de 60 kilos).

ÇONTRACTO "C"
Comp.

Junho  —
Julho  —
AgeXtO  —
Setembro  —
Outubro  —
Novembro  —
Dezembro ,. —
Janeiro ........ —
Fevereiro  —

NEGÓCIOS REALIZADOS
ÇONTRACTO "A"

ABERTURA
500 arrobas para o mez de

janeiro 
FECHAMENTO

500 arrobas para o mez de
dezembro 

1.000 arrobas para o mez de
fevereiro a 

ÇONTRACTO "C"
ABERTURA

Sem negócios.
FECHAMENTO

1.000 arrobas para o mez de
agosto  525800

CLASSIFICAÇÃO DE ALGODÃO
Fardos:

Claslfiçados até 1016 .. .. 840.728
Clasificados hoje 12|6 . „¦; 14.855

Vend.
535500
53S400
525800
52S600
52S600
52S500
52S500
52S500
52$500

52S600

51$800

51$900

Agulha
pecial -

Idem, superior
Idem, bom ..
Idem, regular .
dem, meio arroz
Quiréra  12Ü3S 14|14$S

Mercado ¦— Frouxo.
FEIJÃO MULATINHO

(Safra da secca):
Saceos de 60 kilos:

60.61?;
53:54S
48 495
42435
20Í21S

62'63S
S5 56S
50=515
44145$
22231

9m

claroSuperior,
Bom

Mercado — Firme.
(Safra das águas):

Connr
. 44'453
, 42!43$

Vcnii
46473
4445$

Compr. Vend.
Nominal
Nominal

Total ... 855.583
CLASSIFICAÇÃO DE ALGODÃO

ALGODÃO EM RAMA
Safra de 1939

Classificação (desde 1.° de março)
Fardos

Até hontem dia 10|6  840.728
Hoje, dia 12-6 .. ,.  14.855

Total 855.583

Kilos: 155.922.272.
(Os fardos desta quinzena são cal-

culados na base de 180 kilos por fds.)
Exportação (desde 1.° dc janeiro, dc

aecõrdo com os certificados emittidos!
Fardos

Até o dia 9|6 529.046
Hontem, dia 10J6  8.195

Totae 537.241

Mercado .
Demerara

Actual
Estável
355200
305600
475000
N|cot.
425700

Usina primeira 
Usina segunda
Crystal 

(Por sacca de 15 kilos).
Somenos  9$j9S50u
Brutos, seccos 557|6$000

Hoje Ant.
Entradas:

Desde hontem, em
saccas de 60 kilos 1.000 —

Desde 1." de setem
bro
Exportação:

Rio de Janeiro . .
Santos ; •
Outros portos do

norte do Brasil .

5.071.300 5.070.300

Kilos: 95.654.998.
COTAÇÕES DO DISPONÍVEL

Algodão em pluma
(Base typo 5)

Typo  Nominal
Typo  52$500 535500
Typo  .. 52$500 535500
Typo 5 .. „ .. .. 52$500 53S500
Typo b ..  52$500 53S500
Typo Nominal
Typo Nominal
Typo  Nominal

Mercado — Calmo.
MOVIMENTO DE ARMAZÉNS

. GERAES
Em 10 de junho:

Superior, claro
Bom, claro ....

AMENDOIM
(Sacco de 25 kilos)

Compr. Vcnd.
Do Estado commum 11|11$5 13)13$

Mercado — Estável.
ÓLEO DE CAROÇO DE ALGODÃO

Compr. Vcnd.
Do Estado', em caixas,

de 2 latas, 36 kilos
peso, liquido .... 64$000 65$O00
Mercado — Calmo.

CAROÇO DE ALGODÃO
Por 15 kilos. „ .

Compr. Vení.
Sem sacco  4$000 -
Ensaccado  —

Mercado: — Firme.
FARINHA DE MANDIOCA

Comp. Vend.
Do Estado, de 1.» „„.„,.,

saceos de 45 kilos . 21|21$5 22,225a
Mercado — Calmo.

CEBOLA
(Caixa de 15 kilos). „ .

Compr. Vend.
Do Estado . . Não ha

Mercado:
Do Rio Grande ,.ÍCl

do Sul de l.a . 64|65$ W»
Mercado — Frouxo.

MILHO
Saccaria usada de 60 kilos:

Compr. Vend.
Amarellinho , . 155 !15$2 U-WÇg
Amarello . . ; 14S2Í14S4
Amarellão . . . 13$8|14$

Mercado — Calmo.
MAMONA

(Saccaria usada) — Por kilo. .
Compr. »el,u'

Grauda ..'.... Não ba
Média , .. 630,6-50
VIiu'da Nlo ha
Meu'da  630;640 '

Mercado — Calmo.
FARINHA DE TK1GO

Compr.
De Moinhos Nacionaes

de 1>  43$0Ü0

14$514$-
14$íl*rj

Saccas
8.300
3 100

Saccas

1.00O —

Algodão em rama .
Sahidas:

Algodão em rama .
Resíduas de algodão
Algodão Linther . .

Stock:

Algodão cm rama .
Resíduos de algodão
Residuos de algodão

Fardos Kilo-
5.350 961.568

Fardos Kilos
4.470 786.975

10 1.493

Fardos Kilos
69.368 12.522.196

130 32.520
140 34.013

>.' Moinhos Nacionaes
de 2.»
Mercado

405000

Vend.

44$000

41$000
Calmo.
BANHA

Do Estado em latas li-
thographadas de 20
kilos, caixa de 60
kilos

Do Estado em latas li-
thographadas de 2
kilos

Comp.

183$

188$

1811

1831
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Do"1" ^'flllho?sul «»> •ilti'f _r_&
Br«i)luidns dc JO Ri-
kllos, caixa di' • ¦

sul. «mlatü» litho-
mphndM 8 J «nos
Merendo - Oaimo.

IIATATA

103$ 1«4S

1HH$ inoj

(Sacca de 00 kllos)
Comp

Amarella. sup. .
Ainarcll». b("' •
Branca, superior
Branca, boa

Vcnd.
3031$ 32|33$
30|37í 28|20$

Nominal
Nominal

Merendo - PrtMXO.
AI.FAFA

Comp. Vcnd.
$480|47O $4801400

"Consu-

postos no

22S500

21$500

20S500

20S500

19SO0O

17SO00

OSiiÜO

23S500

22$000

22S000
20SOOO

Do listado:

*Sdo'- Calmo.

MERCADO DE GADO

Os preços cm vigor í&o os seguin--

tM: 
MERCADO DE BARRETOS

HÀehhãi r rdos, p<wtO« no ma-
tadouro. typo Chileci ..

Novilhos gordos, postos no
matadouro typo
mo" .. •• ••

Novilhos Bordos,"matadouro typo "Marrucos

carreiras • -• :¦ •„•
VaccM. gordas, 

"especiaes"

nastas no matadouro .. ..
Vaccas. Hordas- 

"regulares"

postas no matadouro .. ..
Vaccas gordos. 

"Conserva",

potsas no matadouro .. ..

MERCADO DE S. PAULO

Novilhos gordos, P°"°s.,,n0 „
matadouro, typo chiled 2

Novilhos gordos, postos io
matadouro typo "Consu-

mo" ¦ • •
Novilhos gordos, postos no

matadouro, typo "Marrucos

carreiros .. •• • •• •• ;•
Vaccas go-das. 

"especiaes .
postas no matadouro .. ..

Idom, regulares
Preço do sado cm Matto Grosso:

Boi por cabeça 230S000.
Vaccas por cabeça ... • 180$000
Vaccas magras, por cabeça . 1505000

Mercado dc sebos:
Bebo derretido para fins In-

dustrlacs. a .. .. 
Para fins alimentícios, a . ..
Xartuie de 1."
De2.a
De 3.'

Mercado de couros
Xarqueada — Em São Paulo,

Frigoríficos:
OOttZ  " -.«525
Baccas  2»600

Mercado dc porcos cm Osasco:
Porcos gordos, especiaes .. .. 42$00ü
Porcos enxutos, gordos .. .. 39$00í>
Porcos enxutos, magros .. .. 34$000

MERCADO DE TRIGO
BUENOS AIRES, 12 (Comtelburo).

Preço por 1Ü0 kilos para
entrega cm

Hoje
Junho  7.01
Julho  7.01
Agosto  7.04
Mercado  Calmo
Disp. typo Barletta

p| Brasil .... —
Chicago:

Preço por bushc-l para
entrega em

Julho —
entrega em

Setembro —
— Este mercado fechou com baixa

parcial de 1 ponto.

RECEBEDORIA DE RENDAS
SANTOS, 12.

ARRECADAÇÃO
Vendas e consignações
Sello por verba ,. ..
Impostos .. , ,,
Estampilhas

ESCLARECIDOS OS ASSALTOS DO PACAEMBC

PRESOS DOIS MILITARES DA FORÇA PUBLICA DO ESTADO

Durante mezes seguidos, os assaltos
no bairro do Poi-acmbu', so «ucccdlani
assustadoramente.

Qualquer carro quo eitaolonaiM em
certas ruas escuras o desertas, daquella
mim du cidade, ura nsaltado por Indl-
vlduos fardadas, que, sahindo Inoplna-
(lamento da sombra, davam vo» de pri-
sfio nos passageiros, pediam documen-
tos c, depois, ameaçavam levol-os para
a Central dc Policio, exigindo cunhei
ro, em troco da liberdade.

Dada a situação difflcil em quc fl-
cavam os conduetnres dc vehlculos. os
assultunlcs, recebiam gordas qunntllas.

A policia e a Radio Patrulho, osfor-
caram-sa para descobrir a Identidade
dos meliantes, sem resultado, pois ei-
les mudavam diariamente o local de
sua acçílo.

Ante-hontem, o guorda-clvll, José
Rodrigues dc Oliveira, passeava com
sua noiva pela avenida Iracy, quando
foi abordado ]x>r dois soldados do For-
ça Publica, quc, só ontfio notando sou
uniforme de policial, fugiram, escon-
dendo-so no matto.

O guarda, depois de levar sua noiva
nara casa, procurou seus collegas da
Radio Patrulho, pedindo auxilio para
a prlafio dos assaltantes.

Depois, dc longas batidas por terre-
nes baldios, prenderam os soldados Nel-
ron Mendes Bezerra c Francisco de

Oliveira do (l.° B. C. José Rodrigues
reconheceu ncllcs os militares que, mo-
mantos antes, haviam tentado assai-
tal-o,

Quando os presos eram conduzido-*
para a Central dc Policia, um delles,
Francisco do Ollvclro, conseguiu fugir,
abandonando sua carteira militar c
equipamento,

Nelson Mendes Bezerra foi escoltado
ató o Gabinete de Investigações, onde.
ouvido pelo dr. Homero Vaz do Ama-
ral, delegado de Roubos, confessou sua
participação na tentativa dc assalto,

Hontem, a noite, diversas pessoas
alvo de acçõcs Idênticas, no Pocacmbu'.
compareceram ao Gabinete de Investiga-
ções, reconhecendo em Nelson Bezerra
um dos autores dc roubas, dc quc ti-
nham sido victimas.

O dr. Homero Vaz do Amaral, pro-
vldenclou n captura dc Francisco dc
Oliveira, o hoje devera Interrogar dc
moradamente seu companheiro, afim
dc esclarecer completamente os assai-
tos quc traziam cm sobrcsalto aquelle
balro desta crapltal.

Amanhã, diversos pessoas foram con-
vldatí." a comparecer cm cartório, na
Delegacia dc Roubas, afim dc fozerem
autos dc reconhecimentos.

As armas encontradas cm poder das
soldados, foram tambem apreendidas,
assim como abundante munição.

PRÊMIO BIBLIOGRAPHICO "JOSÉ TORÍBIO MEDINA"
Baseando-se numa das resoluções da

VII Conferência Internacional Amerl-
cana, a Associação Blbllogniphlca e
Blbllothccaila Intcr-Amorlcana annun-
da a Instituição dc um prêmio nnor-
mal do cem dollares, denominado
"Promlo Blbllographlco Jos6 Torlblo
Mediria",

O referido prêmio foi ofíciccldo polo
dr. James Brown Scott, membro ho-
norarlo e vitalício daquella associação,
devendo ser conferido em reunido an-
nual da mesma Instituição.

O regulamento do prêmio "José To-
rlblo Mcdlna", estabelece:

"Qualquer pessoa dontro ou íôra
deste Continente poderá entrar no
concurso, excepto os membros da dl-
rectoria da Associação o os mcmbios
do Conselho. —• 2 — O assumpto da

social, política, religiosa ou Intullcciual.
— 3 A blbllogrnphla poderá constar do
uma lista do referencias dispostas na
devida ordem, ou de um ensaio crlll-
co em qualquer Idioma. 4 — A bi-
bllographia devera contribuir it oultu-
ra gorai, 0 —• Nfto su poderá apresen-
tar nenhuma blbllogrnphla Ja publica-
da. 0 — O trabalho devera ser escrlpto
A machlnn, du um lado só do pape), c
com uma margem dc 5 cm. A esquer-
da. O papel será de 21 1|2 x 20 1|2 cm..
7 — Nfto scríi limitado o numero du
paginas. 8 — Deve-se enviar a blbllo-
graphla ao secretario da Associação,
antes do dia 15 dc dezembro dc cada
anno. dato esta na qual se encerrará
o concurso correspondente aquelle an-
no. 0 — Todas as blbllographios pre-
niiiidas no concurso sorfto consideradas

1$500
1S700
3S200
3$100
3$000

Ant.
7.01
7.01
7.05

Calmo

6.9D

29:5448300
404:224$00il
117:740S300

4:342S500

555:851$100

SECRETÁRIA DA FAZENDA
Por despacho d osr. Secretario da

Fazenda, de 12 do corrente, foram fcl-
tos os seguintes títulos declaratorlos
de vencimentos:

Foram expedidos, hontem, os seguin-
tes titulos declaratorlos de vencimen-
tos:

Rs. 42:000$ — José Augusto de Aze-
vedo Antunes, superintendente do
ensino secundário, do Departamento
dc Educação, aposentado.

9:380$ — Theotonllla Candelária
Sette, adjunta do grupo escolar "Pe-

dro II", no capitai, apasentada.
9:380$ — Anna Eugenia de Moraes,

professora da 1.* escola mista de Bus-
sacaba. na capital, aposentada.

9:380$ — Alzira Nogueira Assis, ad-
junta do grupo escolar "Balthazar
Fernandes", de Sorocaba, aposentada.

9:380$ — Maria de Lourdes Fran-
co, adjunta do grupo escolar "Jullo
Ribeiro", na capital, aposentada.

1:900$800 — Antônio Francisco, 2."
cabo enfermeiro do S. S. da Força
Publica do Estado, reformado.

15:000$ — Franc'sco Pinto, 1.° te-
nente do 6.° B. C. da Força Publica
do Estado, transferido para o "Qua-
dro de Reserva".

15:000$ — Bacharel João Vieira de
Mascarenhas Neves, delegado de poli-

Surpreendente plano de contra-
bandislas na fronteira franco-

belga
PARIS, 12 (T. O.) — A policia do

norte da França descobriu uma qua-
drilha dc contrabandistas, que opera-
va na fronteira franco-bclga.

Diversos elementos dessa quadrilha
estavam estabelecidos no castello Vieux
Conde, nas immcdiações da fronteira
belga; onde haviam construído um
tunnel subterroneo, sob a rodovia, den-
tm de território belga, através do qual
transportavam importantes quantlda-
des de generas de primeira necessi-
dade. A policia conseguiu npreender
enormes partidas de tabaco e álcool.

O tunnel era dotado de melhora-
mentos modernos e importantes, e os
produetos eram transportados em va-
gonet.es, havendo ainda Installações
electrlcas e telephonlcos.

Os policiaes mostraram-se surpresos
com a descoberta, pois tudo íoi cons-
truldo sob enorme sigillo.

Novos membros para a Academia
italiana

ROMA, 12 (T. O.) — Por proposta
do duce, o rei e Imperador, nomeou

cia da 4." Circumscripção da capital, I 22 novos membros da Academia Ita
aposentado. Ficou sem effeito o titu-; ]iana e entre elles, os famosos pro-
lo expedido em 2 de maio de 1931. I fess0res Mlauri, de Archeologia e o

16:800$ — Athanasio de Almeida poeta nacional albano, padre Flshta
Castro, escrivão da Delegacia Espccia-
lizada de Costumes do Gabinete de In-
vcstigaçócs da Chefatura de Policia
aposentado.

30:101$ — Arthur D'Avllla Rebou-1
ças, director da extlncta Directoria de
Tomada de Contas da Secretaria de
Estado dos Negócios da Fazenda, apo-
sentado.

4:565$600 — Maurício Sandor, 1.° ^ ^ ^^^ __
tenente veterinário do R. C. da Força; trangeWccmmun7caT"~"Consta nos

e o compositor Pizzetti.

Reunião de todos os representan-
tes diplomáticos do Reich na

America do Sul
BERLIM, 12 (H.) — Uma informa-

ção de fonte germânica para o cs-

blblíographla llmltar-se-á a alguma como propriedade da Associação BI-
phase de questões latino-americanos, bllographtca c Bibliotecária Intcr-ame-
quer sclcntlflca, histórica, econômica,' rlcana.

MAIS UM ATTENTADO CONTRA 0 EDIFÍCIO GERAL DOS
CORREIOS EM JERUSALÉM

JERUSALÉM, 12 (T. O.) — Na ma-
nha dc hontem foi levado a effeito o
segundo attentado contra o edifício
geral dos Correios, cm cuja entrada
principal um policial inglez descobriu
um pacote, contendo uma bomba quc,
explodindo, matou aquella autoridade
c feriu gravemente mais 3 funeciona-
rios pastaes.

Segundo o communicado official, no
primeiro attentado, da noite de sab-
bado, ficaram feridas nada menos de
8 pessoas, entro as quaes receberam
graves ferimentos 3 policiaes brltan-
nicos.

No bairro judeu de Sanhcdria, desta
cidade, verificou-se, na manha de

hontem, um grande choque entre os
árabes, de um lado c os Judeus e po-
liclacs brltannlcos de outro c que, ge-
ncralizando-sc, apresentou o aspecto
do um verdadeiro combate, de cujas
conseqüências ainda não ha noticias
offieiaes.
TIROTEIO ENTRE GUERRILHEI-

ROS ÁRABES E TROPAS
INGLE55AS

JERUSALÉM, 12 (T. O.) - Na
tarde de hoje, verificou-se um tiroteio
entre as tropas lnglezas e os guerrl-
lheiros árabes, no districto de Ramal-
lah, do que resultou a morte de um
árabe, tendo sido feridas mais 4 pes-
soas.

RADIOTERAPIA
AlVARO FORTES,K FERNANDO AZZI

(DO INSTITUTO DO RADIUMl
RIJA IIAIIAO DR ITAPF.TININOA, 130, l.« ANDAR — 1'IIONI'.: 4-0304

Prefeitura do Município de S. Paulo
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

EDITAL
A Prefeitura da capital está arrecadando o Imristo Predial c as Taxas

dc Viação c Sanitária do exercido de 1030 relativo;, aos dlstrlctos seguintes:

Vencimento em 9, 10, 11,
22." DISTRICTO

12 e 13 de junho das seguintes ruas e praças:

Alarme ef ficaz nas ema-
nações de gazes

NOVA YORK, (N. T.) — Sobem a

0 que a photographia
deve ao petróleo

NOVA YORK, (N. T.) — Entre as
milhares os accidentes resultantes dal maravilhas que se devem ao petróleo
morte de uma ou mais pessoas, por
motivo de se ter apagado a chamma no
fogão de gaz, e se terem espalhado as
emanações deste na casa, sem que nin-
guem desse por isso, senão quando era
demasiado tarde.

Mas, hoje, Já se conta com um pro-
dueto derivado do petróleo, que actua
com extraordinária cfflcacla, como
alarme olphatorlo cm casos de perigo,
pois só uma pessoa completamente des-
provida do sentido do olphato deixaria
de reagir ao penetrante cheiro que a
substancia em questão produz, quando
combinado com o gaz que está esca-
pando.

De facto, 453 grammas delia sao o
bastante para communicar o cheiro a
cerca de 420.000 metros cúbicos de
gaz, vindo o olphato a perceber, tas-
tantaneamente, o gaz que se misturas-
se com o ar ambiente, mesmo na redu-
zida proporção de meio por cento. Nou-
trás palavras, 453 grammas do produ-
cto derivado do petróleo a que nos vi

conta-se a photographia, Em 1827. o
chimlco francez, Nicéforo Nlepce, In-
ventor da photographia, applicou a uma
chapa metallica uma camada de as-
pholto de petróleo, a oxpoz na sua ma-
china photographica improvisada e de-
pois a revelou, lavando-a com água-
raz e a mostrou a septicos homens de
sclencia da Inglaterra, que reconhece-
ram immediatamente a reproducção
photographica da egreja de Kew. As-
sim nasceu uma das artes mais lm-
portantes.

Poi, segundo se afflrma, a sensibl-
lidade do asphalto á luz que tornou
possível o primeiro processo pratico da
photographia.

INCÊNDIO A BORDO DO NAVIO"BEN-HUR"
HALIFAX, (Canadá) 12 (H.) — O

paquete "Duchess of Bedford" reco-

ALFÂNDEGA
SANTOS, 12.

Hoje
Desde 1.» do mez
Em 1938 ..

1.957:5253900
19.345:989$400
13.977:8G9$900

VAPORES A SAIR
PARA OS ESTADOS UNIDOS DO

RIO DA PRATA
N. York e esc. Mandu1 13
Norfolk e esc. Erviken ., « .. 14
N. York e esc. Brasil 14
N. York e esc. Northern Prince .. 21
N, Orleans e esc. Atalaia 27
N. York e esc. Uruguay ...... 28
S, Francisco e esc. Leikanger .... 30

PARA A EUROPA DO RIO DA
PRATA

Londres e esc. Hlghland Brigade 13Oenova c esc Prlne. Giovanna .. 14Antuérpia e esc. Mar dei Platu .. 14Hamburgo e esc. Bahia Camarones 15
Amsterdam e esc. Westland .... 15Hamburgo o esc. Monte Olivia .. 15
Havre e esc. Kcrgeueln .. .. .. 15«Me e esc. Oceania 15
Londres e esc. Ávila Star 19
Marselha e esc. Campana 20
Hamburgo e esc. Gen. Artigas .. 21Helslnskl e esc. Sore 23Gcnova e .EM. Augustus 24
Londres e èsWHighldnd Patdiot .. 27Bordeaux e esc. Massila 28Hamburgo e esc. M. Paschoal .... 28Antuérpia e esc. Piriapolis .. .. 28
Amsterdam e esc. Salland 30Stockholmo r esc. Peru' 30

INJOXICADOS PELA AGÜA
¦ Variai, pessoas residentes no bairro

ae Sâo Miguel, pouco além da Penha.ante-hontem, começaram a demonstrarsgnses evidentes, de intoxicação. Pro-
curando a cpusa desses effeitos, taes
Pessoas presumem que a água, cujosencanamentos [oram construídos pela«aro chlmica Brasileira, para os Seusempregados, estivesse bastante chlora-ua. Sendo a mesma retirada do rio«etc, soffre um tratamento por chio-ro antes de ser utilizada, podendo oempregado encarregado desse serviço,«r se excedido um pouco na dosagem,°.ue por isso se tornou nociva á saude.as vcitimas, que são Olinda Mariaoa Conceição, de 17 annos; Joáo Mi-suei da Fonseca, de 45 annos, casado,mecânico; Ahmmciaç&o Fonseca, dc 34Mnos S6US filhos Wllliam. de 13 an-nos, colhdge. de 12 annos e Jorge Fon-
«, / „mais Norteon de 7 annos; Pau-us, de 9 annos, Mary delia Carmelínda

Publica do Estado, reformado.

Traducção do "Meln Kampl" prohi-
bida nos Estados Unidos

NOVA YORK, 11 (H.) •— A tra-
ducção náo autorizada pelo autor de
"Meln Kampf" será prohibida nos Es-
tados Unidos. Essa decisão foi tomada
pelo tribunal desta cidade a pedido do
sr. Houghton Miffllncy, em nome do sr.
Hitler. Recorda-se quc o argumento
utilizado pelo editor foi que, Hitler ten-
do perdido a nacionalidade austríaca,
não podia reclamar direitos autoraes
austríacos. O tribunal respondeu que
tal ponto de vista ameaçava lesar os
direitos de todos os autores que estl-
vessem no mesmo caso e ordenou a
apreensão da obra. Milhares de exem-
plares já estavam vendidos e os direi-
tos do autor foram destinados ás obras
em beneficio dos refugiados políticos
allemães.

Incidente com o va-w "Siqueira

Campos", em Lisboa
LISBOA, 12 (H.) — Occorreu um

incidente sem grande importância du-
rante a viagem do navio brasileiro ' Si-
nueira Camnos", entre Lelxões e Lis-
bôa O navio, que deixará Leixões hon-
tem ás 17 horas e 30, bateu num
banco de areia e encalhou por alguns
minutos. Auxiliado por possantes rebo-
cadores safou-se sem novidades e reto-
mou a marcha normal, tendo chegado
a Lisboa dentro do horário.

Vários passageiros disseram que a
maioria delles nem percebeu o toei-
dente.

Serviço aéreo transatlântico entre
Nova York e a Europa

NOVA YORK, 12 (T. O.) — No pro-
ximo dia 28 de junho a companhia
norte-americana de transportes aéreos
civis "Pan American Airways" iuau-
gurará o serviço aéreo-transatlant.co
para passageiros.

O serviço será bi-semanal e a rota
será: Nova York Lisboa, Marselha e
durará a viagem 48 horas, O vôo se-
rá de 24 horas, pois os passageiros
pernoitarão em Lisboa. Simultânea-
/ente a Companhia organizará um
serviço semanal de correio .aéreo ea-
tre Nova York-Londres, via Canadá,
Terranova c Islanda.

Sir Franeis Voules reeleito presi-
dente da "Southern S. Paulo

Railway Company"
LONDRES, 12 (H.) — Reallzou-sc

hoje cm Londres a 28." assembléa ge-
ral dos accionlstas da "Southern São
Paulo Railway Company Limited", sob
a presidência de sir Franeis Voules.

A assembléa, depois de ouvir o rela-
torio do presidente, approvou o balan-
ço e reelegeu sir Franeis Voules, cujo
mandato expirava.

Foram egualmente reeleitos os tech-
nlcos contablllstas Bali Baker e Com-
pany.

de io annos, receberam soecorros na
fX-L8, send0 cm seguida, por pres-
S1,*1 medico que os attendeu,«tonados na Santa Casa.
wfaíí0 de Paulls- AnnunciaçiCarmclinda é bastante grave, inspi-rando séri0? cuidados os8 satisfactorio.

tranPnmt°rÍdade de Plants° na Cen-
cia =h? 

", «"^cimento da oceorren-"' abr,ntl° inquérito a respeito.

circulos bem informados, que uma
conferência reunindo todos os repre-
sententes diplomáticos do ReiCn,' na
America do Sul e na America Central,
começou hoje em Wllhelmstrasse.

Essa conferência é destinada a exa-
minar as questões que interessam
egualmente ás representações diplo-
maticas do Reich nesses paizes.

Nos dois primeiros dias os debates
serão em commum, e em seguida have-
rá conversações particulares sobre os
negócios cm curso".

0 que onera o papel de imprensa
RIO, 12 (H) — O presidente do

Syndicato de Proprietários de Jornaes
e Revistas, sr. Oséas Motta, em entre-
vista que manteve com o Chefe do go-
verno, expôz • a situação premente das
empresas jornalísticas em conseqüência
dos gravames sobre a aoquisiçáo de
papel de imprensa, e citou, como causa
principal da difflcil emergência, a taxa
de remessa de 5% que encarece sobre-
modo aquelle material.

Em Washington o embaixador dos
Estados Unidos em Tokio

WASHINGTON, 12 (H.) — O sr.
Grew, embaixador dos Estados Uni-
dos em Tokio, chegado recentemente
nesta capital, conferenclou, hoje, com
o sr. Cordell Hull, secretario de Esta-
do, com o sr. Sumner Welles e altos
funecionarios do Departamento de Es-
tado, sobre os últimos aconteclmen-
tos do Oriente. O embaixador Grew
conferenclará com o sr. Roosevelt de-
pois do regresso do presidente, ama-
nhã possivelmente.

Depois de alguns dias de férias o
sr. Grew regressará a esta capital, on-
de continuará a discutir sobre as re-
lações' nlppo-norte-amerlcanas no
Oriente.

Incêndios em território polonez
VARSOVIA, 12 (T. O.) — Grandes

incêndios Irromperam cm varias par-
tes do território polonez, causando
enormes prejuízos.

Na Aldeia dc Wolsko, nas proxlmt-
dades de Blalystock, 30 moradias e res-
pèotivus dependências foram destruídas
pelas chammas; na de Wolhynien 15
celeiros foram destruídos pelo fogo e
na d Bacze Mokre, districto de Lomza,
11 casas de colonos incendiaram-se.

Telegramma do príncipe Paulo e
da princeza Olga ao marechal

Goering
BERLIM. 12 (T. O.) — O príncipe

Regente Paulo, da Yugoslavia e a prin-
ceza Olga de Rosenbach enviaram ao
marechal Hermann Goering e esposa
o seguinte telegramma: .

"Ao deixarmos o território allemão,
desejamos apresentar-lhes os nossos
sinceros agradecimentos pela cordeai
acolhida e pela fidalga hospitalidade
de que fomos objecto em sua casa, do
que jamais nos esqueceremos .

0 ARCHIPEIAGO DE CABO VERDE
COMO BASE AÉREA

M0NTEVIDE'O, 11 (H.) — Com a | LisBOA, 12 (H.) — Partiu para Sc-
assistência do Ministro da Guerra, cm- I vnna 0 coronel Blseo, chefe da missão
. . _ »__ -i^ t-i _n ,.i,„r,,,. rir* TiVar. ' . íi.. íi .íi,..,., MkiÀ siVifnVd 11/* An.

mos referindo, propagaria o cheiro a lheu a 180 milhas a nordeste do Cap
8.400.000 metros cúbicos da mistura Race a tripulação do navio "Ben-

resultante do ar e o gaz combustível. Hur", de Saint-Malo, na França,
Mas o mais curioso do caso é que não prestes a afundar em conseqüência de
dá cheiro algum ao mesmo gaz em es- um Incêndio a bordo
tido de combustão.

Como a concentração explosiva do
gaz combustível que se usa nas cozi-
nhas é de 4 por cento ou mais, me-
diante o uso do referido alarme olpha-
torio é perfeitamente possível evitar a
tempo-a explosão, pois logo quc- o gaz
se mistura com o ar na proporção de
melo por cento, percebe-se o cheiro que
assim adquiriu.

OCCORRENCIAS POLICIAES DE
DOMINGO

CHOQUE DE VEHICULOS
Na Estrada do Mar, aos 30 minutos

de domingo, o P. 8509, dirigido por
Nelsdn de Paula, de 21 annos, resi-
dente á rua Padre João Manuel, 350,
collidlu com um auto-camirihão que
transitava pelo local, com luzes apa-
gadas.

Em conseqüência do choque, Nelson
soffreu ferimentos leves, sendo soe-
corrido pela Assistência. Ha inque-

NOVA YORK, (N. T.) — As com- rito a reSpeito.

Pneumaticos de borra-
cha synthetica, á base

de petróleo
panhlas fabricantes de artefactos de
borracha estão fazendo experiências
com pneumaticos de borracha synthe

ATROPELAMENTOS
Na Estrada de São Miguel, Paulo

tica, produzida com gazes de petróleo. | Kurtmette, de 37 annos, allemão, re-
O seu valor é de pouco mais da sidente na Villa Aurora, teve a bicy-

terça parte ou, quando multo, a meta- cieta. que dirigia apanhada pelo auto-
de do preço da borracha synthetica caminhão 27.458, dirigido por Pedro
produzida de hulha na Allemanha. Aí- Bilelro Maranhiz.
firma-se que na Ru^ia fomrn íabr ca- ( Levement(J ferida a vietima recebou
dos, durante o anno passado, cerca ae Assistência prestando de-
400.000 pneumaticos de borracha syn- socorras na 

^*™ta^™% po_

Acácias —¦ Alaska — Allemanha — Amaury — Amaury (trav.) — Ame-
rica (pr.) — André Fernandes — Antilhoi — Antônio Bento — Araguaya

Argentina — Arnaldo — Athenas — Atlântica — Aurcn — Aust-in —
B. dc Capanema — Batataes — Bavlcra — Bélgica — Benedicto Callsto —
Bermudas — Blanchl Bertolo — Blbl — Boavcntura Rosa — Bolívia — Bra-
sll — Brasília — Brasília (trav.) — Bucarest — Caçapava — Cacondc —
Califórnia (praça) — Campinas (ai.) — Campos Bicudo — Canadá — Cap.
Ferreira Rosa — Cap. Pinto Ferreira — Cap. Prudente — Carlrls —- Carlos
de Carvalho — Carlos M. Andrade — Casa Branca (ai.) — Chile — ChLs-
tovam Dlnlz — Cidade Jardim — Cinco de Julho (trav.) — Circular (pr.)

Claudlna Silva (trav.) — Cobras — Colômbia — Constantlnopla — Cons.
Torres Homem — Cons. Zacharlas — Correio — Costa Rica — Cuba —
David Campista — Dinamarca — D. Miguel Kruse (av.) — Eduardo Kruse
Corncr — Equador — Esmeraldlna —- Ernesto de Castro — Estados Unidos

Eugênio de Lima (av.) — Europa (av.) — Fernandes Coelho — Fernão
Cardim — Flora — Franca (ai.) — Frei Galvão — França — Galilco —
General Fonseca Telles — General Lopes — General Menna Barreto — Ge-
rlvatiba — Glacomo Garrlnl — Groenlândia — Guadelupe — Guadelupe
(pr.) — Guarará — Guatemala — Guyanas (pr.) — Guayaqull — Haiti —
Henrique Monteiro — Hespanha — Hippolyta — Hollanda — Honduras —
Iguatemy — Iguatemy (particular) — Imperial (av.) — Imperial (trav.) —
Inglaterra — Iracy — Iris — Italiim (chácara) — Itália — Itapera — Ita-
pera (trav.) — Itaplrapuan — Itaplras.su* — Itu' (lg.) — Jacupiranga — Ja-

! hu' (ai.) — Jamaica — Japão — Jardim Marietta — Jeronymo Veiga —
João Augusto — João Cachoeira — João Pinheiro — Joaquim Floriano —
José Clemente — José Maria Lisboa — José Prudente — Juqulá — Laran-
jelras — Leopoldo (trav.) — Lorena (ai.) — Lucalas (praça) — Lulsa Julia

Luperclo Camargo (particular) — Madre Theodora — Maestro Chiaf-
fareill — Maestro Elias Lobo — Martha — Manarás — Maravilhas — Ma-
rechal Bittencourt — Maria Carolina — Maria Setúbal — Mariana Corrêa

Marilla — Mario de Castro — Mario G. Oliveira — Maristela — Martha
Meio — Mello Alves — México — Mimosa — Moacyr Piza — Nações (pra-

ça) — Nicarágua — Noruega — Olavo Bílac — Oscar Freire — Ouro Preto
Padre Joáo Manuel — Paes de Araújo — Pamplona — Panamá — Pa-

raguay — Pedroso de Alvarenga (travessa e rua projectada) — Pequena —
Peru* — Peruibe — Pinheiros — Pirahy — Colônia — Ponte Porto Rico —
Portugal — Presidente Prudente — Primavera — Projectada — Projectada
(sahindo da rua J. Floriano) — Prudente Corrêa — Queluz — Quilombo —
Rebouças (av.) — Ribeiro de Barros — Rocha Azevedo (av.) — Rolim Tel-
les — Rosa — Rússia — Salnt Hilaire — Salvador Pires — Sontelmo —
Santos (ai.) — Particular (ai. Santos) — São Salvador — Sarutaiá — So-
phla — Suécia — Tabapuan — Tapera — Taplratiba — Terra Nova — Tietê
(ai.) — Tucuman — Turquia — Uruguay •— Urupê — Valerio de Carvalho

Veneza — Venezuela — Vicente Fclix — X — Yayá — Yucatan.

12."DISTRICTO

Vencimento em 16, 18, 19, 20 e 22 dc junho das seguintes ruas e praças:

Água Branca (av.) — Alagoas — Alberto Torres — Alegretti — Ange-
lica — Anna Pimentel — Aplacás — Apinagcs — Antarctica — Angatuba

Augusto Miranda — Augusto Miranda (trav.) — Atibaia — Aracaju' —
Ayrosa Galvão — Avaré — Azevedo Marques — Aymberê — Bahia — Barão
do Bananal — Baroneza de Itu' — Barros (ai.) —- Bartyra — Biguá — Boi-
tuva — Bragança — Brasilio Machado — Bury — Caetés — Cajalba — Ca-
meta — Campevas — Cândido Espinhelra — Cap. Messias — Caraibas —
Cardoso de Almeida — Caibuy — Capivary — Catalão — Catanduva — Caio-
vas — Ceará — Cherentes — Coary — Collina — Cons. Fernando Torres

Cel. Mello Oliveira — Corumbá — Costa Júnior — Cotoxó — Cyro Costa
Daniel Cardoso — Daniel Cardoso (trav.) — Dianna — Desembargador

Valle —• Dez — Dois — Doze — Djalma Dutra — Emílio de Menezes —
Emilio Ribas — Ermellnda Americano — Estevam de Almeida (dr.) — Fran-
co da Rocha — Gabriel dos Santos (dr.) — Gallo (trav.) — Germaine Bur-
chard (dona) — Goyaz — Goytacaz — Grajahu' — Guiará — Homem de <'
Mello — Hyglenopolls (av.) — Innocencío Unhate — Iperoig — iperolg
(trav.) — Itacarainha — Itaeté — Itaguaçaba — Itatlba — Itatinga — Ita-
guay — Itapecuá — Itapicuru' — Itapiruna — Itopimirlm — Itapolis —
Itaquera — Itatlara — Joáo Florencio — João Ramalho — Joazelro — José
Manuel — Macahé Major Nathaliel — Maranhão — Mello Palheta — Mi-
nas Geraes — Minerva — Ministro Ferreira Alves — Ministro Godoy — Mi-
randa'— Miranda Azevedo — Felippe de Carvalho — General Olympio da
Silveira — Monte Alegre — Morro Verde — Novaes Júnior — Novo Hori-
zonte — Nove — Onze — Pacaembu' — Pedro Chico — Palmeiras — Para-
guassu* — Paulo Eiró — Pará — Pernambuco — Piauhy — Piauhy (praça)

Pompeia (av.) — Petropolis — Pinto Gonçalves — Piracicaba — Pom-
bal — Primavera (trav.) — Primavera (praça) — Primavera — Poconé —

Raul Pompeia — Represa (largo) — Represa (trav.) — Ribeiro de Barros
Rio de Janeiro — Rosa e Silva — Santa Adelaide — São Bartholomeu
São Geraldo — Sergipe — São Vicente de Paula— Sorocaba — Sumaré

(avenida) — Tambahu' — Tanaby — Tavares Bastos — Teffé — Traipu
Trinta e Dois — Tucuna — Tupy — Turlassu' — Varginha — Valença
Veiga Filho — Venancio Aires — Vicente Rodrigues -- Prof. Antônio Bo-

vero — Viradouro — Wanderley.

tetica. licia.
A Franca interessada na compra de _ Na ma Mendes Gonçalves, os

„*. , , _'í,.iím waldo Fontes de Almeida, de 14 an
linOS UC SalVamenlO Uos, residente á rua Coronel Emygdlo

B.PI„ „ m , "L-intranslReant" Piedade, 144, ás 10,45 horas de do-

deu instrucçóes ao addido naval em 83™'w^10gld_0'_^__^_\ 
ferimentos de

a equlpagem do "Squalus ;

ATROPELAMENTOS
Na rua dos Protestantes, esquina da

rua dos Gusmões, ás 10,30 horas de
hontem, Llqultal, de 30 annos, soltei-
ro, residente á avenida Santa Marl-
na, sln., foi atropelada e levemente
ferida pelo auto A. 17.648, dirigido
por Vicente Blancoll.

Este auto, ao chocar-se com o ca-
minhão 26.324, dirigido por Américo
da Silva, apanhou a victima sobre o
passeio. A policia tomou conhecimen-
to do facto, encaminhando Liquitai á
Assistência para receber curativos c de-
terminando a abertura de Inquérito a
respeito.

* * *
O auto A. 18.480, dirigido por João

Thomaz Gomes, ás 13,30 horas de hon-
tem, na esquina da rua 3 de Dezem-
bro, atropelou e feriu gravemente Jor-
ge Calafe Zadlm, de 56 annos, casa-
do, commerciarlo, residente á cua Ca-
pltão Pacheco, 60-A.

A victima, apôs curativos na Assis-
tencla, foi removida para a Santa Ca-
sa, tendei a policia aberto inquérito
em torno da oceorrencia.

Conferência do general Roletti fio
Clube Brasileiro, em Montevidéo

do caso, abrindo inquérito a respeito,
Na avenida 11 de Julho, ás 11,15

horas de ante-hontem, Quintino Do-
mingues dos Santos, de 71 annos, re-
sldente á mesma avenida, 181, foi co-
ihldo por um auto, soffrendo ferimen-
tos leves.

A victima foi medicada na Assis-
tencla, prestando declarações no in-
querlto aberto pela policia.

Em frente ao prédio n. 1943, da
rua Silva Bueno, ás 13„20 horas de
ante-hontem, Anna Bastos da Silva,
de 8 annos, residente no mesmo pre-
dio, foi colhida pelo auto-caminhão
28.233, dirigido por Antônio Abenante,

Anna, que soffreu ferimentos na ca-
beca c na perna direita, foi soecorri-
da pela Assistência. A policia abriu
inquérito a respeito do facto.

Na rua Santa Iphigenia, proxi-
mo á egreja, ás 18 horas dc hontem,
Almeirlnda Rosa, de 53 annos, residen-
te á rua Coronel Euzeblo, villa, casa
29, íoi atropelado por um auto, sof-
frcnclo ferimentos no pé esquerdo e
na cabeça.

A victima foi medicada na Assis-
tencla, tendo a policia aberto lnquerl-
to em torno da oceorrencia.

AVISOS RELIGIOSOS

baixador do Brasil, chefes do Exer
cito e membros do corpo diplomático,
o general Roletti, chefe da MissSo Mi-
litar que esteve recentemente no Bra-
sil, realizou no Clube Brasileiro, uma
conferência em que externou as suas
impressões sobre a visita a esse paiz.

aeronáutica italiana, que obteve llcen
ça para utilizar o archipelagode Cabo
Verde, como escala na linha aérea pro-
jectada entre a Itália e a America do

O coronel Biseo visitará as ilhas do
Archipelago.

A FAMÍLIA DO

Dr. José Ferreira da Costa Neto
AGRADECE SENSIBILIZADA AS MANIFESTAÇÕES DE PESAR
RECEBIDAS, E CONVIDA OS PARENTES E AMIGOS PARA ASSIS-
TIREM A MISSA DE 30.» DIA, QUE MANDA REZAR DIA 16, SEXTA-
FEIRA, NA EGREJA DE S. FRANCISCO, AS 8 HORAS.. I

9." DISTRITO

Vencimento em 23, 24 c 25 de junho das seguintes ruas e praças:

Acclimação (av.) — Aífllctos (bêcco) — Agatha — Alabastro — Albino
Barbosa — Almeida Júnior (praça) — Almeida Torres — Analia Franco
(trav.) — Apiahy (trav.) — Américo de Campos — Antônio Tavares — Apla-
hy — Aporá — Augusto de Toledo — Baptista Caetano — Barão de Iguape

Baturité — Barulho (ladeira) — Benedicto Carmo — Bueno de Andrade
Carolina Augusta — Comm. Bueno Pereira — Conde de Sarzedas — Con-

de de Sarzedas (lgo.) — Conde de Sarzedas (villa) — Cons. Furtado — Dr.
Dario do Amaral — Cruz e Sousa — Diamante — Diogo Vaz — D. Duarte
Leopoldo — Esmeralda — Espirita — Espirito Santo — Estudantes — Es-
tudantes (villa) — Estudantes (trav.) — Eulalia Assumpção (av.) — Fagun-
des ~ Sampaio Vidal — Galvão Bueno — General Polydoro (praça) — Gloria

Glycerio — Herminio Lemos — Jaspe — Gener — João Carvalho — Joa-
quim Piza — Júpiter — Justo Azambuja — Lacerda Franco — Lavapes —

Liberdade ~ Liberdade (praça) — Lins — Loureiro da Cruz — Dr. Lundi
Macarahy — Munlz de Sousa —Mazzlni — N. S. da Conceição — N. S.

de Lourdes — Oliveira Monteiro — Oliveira Peixoto — Paes de Andrade —

Pandiá Calogeras — Parecls — Particular J. F. Rocha — Pires da Motta
Pólvora (largo) — Projectada — Rocha (trav.) — Rocha Pombo — Ro-

drigo Cláudio — Rubi — Ruggero (trav.) — São João Baptista — São Joa-
quim — São Paulo — São Paulo (trav.) — Santa Luzia — Saphira — Sa-
turno — Scuvero — Senador Felicio dos Santos — Slnimbu' — Sulssa (yllla)

Tamandaré — Taguá — Teixeira de Carvalho — Raymundo Teixeira
Mendes — Teixeira Leite — Tenente Azevedo — Tenente Octavio Gomes

Thomaz Gonzaga — Dr. Thomaz de Lima — Turmallna — Ubá — Urano
Vittorio Emmanuel.

21.° DITRICTO

Vencimentos em 26, 27, 29 e 30 de junho das seguintes ruas e praças

Abílio Soares — Affonso dc Freitas — Alclno Braga — Alice de Castro
Álvaro Alvlm — Amando de Carvalho — Amélia — Amélia (trav.) -—

Antonietta — Antônio Affonso — Appeninos — Araxans — Arminda — Ar-
thur de Almeida — Arujá — Áurea — Avanhandava — Azevedo Macedo

Bagé — Balthazar da Veiga — Bastos Pereira — Bastos Pereira (trav.)
Bento de Andrade — Bernardino de Campos — Bispo — Bombeiros —

Braz Cardoso — Brlg. Luis Antônio (av.) — Big. Luls Antônio (largo) —
Beira do Rio — Cap. Cavalcanti Cap. Macbdo — Caravellas — Carlos Cha-
gas — Carlos Chagas (trav.) — Carlos Stein — Castro Alves — Central
(av) _ chuy — Cons. Rodrigues Alves — Cel. A. Godoy — CeL Camisão
(trav.) — Cel. Paullno Carlos — Corrêa Dias — Cubatáo — Curityba —

Dez — Diogo Jacome — Domingos Fernandes — Domingos Leme — Do-
mingos de Moraes — Doze — Eduardo Martlnelll — Eça de Queiroz — El-
vira — Elvira Ferraz — Escobar Ortlz — Esdras — Estrada de Santo Amaro

Estrada de Santo Amaro (trav.) — F (trav. da rua Mario Castro) — Fa-
brlclo Vampré — Faustina — Faxina — Fellx — Ferreira da Rosa — Fer-
relra de Sousa — França Pinto — França Pinto (trav.) — Frontlno Gui-
marães — Funchal — Gado — Gandavo — General Sampaio — Gualachos

Heloísa — Heloísa (trav.) — Henrique Martins — Humberto Primo —
Itatlns — Jacques Fellx —- Januário Cardoso — João Moraes Joinville —

José Ant. Coelho — José Getulio — Julia — Jundiahy — Jurubatuba —
Leme — Leonardo Nardes — Leonclo de Carvalho — Lima Barros — LI-
vramento — Lourenço de Almeida — Lourenço Marques — Lourenço C. Ta-
quês — Lulsa Julia — Major Maragllano — Manuel da Nobrega — Maria Fi-
guelredo — Mario do Amaral —¦ Mario Castro —Mendes Paes — Mocambt-
que — Morgado Matheus — Nilo — Norma — Nova Cidade — Nova Con-
celçâo (villa) — Nuporanga — Octavio Neblas — Oliveira Dias — Olympia

Olympia (villa) — Oliveira Pimentel — Oscar Porto — Particular (trav.
R. Doze) — Pelotas — Plrapltlnguy — Pirapóra — Portelrão — Porto —•
Porto (trav.) — Prof. F. Guimarães — Quatorze — Raphaei de Barros —
Raphaei de Barros (trav.) — Rio Grande — Rodrigues de Abreu (praça) —
Salto — Sampaio Vianna — Sampaio Vianna (trav.) — Santa Cruz — San-
ta Theresa — Santo Agostinho (largo) — Sargento Prego — Senna Madurei-
ra — Siqueira Campos — Sodré — Stella — Tamoyo — Tangará — Tangará
(trav.) — Teixeira Pinto — Tenente Negrão — Tlmbuy — Thomaz Alves

Thomaz Carvalhal — Tumyaru' — Tupynambás — Tutoya — Vergueiro
Vieira Maciel — Visconde da Luz — Cel. Camisão — Yayá — Zero.

São Paulo, 30 de maio de 1939.
O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA.
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S. PAULO — Torça-felra, 13 de Junho de 1939

Activa propaganda dos republicanos Presos, pela policia carioca,
hespanhoes nos Estados Unidosos assaltantes_da Alfândega

DE TRES MIL PHÂLAHGISTAS FORAM RECEBIDOS POR SUA SANTIDADE 0 PAPA - OUTROS TEIEGRAMMAS
MADRID, 11 (H.) — Com o titulo

"Campanha do estrangeiro contra a

generosidade hespanhola", o "ABC"

publica a seguinte nota officiosu:
"No momento em" que as personali-|

dades designadas pelo general Franco
se esforçam por fazer voltar nos seus
lares as crianças hespanholas, que o
"marxismo" lançou aos azares da sor-
te, arrancando-lhe Deus, pátria, famt-
Ha e língua, para servir os interesses
da revolução bolchevlsta; nos Esto-
dos Unidos Iniciaram os "vermelhos"
hespanhoes uma activa propaganda in-
citando os cidadãos americanos e os
hespanhoes ahl residentes a adopiar
ns crianças para evitar que as mes-
mas voltem a Hespanha.

O "caudilho" empregará Iodos os
esforços para fazer o repatriamento
total das crianças victimas do idio
"vermelho".

rnm.
INSTALLAÇÃO DA ACADEMIA

MILITAR
TOLEDO, J2 (H.) — O duque de

Medlnaccll visitou o prefeito desta ci-
dade, a quem offereceu o antigo lios-
pitai de Talavera para instnllar a aca-
demia militar no caso desta ser fixada
em Toledo.

DEMONSTRAÇÃO DE UNIDADE
E GRANDEZA

mento e se acham refugiados na Frnn-
çn afflrmam que todos os seus camn-
radas a partir do posto dc capitão c.uc
permaneceram na Hespanha depois da
derrota ou que regressnrnm depois dc
haver transposto a fronteira foram
Julgndos em conselhos dc guerra, os
quaes pronunciaram, em todos os cn-
sos, sentenças multo severas. Em sua
maioria, foram condemnados & morte.

Desde alguns dias o numero de hes-
panhoes refugiados na França que re-
tornam ao seu paiz augmenta sensi-
vclmente. Na maior parte, são repa-
triados sob os auspícios do consulado
hespanhol. Cerca de 30 auto-omnibus
partem, cadn dia, pela fronteira de Le Burgos", em artigo intltulndo Olhan-
Perthus, levando um milhar dc refU-'do para n America", assignado por J.
ciados, quasi todos soldados multo .io- Cantons, diz:
vens e aos quaes as autoridades na- "a mãc-patrla projecta o calor de
clonalistas náo podem aceusar de ou- seus amores sobre suas filhas, as jovens
tro delicto que o de ter correspondido republiens sul-americanas",
ao appello do governo, quando a sua Depois 'le afflrmar que nas jovens
classe foi incorporada. I republicas da America não jiodem me-

Estas crianças são o sangue do nes-1 Um numcro menos importante de drar exotismos nocivos, o articulista
próprio sangue, são filhos da pa- refugiac*os transpõe a fronteira a pé accentua que a "fronteira espiritual da

nara se poupar a permanência num Hespanha náo tem limites c se estende
campo de concentração hespanhol. Es- até a America, e que a Hcspanhe, com
tes receberam de parentes residentes isso, dá uma demonstração de sua
na Hespanha,'os documentos que ga- unidade e de sua grandeza."
rantem a sua adhesáo ao novo re-, rumstrO DA DINAMARCA
gÍEm 

sentido inverso, todos os dias' BURGOS, 12 (H.) - O general
continuam a entrar na França bom
numero de hespanhoes, sobretudo, ca-
tíilíícs.
VISITAS DE OFFICIAES HESPA-

NHOES, ORA EM BERLIM
BERLIM, 12 (H.) — Os generaes

Aranda e Yaguc e os officiaes hespa-
nhoes e allemães que os acompanham,
visitaram a direcçao do Serviço de
Trabalho.

Por outro lado, os officiaes de avia-
ção hespanhoes visitaram, sob a dl-
recção do addldo aeronáutico allemão
na Hespanha, coronel von Scheeler, as
usinas de aviação de Ornaiemburg, on- fez ligeira allocução dando as boas-
de assistiram á montagem de um ap- vindas aos "caros filhos", que dere/.i
parelho de combate. I ao Pae Commum grande satisfação por

j RIO. 12 (Da nossa succursal. pelo
A seguir, os militares hespanhoes. que foram defensores da fé e da eivili-, telephone) --rJ&Jn^?,Í°wri,mff^

di.lglrn.n-se á divisão de Instrucção zação da Hespanha, pela qual tanto publico on udoclosoi^»"»;h s
Aeronáutica, cujas exercidas assisti-1 soffreram." vado a effeito "^**£!™W&

' O Pnpa lembrou o sacrifício dos que Alfândega do Rio de Janeiro A po-
morreram c teve palavras dc grande Hclo carioca que, desde (is Pri'"---1™
emoção quando se referiu ás mães. momentas, poz cm actividade todo o seu
viuvns e orphams.

Por fim, Sua Santidade deu a ben-
çam ao general Franco, aos seus colla-
borndores, n todos os fieis c á Hes-
panha cathollca.
ACCUSADO DE 50 FUSILAMENTOS

MADRID, 12 (H.l — Foi preso o"guarda vermelho" Mateo Martin Mo-
reno, por se ter gabado dc, ha alguns

apparclhamcnto technico afim de des-
cobrir os assaltantes, viu, agora, co-
roadas dc exito ns suas diligencias.

CERCANDO TODA A CIDADE
O sr. Martins Vidal, chefe da Sc-

cçao de Roubos c Furtos, tomou, como
medida preliminar, a providencia de
determinar a mais completa vigilância
em todos os pontos de sahida da cida

BURGOS, 12 (H.) — O "Diário de mezes,'ter feito fuzilar 50 membros'dos I dc, exercendo, lambem, severa obscr-
partidas da direita, na localidade de vação cm todos os elementos .wspeitos.

tria oue resusciia com a victoria. O
g-üieral Franco fará com que cilas re-
feipff-.m, a despeito de todas as pu.pa-
gandas para evitar que as suas almas
sejam deformadas c prostituídas pelo
marxismo que quer fazer dellas "car-

ne de canhão" para a revolução so-
vietict- nas cinco pertes do mundo.

O embaixador dos Estados Unidos
prepara-se para sutregar suas creden-
ciaes ao general Franco. Como é que
o severno norte-americano tolera cs-
ta Infame exploraçr.o das crianças hes-
panholas? Pergunta-se. Como é que
as autoridades dos Estados Unidos
permittem que os "pan-vermelhos" rc-
fuglados utilizem, para fins de pro-
paganda, as crianças hespanholas rou-
badas aos seus lares? Não ha nos Es-
tados Unidos penas para castigar o
roubo collectlvo".
FUZILAMENTO DO PREFEITO DE

TARRAGONA

PERPIGNAN, 19 (H.) — A Agen-
cia Havas confirma que o sr. Boro-
natt, Prefeito de Tarragona, antes da
derrota republicana, foi julgado, con-
demnado á morte e executado nessa
cidade. Havia entrado na França com
o Exercito republicano, mas regressa-
ra, posteriormente, ao seu paiz. Per-
tencia á esquerda republicana.

Sabe-se, egualmente, que o sr. Mi-
guel Pamlses, conselheiro municipal,
conseguiu fugir de um campo de con-
centração francez onde se encontrava
e voltou á Hespanha onde foi preso
e julgado. A pena de morte foi pedi-
da contra elle. Pertence ao Partido da
Acção Catalã Republicana.

Os militares de carreira que servi-
ram a Republica até o ultimo mo-

Franco recebeu, hoje, as cartas cre-
denciaes do novo ministro da Dloa-
marca, sr. Franz Crlstosscr Boeck.

Quarta-feira entregarão suas cartas
credenciaes os embaixadores do Fe
ru' e dos Estados Unidos.
PHALANGISTAS RECEBIDOS PELO

PAPA
CIDADE DO VATICANO, 11 (H.) —

O Papa recebeu, hoje, 3.200 phalan-
gistas hespanhoes, que eram acompa-
nhados dos membros das missões mi-
lltares e navaes hespanholas.'Nessa occaslão, o summo pontífice

[Incita de Mora
1'OSIÇAO DA ALLEMANHA NA

HESPANHA
LONDRES, 12 (H.) — Examinando

dc que maneira o Reich está consoli-
dando as posições adquiridas no es-
trangeiro. o redactor diplomático do"Manchestcr Guardian" observa, no
que diz respeito á Hespanha:"Os allemães consolidam a posição
que tomaram na Hespanha, graças á
victoria do general Franco. O exercito
é nacionalista e, ao mesmo tempo, fa-
voravel á Allemanha, porque espera
com auxilio do Reich retomar Gibral-
tar e fazer reviver a tradição imperla-
lista."Os phalangistas ganham, ijouco a
pouco, terreno e são principaes allía-
dos dos allemães o italianos na Hespa-
nha. Os allemães exercer, lá, postos
de commando ou, pelo menos, postos

UM INDICIO VINDO PELO MAR
Ha poucos dias, depois dc cuidadosa

diligencia, um indicio orientador veio
no encontro da policia carioca. Assim
é que, numa das nossas praias, foi en-
contrado um pequeno embrulho con-
tendo pequenas ferramentas e dinheiro
pleotado, suspeitando-sc, desde logo,
tratar-se de parte do roubo da Alfan-
dega, de onde, como se sabe, foram sub-
trahidos cerca de 800:000$000.

UM DOS MELIANTES - OUTRAS NOTAS
dns diligencias a quo chegou a policia [de nome Alberto Flack, que já foi pt0-
cariou cessado pela policia fluminense, é, tam.

õ DINHEIRO APREENDIDO *»• V™&3!£^ ™-J2SK
Submettidos a severo interrogatório,

os presos terminaram por confessar o
roubo, csquivnndo-sc, entretanto, a en-
trar em detalhes. Depois de Inquiridos
pelas autoridades, os assaltantes re-
solveram dizer onde haviam escondido
o dinheiro, o qual se achava distribui-
do por vários i*ontos de suas próprias
habitações. A policia conseguiu, então,
apreender cerca dc 700:0003000.

A's 23 horas, a reportagem do "Cor-

rolo Paulistano" esteve na chefatura
de Policia, onde estavam sendo nova-
mente Interrogados os assaltantes da
Alfândega, estando presente o dr. Lln-
neu Quota, que assistiu á inquirição
procedida pelo sr. Martins Vidal.
ALBERTO FLACK E' PROMPTUA-

RIZADO EM S. PAULO
Na descoberta do audacioso roubo,

cabe, também, uma parcella de actl-
vidade ás autoridades paulistas. A po-
licia carioca manteve-se em perma-
nente contado com a sua collega des-
sa capital, afim de descobrir os perigo- reservada e
sos assaltantes. E um dos ladrões, o nente.

lista, cujo "dossicr" cm muito contri-
bulu para a orientação das diligencia-
contra esse Indivíduo, nté á sua prisão.

Amanhã, novamente, esses ladrões
deverão ser submettidos a novos inter-
rogatórios para o completo elucida-
mento do vultoso roubo.

O dr. César Garcez, director da D.
G. I., determinou que esses interroga-
torios sejam feitos em .segredo, pro-
mettendo, entretanto, aos jornalistas,
fornecer-lhes todos as demais detalhes'
bem como todas as demais providen-
cias.

O AMBIENTE DA CENTRAL I)F.
POLICIA, A\S 23 HORAS

O pateo da Polícia Central esteve
com um movimento desusado, devido
ao rumoroso caso da prisão desses au-
daciosos ladrões. Numeroso grupo de
jornalistas e photograi>hos enchia to-
das as suas dependências.

Quando deixamos a Poiicia Central,
os ladrões eram recolhidos a uma sala

com vigilância perma-

LADRÕES PRESOS COMO SUS-
PEITOS

Durante as rondas policiacs por to
dos os bairros freqüentados por indlvl-
duos suspeitos e já conhecidos da po-
lida, foram detidos vários delles, os
quaes, submettidos a interrogatórios
negavam. Intransigentemente, a sua
participação no sensacional arromba-
mento. Assim é que foram effcctuadas

extremamente influentes ;ia adminis- as prisões de Alberto Flack, brasileiro
- nascido no Paraná; Noson Knyszicky,

polonez, também conhecido pelo nome
de Nelson, e Maria Fucks, companhel-
ra de Noson Knyszincky. A prisão des-
ses tres elementos, verificada ha tres

tração civil, estradas de ferro, compa
nhias de navegação, commercio, Indus
tria, imprensa, propaganda, educação,
exercito, marinha c aviação."Existe, é verdade, entre o povo, um

Roubado do Museu do Louvre uma tela de alio valor

0 celebre quadro Tlndifferenl". de Watteau, c avaliado em certa
de quatro milhões de francos

sentimento violento' contra os senho-1 dias, foi mantida em silencio até esta

PARIS, 12 (H.) — O "Paris Solr"
annuncia que foi roubada hontem, no
Museu do Louvre, em pleno dia, a ce-
lebre tela de Watteau "L'Indlfférent",
uma das obras primas mais represen-
tatlvas da pintura do século XVIII.

sentimento violento contra os sen.io-. ums, iw uia.,™» "..-....-.» P" ."j" I O quaGro que, segundo os peritos,
res estrangeiros, sentimento esse que noite, quando o director da^P^wna ,.. 

^ vendido por 3 ou 4 milhões
"'"«"•'¦ - '™- """ vMm^V&$g2mm?SS&^ 

jornal delmnco"'vale natalidade quantia
afim de communicar-lhes o resultado l multo superior.se tivesse o apoio das potências occl- | cez, resolveu^convocar^os

dentaes." " 
...........

Brilhantes commemorações da batalha do RiachuelB
NOVAS REALIZAÇÕES NA MARINHA DE GUERRA % 0 PRESIDENTE GETULIO VARGAS INAUGUROU AS OFFICINAS DA

AVIAÇÃO NAVAL E A BASE DE PMBUSTIVEIS LÍQUIDOS - 0 INTER- SíSS.A:

feft^J

Regressou ao Rio o sr.
André Carrazzoni

RIO, 12 (Da nos-
sa succursal, via
VASP) — Regres-
sou a esta capital
o illustre jornalis-
ta André Carraz-
zonl, que fora ao
Rio . Grande do
Sul, seu Estado
natal, numa rapl-
da estação de re-
pouso.

Em Porto Ale-
gre, André Carraz-
zonl foi recebido
multo carinhosa-
mente, destacando-
se entre as home-
nagens que lhe
foram prestadas o
banquete offereci-
do pelos Intelle-
ctuaes gaúchos,
commemorando o
exito do seu livro

"Getulio Vargas", sendo creador des-
sa festa o publicista sr. Erlco Veris-
simo,

Aguarda solução do Dasp a questão
dos diaristas em estradas de

terro da União

CARRA2Z0NI

RIO, 12 (Da nossa succursal, pelo
telephone) — O sr. Ministro da Via-
cio communtcou á Rede de Viação Cea-
rensè; que o Ministério aguarda a so-
lucão da consulta que fez ao DASP,
no' sentido de ser esclarecido se o pes-
soai para obras, quando prestando ser-
viços ás estradas de ferro, directamen-
t<* administradas pelo governo federal
deve ou não contribuir para as respe-
ctivas Caixas de Aposentadoria e Pen-
soes. l:,:V.i •

A mesma communlcaçao foi feita as
estradasse ferro Central-do Brasil e
Noroeste do Brasil.

0 prazo para a entrega das decla-
rações sobre a renda dos funecio-

narios públicos
RIO, 12 (Da nossa succursal, pelo

telephone) — O secretario geral da
Guerra mandou publicar, em boletim,
o seguinte:"Para conhecimento dos srs. offl-
ciaes e funecionarios civis desta Se-
cretaria e repartições subordinadas,
transcrevem-se os dois artigos abaixo
da lei de imposto sobre a renda, appro-
vada pelo decreto-lei n.° 1.108, de 22
de março de 1939, publicado no "Dia-

rio Official", de 24 do mesmo mez:
Artigo 6.° — As ixssoas physlcas nao

são obrigadas a apresentar declarações
quando a totalidade de seus rendimen-
tos não exceder a 12:000$000 annuaes.

Artigo 28 — Findo o prazo para a
apresentação das declarações, nenhum
funcclonario que perceber vencimentos
superiores a 12:000$000 poderá ser pa-
go sem que exhlba a prova de entrega
de sua declaração.

O prazo para a entrega das referidas
declarações, no corrente anno, termi-
nara no dia 30 de junho andante.

RIO,' 12 (Da nossa succursal, via
VASP) — Commemorando a passa-

SA«"íH£â,?. VENTÕR ADHEMAR DE BARROS PRESENTE AO ACTO-NA ESCOLA NAVAL
expressivas cerimonias.

O sr. Presidente Getullo Vargas, que
vem dando todo o apoio moral e ma-
terial ás nossas classes armadas, inau-
gurou, com toda a solennidade, as of-
flcinas da Aviação Naval e a Base de
Combustíveis Líquidos.

Em frente á estatua de Barroso e
na Escola Naval, realizaram-se, ainda,
outras commemorações.

O sr. Presidente Getullo Vargas, du-
rante todas essas festas, foi alvo de
significativas homenagens.

Vale accentuar que o povo nâo fl-
cou alheio a essas solennldades. O
desfile dos aiumnos da Escola Naval,
os discursos pronunciados deante da
estatua de Barroso, a oração do Che-
fe do governo e do sr. Ministro da
Marinha, a inauguração da Base de
Combustíveis, tudo isso teve a presen- -
ça de grande massa popular.

NA ILHA DO GOVERNADOR
A's 11 horas, o sr. Presidente Ge-

túlio Vargas chegou á Ilha'do Gover-
nador, sendo recebido com as honras
do protocollo.

Acompanhavam s. exc. o sr. Minis-
tro Arlstldes Gullhem, o general Fran-
cisco José Pinto, capitães F. Mattos
Vanlque e Joaquim Santiago e o com-
mandante Sylvio Heck.

Uma companhia do Corpo de Fuzi-
leiros Navaes prestou as continências
do estylo, sendo ouvido, em seguida, o
Hymno Nacional.

O commandante Tromposwski, dire-
ctor geral da Aeronáutica, e o com-
mandante Heitor do Valle, director da
Escola, cumprimentam, a seguir, o
Chefe do governo.

O sr. Ministro Arlstldes Gullhem
convida, então, s. exc. a visitar as de-
pendências da Escola. O sr. Presi-
dente passa revista a nove aviões de
treinamento, formados em frente á
Escola de Aviação. Depois de dar
uma volta pelos "hangars", o carro
presidencial passa defronte á guarni-
ção. que presta honras a s. exc.

Minutos depois, o sr. Presidente che-
gava á Base de Aviação.

Ouve-se o Hymno Nacional, em-
quanto os aspirantes lhe fazem en-
thusiastlcas acclamações.

Após percorrer, rapidamente, todas Barros, que viajou de Sao Paulo para
as dependências desse estabelecimen
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partamento Nacional de Propaganda,
é, entrecortada de applausos.

Depois de affirmar que o dia 11 de
junho não recorda, apenas, á Batalha
de Riachuelo, porque synthetiza todas
as glorias do passado, os esforços do
presente e as esperanças do futuro,
s. exc. accentua que a Marinha vive
uma época de renovação e trabalho, e
conclue saudando a Marinha de Guer-
ra como exemplo de ordem, disciplina
e amor ao Brasil.

NA BASE DE COMBUSTÍVEIS

A's 15 horas, o sr. Presidente Getu-
lio Vargas, acompanhado dos Minis-
tros Arlstldes Gullhem e de outras ai-
tas autoridades, chegava á Base de
Combustíveis Líquidos, na ponta do
Mattoso, depois de um longo percurso
de lancha,

Uma banda de musica executou o
Hymno Nacional.

O engenheiro Fernando Raja Ga-
baglia, construetor das obras, acom-
panhado de altas patentes da Marl-
nha, após fazer uma minuciosa expo-
sição, para o Chefe do governo, sobre
todos os trabalhos ali realizados, mos-
trou-lhe as dependências da Base.

A visita começou pela secção de mis-
tura dos óleos. O sr. Presidente Getu-
lio Vargas subiu aos novos toneis,
após percorrer os galpões e depósitos.

Teve lugar, em seguida, a Inaugu-
ração.

O "Marujo", que acaba de chegar
do estrangeiro, trazendo 8.000 tonela-
das de óleo, estava atracado ao cáes
da Ponta do Mattoso, com toda a sua
guarnlção formada ao longo do 'con-

vés.
O sr. Getulio Vargas manda, então,

que seja ligada a chave, afim de que
o óleo sahlsse dos depósitos do navio
para os toneis.

Por ultimo, o sr. Presidente hasteou,
ao som do Hymno Nacional, e sob vi-
brantes acclamações, o pavilhão bra-
slleiro, no mastro da Base.

O engenheiro Raja Gabaglia saudou
s. exc, elogiando e enaltecendo os re-
levantes serviços que vem prestando

TRATA-SE DE UMA OBRA COX1IE-
CIDA NO MUNDO INTEIRO

PARIS, 12 (H.) — O roubo da pre-
ciosa tela de Watteau "L'lnuiílérínt'',
verificado hontem no Museu do Lou-
vre, é um dos mais sensacioaaes de-
pois do da famosaj tela "La üioeon-
da", desapparecida no dia 21 de agos-
to de 1911 e só encontrada tm 1913
em Florença."L'Indifférent" é uma das menor»
telas de Watteau porquanto mede aps-
nas 25 centímetros de comprimem)
por 20 de largura. O ladrão, que cer-
tamente agiu, emquanto a multidão
admirava as obras primas instaliadas
na nova sala do Museu, roubou a tela
e a respectiva moldura.

Exprime o quadro roubado um dos
aspectos mais felizes do grande mestre
do século XVIII. Foi seu próprio dc-
sejo de despreoccupaçáo que exprimiu
nessa obra prima represen! ando um
joven jogador de diabolo. Aliás o ca-
talogo do Museu do Louvre descreve
assim a celebre tela; "Sob o ponto
de vista de execução, WaUeau nada
fez de tão primoroso. A combinação
do corpete azul e do manto e das
meias cor de rosa, o brilho do tecido
de setim sob a luz, a maneira de mo-
diflear o tom da obra deixando-a te*
conheclvel, sem perder sua natureza
homogênea, a leveza do pincel, a per-
feição e a solidez do esmalte, a ri*
queza incrível das sensações visuaes,
fazem dessas poucas ppllegadas de tela
uma jóia sem preço".

O collaborador do "Paris-Soir" (fl"-
visitou hoje de manhã a sala onde t
verificou o roubo, escreve:"Junto ao lugar agora vasío, vi iioji
de manhã o quadro "La Finetie",
irmã da tela roubada. Pareceu-me
triste e Isolada. Verá ella novamente
algum dia seu antigo companheiro!
A direcçao do Louvre assim o espera.
Se, com effeito, a obra tem um valor
inestimável, não poderá ser vendida,
porquanto a tela é conhet idissima no
mundo inteiro".
AS PROVIDENCIAS TOMADAS FEIA

POLICIA
PARIS, 12 (H.) — Ha muito tempo

que o Museu do Louvre não vivia ho-
ras tão agitadas como as de hontein.
Eram pouco menos de 10 horas, quM*
do o guarda N. Cesari, todo nervoso,
veio prevenir ao chefe dos guardas que
um quadro de Watteau, confiado ási»
vigilância tinha desapparecido. A »•
neta de alarma soou ímmediatamon.«
e umas 200 pessoas que se acha-.am
ainda nas salas de pintura e esculp*
ra, perguntaram umas ás outras s
se tinha declarado algum incêndio. A
seguir foram informadas do que •'
tratava: os guardas as mandaram para
um corredor e ali foram revistai»
uma a uma. Logo depois foram revis-

Flagrantes colhidos, domingo, no Rio, por oceasião das commemorações da Batalha do Riachuelo
— A' esquerda, em cima vê-se o sr. Presidente da Republica quando, em companhia do sr. Adhe-
mar de Barros, visitava as officinas da Base de Aviação Naval, na Ponta do Galeão — Ao lado, ao paiz. P„c,rf0n(„ „_ , -. I,„ t. v . j j j »„ Minutos depois, o si. Presidente se
o sr. Getulio Vargas accionando os motores da nova officina — Em baixo, aspecto tomado durante re-ir0U( regressando ao Rio.

a leitura da :Ordem do Dia", em frente a estatua do almirante Barroso

to o sr. Presidente e sua comitiva dl-
rigem-se para a pergola armada no
centro do campo.

INAUGURAÇÃO DAS OFFICINAS

O sr. Presidente Getulio Vargas,
acompanhado de outras altas autorl-
dades civis e militares, Inaugurou,
após, as officinas da Aviação,

O sr. Ministro da Marinha convida,
então, o Chefe do governo a descer a
bandeira que encobria a placa com-
memoratlva desse acto. Repetem-se,
então, as palmas.

O commandante Parreiras, director
das officinas; mostrou a s. exc. um
"schema" do estabelecimento. O Chefe
do governo é convidado, a seguir, a
accionar, na "sub-estação", os moto-
res, para que toda a offlcina se pu-
zesse a funecionar. O sr. Almirante
Arlstides Gullhem faz uma exposição
minuciosa sobre todos os trabalhos
dessa nova dependência da Marinha.

Durante uma hora, o sr. Presidente
Getulio Vargas visita as installações,
procurando informar-se de vários de-
talhes de todo aquelle departamento.

CHEGA O INTERVENTOR
PAULISTA

Já ia em meio essa visita, quando
chegou o Interventor Adhemar de

esta capital de avião.
Attendendo a um convite do titular

da Marinha, o Chefe do executivo
paulista veio trazer suas congratulações
á Marinha pelas solennidades de hon-
tem. O sr. Adhemar de Barros cum-
primenta, então, o sr. Presidente Ge-
túlio Vargas, que se encontrava na
Secção de Fabrico de Helices.

O Chefe do governo respondeu , ás
saudações do Interventor bandeirante,
com' elle palestrando durante alguns
minutos.

Após a visita, cerca de 13 horas, o
sr. Adhemar de Barros tomou o avião,
que o conduziu de regresso a São
Paulo, em companhia do cap. Theo-
philo Ferraz Filho e de outros mem-
bros do seu gabinete.

NO PAVILHÃO DE MEDICINA
DE AVIAÇÃO

Depois de visitar todas as offici-
uas o sr. Presidente externou ao ti-
tular da Marinha sua magnífica ini-
pressão.

Em seguida, s. exc. percorreu as
obras do Pavilhão de Medicina de
Aviação.
EXPERIÊNCIAS DE VÔO "CEGO"

O tenente Parreiras Horta mostrou

parelho para treinamento do "vôo ce-
go".

S. exc. manifesta o desejo de assistir
a uma experiência. A uma indicação
através do mlcrophone de commando,
o piloto executou-as. com perícia.

O ALMOÇO
A's 13,30 horas íol servido, então, o

almoço, na Base da Aviação.
O sr. Presidente Getulio Vargas sen-

tou-se entre os srs. Ministros Fran-
cisco Campos e Arlstldes Gullhem.
Tomaram parte, ainda, no agape, á
cabeceira da mesa, o sr. Ministro Wal-
demar Falcão, ministro Barros Barre-
to, Interventores Ernanl do Amaral
Peixoto e Julio Muller, Governador
Epaminondas Martins, Prefeito Hen-
rlque Dodsworth, almirante Castro e
Silva e, em outros lugares, pela ordem
de collocação, os srs. Gabriel Passos,
almirante Moraes Rego, general José
Pessoa, almirante Mario Sampaio,
Marques dos Reis, tenente Frederico
Villar, Daniel de Carvalho, capitão F.
de Mattos Vanique, capitão Joaquim
Santiago, Wladlmir Bernardes, Jarbas
de Carvalho, commandante Báptista
Coelho, almirante Álvaro Vasconcellos,

Florencio de Abreu

Muller, Ulpiano de Barros, comman-;
dante M. Ferraz, commandante Cos-
ta Braga, commandante Bardy, com-
mandante Ataulpho Neves, almirante
Rieken, coronel Carlos Brasil, João
Carlos Vital, Oswaldo de Barros, alml-
rante Milanez, general Arthur S. Por-
tella, major Napoleão Alencastro, etc..

FALA O SR. MINISTRO DA
MARINHA

O almirante Arlstldes Gullhem, ao
champanhe, de improviso, fez uma
saudação ao sr. Presidente Getulio
Vargas.

S. exc. começou, affirmando que era
uma tradição considerar-se o dia 11 de
junho como o "Dia da Marinha", no
qual se homenageava, não só os bra-
vos de Riachuelo, como, também, to-
dos os heróes da historia naval do
Brasil.

O almirante Gullhem allude, depois,
ás novas installações que o sr. Presi-
dente Getulio Vargas acabara de vi-
sitar, para dizer que a Marinha ini-
ciava, agora, a passos firmes, uma éra
de prosperidade e de progresso.

Agradece o apoio moral que tem re-
cebido do Chefe do governo e conclue
erguendo sua taça, em nome da Ma-
rinha de Guerra, á saude e prosperi-desembargador ,,,.,,. ... >.,,,...

Orlando Vlllela, commandante Leinos ""£ dg g e„c
_ Bastos, commandante Trompowisky, -,„._.' nn <-..ffi- i.n í-iivfsa;o

ao sr. Presidente Getulio Vargas, du-l Costa Rego, Raja Gabaglia, Oséas ^W^SSíto^
rante a visita aos "hangars", um ap- Motta, Leal de Sousa, capitão Fclinto O sr. Presidente Getul.o Vargas

Cerca das 17 horas, a lancha con-
duzindo s. exc. atracava no Arsenal
de Guerra.-

O "Bahia" salvou no embarque e
desembarque de s. exc.

EM FRENTE A' ESTATUA DE
BARROSO

Tiveram grande brilhantismo as
commemorações realizadas em frente
á estatua de Barroso.

Uma grande commissão de officiaes
do Exercito, tendo á frente o general
José Pessoa, depositou sobre a esta-
tua, Iniciando as cerimonias,- rica co-
rôa de flores naturaes.

Após, sucoesslvamente, representa-
ções da Missão Naval Americana, do
Corpo de Bombeiros, Policia Militar,
Escola Militar e Clube Naval, também
collocaram coroas no pedestal dessa
estatua, com expressivas legendas.

Um contingente de aspirantes da
Escola Naval desfilou, a seguir, em
continência a Barroso.¦ Por ultimo, o commandante Hugo
Camarinha leu a "Ordem do dia" do
almirante Castro e Silva, chefe do
Estado Maior da Armada.

NA ESCOLA NAVAL
A's 11 horas, realizou-se na Escola

Naval a cerimonia do juramento á
bandeira pelos novos aspirantes.

O almirante Vieira de Mello, dire-
ctor desse estabelecimento, pronun-
ciou, nessa oceasião, um discurso so-

Ibre a data.

tados também todos os recantos »
Museu e foram verificados todos os W
tros quadros. Essas pesquisas que «»'
raram parte da noite o toda a na-
nhã, foram egualmente Inúteis. Wj
desespero de causa, a policia íol a '

sada começando logo a investigar, w»
primeiro cuidado foi alertar pelo :ao*
todos os postos das fronteiras terre**
tres e marítimas, assim como os <¦«
dromos, para evitar que o quadro co ¦

siga sahir da França.

A constituição das forças navaes
italianas para 1942

ROMA, 12 (H.) - Os jornaes n»'
ticlam que em 1942 as forças na"»
italianas constarão de: 8 couraçai»
34 cruzadores, 158 contra-torpeM""
e torpedeiros e mais de 120 submarino-

Intercâmbio technico e cultural
ifalo-germanico

ROMA, 11 (H.) - Acaba de*
creado o "Instituo para o Intei-aw.
technico e cultural entre a Itana
Allemanha". ,.,.„ -&

Esse instituto, que é presidido i
senador Volpi Di Mlsurato, proP0-'*
desenvolver o intercâmbio Pe*f??' ,
tre os dois aluados para apertei^
actividade econômica própria ce
paiz e Intensificar as relações cuiw
italo-germanicas por meio de or=^aÇj|)
ção de viagens e cursos, pela Çf .
de bolsas de estudos, do domínio
dustrial, agrícola e commercial. r 

fl
ce que isso é o primeiro re£U"llusie;L
recente viagem do sr. Constaiitm » 

(
chefe da frente do trabalho aneu
do sr. Alfieri, a Vienna.


