
» ,'¦•*

EDICAO DE HOJE
28 PAGINAS CORREIO

(ifi". ,' ; ift »*

PAULISTANO
.'Ti '

NUMERO DO DIA:$300
Telephone» do "Correio Paulistano"
Superintendência  l"°^\o
Redactor-ohcfo  , «Slf

Escrlptorlo e esporte  2-0803
Publlcidado e offlelnas .... 2-6«<i

Redactor-Cheíe interino': JOSÉ' RUBIAO FUNDADO EM 1854 - Superintendente: ANTONIO M. DE OLIVEIRA CÉSAR

ANNO LXXXVII Sede, Redacção e Administração
RUA LIBERO BADARO' N.° 661 S. PAULO — Domingo, 17' d^Novembro de 1940 End. teleg. "PAULISTANO" - São Paulo

Caixa Postal "D" NUMERO 25.683

^j~======s=B=s==as==a^a^=S=BmwwmÊemnm*»^

Londres submettida a mais um prolongado ataque aéreo germânico
?tmtt{«««:::j«:::t«««:«{«t:«««4.t«JtJ{««««m«mm«tt«::«»«:t»«Jt«««{«««:«{t}«t««! «««««t«««««:««tt«tt«««««mmtt«««««:««tmtt«««t«::««:::::: ?••??*«?*«***???**?*»

AS FABRICAS DE AVIÕES DE C0VENTRY FICARAM COMPLETAMENTE «»£»¦ BWARM0 AIMaO - B BJMlttffl^W

NUMEROSOS SUPER-EXPL0SIV0S SOBRE S0UTBEND, HASTiT#J S0UTHAMPT0N - OUTRAS NOTAS A RESPEITO
BERLIM, 16 (Stefani) — Informa-

fce que após o ataque da noite passa-
da sobre Coventry, os pilotos allemães
proseguiram durante o dia em sua ac-
cão. particularmente contra Londres,
cnde foram bombardeadas as docas,
grandes armazéns, installações ferrovia-
rias e as officinas de material belllco.
Tambem o aerodromo de Maidstone foi
attingido por numerosas bombas. Du-
rante os duellos aéreas foram abati-
rios tres apparelhos inglezes.

ARRAZADAS AS FABRICAS DE
AVIÕES DE COVENTRY

BERLIM, 16 (Stefani) — Londres
assim como outras zonas da Inglater-
ra foi violentamente bombardeada. Af-
firma-se ter sido esse o mais violento
de todos os ataques até agora desfe-
chados. Grandes Incêndios foram pro-
vocados pelas bombas allemães. A
ponte de Trafalgar foi bastante dam-
nificada. A fabrica de motores para a
aviação de Coventry foi arrazada. Co-
mo se sabe, Coventry é o maior cen-
tro de producção aeronáutica da In-
glaterra.

O BOMBARDEIO DE COVENTRY
EXCEDEU A TODA A EXPECTATIVA

STOCKHOLMO, 16 (T. O.) — O
serviço , informativo britannico confir-
ma hoje que os ataques allemães hon-
tem desfechados contra Londres "fo-

ram mais violentos do que de cos-
tume".

As operações foram extendidas tam-
bem contra outros objectivos de im-
portancia industrial no centro da In-
glaterra, causando consideráveis dam-
nos. Entretanto, faltam ainda maiores
detalhes. Uma província na Inglater-

ra meridional foi tambem atacada, sof-
frendo extensos damnos.
OS PILOTOS ALLEMÃES LANÇAM
BOMBAS SOBRE LONDRES, SOUTH-
END, HASTINGS E SOUTIIAMPTON

BERLIM, 16 (T. O.) — A Transo-
cean apurou que aviões de bombardeio
e caça atacaram, no dia de hoje, dif-
ferentes partes da Inglaterra, lançan-
do bombas sobre Londres, Southcnd,
Hastings e Southampton.

Os pilotos allemães que regressaram
ás suas bases, declararam que não fo-
ram travados combates aéreos em ter-
ritorlo inglez.

BOMBAS SUPER-EXPLOSIVAS
SOBRE LONDRES

LONDRES, 16 (H.) — O communi-
cado distribuído hoje pelo Ministério
do Ar informa: "Na noite de 15para
16 a região londrina foi atacada in-
cessahtemente pelas forças aéreas íalle-
mãs. Os incursores foram tenazmente
perseguidos por enérgico fogo de barra-
gem que os obrigou a ganhar grandes
altitudes de onde lançaram projectis
sem localizar os alvos. Numerosas bom-
bas super-explosivas e incendiarias at-
tingiram diversos pontos da capital,
não danificando entretanto nenhum .ni}-
jectivo militar. Grandes estragos iff-
ram causados a estabelecimentos com-
merciaes e casas de residência. Vários
incêndios irromperam mas foram im-
niediatamente dominados apesar das
difficuldades naturaes.

Houve algumas victimas entre mor-
tos e feridos, mas segundo os relato-
rios, as cifras são menos elevadas do

que sc poderia acreditar, dada a vio-
lencla do ataque.

Nas outras regiões do paiz a àctivi-
dade aérea inimiga foi relativamente
pequena, Foram lançadas bombas so-
bre a região central c vários condados.
Houve alguns estragos mas poucas vi-
ctimas.

Pol abatido um avião atacante na
região sul da costa Ingleza e mais dois
no decorrer do ataque a Londres per-
fazendo o total dc 20 apparelhos ad-
versarios destruídos durante o dia de
hontem. Dois aviões brltannicos per-
deram-se mas um dos pilotos conse-
guiu salvar-se".

IMPOTENTE A DEFESA ANTI-
AE'REA DE COVENTRY

STOCKHOLMO, 16 (T. O.) — Os
jornaes suecos de hoje commcntam o
alcance dos ataques de represália
desfechados pelos allemães contra im-'
portantes centros da industria brí-
tannica, em Coventry, e divulgam ho-
vos detalhes enviados pelos seus re-
presentantes na capital ingleza.

Diz o "Dagens Hyhetter", que "os

bombardeios foram realizados de tres
em tres minutos, por onda suecessivas
de apparelhos. Do centro da cidade,
nada ficou de pé. Os bombardeios
destruíram inteiramente a cidade, que
ficou como se sob seus alicerces ti-
vesse havido um terremoto, O ataque
de hontem foi o mais forte, desde o
ultimo realizado em setembro contra
o cáes de atracação de Londres. Após
os violentos incêndios irrompidos na
cidade, nuvens- de fumo escuro subi-

ram aos céos. O ar 
"pareciabestar

impregnado dc aviões allejhaés, que
eram focalizados pelos refleiüpres. O
grande numero de victlmas;!fttf-occa-
sionado pelo fogo, que obrigou-'os ha-
bltantes da cidade a procurar,às ruas".

O "Svcnska Dagbladet", accrcscen-
ta que "tudo faz crer quei»;,:defesa
anti-aérea dc Coventry ,fol r-rarpreen-
dida, por descuido o^u -çor*:.faJtà- de
apparelhamento, pols£os .'aUemiíés le-
varam a effeito seu ataque3»m abso-
luto exito, bombardeando í^us. alvos
em vôo baixo. Finalizando,,. affirma
o jornal citado, que "no momento,
ainda é impossível avaliar os damnos
soffridos pela cidade e pela industria
militar de Coventry".

Commentando o mesmo assumpto, o
correspondente do "Stockhòjms Tid-
ningen" faz salientar que o ataque
allemão "demonstrou.qúe /a. defesa
anti-aérea britannica é. tatfflramente
impotente deante da vlplènSft. dos
ataques allemães. ¦ v' .-.'

13 APPARELHOS wêtEZES
ABATIDOS

BERLIM, 16 (Stefani) — -O com-
municado allemão confirmaj a acção
da aviação do Reich contra • objecti-
vos terrestres e marítimos que publi-
camos esta manhã. Accrescerita ainda
que os inglezes perderam, hontem, 13
aviões, contra 6 apparelhos allemães
que faltam. /¦.-...

BOLETIM MILITAR AIXEMAO

BERLIM, 16 (T. O.) f— O Alto
Commando Allemão coramunjcà hoje:

"Durante o dia 15 dc novembro c
noite de 15 para 16, a aviação allemã
continuou em seus ataques do repre-
salia contra Londres, conseguindo nu-
morosos impactos, principalmente nas
installações do trafego, nos diques de
Victoria c outros objectivos de impor-
tancia bellica. Tambem foram bom-
bardeados outros lugares na Inglater-
ra Meridional e Central. Deu-se pro-
seguimento á müvagem dos portos brl-
tannicos. A 100 milhas a oeste da

Irlanda, um avião germânico de re
conhecimento a longa distancia ata-
cou um grande comboio, e apesar dc
violento fogo dos destroyers acompa-
nhantes, conseguiu incendiar um car-
guelro de 030 toneladas de registo
bruto e um barco de 16.000 toneladas.
Os navios ficaram immoveis, com for-
te escora.

Na noite de 15 para 16, madruga-
da, apparelhos brltannicos atacaram
principalmente Hamburgo, não estan-

cm relação com
os contingentes empregados, sendo cs-
cassos os prejuízos e facilmente repa-
ravels. Houve damnos no edificio de
administração de um estaleiro. Foi
incendiado um deposito dc cereaes, po-
dendo o fogo ser immediatamcnte
abafado. Tambem são de pouca im-
portancia os damnos causados em ou-
tros pontos, onde cahiram bombas. Ha
a lamentar alguns mortos e feridos.

Durante o dia de hontem, nossos
apparelhos derrubaram 7 aviões ini-

(Continua na 2.» paçina).

A visita de Molotov
produz inquietação

a Berlim
nos Balkans

PREVISTA EM TOKIO A CONCLUSÃO DE UM PACTO RUSSO-NIPPONICO EM CONSEQUEN-
5f^Sc^^COW™AÇÕES NA CAPITAL ALLEMÃ-CHEGOU A MOSCOU ACOM-
SSSuTAdWÃÍO O REPRESENTANTE DO GOVERNO SOVIÉTICO JUN-
TOAOffl HrTLER -™JORNAES TURCOS PREFEREM NAO COMMENTAR AS ENTREVISTAS

REALIZADAS NA CAPITAL DO REICH - VARIAS
Nos círculos políticos de Sophia pro- Os outros jornaes commentam, exaL

cura-se agora saber qual a zona de tando a pretensa victoria da Ingla.
influencia que será attingida como terá, falando cm anniquillamento

Hamburgo
deada pela

bombarnovamente
Real Força Aér§a

OS ESQUADRÕES DA AVIAÇÃO BRITANNICA REALIZARAM OPERAÇÕES DE
CONTRA OBJECTIVOSJDO PRINCIPAL PORTO GERMÂNICO - ATAQUES £0S E^ALEIRM

¦•-•'¦ ¦•¦' -•"¦-'¦ '¦ tMlaiifr^nbiátó,';
LONDRES, 16 7~- (Reuter)''i. Es-

quadrões da R.A.F. executaram, na
noite passada, operações de grande en-
vergadura contra commuricações fer-
roviarias, estaleiros, docas e serviços
públicos de Hamburgo, informa o Mi-
nisterio do Ar, em communicado.

As tripulações dos incursores britan-
nicos viram um enorme edificio voar
pelos ares, ao ser attingido por bom-
bas de alto poder explosivo. A refi-
naria de petróleo 

"Ossag" e os esta-
leiros "Blohm" e "Voss" foram alvo
de violentos ataques, em conseqüência
dos quaes irromperam vários incen-
dios.

A certa distancia das docas e ao
norte da cidade os gazometros de
Barmbhck foram bombardeados com
excellentes resultados. Tambem foi
empreendido com suecesso um ataque
contra a usina central de electricida-
de do districto de Altona, bem como
contra outros objectos, tendo sido cau-
sados vários incêndios nesses objecti-
vos.

Outras formações da R.A.F. bom-
bardearam os estaleiros e as docas de
Kiel e os portos de Calais e Ostende.
No decurso dessas operações, um ap-
parelho inglez abateu um "Messers-

chmidt-109", que tentava interceptal-o.
Os apparelhos do commando cos-

teiro da R.A.F. desenvolveram gran-
de actividade durante o dia e a noite
de hontem. empreendendo grandes ata-
quês contra objetivos no continente,
desde a Noruega até as regiões oc-
cupadas da França.

Os depósitos de abastecimentos mi-
litares de Rennes, bem como outros
edifícios dessa cidade, foram atacados
com exito, bem como vários aérodro-
mos. Durante essas operações um hy-

.:«{:}::;::!j:«::::«:::h»:!K«h«s«««*.
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I
dro-aviáo "Heinkel" foi destruído pe-
los apparelhos inglezes. Apenas dois
apparelhos foram perdidos pela R.A.F.
no decurso de todas essas operações.

Os apparelhos nazistas — 500, se-
gundo os círculos autorizados britan-
nicos — concentraram seus ataques
durante a noite passada, contra as
Ilhas Britannicas. Foram dos mais
terríveis levados a effeito, desde o ini-
cio das hostilidades. Entre os edifícios
attingidos e damnificados figuram 7
hospltaes, 3 hotéis, 2 conventos, 2 ei-
neroas e 1 deposito de moveis, alem
de algumas casas residenciaes. As bom-
bas lançadas pelos nazistas eram de
alto poder explosivo e incendiarias.

O Ministério do Ar qualificou esses
ataques como "violentos e prolonga-
dos" acerescentando que os aviões ml-
migos foram continuamente acossados

i„,. woto^lao onti-npreas e pelos ca-pelas baterias anti-aereas
çadores da Real Força Aérea, que os
forçou a voar a grande altura. Os ai-
lemáes não puderam, assim, atacar
com precisão e as bombas arremessa-
das o foram a esmo. Damnos consi-
deraveis foram registados. Ignora-se
ainda o numero exacto de victimas,
entre mortos e feridos.

Mau grado a intensidade dos ata-
nues, nenhum dos serviços públicos
foi affectado. Os damnos registados
cm objectivos militares foram pratl-

cameivíí'tronos. Os aggjessoíes" fpiam
recebidas por violentíssimo fogo :de
barragem anti-aéréa, pois as nuvens
não lhes offereciam protecção alguma.

As bombas lançadas pelos nazistas
causaram muitos incêndios, rápida-
mente dominados pelos bombeiros, ape-
sar das más condições em que tive-
ram de dar combate ás chammas. Al-
gumas dezenas de pessoas receberam
Queimaduras generalizadas. Ao passo
que turmas de bombeiros atacavam o
fogo outras removiam os escombros,
afim de salvar as pessoas soterradas.

Vinte foram os apparelhos nazistas
abatidos durante os ataques contra
esta capital. Cerca de 30 foram attin-
gidos pelos disparos das baterias de
terra e dois aviões de caça. Muitos
destes talvez não tenham conseguido
chegar ás suas bases, em território
francez. Os inglezes perderam apenas
dois aviões. Um dos pilotos conseguiu
salvar-se, utilizando o paraquedas.

Após o alarme dado na tarde dc
hontem, Londres tornou-se o centro de
um ataque aéreo, que foi sendo gra-
dualmente intensificado. Num distri-
cto londrino, onde duas enormes bom-
bas cahiram, teme-se que o numero
de mortos seja muito elevado. As ul-
quês contra obejectivos no continente,
didas por um outro ataque. O fogo de
barragem da capital attingiu o ma-
ximo de sua intensidade, durante o
longo periodo.

Segundo um despacho de Zurich,
recebido nesta capital, a agencia of-
ficial do Reich ameaçou fazer repre-
salias, em razão dos bombardeios da
R.A.F., levados a effeito durante a
noite passada contra Hamburgo. Es-
sa agencia declarou textualmente: "O
bombardeio de uma cidade pacifica se-
rã vingado como o ataque de Munich
o foi pela destruição de Coventry".

COMMENTARIOS DA IMPRENSA DE
HAMBURGO

HAMBURGO, 16 (T. O.) — Oi
"Hamburger Fremdenblatt" escreve, i
na manhã de iioje, que os inglezes
atacaram Hamburgo, na noite de 15
de novembro e na madrugada de hoje.
As ondas dos atacantes foram disper-
sadas pela forte defesa anti-aérea.
Numerosos aviões inimigos consegui-
ram chegar até o centro da cidade,
deixando cair numerosas bombas ex-
plosivas e incendiarias. Vê-se clara-
mente que o ataque foi dirigido con-
tra objectivos civis, isto é, contra
bairros densamente povoados por ope-
rarios, hospltaes, escolas e egrejas. As
bombas incendiarias provocaram in-
cendios em vários pavilhões de uma
casa de saude, em cujas redondezas
não se encontram objectivos millta-
res. Dois lazaretos soffreram damnos,
em consenuencla de bombas explosi-
vas. Destruiram-se ainda algumas
casas das redondezas desses lazaretos.
Entre a população civil existem mortos
e feridos.

O diário affirma que a aviação in-
gleza, com seu grande ataque, diri-
gido a Hamburgo, talvez quizesse as-
sestar um terrível golpe contra o
maior porto da Allemanha.

Os inglezes, com esse ataque de
hontem, no qual empregaram ondas
de aviões, não conseguiram o que vi-
savam. líuróa cidade com mais de
1.250.000 habitantes, foram feridos
apenas civis. A acção dos inglezes é
das mais deploráveis, pois bombardea

crw.eríos-%ífcitosl-das .ixitiiijas ;ínglçi
zas. Como á. população estava nos
refúgios, o'numero de victimas foi pe-
queno.'

LONDRES, 16 (Reuter) — Os Mi-
nisterios da Segurança Interna e da
Aeronáutica annunciam, em commii-.
nicado official conjunto, que segundo
as noticias recebidas até ás 16 horas
(hora do meridiano de Greenwich),
poucas bombas haviam sido lançadas
pelos aviões allemães, sobre uma ei-
dade da costa de Kent, causando ai-
guns prejuízos materiaes e um peque-
no numero de victimas. Ataques a
metralhadora, sem qualquer efficacia,
foram desencadeados por um avião
allemão, a dois pontos das Hebrldas.
Entretanto, não houve victimas a la-
mentar.

De outro lado, os aerodromos alie-

itòé8:dá!8tavangei-(.
Salnt Maio è'Rennes.foram' atacados
durante a.noite.,de.hfltitem-pará'hoje
por unidades da divisão.'do littoral da
Real Força Aérea britannica, em co-
operação, com os aviões navaes ingle-
zes.

Em Stavanger, grandes incêndios
foram provocados pelas bombas in-
glezas, que cahiram entre ris aviões
que se achavam no solo. Grandes ex-
plosões tambem puderam ser ahi ób-
servadas.

Diversos edifícios dos .aerodromos
francezes foram attingidos, sendo ain-
da damnificadas as pistas de levan-
tamento de vôo. Em Rennes, um ar-
senal foi abandonado em chammas.

LONDRES, 16 (Reuter) — O cor-
respondente da Agencia Franceza In-
dependente em Stamul informa "Rei-
na inquietação em todos os meios bal-
kanicos, em virtude da visita do sr.
Molotov a Berlim. A Rumania receia
que o novo accôrdo germano-sovietico
seja feito a sua custa.

Bucarest alarmou-se com a evacua-
ção dos alleãems da Bukovina do Sul
e da Dobruja, assim como com a des-
mobilização do exercito rumeno da
Moldavla pedida pelo Reich. Em meios
diplomáticos allemães de Bucarest, con-
sidera-se que o Reich tenha solicitado
vivamente a presença do sr. Molotov
em Berlim, mas, em seguida, o gover-
fio' allemão ameaçou os russos.' 

Os allemães residentes na Rumania
esperam a próxima proclamação de um
proteciqrado nazista sobre a Rumania,
em conseqüência das difficuldades eco-
nomicas'-insoluvéis em que se debate
o actual" regime.

O sr'. ¦ Ólodius, chefe da secção eco-
nomlcã: da -"Wilhelrnstrasse", que ,.ès-
tev%; recentemente e.fii Bucarest, critica
"com,- yloíèiííiá'' a 

'«estaôí 
dá GUárdiVde

Ferro; 
'formulando. a ameaça, de vir â

ser o RèiCh"ôbrlgadò a assumira ton-
trole de toda a economia rumena.

Têm sido assignalados, prir diversos
observadores, transportes massiços de
armas e munições pelo Danúbio. Foram
vistas, em Girugiu, numerosas baterias
da defesa anti-aérea, as quaes ali fo-
ram collocadas pelos allemães.

Os effectivos das orcas germânicas
que óra se encontram na Rumania são
avaliados em 30 mil homens.

A crescente carestia obrigou o go-
verno a supprimir as remessa de vive-
res para o Reich. Veriicam-se, diária-
mente, brigas entre legionarios e a
população.

Até o recente terremoto foi attribui-Convém salientar que as activlda
ies aéreas inimigas sobre a Inglater- i do pela população supersticiosa da Ru
ra foram insignificantes durante o dia mania
de hoje. mães.

á presença dos soldados alie-

2.o Congresso Brasileiro de Urologia
Festa de encerramento — Banquete offerecido pelo governo do Estado
aos congressistas — Discurso do reitor da Universidade - Varias Notas
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conseqüência do encontro entre os srs.
Hitler e Molotov.

Ao longo da ferrovia que vae da ca-
pitai búlgara á fronteira turca notam-
se trabalhos apressados para a aber-
tura de uma estrada estratégica, que
interessa aos allemães".

PREVISTO UM PACTO RUSSO-
NIPPONICO

TOKIO, 16 (Stefani) — Autoriza-
dos circulos nipponicos admittem que
as recentes conversações de Molotov
em Berlim accelerem a conclusão de
um pacto de não aggressão russo-
nipponico.

A CHEGADA DE MOLOTOV A
MOSCOU

MOSCOU, 16 (H.) — O sr. Molotov
chegou a esta capital hontem á meia
noite. O 'commissario. dos Negócios
Estrangeiros' foi acompanhado, até a
fcanteira. pelo 'chefe,,;do' prótòcoll.o. da;
Mlnisterid ,-de Estrangeiros do Reiçh"."'

-; No 
'mesmo 

,:comboio. cfycgaram os
3fSí'Vòn'-Derl-SehuÍenlíurg; embaixador
allemão-ha' U. RÍ S. S.; é Schnurre,,
chefe da delegação" ãllejrria. A estação
estava ornamentada, com bandeiras
russas e allemãs. Uma companhia de
guerra prestou as honras militares. O
sr. Molotov era esperado pelos repre-
sentantes officiaes, altas patentes mi-
litares e membros do corpo diploma-
tico.

OBRIGARÃO A TURQUIA A SE
DEFINIR

STAMBUL, 16 (Stefani) — O re-
gresso immediato de von Papen a An-
kara é considerado como tendo rela-
ção com as conferências de Molotov
em Berlim. A Turquia terá que de-
finir a própria attitude.
NÃO COMMENTAM AS CONVER-

SAÇÕES DE BERLIM
STAMBUL, 16 (Stefani) — Dois

jornaes turcos somente commentaram
o communicado sobre as conversações
de Berlim.

Os outros preferem calar-se, porque
as previsões dos últimos dias foram
ultrapassadas pelos acontecimentos.

O "Ackham" esforça-se por de-
monstrar que duarnte as entrevistas
não se tocou nas questões relativas á
nova ordem européa.

O "Tasuiri Efkar" mostra-se mais
reservado e observa que é preciso es-
perar os resultados das conversações
durante os próximos dias.

da Itália.
A RÚSSIA NÃO QUER A INIMIZADE

DA TURQUIA

LYON, 16 (H.) — Cmmentando as
conversações germano-russas de Ber-
lim, o sr. Lucien Romier escreve no
"Figaro":

"A difficuldade immediata concer-
ne á Turquia. A U. R. S. S. não
pôde ter um vizinho melhor e mais
tranquillizador do que a Turquia. A
U. R. S. S. está, por conseguinte,
inclinada a proteger esse paiz, cuja
amizade garante-lhe a livre passagem
dos estreitos e a chave do Mediter-
raneo.

Todavia, a Turquia oppóe-se a qual-
quer modificação no equilíbrio do Me-
diterraneo oriental e no "statu-quo"

da Ásia Menor. Seu interesse vae
assim ao encontro dos interesses da
Inglaterra. • - Àté agora nenhuma for-
¦ma^âe •trSttsaeçáo appareceu nos Bal-
kans. A^Tlüssia, seguindo sua tradi-
çáo, não-abandonará, os búlgaros ném
os slavos; Quanto á Ásia Central, a
U. "R. S. S. poderia nosse sector
crear difficuldades á Grã. Bretanha,
mas a sua attitude nessa zona, de-
penderá das negociações relativas ao
Oriente, á Turquia e aos Balkans".
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Grupo photocjTaphado por oceasião do banquete offerecido pelo governo do Estado
aos conferencistas

Realizou-se, hontem, ás 21 horas,
no Hotel Terminus, o banquete offe-
recido pelo governo do Estado aos
membros do 2.° Congresso Brasileiro
de Urologia.

Além do professor Rubião Meira,
reitor da Universidade de São Paulo
e representante do Interventor Adhe-
mor de Barros, estiveram presentes os
componentes da representação carioca
composta dos srs. drs. Estelita Lins,
Lafayete Coutinho, Ângelo Pinheiro
Machado, Eugênio Estelita Filho, Er-
nesto Gaertner, Francisco Rodrigues
de Oliveira, Maurício Gudln, Ernani
Cunha, Clovis Moraes, Aranady Mi-
randa, J. Silva de Assis, Agostinho
Thiago Alves Pinto, José Francisco P.

Almerio de Levi...-, .,.«.., v.^,,.,  ,.„..  de Moraes, Luis Sanis, __
ram uma cidade que não tem objecti- mos Bastos, Moysés Fisch, Affonso Al-
vos militares, attinglndo escolas, hos- meida Magalhães, Antônio Castanhei-

ra de Carvalho, José Velvoir Drumond,
Aguinaldo Xavier, Gil Ribeiro. Álvaro
Cumplidio de SanfAnna, Jayme Fer-
nandes. Vicente Cardoso Espíndola,
Ary Lindenbergh, Gilvan Torres, Al-
berto Gentile, Eduardo Soares e Octa-
vio Costa, destacando-se, tambem, os

pitaes e casas de saude.
Na verdade a noite não transcorreu

de maneira tranquilla para os ham-
burguezes, nem se podia pensar em
dormir. Hamburgo, entretanto, de-
monstrou ser admirável e a actividade
da defesa passiva conseguiu fazer dc-

representantes de São Paulo, srs. drs.-
Antonio Avelino Almeida Prado, Ge-
ralão V. de Azevedo, Motta Pacheco,
Athayde Pereira. José Martins Costa,
Eduardo de Sousa Aranha, Darcy Vil-
leia Itiribê, Carlos Moreira Lima, Ho-
norio Dias Soares, Jarbas Barbosa de
Barros, Arthur Ribeiro de Sabola, Nes-
tor Moreira, Rodolpho de Freitas e
Mario Ottobrinl Costa.

Falou de inicio, o professor Rubião
Meira, reitor da Universidade de São
Paulo que pronunciou o seguinte dis-
curso:

DISCURSO DO PROF. RUBIAO
MEIRA

"Na confraternização dos espíritos ele-
vados, na aproximação das intelligenclas
aprimoradas, na união dos que concate-
nam seu entendimento para divulgação de
conhecimentos, na demonstração do valor
do trabalho sclentlfico, reside uma das

DENTISTA NA LAPA

DR. ROCHA
Raios X — R. Violeta — Dialhermla

grandes faces do merecimento dos con-
gressos que se levantam dentro do Bra-
sil, nessa campanha salutar de diffusão
da sciencla e fixação das conquistas, fei-
tas com tanta constância, tanta tenaclda-
de, que attestam a cultura e affirmam o
apogeu de nossa mentalidade. Esses cer-
tames vèm e, miude se repetindo, e sem-
pre é a nota de suecesso que marca o
seu termo, é o sello da realização obje-
ctlva que firma o seu intuito, denotando
o mérito, resultando, pelas discussões dos
themas apresentados, a noção exacta da
sabedoria, a imponência de suas investiga-
ções, o primor de suas affirmações. Aca-
bastes de peregrinar pela seara da Uro-
logia. Destes vosso tempo ao estudo das
questões máximas que preoecupam vosso
espirito. Estudastes os problemas neces-
sarlos a vossa intclligencla, em todos os
seus terrenos, palmilhastcs com acerto
esses' campos, onde a poeira das contro-
verslas ainda não se aplacou, levantastes
duvidas, ouvlstcs as palavras dos sabedo-
res, retomas tos os íios de vosso saber, e,
com essas dissertações onde se apreciou a
sinceridade e a Integridade scientlflca,
abrlstcs novos horizontes aos que pro-
curam na observação armazenar os conhe-
cimentos necessários â sua especialidade.
Ella é cheia de encantos! Tortura » men-
te do clinico deante de tal situação mor-

DUELLO DE ARTILHARIA NA FRONTEIRA DA GRÉCIA
BELGRADO, 16 (Reuter) — O communicado do Estado Maior italiano,

hoje irradiado, assignala um duello de artilharia e infantaria, na fronteira

grega.
Accrescenta o communicado que o aeroporto de Larissa foi bombardeado

e que dois apparelhos "Blenheim", que se encontravam no campo de pouso,
foram attingidos.

Outros apparelhos foram egualmente damnificados.
O communicado frisa, em seguida, que 9 aviões inimigos foram abatidos

no decurso de batalhas aéreas travadas.
Divulga, ainda, que um submarino italiano afundou um "destroyer" ini-

migo no Atlântico.
Segundo o communicado, foram bombardeadas as cidades de Marsama-

tru e Alexandria.
O commando italiano admitte os ataques aéreos feitos pela R. A. F.

a Kassala, Assab, Diredaua, Brindizi, Sidi Barrani, Sollum e Bardia.

O noticiário telegraphico publicado pelo "CORREIO
PAULISTANO" é fornecido pelas seguintes Agencias: HA-
VAS — franceza; TRÀNSOCEAN - alterna; STEFANI -
italiana: REUTER — ingleza; e AGENCIA NACIONAL —
brasileira.

A ITÁLIA YAF FORNECER MATÉRIA PRIMA AO REICH

Delegação de commerciantes suecos chega a Roma para discutir
questões de trocas entre os dois paizes — Varias noticias

(Continua na pagina).

ROMA, 10 (Stefani) — A missão
allemã que se encontra na Itália araba
de concluir seus estudos relativos á in-
dustria. Pode-se affirmar que a Itália
fornecerá á industria allemã algumas
matérias primas.
DELEGAÇÃO DE COMMERCIANTES

SUECOS
ROMA, 16 (Stefani) — Chegará ho-

|c a Roma uma delegação de commer-

ciantes suecos para discutir questões
de trocas entre a Itaiia e a Suécia e
fixar o contingente.

MINISTRO DO TRABALHO
DO REICH

ROMA, 16 (Stefani) — O ministro
do Exterior, conde Ciano, teve longa
conversação com o ministro do Tra-
balho do Reich, sr. Seldte.

-•A
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As questões da política interna da França
A expulsão dos francezes da Lorena e o sentimento religioso das popu-
lações - Artigo encomiastico á personalidade do sr. Lavai - Varias

LONDRES, 16 (Reuter) — Os pro-
ximos dias serão críticos para Vichy —
escrevo o correspondente do Timos ,
om Nova York.

A's questões da política Interna —

Porto Alegre vive momentos de intensa
vibração cívica com a visita presidência
O DESFUE DA MOCDADE GAÚCHA EM HONRA DO CHEFE DA «gg«!^3ES3P SSS^SÍ^"JACAO ENTRE INTELLECTÜAES E PROFISSIONAES DO ORNALISMO —™"G"^^Vo

porto alegre, 16 (Agencia Na- GRANDE DO SUL E A INSTRUOÇAO POPULAR - OUTRAS INFORMAÇÕES A RESPEllO— ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE

cional) — A cidade está vivendo uma
das mais bellas phases de sua existen-
cia.

Emquanto se commemora o bi-cen-
tenarlo da capital gaúcha, o Cheíe do
governo percorre todas as obras renli-
zadas depois do advento da Constitui-
ção de novembro. Mas Porto Alegre
não se limita a inaugurar obras que cn-
riquecem o seu patrimônio urbano. Den
tro da festa de renovação da sua fi-
slonomia citadina, a cidade entrega-se
ás mais cálidas manifestações de ei-
vismo.

O desfile da juventude, hoje levado
a effeito, deu lugar a que toda a popu-
lação se espraiasse pelas ruas, vivendo
horas de intensa emoção patriótica.
Por outro lado, a Prefeitura reuniu,
num grande almoço de confraterniza-
çao, todos os intellectuaes e jornalis-
tas desta cidade e dos Estados. Pro-
cedeu-se, nessa occasião, á entrega de
prêmios aos vencedores do concurso
"Cidade de Porto Alegre". Tratava-se
de brindes instituídos pela Prefeitura lo-
cal para o melhor romance, o melhor
livro de chronicas e o melhor de evo-
cação sentimental da vida da capital.
Venceram esse torneio os escriptores
Darcy Azambuja, prêmio de romance.
Athos Damasceno Ferreira, prêmio"Roteiro Sentimental", de Sousa Ju-
nior, prêmio de chronicas, e Ovidio
Chaves, prêmio de contos.

No recinto do Grande Hotel, numa
ampla mesa que abrigou mais de 200
convidados, todos os homens de espiri-
to gaúchos e outros que aqui se en-
contram se reuniram numa admirável
confraternização.

Tratava-se de festa da intelligencia,
festa dos intellectuaes, festa dos jor-
nalistás. Mas ali estavam o Interven-
tor Cordeiro de Farias, o Interventor
Nereu Ramos, de Santa Catharina, o
Interventor Adhemar de Barros, de São
Paulo, o sr. Cnristiano Machado, Se-
cretario da Educação de Minas Geraes,
outras altas autoridades. Pela primeira
vez no Estado e talvez no Brasil, po-
deres públicos presidiam uma festa of-
ílcial de congratulações com os Intel-
lectuaes.

Os escriptores Gilberto Freyre e Gas-
tão Cruls, que aqui se encontram, mos-
toaram-se encantados com,, a cordiali-
dade existente entre' os homens de pen-
samento e os administradores gaúchos.

\Ao cliàmpágne, o Prefeito Loureiro
di1 Silva disse„aue não. pretendia fazei',
discurso. Apenas queria dizer que o go-

. verno gaúcho se sentia amplamente
satisfeito por poder prestar áquella ho-
menagem a intellectuaes brasileiros, de
dentro, e de fora do Rio Grande.

Os poderes públicos riograndenses,
acerescentou, sabiam muito bem que
administrar não é apenas realizar no
terreno material, mas principalmente
cuidar das conquistas espirituacs. O
Interventor Cordeiro de Farias, ali pre-
sente, era o melhor attestado do espi-
rito que animava o governo gaúcho em
relação aquelles que trabalham, no sé-
clor'do espirito, pelo engrandecimento
nacional. E acerescentou que o gover-
no continuaria estimulando e ampa-
rándo todas as actividades que visasem a
elevação do nivel cultural do Rio
Grande. ¦ ¦

ssíss^ESra«o^»
PORTO ALEGRE, 16 (Agencia Na-

a todos os estudantes do Estado as clona]) _ 0 sr. Presidente Getulio
manifestações, que tem recebido de Vargas inaugurou, hontem 50 casas dos
sua parte. '¦ ~j, ¦_ Bancários, cuja pedra fundamental ti

MANIFESTAÇÕES POPULARES " -'¦
" — (Agencia

explica um Jornalista — acabam demente o sentimento religioso do povo

Logo depois levantou-se o escriptor
Darcy Azambuja, que agradeceu a ho-
menagem do governo gaúcho, em no-
me dos demais intellectuaes rlogran-
denses.

Para quem conhece o ambiente e a
agitação política que sacudia o Rio
Grande ha apenas 3 annos, essa festa
de confraternização dos intellectuaes
tem uma alta significação.

Aqui existia um forte contigente po-
litico que se lançou decisivamente á
aventura de subversão da ordem na-
cional. Entretanto, agora, o Presiden-
te Getulio Vargas pôde observar pes-
soalmente que todo o Estado age como
um só homem.

Não ha descontentes, não ha agita-
dores, não ha inconformados, não ha
dissidentes. Todos estão a postos, at-
tentos ao menor appello, pelos interes-
ses da Nação, que o Interventor gau-
cho tem a necessidade de fazer. Basta
apontar o seguinte e curioso caso: Dar-
cy Azambuja, vencedor do prêmio de
Romance instituído pela Prefeitura de
Porto Alegre, foi Secretario do Lite-
í-ior do governo Flores da Cunha, e De
Sousa Júnior, vencedor do prêmio de
chronicas, pertencia á bancada floris-
ta na antiga Assembléa Estadual,
quando sobreveio o golpe de 10 de no-
vembro.

Por ahi se pod» ver o ambiente cor-
dial e amável que o Presidente Getulio
Vargas veio encontrar no seu Estado.

INAUGURAÇÃO DE GRUPO ESCO-
LAR EM VIAMAO

PORTO ALEGRE, 16 (Agencia Na-
cional) — O Presidente Getulio Vargas,
visitando o município de Viamão, inau-
gürõü o grupo escolar "Setembrina",

estabelecimento moderno que dispõe de
amplo amphitheatro para educação
physica com capacidade para duzentos
alumnos. .

Recebido nos limites do município
com Porto Alegre por uma grande com-
missão de moças que lhe fez entrega,
em nome da cidade, de uma linda cor-
belha e por quinhentos cavallàrianos
vestidos typicamente á gaúcha, o Che-
fe do governo foi escoltado até o cen-
tro de Viamão.

Ahi. crianças das,escolas locaes^fa-,
ziám alas, 

'cantando,o' hymno "nacional.

A cerimonia inaugural do.grupo con^
sisÇiu no hasteamento, pelo Presiden-'
te, da, bandèir,a'inac;qnal nq^maslíro. do
grupo. Depois dessa solennidade o Pre-
sidente Getulio Vargas, em companhia
do Interventor Cordeiro de Farias, do
Prefeito local e de grande numero de
pessoas, visitou todas as dependências
do estabelecimento, examinando a ex-
posição de alumnos installada no mes-
mo. Depois da inauguração o Chefe do
governo fez varias visitas inclusive á
egreja local, de N. S. da Conceição, a
mais antiga do Rio Grande do Sul.

Essa egreja, cm 6 de dezembro de
1826, foi visitada pelo imperador Pe-
dro I e nove annos mais tarde, na mes-
ma data, pelo imperador Pedro II.

O Presidente Getulio Vargas, diri-
gindo-se ao altar-mór apreciou-o de-
moradámente, pois o mesmo constltue
uma obra de arte.

Ao retirar-se o Chefe do governo foi

saudado á porta do templo, pela popu
lação do município que, enthuslasma-
da, o aguardava á sahida.
INTENSIFICAÇÃO DA INSTRUCÇÃO

POPULAR NO RIO GRANDE
PORTO ALEGRE, 1G (Agencia Na-

cional) — O Presidente Getulio Vnr-
gas recebeu communicação do Inter-
ventor Cordeiro de Farias de que,
no mesmo momento em que o Chefe
do governo Inaugurava o moderno gru-
po escolar de Viamão, eram inaugura-
dos outros dois em municípios do in-
terior.

Mão sendo possível a presença do
Chefe do governo em cada uma dessas
cerimonias, ficara assentado que a
inauguração dos tres estabelecimentos
seria feita symbblicámehtè cm Viamão.

Adeantou o Interventor Cordeiro de
Farias que cerca de setenta grupos es-
colares estavam sendo construídos, no
momento, em todo o Interior do Esta-
do, dentro do plano do próprio gover-
no federal que dera ao Rio Grande um
credito de dois mil contos para inten-
síficar a iristrucção da população do
Interior. Esse numero de grupos esco-
lares, dividia-se em estabelecimentos
de vários typos e orçamentos, pois, cm
muitas lugares, além do grupo escolar,
era imprescindível construir, lambem,
casa para residência da professora.
Cada um desses estabelecimentos terá
capacidade mínima para duzentos
alumnos e installações modernas, in-
clusive para educação physica.

Segundo o plano e o adeantamento
des trabalhos das construcções, todos
deverão estar terminadas até o pro-
ximo inverno.

PORTO ALEGRE, 16
Nacional) — Quando se dirigia para
Viamão, onde inauguraria o Grupo Es-'
colar, o Presidente, cm todo o per-
curso, recebeu varias homenagens. Ao
longo das estradas numerosos grupos
formando, muitas vezes, pequenas mui-
tidões, esperavam durante horas, a
passagem do Chefe do governo, para
cumprimental-o, offerecer-lhe flores
ou simplesmente para vel-o passar.
Varias vezes o Chefe do governo fez
parar o cortejo para agradecer pes-
soalmente a essas manifestações. O
percurso de 24 kilometros foi assim
feito demoradamente pelas constantes
paradas.
HOMENAGEM A' DATA DA PRO-

CLAMAÇÃO DA REPUBLICA
PORTO ALEGRE, 16

Nacional) — Attendendo a uni con-
vite da Directoria da Protectora do
Turfc, o Presidente Getulio Vargas,
hontem, á tarde, depois de regressar
de Viamão, esteve em visita ao prado.

Nessa occasião estava sendo dispu-
tada, com grande publico, uma cor-
rida extraordinária, eommemoratvia
da passagem da Proclamação da Re-
publica.

Recebido á entrada pela Dircctoria
da Protectora, o Chefe do governo foi
alvo de carinhosas homenagens por
parte de todos os presentes.

Revendo antigos conhecimentos o
Presidente Getulio Vargas tinha, de

I momento a momento, phrases de ca-
; rinho e amizade. Mantendo-se em cor

vera occasião de lançar quando da
sua ultima visita a esta capital. O
chefe do Governo manifestou a sua
satisfação pela rapidez na construo-
ção.

As casas Inauguradas obedecem a
vários typos e serão pagas em 20 an-
nos. mediante prestações mensaes dc
200 mil reis.

No decorrer da cerimonia inaugu-
ral o Chefe da Nação foi alvo de
repetidas homenagens por parte das
famílias dos Bancários ali reunidas.

Todos os beneficiados, por mais es-
ta medida da politica social do Pre-
sidente Getulio Vargas, tiveram op-
portunidade dc renovar-lhe, verbal-
mente, o seu reconhecimento. Usou
da palavra o bancário Osmar Martins
dizendo da gratidão de toda a classe

(Agencia i por essa medida do governo.
BAILE DE GALA

EXPOSIÇÃO DE GADO IIOLLANDEZ dial palestra com os amigas que lá
PORTO ALEGRE, 16 (Agencia Na-1 encontrou, o Presidente permaneceu

cional) - O programma organizado | 
no P™,00 duran e mals 

fde 
"ma 

?°ra„..„."'„ „„t„,i/,i„ 0„«w»ni. n.t,iii,J No decorrer da disputa do ultimo

2.° CONGRESSO BRASILEIRO DE UROLOGIA
(Conclusão da 1." pagina),

bida, embaraça-o perante a orientação a
dirigir seus actos, e indica a trilho a
seguir para a solução do problema medico.
Déates demonstração de que o especialis-
ia não pôde licar encerrado entre quatro
paredes de seus estudos. Situações morbl-
das ha que tem que ser resolvidas pela
intervenção medica, como outras em quo
s6 o pôde ser pela mão do cirurgião. Pre-
gastes, e ptegastes com grando sublimida-
de, a conservação dos orgams lesados. Ba- |
testes na tecla dourada da cirurgia con-
servadora. Esse um dos mais bellos qua-
dros da vossa sabedoria. Na época actual !
em que a destruição apavora os espiri-
tos, em que se procura derruir e Uerro-
cor abater e Jogar íóra o que presta e o
que não presta, fizestes a obra salutar da
sciencia, apregoastes a imponência da pre-
servação contra a devastação, cantastes a
necessidade da conservação, mostrastes o
verdadeiro programma ao intervenclonis-
to, firmastes uma das mais bellas con-
quistos aos moços, que aprenderão a llçno
da experiência, liltrada através do obser-
vação, redimistes o valor da sciencia, co-
bristes o vosso nome com a oureolo do
maior merecimento. Já se foi o momento
em que o cirurgião pouco procuravo dia-
gnósticar e só lhe interessava operar, cor-
tar serrar, ligor, e Jogor no balde orgams
ainda cm condições de trabalhar na sua
funeção, de iunecionar em plena vitalidade,
embora apoucada, mas sempre indispensa-
ve! no cortejo do organismo. Hoje — não.
Estamos na época dos ralos X — são elles
que guiam o clinico, elles que mandam,
elles que imperam, elles que formam o
critério,, e decidem com segurança e flr-
mera. Ólhoc a historia da Medicina e
veriilc&c o seu progresso depois do adven-
to dessa creação. uma das maiores que
culminaram na. humanidade. Elles são -

para a estada do Presidente Getulio
Vargas em Porto Alegre, tem sido dia-
riamente augmentado com uma série
de cerimonias novas. <

Hoje. o Departamento Administrati-
vo do Estado realizará uma sessão so-
lenne para receber o Chefe do gover-
no è, em sua presença, estudar alguns
problemas do Estado. Também, hoje,
o Chefe do governo entregará diplomas
technicos profissionaes e inaugurará a
Exposição dp Gado Hòllatídcz.' |..
ACADÊMICOS DE' DIREITO EM VI-

SITA ÁO CHEFE DA NAffAO

disputa
pareô foi debatido o problema de uma
nova sede para a Protectora do Turfe.

O Interventor Cordeiro de Farias
esclareceu que esta construcção esta-
va prevista no plano de urbanismo e
melhoramentos de Porto Alegre.

Os sócias da Protectora ouviam com
a máxima attenção a palestra, não es-
condendo o seu júbilo pela visita do

PORTO ALEGRE, 16 — (Agencia
Nacional) — A sociedade gaúcha of-
fereceu na noite de hontem um gran-
de baile de gala ao Presidente Getu-
lio Vargas, que constituiu uma festa
de rara elegância e bom gosto.

Os mais modernos figurinos, as mais
ricas toilettes deram ao baile, com que
a sociedade riograndense homenageou

Chefe do governo, um aspecto des-
lumbrante. Varias orchestras mantive-
ram o baile cm constante animação.

Cerca de meia noite o Presidente
Getulio Vargas ingressou no amplo
salão de baile, ricamente decorado a
flores naturaes, sendo Immediatamen-
te cercado pela alta sociedade porto-
alegrense.

Uma commissão de senhoras, acer-
cando-se do Chefe do governo, pediu-
lhe que transmittisse á sra. Darcy Var-
gas as saudações da mulher gaúcha,
accentuando que todas as mulheres do
Rio Grande do Sul acompanhavam
com o maior carinho o desenvolvimen-

to das campanhas de solidariedade hu-
mana empreendidas pela primeira da-
ma do paiz.
O CHEFE DO GOVERNO RETRIBUE

Juntar-so dois novos casos: o da esqua-
dra franceza do Mcdltcrranoo, sob cujo
destino circulam aa versões mais doa-
encontradas, o o da deportação pura
a França náo oecupada dos alsacla-
nos, dos lorcnos o dos judeus alie-
mães,
O corrcspondehtc prosegue assim: As
relações entro o governo de Vichy c o
do Reich, bem como entro Petain o os
apóstolos da vingança Lavai e Darlan,
entraram num período bastante difü-
oli. Afflrmu-sc quo Lavai se dirigiu
para Paris, afim de tentar impedir a
ruptura definitiva com a Allemanha e
o fracasso do sou plano de collabora-
ção franco-allcmá. Parece que o ma-
rechal ulnda náo percebeu sulficicnte-
mente que o verdadeiro lim do Reich
e reduzir a França á condição do sim-
pies província conquistada. Entretan-
to, Já tem cerlas duvidas quanto á In-
teira honestidade das intenções alie-
mas ao asslgnarem o armisticio. Quun-
to ás divergências entre Petain u La-
vai, os amigos do primeiro no gabtne-
te asseguram que o mesmo levará van-
tagem. Para a maioria do povo fran-
cez, Petain ainda é o heroe de Verdun,
digno de sua confiança".

O correspondente do "Times" diz
ainda que, com grande pezar para La-
vai c Darlan, a esquadra franceza do
Mediterrâneo não será utilizada contra
a Grã Bretanha — ponto de vista sus-
tentado por Petain com a maior flr-
meza.

EXPULSÃO DOS FRANCEZES
DA LORENA

ZURICH, 16 (Reuter) — Segundo
commentarlos divulgados hoje na im-
prensa suissa, o movimento francez 11-
vre exerce actualmente uma certa in-
fluencia na França, a qual augmenta-
rá sua opposíção ao governo do maré-
chal Petain. Essa opposíção tornar-sc-á
mais acirrada em virtude da expulsão
dos elementos francezes da Lorena.

O correspondente do "La Suisse",
em Vichy, annuncia que não só foram
expulsos os habitantes do departamen-
to do Mosclla, retomado á Allemanha
em 1918 — como também aquelles
do departamento do Meurthe e.Mosel-
Ia, que sempre pertenceu á França. Os
residentes estrangeiros, também nume-
rosos nesses districtos, foram convida- I do e que emanam, certamente, de fon-

francez, Assim 6 que durante a ex-
pulado cm massa dos francezes da Lo-
iena, militares allemães forçaram o
bispo de Metz a abandonar sua resl-
dcncla, sem que este prelado pudeàso
levar senão a batina com que se ves-
tia, O mesmo tratamento rceclyram
centenas de sacerdotes francezes, pro-
fessòrea c funecionarios públicos da-
quella província.
O SR, LAVAL CONSIDERADO O 110-
MEM POLÍTICO MAIS INTEGRO IM

FRANCA DESDE A GRANDE
GUERRA

BERNA, 16 (Reuter) — A "Illus-
tratlon" dedica um artigo á persoiia-
lldade do sr. Lavai, sob a asslgnatura
de Coulondre, cm que é qualificado
como o homem político mais Integro e
mais hábil que a Frauça teve, desde a.
guerra de 1914-1818.

O articulista apresenta o actual vice-
presidente do Conselho como "o salva-
dor da França", almejando possa o
sr. Lavai prosegulr na política de leal
collaboração com a Allemanha e sua
companheira do "eixo", politica esta
que jircconlzou quando rigla a política
estrangeira da França". "Quão fa-
cilmente se poderia ter evitado a actual
tragédia da França — conclue o arti-
culista — se o sr. Lavai houvesse per-
manecido no poder e não houvesse sido
substituído por trahidores e vendidos".

Um novo orgam parisiense — "Au
Pllorl" — estranha, em termos lndi-
gnadas, que possam circular ainda ru-
mores "subversivos", acerca das ope-
rações militares e da situação econo-
mica da França.

"E' preciso tomar medidas — aífir-
ma esse orgam — contra taes rumo-
res, que circulam na França e especial-
mente em Paris. Esses rumores se re-
ferem a desembarque de britannicos
na costa franceza, a batatas envenena-
das e "raids" sobre Berlim, onde balr-
ros inteiros teriam sido arrazados".

"Au Pllore" recommenda, a seguir.
a creação de corpos especializados de
"controladores da opinião publica",
encarregados, especialmente, de desço-
brir a fonte de taes mentiras" postas
em circulação com o fim preconcebi

Criêfõ*-d^-íNaçH.o," que viera dar 
"novo 

HOMENAGENS
impvÀsriivJidfe ida construcção de uma
novaijltetÉÍ

Antes de- retirar-se o Presidente Ge-
tullo Vargas ¦ foi ¦ homenageado com

PORTO ALEGRE, 16 — (Agencia j uma taça de champanha. Por ocea-
Nacional) — Os estudantes dc direito J sião. da sua partida do prédio' reno-
de Porto Alegre estiveram hontem, á I varam-se as manifestações e applau-
tarde, no Palácio do Governo, para! sos ao Chefe da Nação.
cumprimentar o Presidente Getulio I 
Vargas. I

O Chefe do governo conversou de-
moradámente com os acadêmicos, tro-
cando impressões, indagando sobre os
professores e o programma de estu-
dos, contando reminiscencias do seu
curso e de sua vida de estudante. |

Depois de longo tempo o Chefe do
governo despediu-se cordialmente dos
estudantes, pedindo á numerasa dele- .
gaçáo que agradecesse, em seu nome,'

7m^
(Z cada' d&j< ctw/tfJaJ

PORTO 'ALEGRE; 16» -^¦-(Agencia
Nacional) (••"¦ Retribuindo'1 a. homena-
gem da Universidade de Porto Alegre,
que lhe outorgou o titulo de profes-
sor "Honoris Causa", o Presidente Ge-
túlio Vargas reuniu em um jantar o
reitor da Universidade e os directores
das respectivas Faculdades.

Estiveram presentes o sr. Abreu Li-
ma, reitor da Universidade; Prado
Lisboa, director da Escola de Enge-
nharla; Freitas de Castro, director da
Faculdade de Medicina; Edgard Sch-
neider, director da Faculdade de Di-
reito, e Gaspar Uchôa, director da Fa-
culdade de Agronomia.

Após o jantar, os convidados man-
tiveram-se em cordial palestra com o
Chefe do governo no salão nobre do
Palácio.

dos a fixar domicilio em outras re-
giões.
AS AUTORIDADES GERMÂNICAS E

O SENTIMENTO RELIGIOSO DOS
FRANCEZES

NOVA YORK, 16 (Reuter) — No-
ticias de Vichy chegada a esta cida-
de informa que o precedimento das au-
toridades germânicas, em diversos pon-
tos da França oecupada, principalmen-
te na Lorena, vem ferindo profunda-

tes judaicas ou britannicas".
O artigo deste orgam — que surgiu

após a oecupação de Paris pelos alie-
mães — deixa presuppôr que, não obs-
tante toda a propaganda contraria, o
povo francez continua a commentar
com independência a combatrldade
britannica, tanto mais que os orgams
que sustentam a politica de aproxima-
ção com a Allemanha falam cada vez
mais em aplicação de saneções.

Londres submettida a mais um prolongado
ataque aéreo germânico

(Conclusão da 1.» pagina).

Agora, ireis vos dispersar e voltar cada
um a seu acampamento, renovar as suas
forças e aprimorar suas armos. E' nessa
alternativa que reside o merecimento des-
sas pugnus. Daqui a tempos vos reunlreis
outra vez, coin mais elementos, com maior
somma de conquistas, com mais segurança
e em sessões plenárias afflrmarels o fruto
de vossas pesquisas c o resultado de vos- i
sas observações, fixareis novas idéas, con-
substanciados nos realizações objecllvas de
vosso pensamento.

Recebei, senhores Congressistas, a sau-
daçõo do Governo do Estodo de São Paulo,
empcnhodu na elevação de nossa cultura,
e na formosura de nossa mentalidade, na
belleza de nossa raça e na grandeza de
nossa gente. Vós, que formaes a columna
intclllgenle dos batalhadores pelos ideaes
do magnitude do Brasil, e representoes o
sciencia medica aprimorada, envolta no
prestigio do trabalho e do estudo.

Formemos i uma frente única de labor
pela integridade c pelo resplendor dc nossa
terra. Procuremos abater os Incultos, sa-
near nossas populações, levantar os hymhos
do fc e da solidariedade moral, cultivar o
amor A pátria, infiltrar no animo dos que
vivem sob este céo a coragem cívica, e a
paixão pelos ditames da Justiço, pregue-
mos os dogmas da liberdode c do contra-
ternizaçâo, façamos, com nossa dedicação
o nosso devotamento, uma nação grande e
majestosa, civilizada e uclla, dessa belle-
za que se veste de paz c de tranquillida-
de, de progresso e de cultura, de amor as
tradições e confiança nas aspirações.

Essas, condensam o nosso espirito no
onseio de harmonia e aotivldode, harmonia
que é o paradiema da liberdade, acti-
viciado que c a força unificadora dos ho-
mens sobre o solo. E, banhemos nosso tor-

, rão amado com as nossas energias e en-
I Ihuslasmos, com nosso trabalho, com o

Noticia-se que os italianos
abandonaram Koritza

ANTES DE AS TROPAS GREGAS INICIAREM A OCCUPAÇÃO, INFORMA
SE QUE A CIDADE FOI INCENDIADA - OUTRAS NOTAS A RESPEITO

' ,TrSn* n««n« rio»' nosso carinho, pregando o cothccisino deOS OCertadOrCS dOS paSSOS dOS mnntínhii!: nn» nn< mn^l^n,documento. ...
médicos, os encamlnhadorcs dos espíritos
na solução dos casos. Mostrastes que não
esvaes acertados ainda na concepção exa-
cta -d" questões apparcntcmente simples.
A questão do ctiologia da litlose Inda é
campo aberto a interpretações. Theorlas
fpparecem c dominam, doutrinas apresen-
lam-se. experiências são feitas, debates são
levantado-,, mas a ultima palavra não foi :
dada, e foram os Ralos X que trouxeram
a clarividcncla para opiniões nefastas, |
condemnando-as. abatendo-as, em seus
princípios, destruindo-as em suas prero-
gativas. Esses auadros bastam, ligeira-!
mente debuxados na tela do pensamento,
pata attestar que vosso Congresso. tão
cheio de ensinamentos, deixou abertos
tantos claros, que sô o estudo constante,
novas reuniões, permanentes investigações,
podem preencher, attlngindo a verdade, cs-
sa verdade tão dlfficil de se vencer e que
tanto maravilha o espirito do homem.
Provastes ainda a necessidade de grande
illustração, dentro dc vossa especialidade.
São o conhecimento da anatomia, da
hhto-pathologia. da cmbrlologia. da oacte-
rlolo"ln. da semiotico a base de vossos es-
tudos. Sem essa prfra angular de vosso
cultura não podercis caminhar, a menos
que queiraes ficar amarrados a conven-
cões e manobras, que enodoam vossa intel-
licencia. Tendes que vir de baixo para
cima pflm de attingir o cume da íüustra-
çfio rdiei-.tilicn. Provastes em vossas inte-
rèssantca mssôcs essa necessidade, paten-
icr.r.rio ric.-ta arte a purc-ra dc vossa per-
crrçâo e o valor d<- vossa mcnlolidade.

amor a essos montonhos que nos mostrom
a formosura do firmamento, a esses valles
regados pelas águas do nosso bem-querer,
a essas cidades, que são o encanto dc
nossa vida.

Vivamos, senhores congressistas, dentro
do Brasil, as horas que a existência nos
dá, labutsndo ininterruptamente pelo a!-
candorar de nossas pretensões de gloria c
sigamos a luminosidade do Cruzeiro do Sul
— que rios aponto o itinerário do bem, do
amor. da paz, da liberdade, do direito, da
Justiço!"

i ATHENAS, 16 (Reuter) — Os ltalla-
nos antes de evacuar Koritza, Incendia-
ram a cidade, emquanto as tropas gre-
gas iniciam a sua oecupação.

* * *
ATHENAS, 10 (Reuter) — Os

círculos militares locaes espsram que
dentro de 48 horas, as tropas gregas
terão capturado Koritza.

Os gregos capturaram as alturas que
dominam a praça forte de Koritza, o
descem das montanhas cm direcção á
cidade, onde esperam penetrar dentro
dc pouco tempo.

Os itallnnos foram vistos abandonan-
do a cidade.
CONTIDO O AVANÇO GREGO NA

FRENTE NORTE .
MONASTIR, 10 (Reuter) — Os ita-

lianos conseguiram conter o avanço
grego na sector da frente norte, mas
as tropa.s da Grec'am ameaçam o por-
to de Edda. i

A INVESTIDA CONTRA KORITZA j
ATHENAS, 16 (Reuter) — A invés-

tida dos gregos sobre Koritza é agora
tão violenta que, segundo fonte fide-
digna, a questão não consiste mais
em" saber se a cidade cahirá, mas se as
forças que se encontram no aselis mu-
ros serão aprl(sonadas. Uma longa
columna de caminhões foi avistada na
estrada de Vallona a oeste de Koritza.

! Esse movimento foi interpretado co-
1 mo o indicio de que os italianos se pre-

As tropas que hoje tomaram a ai- I
dela de Koritza penetraram na Alba-
nia, da mesma forma que os destaca-
mentos gregos avançaram no sector do
Plndo, entre Grammos e Smollka. AU,
os italianos estão batendo em retirada
em massa e os gregos avançam tão
apressadamente que nem tempo têm
de oecupar-se dos prisioneiros e do ma-
teriál abandonado, deixando esta tare-
fa ás mulheres combatentes e ás crlan-

' ças gregas qu* as acompanham.

j CARGAS DE BAIONETAS GREGAS
' ATHENAS, 16 (Do correspondente
! de guerra da Agencia Reuter na Gre-' cia) — Os últimos dias da terceira se-

mana da guerra italo-grega vieram en-
contrar o Grécia levando a luta ao
território inimigo. Somente uma peque-
na parte do território grego, situada
no sector de Eplro, continua em poder
das forças invasoras. No sector norte,
as forças Italianas ahi em operações
vêm enfraquecer a pouco e pouco as
suas posições de Koritza c assim soli-

citam urgentemente a remessa de re-
forços, esperando allivlar a pressão
grega. Entretanto, os soldados Itália-
nos desse sector são fustigados, pelas
forças aéreas da Grécia e da Inglater-
ra. Dessa forma, não podem presumir
de qual direcção devem esperar a pro-

migos em combate aéreo. Na ultima
noite, a artilharia anti-aérea derru-
bou cinco aviões britannicos e a ar-
tilharia da Marinha derrubou mais um
na noite da 15 de novembro.; Seis-de
nossos, appareihos não regressaram. ,-,
, À, esquadrilha "Freií}err, Von, Rich-
toffen" commandada pelo major, Fick
conseguiu sua 5Õ0.a (quinhentas) vi-
ctoria aérea".

O ESTADO EM OUE FICOU
COVENTRY

MADRID, 16 (T. O.) — O corres-
pondente do diário madrilenho "Ya",
em Londres, relata o ataque lmpressio-
nante levado a efeito pela arma aérea
allemã contra Coventry.

O aspecto da cidade — frisa o jor-
nalista — é desolador e as scenas re-
gistadas são tão trágicas, que podem
ser comparadas apenas ao ataque de
ha 3 mezes levado a effeito contra
Castend, em Londres. Centenas de fa-
milias ficaram sem tecto. As donas de
casa não puderam preparar almoço ou
jantar, por falta de gaz. Os serviços
de luz, água e electricidade, estão in-
terrompidos. A cidade está, sendo per-
corrida por gatos e cachorros.

Os bombeiros e voluntários traba-
lham febrilmente para deslocarem os
escombros e» extinguir o fogo ainda rei-
nante. Continuamente chegam de to-
dos as partes da Inglaterra donativos,
viveres, vestuários e medicamentos, que
são distribuídos entre as victimas. Ape-
nas uma rua não soffreu os effeitos do
bombardeio.

O jornalista termina sua nota affir-
mando que jamais os habitantes da
costa ingleza viram, num só dia, tan-
tos aviões quantos appareceram sobre
Coventry. Os aviões, em numero de 400,
sobrevoaram continuamente a localida-
de. O correspondente hespanhol ten-
tou visitar Coventry, porém não con-
seguiu autorização das autoridades, pois
nenhum jornalista pode lá chegar.

O correspondente do diário "A. B.
O;", sr. Calvo, accentua que Coventry,',
segundo testemunhas oceulares, é um |
amontoado de ruínas e escombros. Na

sobre Coventry

nico atacou um comboio a uma distan-
cia de 700 kilometros da costa oeste da
Irlanda. As baterias dos "destroyers"
inglezes não intimidaram o piloto ai-,
lemão, o qual lançou sua poderosa car.
ga contra um barco de 16.0QO. tpnela-
das e contra outro, de 9;30(ú.tpnela-
das. Ambos os navios Incendiaram-se.
Esse êxito é devido ás excellejite»i b»-
ses de que,dispõe a Allemanha desde
a Noruega até o golfo de Blscaya; Ca-
da dia que passa prova que os aviado-
res germânicos sabem se aproveitar
desta situação estratégica. Os caças
conseguiram novos êxitos, e no dia 15
de novembro abateram 7 aviões ini-
migos. A aviação ingleza, na nlite pas-
sada, tentou uma incursão sobre Ber-
lim, porém, os atacantes foram rechas-
sados e perderam 12 appareihos. Na
noite de sexta-feira para sabbado,
aviões britannicos tentaram atacar
Hamburgo, porém foram recebidos pe-
Io fogo cerrado das baterias anti-aéreas.
O communicado de hoje divulga os de-
talhes referentes a esse ataque."

COMMUNICADO DO MINISTÉRIO
DO AR

LONDRES, 16 (Havas) — Os Minis-
terios do Ar e da Segurança Interna
distribuíram á noite o seguinte com-
municado:
• As actividades aéreas inimigas so-
bre a Grã-Bretanha foram dlmnuta1;
desde a madrugada de hoje. Poucas
bombas foram jogadas sobre uma ei-
dade da costa de Kent, causando pre-
juizos de pequena monta e algumas
victimas.

Um apparelho inimigo atacou a
golpes de metralhadora, sem resulta-
do, dois pontos na área de Hebridas.
Não foram registadas victimas nessa
região.

Informações recebidas mais tardo
dizem que durante o ataque inimigo
realizado á noite passada, foram ar-
remessadas diversas bombas sobre uma
cidade da costa ao sul da Grã-Breta-
nha, damnifleando muitas residências
e fazendo numerosas victimas."

xima investida grega
As noticias que chegam a Athenas i noite de sexta-feira

revelam que as cargas de baionetas | cahiu uma verdadeira chuva de bom-
lançadas pelos gregos muito têm custa- bas. Esse bombardeio foi o maior ate
do aos Italianos na sua luta já desln- agora realizado contra o Grã Breta-
teressada. A baioneta constltue a arma, nha.

paravam para evacuar Koritza. A avia-
ção alllada bombardeou essa columna,
dlspersando-a. Uma outra estrada, que
conduz a Koritza, foi cortada hoje pe-

Agradcendo, em nome dos congres-
sistas, o banquete offerecido pelo Go-
verno do Estado, o da Estelita Lins
proferiu um vibrante improviso, no i ,, , .
qual, além de destacar o apoio do In- '°A W; eff^-,S 'fe.S
terventor Federal dr. Adhcnar de Bar- , ™ 

g^^-ggjgjjj ^onde
deada. Quatro canhões de grosso cali-ros ?o 2.° Congresso Brasileiro de Uro-

logia. rtferiu-se, também, aos resul-
tados dos trabalhos desse certame, que
contou com a representação de médicos
especializados de vários Estados da Fe-
tleração.

Após a palavra dos dois oradores,
oue foram vivamente applaudldos, o
dr. Honorio Dias Soares levantou um
brinde de honra ao Presidente Getulio
Vargas, encerrando, assim, o banquete,
que commemorou o encerramento do
2." Connrcsro Brasileiro de Urologia.

bre foram tomados num morro captu
rado pelos gregos.

A cidade de Erzeka foi castigada pelo
fogo de artilharia dos gregos, esta tar-
de. Ansiosos cm aproveitar-se dos me-
nores insuecessos soffridos pelos ita-
lianos. os gregos accentuam a sua
pressão cm todas as frentes, atacando
noite e dia. afim rie não deixar um
momento de descanso ao inimigo c de
não perder a menor opportunidade de
persoSüH-õ

Missão commercial britannica
RIO, 16 (Da nossa succursal, pelo

telephone) — Chega, amanhã, ao Rio,
a missão commercial britannica, che-
fiada pelo marquez Wellington.

Essa missão deverá estudar em nos-
so paiz, todos os problemas relativos
ao intercâmbio commercial britannico-
brasileiro.

Por parte do Brasil intervirá nesses
entendimentos uma commlssáo desi-
gnada pelo governo brasileiro e as-
sim constituída: embaixador Regls de
Oliveira, ministro João Alberto Lins
e Barros, ministro Caio de Mello Fran-
co, major Napoleão Alencastro Guma-
ráes, sr. Francisco Alves dos Santos
Filho, sr. Garibaldl Dantas, prof.
Franklin de Almeida, sr. Ernesto- G.
Fontes, sr. Euvaldo Lodi, sr. Mario
Ludolf, sr. Octavio Bulhões, sr. Valen-
tlm Bouças. sr. Leonardo Truda. sr.
João Firmino, secretario Vasco Tristão.
Leitão da Cunha, cônsul Moreira da
Silva e o sr. José Augusto de Macedo
Soares.

histórica grega e os "evzones" que
delia se utilizam a todo o instante,
crearam nos Balkans a reputação de
serem verdadeiros "demônios".

O fim desta semana veio encontrar
os italianos entre os "evzones" de balo-
neta calada e o mar. Entre o Lago
Prespa e o pequeno Prespa os Itália-
nos lutam desesperadamente e fazem
o máximo esforço possível para evitar
o fechamento do anel de aço formado
por balónetas que agora brilham so-
bre todas as alturas ao redor de Ko-
ritza.

Mais para o sul. os gregos avançam
cada vez mais para o interior da Alba-
nla, partindo de importantes pontos
que oecuparam hontem em Grammos
c Moroba. Essas forças avançam ago-
ra na direcção de Erseka, nas monta-
nhas de Grammos e dominam com seu
fogb de artilharia e metralhadoras a
principal rota de abastecimento do
exercito italiano, de Koritza para Er-
seka e para o sul até o sector de Eplro.
"PRECES PARA QUE DEUS SALVE

A GRÉCIA"
ATHENAS, 16 (Reuter) — "A Egre-

ja da Grécia pensa ser do seu dever
pedir a todas as egrejas christãs do
mundo preces especiaes para que Deus
salve a Grécia da aggressao italiana",
disse hoje o primaz da Grécia, numa
mensagem dirigida a todas as egrejas
christãs."A Egreja da Grécia, continua o pri-
maz, conjura-vos a lançar um appello
a seus fieis, afim de que todas as ai-
mas christãs se juntem esplritualmen-
te ao povo grego, cujos soldados estão
defendendo os princípios seculares da
fê christã".

GEORGE VI VISITA AS RUÍNAS
DE COVENÍRY

(Conclusão da 20.* pagina).
titulam um real triumpho para o sys-
tema da organização regional. O ata-
que allemão a Coventry forneceu a prl-
mclra experiência de maior vulto dos
planos previamente estabelecidos paru
enfrentar taes casos de emergência.
Esses planos foram executados magni-
ficamente. Alto-falantes installados em
diversos locaes de Coventry instruíam
as pessoas desabrigadas, dizendo-lhes
que fossem a pontos de concentração,
onde auto-omnibus as levariam pnrn.
outros lugares.

Não ha possibilidade de qualquer
falta de gêneros alimentícios, porquan-
to o systema de fornecimento do M.l-
nisterio da Alimentação funecionã com
perfeição magnífica.

A população de Coventry comporta-
se de maneira notável, e hoje, sabba-
do, já se entregou ás compras nor-
mães. Nas ruas da cidade ouve-se,
constantemente, os passos dos opera-
rios e o ruido peculiar das pás, remo-

bardeando, com exlto, os principaes ob- yendo °? escombros e segundo as pa-
jectivos militares inimigos, principal- >ft"as,de s?u 

^feito 
"o moral dos

mente na região do Tâmisa, onde 1°PerarIos 
n,a° so"reu ° mln^° <**'

existem importantes depósitos e Instai- jlo AenLÍS!!,HÍL.do Jue_.'^5Í!?.u
lações de carga e descarga. As docas, ¦

CONTINUAM OS ATAQUES DE RE-
PRESALIAS DA AVIAÇÃO

GERMÂNICA
LONDRES, 16 (Reuter) — A Agen-

cia official allemã "D. N. B." dis-
tribulu hoje uma nota na qual adver-
te que as forças aéreas do Reich farão
ataques em represália pelo bombardeio
da "R. A. F." a Hamburgo, durante
a noite de 15 para 16 do corrente.

A agencia diz "Espera-se em Berlim
que esse attentado contra uma cidade
pacifica seja revidado, tal como o as-
salto a Munich, pelas forças aéreas
britannicas, foi respondido com o ata-
que a Coventry".
ADDITAMENTO AO COMMUNICADO

MILITAR GERMÂNICO
BERLIM, 16 (Transocean) — Em

addltamento ao communlcado militar
allemão, o alto commando informou á
tarde:

"A aviação allemã continu'a bom

que se estendem a vários kilometros,
foram parcialmente destruídas e não
poderão ser reparadas em pouco tem-
po. Os vôos de represália e os ataques
das formações aéreas germânicas Ui-
rígidos contra as installações inimigas,
na jornada de 15 de novembro e na
noite de hontem, contribuíram para
debilitar ainda mais o systema defen-
slvo britannico. O trafego, na capital
londrina, mantem-se com grandes dif-
ficuldades. A acção de represália con-
tra Londres se estendeu a outros pon

A maior prova da veracidade das
palavras do Prefeito de Coventry cs-
tá nas gargalhadas, que, de vez em
quando, se ouvem nas ruas em que
os trabalhadores removem os destro-
ços provocados pelas bombas allemãs.

Marcado para hoje o regresso ao
Rio do Chefe do governo

RIO. 16 (Da nossa succursal. pelo
telephone) — Telegramma dc Porto
Alegre informa que o sr. Presidente
Getulio Vargas embarcará, ali. amaníiA,

1 I

í 1

tOS do paiz. Um bombardeiro germa- de regresso a esta capital.

fi
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Domingo, 17 de Novembro de 1940 i CORREIO PAULISTANO

PALÁCIO 00 GOVERNO
Em visita dc cumprimentos no sr. Interventor Federal estiveram, hontem,

na sédc do governo as seguintes pessoas: drs. Olnvo Leonel, prof.s Edmundo
Vasconcellos c Maurício Gudln c srs. Felix José e Diamantino Gama.• • •

O sr. Interventor Federal fez-se representar pelo sr, Horaclo de Andrade,
auxiliar dc seu gabinete, na missa mandada rezar, hontem, pelo cônsul da
Bélgica, cm memória das victimas da guerra.

•;¦-¦»..*

Representou o sr. Interventor Federal, ante-hontem, na festa realizada
pelo Syndlcato Patronal dos Barbeiros e Pentcadores de S, Paulo, o sr. Ho-
ritcio de Andrade, auxiliar de seu gabinete.

* *
O sr. Interventor Federal, por intermédio do tenente Arrlson de Sousa

Ferraz, dc sua casa militar, apresentou cumprimentos ao dr. Oscar Rodrigues
Alves, por motivo da passagem de sua data natallcla.

* *
O sr, Interventor Federal, por intermédio do tenente Arrison de Sous;1

Ferraz, de sua casa militar, fez-se representa: no desembarque, na estação
do Norte, do sr. major Adelino Baithazar, apresentando-lhe boas vindas.

* »
Por Intermédio tio tenente Arrlson de Sousa Ferraz, o sr. Interventor

Fed-ral apresentou cumprimentos no dr. José Alvaes Rublfto, por motivo da
passagem do 1." anniversario de gestão na presidência da Caixa Econômica
Estadual. * *

O sr. Interventor Federal fez-se representar pelo tenente Arrlson de
Sousa Ferraz, nas solennidadcs commemoratlvas da proclamação da Repu-
blica, realizadas na Rndio Plratinlnga.

* *
Representou o sr. Interventor Federal, nas solennidndes commemorativas

da proclamação da Republica, levadas a effeito na Radio Record, o tenente
Arrison de Sousa Ferraz, de sua casa militar.

# *
O sr. Interventor Federal, por intermédio do tenente Arrlson de Sousa

Ferraz, de sua casa militar, fez-se reiresentar na missa celebrada na Egreja
rie Santa Cecília, em suffragio das victimas do desastre oceorrido com o
avião "Cidade dc Santos", dn Vasp, no Rio de Janeiro.

* *
O sr. Interventor Federal, por intermédio do dr. José de Moura Rezende,

acompanhado do dr. Miguel Coutinho, respectivamente, Secretario da Jus-
lica c chefe de seu gabinete, fez-se representar no embarque, para o Rio, do
dr. Waldemar Falcão, Ministro do Trabalho.

* «
Representou o sr. Interventor Federal, na inauguração dos retratos dos

drs Getulio Vargas, Adhemar de Bnrros e Oscar Thompson, renllzada, hon-
tem no grupo escolar "Oscar Thompson", o sr. Horncio de Andrade, auxiliar
de seu gabinete. * *

Esteve na sede do governo afim de agradecer ao sr. Interventor Federal
o ter-se feito representar na missa, em suffragio da alma dos mortos na
ciierra o sr. Henri Van Deurscn, cônsul da Bélgica em S. Paulo.* # *

Em nome do sr. Interventor Fede ral, o dr. Franchlni Neto apresentou
cumprimentos ao embaixador Baptista Luzardo, de passagem por esta capi-
tal, com destino ao Rio de Janeiro.

Regressou hontem ao Rio o|Dr. )ose Rubiao
sr. Ministro Waldemar Falcão
VISITA REALIZADA POR S. EXC, Á DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO

- HOMENAGENS RECEBIDAS

HOMENAGEADO, O NOSSO PREZADO COMPANHEIRO, PELO

PRIMEIRO ANNIVERSARIO DA SUA GESTÃO NA PRESIDÊNCIA

DA CALXA ECONÔMICA ESTADUAL

IDEM, IBDEM...
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A data de hontem, conforme notl-
ciámos, assignalou a passagem do prl-
meiro nnnivcrsnrlo ila gestão do nosso
estimado companheiro dc trabalho, sr.
dr. José Ituhião, rcdactor-chcfc do
"Correio Paulistano", na presidência
da Caixa Econômica Estadual.

Personalidade sympathica e bondosa,
aluando aos seus cxcepcionacs conlicci-
mentos sobre economia e finança u'a
maneira toda própria dc tratar ns seus
auxlllarcs, a administração do sr. dr.
José Rublão, á frente daquelle Impor-
tante Instituto dc credito estadual, Já
está marcada como uma das mais bri-
lhantes e fecundas, conquistando, o
nosso illustre companheiro, o respeito,
a admiração c a amizade dc totlos os
funecionarios, sem distlncção de cate-
gorias, da repartição da rua Wcnccslau
Braz.

Assim é que, pela cphcmcridc du
licntcm, recebeu o sr. dr. José Ru-

estima e admiração, ao mesmo tempo
que o reconhecimento pelos relevantes
serviços que, não somente aquella Ins-
tltuiçSo, mus também aos seus subordl-
nados, vem s. s. prestando, desde o
primeiro dia da sua invcstldura no ele-
vado cargo.

Saudado por um dos seus auxiilares.
o nosso bcmquisto companheiro de tra-
Ijiillio agradeceu, cm formoso improvi-
sO, a homenagem que lhe era prestada,
ttíisim como a presença, naquclle mo-
mento, cm seu gabinete, de todos os
funecionarios du Caixa.

Finalizando as suas palavras, incitou
o sr. dr. José Rubião, nos seus auxi-
Uares, a que continuassem, como até
agora vêm fazendo, a prestar a sua de-
cldid.i collaboração aos seus dlrigen-
ter, porque, assim, contribuem par* o
prestigio, cada vez maior, do importan-
te estabelecimento de economia popu-
lar, beneficiam a collcctlvidadc do Es-

os es-
blão, em seu gabinete de trabalho, ex-1 "«o e da Nação, e compensam <

presÊivas e significativas homenagens I feços c os serviços dispendidos e pres-
do funcclonalismo da Caixa Econômica I '•'«>"« P*'» administração.
Estadual. Dlrectorcs, secretario do' Prolongada salva dc palmas coroou as
Conselho, contadores, chefes dc secções, | ultimas palavras (lo sr. dr. José Rublãn
acompanhados de todos os demais I que, cm seguida, foi cumprimentado e
funecionarios, foram tributar-lhe a sua' felicitado por todos os seus auxiilares.

Relendo manifestos.,.
Flagrante do regresso do sr. Ministro Waldemar Falcão para a capital do paiz

XVII

(Especial para o "Correio Paulistano") NUTO SANT'ANNA

E decois nasceu o príncipe d. João s.oluta c decisiva approvação daquella
Carlos Borromeu. Logo no dia seguin
te, mandou d. João publicar os dois
celebres decretos de 7 de março de
1821, ambos decisivos na historia da
nossa nacionalidade: está nelles can-
tido, indubitavelmente, o germe da in-
dependência.

Num, sente-se, em toda a extensão,
a lamentável fraqueza, a irreprimi-
vel dubiedade do rei; dá, a contra-
gosto, um golpe anniquilador nas nos-
sas aspirações autonomistas; no ou-
tro, como que arrependido, procura
suavizar esse golpe, acenando aos bra-
sileiros descontentes com uma repre-
sentação inócua ás Cortes de Lisboa.

São de uma eloqüência c significa-
ção Ilimitadas.• No primeiro, d. João, lacrimosamen-

•te, diz dp inicio que se dignou a "Di-
Vina> Ffbvidencia de conceder, após
numa tão devastadora Guerra, o sus-
pirado beneficio da Paz Geral entre
todos os Estados da Europa", permit-
tindo "que se começassem a lançar
as bases da felicidade da Monarquia
Portugueza, mediante o ajuntamento
das Cortes Geraes, extraordinariamen-
te congregadas na sua muito nobre
e leal Cidade de Lisboa, para darem,
a todo o Reino Unido de Portugal,
Brasil e Algarves, numa constituição
Politica oonforme os princípios libe-
raes, que, pelo incremento das luzes,
se achavão geralmente recebidos par
todas as Nações".

Em seguida, no mesmo tom sinuo-
so, interpreta a seu modo os ideaes

Constituição, para ser geralmente cum
prida e executada, sem aiteração c
sem differença, em todos os Estados
da sua Real Corte, fora servido de as-
sim o declarar, pelo seu decreto de
24 dc Fevereiro, prestando, juntamen-
te com toda sua Real Familia, Po-
vo c Tropa da Corte, solenne jura-
mento de observar, manter e guardar
a dita Constituição, neste c nos mais
Reinos c Dominios da McnSrquia, tal
como ella fosse deliberada, feita e
accordada pelas mencionadas Cortes

Viajando de avião, regressou, hontem,
á capital do paiz o sr. dr. Wnldemar
Falcão, Ministro do Trabalho, após
uma rápida estada em São Paulo.

S. exc, que viajou pelo avião das
11,30 horas, teve um embarque muito
concorrido, vendo-se no aeroporto dc
Congonhas grande numero de altas
autoridades e amigos do Illustre titular
da pasta do Trabalho.

Entre os presentes a reportagem
pôde notar os srs. dr. Moura Rezen-
de," Secretario da Justiça e represen-
tante do sr. Interventor Federal; sr.
Antonio Emygdio de Barros Filho, che-
fe da casa civil da Interventoria; dr.
Carneiro da Fonte, Chefe de Policia;
Miguel Coutinho, chefe do gabinete;
representantes dos demais Secretários
de Estado e do Prefeito da Capital;
Luis Mezavilla, delegado regional do
Trabalho; altos funecionarios desta
Delegacia, presidentes de organizações
trabalhistas e associações de classe.

NA DELEGACIA REGIONAL DO
TRABALHO

tro do Trabalho dr. Waldemar Falcão,
esteve nas inste Ilações da Delegacia
Regional do Trabalho, cujas principaes
dependências percorreu e visitou demo-
radamente.

S. exc. chegou ao local acompanha-
do pelos srs. drs. Luis Mezavilla e Ma-
nuel Carlos Siqueira, director do De-
partamento Estadual do Trabalho, sen-
do cumprimentado, ali, pelos funcclo-
narios, a cuja frente se achava o sr.
Mario Pimenta de Moura, assistente-
technico da Delegacia e demais pre-
sentes, entre os quaes se encontravam,
também, presidentes e vogaes de jun-
tas de conciliação e membros de syn-
dicatos e associações.

Saudando o illustre visitante, em rio-
me dos membros das juntas de concl-
liação, falou o sr. Rio Branco Para-
nhos, que discorreu sobre o crescente
prestigio da Justiça do Trabalho, apre-
ciando elogiosamente a acção do de-
legado regional de São Paulo, que tu-
do vem fazendo para dar maior ampli-
tude aos trabalhos, dotando os executo-

Antes de seu regresso, o sr. Minis- res da mesma, nesta capital do appa-

relhamento indispensável ao bom des-
empenho das suas funeções.

Analysou também a obra que vem
sendo realizada pelo sr. dr. Waldemar
Falcão á testa do Ministério do Tra-
balho terminando por dizer que as cias-
ses trabalhadoras do paiz graças á sa-
bia orientação de s. exc. sentem-se
hoje amparadas e confortadas pela
certeza de um futuro melhor.

VISITA A' ESCOLA DE SELECÇÃO
PROFISSIONAL

A's 8,30 horas o Ministro sr. dr. Wal-
demar Falcão visitou a Escola de Se-
lecção Profissional installada no edi-
ficio-séde da Sorocabana. Ali também
s. exc. se fez acompanhar pelos drs.
Luis Mezavilla c Manuel Carlos Si-
que-ira, sendo recebido pela directoria
da instituição que possibilitou a s. exc.
uma visita detalhada a todas as depen-
dencias.

O dr. Waldemar Falcão mostrou-se
multo bem impressionado com a orga-
nização e actividade desta instituição.

LELLIS VIEIRA

lanto sc assignalou nos antigos tem-, Quanto ao segundo decreto, era laço-
os ., nico, ou antes, menos verboso: haven-
E'„„,„ „„,„„;¦,.,,• „ „hnrmp. nr.eresRen-' do nroclamado a 24 de fevereiro

políticos reinantes, fazendo abstração sidade, com que lhe cumpria precn-
das facções, reunindo discricionária- cher ainda oá mais árduos deveres,
mente gregos e troianos em um só que lhe impunha o prestado Jura-
partido, quer dizer, no partido da Me- mento, que fizesse ao bem geral dc
tropole. O Brasil afastava-se em sua! todos os seus Povos hum dos mais
imaginação, diminuia-se, já se recolo-
nizava. Por seu turno, perdia o mo-
narcha os ares absolutistas dos Bra-
gança. O liberalismo das Cortes domi-
nava;o. Submettia-se. E mentia cons-
cientemente a si mesmn c aos seus
contemporâneos, quando affirmava Io-
go após, no mesmo engenhoso decre-
to, que "constando, na sua real pre-
sença, por pessoas doutas e zelosas
do Serviço de, Dcos e seu, que os ani-
mes dos seus fieis vassallos, princi-
palmenlc dos que se achavão neste
Reino do Brasil, anciosos de manto-
rem a união e integridade da Monar-
quia, fluetuariam cm hum penoso cs-
lado de incerteza, emquanto elle não
houvesse por bem Declarar, de huma
maneira solenne, a sua expressa, ab-

para amenizar o choque, accrcscen- do proclamado a 24 de fevereiro a
tou logo, prudentemente, que "deixara j Constituição Geral da Monarchia,

. ,na Corte, ao seu muito amado c pre-] "qual fosse deliberada, feita c accor-
Geraes do Reino, ordenando, outrosim,! za(Jo fj]n0| 0 prjncjpe Real do Reino1 dada pelas Cortes da Nação a esse
acs governadores, capitães generaes, j Uni(,0 encarregado do governo provi-! fim extraordinariamente congregadas
authoridades civis, militares e eccle- j iorjo 

'flo 
Reinò do Brasil, cm quanto na sua muito nobre e leal cidade de

siasticas, em todas as Provir/cias, pres- ne|lc se n-o acnasse estabelecida a'Lisboa; e cumprindo que de todos os
tassem e deferissem a todos os seus constituição Geral da Nação." I Estados deste Reino Unido íoncprres-
subditòs e subalternos semelhante Ju-, D fcjopoiainal que anteriormente sejsc hum proporcional numero-dè depu-

inquietara com a sorte do marido e dos lados a completar a Representação Na-
filhos (do nascido e do que ia nascer*, I cional: havia por bem ordenar que nes-
tivera no leito, em que ammamentava o te Reino do Brasil e Domínios Ultra-
herdeiro dos Bragança, então com 24 marinos se procedesse desde logo a no-
horas dc vida, essa noticia: o sogro meação des respectivos deputados, na
venerando officiallzara de publico a fôrma das Instrucções que, para o
permanência de d. Pedro no Brasil, mesmo effeito, forão adoptadas no Rei-
Tranquillizara-se, contente. Era essi no'de Portugal, c que como o Decreto
a sua aspiração. O príncipe, que ali baixa vão, atsignadas por Ignacio da
estava a seu pé, suado e fremente, che- Ceuta Ouintella, seu Ministro e Secre-
gado num galope só, do Paço da Cl- tario dc Estado dos Negócios do Rei-
dade ao Paço da Boa Vista, teria que no; pelo que, acs Governadores e Ca-
lutar, sem duvida: havia dividas im- pitães Generaes das differentes Capita-
mensas e immcnsas discórdias politi- nias, sc expediriam as necessárias Or-
ca" Mas, na terra verde c rica, flores- dens para fazerem cffectiva a parti-
cia um povo de natureza pacifica, da dos ditos Deputados á custa da sua
Venceria Real Fazenda."

Fei o'que teria refleetido, lendo o' Kra' evidentemente, quasi um su-

decreto cm que d. João, minucioso,
proseguia, dizendo que, "para que os
seus povos deste mesmo Reino do Bra-
sil pudessem, quanto antes, participar

ramento, como hum novo penhor e
vinculo, que devia assegurar a união
e integridade da Monarquia".

Depois desse exordio mais ou me-
nos manhoso e capeioso, chega ao
ponto nevrálgico e desembuça-se, ex-
plicando com redundâncias, com dif-
fieuldades, quasi num terror de pro-
vocar escândalo e revolta que, "sen-
do, a primeira e, sobre todas essen-
ciai condição do Pacto Social, nesta
maneira acceito e jurado por toda a
Nação, dever o soberano assentar a
sua residência no lugar, onde se ajun-
tarem as Cortes, para lhe serem prom-
piamente apresentadas as leis, que se
ferem discutindo, e delle receberem,
sem delongas, a sua indispensável
saneçãò, exigia a escrupulosa religio

custosos sacrifícios, de que era capaz
o seu paternal e regio coração, sepa-
rando-se, pela segunda vez, dc vas-
sallos, cuja memória lhe seria sempre
saudosa e cuja prosperidade jamais
cessaria dc ser, em qualquer parte,
hum dos mais assíduos cuidados do
seu Paternal Governo".

Portanto, cumpria que, "cedendo ao
dever, que lhe impuzera a Providencia,
de tudo sacrificar pela felicidade da
Nação, resolvesse, como tinha resolvi-
do, transferir de novo a sua Corte para
a Cidade de Lisboa, antiga sede e berço

borno material e moral: no primeiro
caso, concorria com as despesas, o que
adoçava as circumstancias, embora is-
no cc explicasse; no segundo, acenava
com aquella problemática representação
aos que submettia á priori ao conteu-
do da Carta Magna cm gestação, além
dc os expoliar, com a sua partida, das

A C0IÀCÃ0 DO MARCO NA
FRANÇA

NOVA YORK, 16 (Reuter) —
Um radio allemão aqui captado in-
forma que o marco será doravante
cotado 

"em 
tedo o território fran-

cez, na base dc 20 francos.
Antes da guerra o marco era

ectado por 0 francos do cambio
official e ho 'commercio livre por'
G francos.

Descoberta a primitiva bandeira
do México

HAVANA, 16 (H.) — Foi descoberta
numa officina mecânica a primitiva
bandeira mexicana desfraldada D21
padre Hidalgo, na cidade de Dolores,
por oceasião da independência do Me-
xico. Existem documentos que compro-
vam a authenticidade dessa bandeira e
que a mesma pertence aos descendeu-
tes dos heroes da independência me-
xicana.

PREVISÃO DO TEMPO

das vantagens da representação nacio
nal, enviando proporcionado numero
de Deputados Procuradores ás Cortes
Geraes do Reino Unido, em outro De-
creto, da mesma data, dava as pre
cisas
logo, se começasse a proceder, em to
das as Províncias, á eleição dos mes-
mos Deputados, na fôrma das instru- j completaria o resto.
cções, que, no Reino de Portugal, se E cresceria, violenta c victoriosa, a
adeptarão para esse mesmo effeito". onda reaesionaria.
E mais que "passassem, sem demora, Emfim, num grande lance que, cm-
á Corte, os que successivamcntc fossem I bora não o parecesse, muito tinha de
sendo nomeados, afim de o poderem épico, podendo ser dc imprevisíveis
acompanhar os oue chegassem antes da | conseqüências, El-Rcy, a 7 de março de

preregativas que naturalmente lhes ad
dTtermmâ^õcrVlrr-aruerdesd^viam do velho contacto diuturno e di-

I recto com a Corte.
Em Portugal, a intolerância maligna

original da Monarchia, afim de ail&sua sahida do Reino, tendo aliás pro- 1821, jogava na meas as cartas do ba-
cooperar com os Deputados Procurado- videnciado sobre o transporte dos que ralho, isto c, com mais precisão, numa
res dos Povos na gloriosa empresa de depcis dessa época, ou das outras pro- pcriphrasc menos anodina, dc inter-
restituir á briosa Nação Portugueza vindas do Norte, houvessem dc fazer pretáção menos vaga c complexa:
aquelle alto grau dc esplendor, com que viagem para aquelle seu destino". | accendia o estupim da bomba...

Previsão do tempo para o Es-
tado de São Paulo, organizada
pelo Serviço Nacional de Mcteo-
rólôglái atí ás 2 horas dc hoje.

TEMPO — encoberto sujeito
ainda a chuvas passageiras me-
lhorando após.

TEMPERATURA: ligeiro dc-
clinio.

VENTO — de sul a leste fres-
COS.

LOTERIA DE SAO PAULO
Na 9.a pagina da edição de hoje,

publicamos a lista dos prêmios da
extracção de hontem, da loteria de
São Paulo.

A literatura politica do Departamento do Archivo do Estado é co-
piosa e lindamente evocadora.

Ha naquclla casa de preciosidades documentárias um manancial
inesgotável de livros, papeis, relatórios, mar.uscriptos e obras que cons-
tituem o formoso acervo das glorias seculares.

Neste instante, em que acabamos de commcmorar o 51." annlver-
sario da proclamação da Republica, não é demais recordamos que os
primeiros movimentos da esphera official cm São Paulo, foram os da
ascensão ao governo provisório, dos srs. Rangel Pestana, Prudente de
Moraes c coronel Mursa, sendo nomeados a seguir: chefe de Policia,
dr. Bcrnardino de Campos; 1." delegado, dr. Paulo dc Sousa Queiroz; 2.'
delegado, Luis Americano; Secretario do Governo, dr. Júlio César Fer-
rcira dc Mesquita; auxiliar desta Secretaria, coronel Francisco José da
Silveira Lobo; assistente no Thesouro, dr. José Alves Cerqucira César;
officiaes de gabinete, Horacio de Carvalho, dr. Álvaro de Toledo.

Assim começou a vida republicana na capital. No dia 17 de no-
vcinbro, precisamente nesta data, ha 51 annos, o dr. João Mendes de
Almeida, chefe do Partido Conservador, publicava longo manifesto, dos
quaes vamos transcrever excerptos:

"A Republica é hoje no Brasil, um facto consummado, contra o
qual fora inane reagir, desde que a familia imperial, cedendo ás circums-
tancias, submetteu-se á intimação e seguiu viagem para a Europa.
Também não tinha ella outra resolução a tomar senão essa; porque, em
uma cidade como o Rio de Janeiro, dc mais de duzentas e cincoenta mil
almas, náo encontrou o espirito dc reacção que era de esperar, contra
o modo summario, peremptório, estupendo, da installação do novo re-
gime. O ministério de 7 de junho, com o seu plano financeiro, e com
seus conflictos militares, quer no Exercito, quer na Armada, nao poma
conduzir a outra solução o Brasil. Feitas as eleições geraes em primeiro
eterutinio, assignalamos na "Sentinella da Monarchia", de 24 de se-
tembro, os perigos que as instituições constitucionaes corriam ao grito
dc "Abaixo a Monarchia", escrevemos nesse dia:"

"Em verdade, tudo no Brasil está desorganizado. Não ha institui-
ção alguma, ante a qual não esteja crecto um mui colossal ponto de
interrogação. A sociedade acobardou-se e obedece servilmente á acção
dos mais audazes, contra os quaes sente-se impotente a autoridade
publica para applicar-lhcs as leis penaes. Os governantes, vendo tudo
Ikso abafado, tanto em baixo como em cima, vão fazendo politica "ex-
tractlva" e tirando deste estado de coisas todos os proveitos "pessoaes",
para assegurar o futuro da mulher e dos filhos... O dia de amanhã
é um verdadeiro enigma. Cumpre fundar dc uma vez a verdade poli-
tica, e, cem ella, a verdade social. E' preciso arrancar ao estado de
c;uvida, que só a fraqueza governamental tem alimentado, o prestigio
nas Instituições constitucionaes".

"Nunca se desenhou mais carregada de electricidade a situação
politica no Brasil. Tudo marchava perfeitamente bem; o ministério
collocara-se na mais plena sympathia da acção, por suas primeiras
medidas financeiras.

Infelizmente porém, a febre bancaria, gerando cm uns suspeitas de
cumplicidade, em outros apreensões dc desastre, veio toldar a bôa fama
de que o gabinete gozava."

"Por mais que lêssemos os jornaes do Rio dc Janeiro, não viamos
senão uma certa imprevideneia, tomando as proporções de fatalidade.
O ministério, cm vez de cuidar dos negócios públicos, andava atarefado
com as festas aos chilenos."

"Não era, pois, somente, o ministério dc 7 de junho que teria de
ser enxotado ante uma demonstração .militar; o throno mesmo estava
em perigo". O chefe do Partido Conservador, depois de declarar no
manifesto que não acompanharia o regime republicano, dando assim
plena satisfação aos seus correligionários, conclue:"Com quasi 59 annos dc edade, c portanto já com os ossos assás
endurecidos para affciçoarmo-nos ao novo regime, preferimos guardar
e manter respeitosamente a velha bandeira, até que Deus seja servido
chamar-nos á sua presença, para julgar nossas culpas. Sou de hoje
cm deante, só e apenas, pae dc familia e advogado".

Visitaram o Archivo do Estado durante a semana finda, innume-
ras pessoas e consulentcs: Olavo Dias, collccção do "Correio
Paulistano" de 1886; Thomaz Pimcntel, Historia de São Paulo;
Theophanio Mondim Pestana, "Correio" antigo; Edith Rabello
Teixeira, do Dep. de Saúde, Annuarios de 1907 e 1908; Djalma Corrêa
Moraes, Historia das Bandeiras; Manuel Corrêa Lemos, a mesma obra;
Joaquim Mauricio de Abreu, "Diário Official" do Estado; João Janua-
rio, "O Estado"; Nicolau Renno Turano, "Folha da Noite"; dr. Alber-
to J. Robbe, "Diário de São Paulo" de 1870, etc.

Permanecem as salas do Departamento do Archivo do Estado, tm
constante actividade de estudos quer por parte dos seus funecionarios
quer por grande numero dc pesquisadores que procuram os seus do-
cumentos seculares.
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Polemizando com Gonçalves Ledo e

outros, indigna-sc contra os que ai-
legavam certos precedentes para in-
nocentar o ministro da guerra. "Isto

se não pode supportar — exclama. —
Pois ha de um deputado atrever-se
a nos aconselhar o crime, a preva-
ricação e a injustiça?".

Insistia pela aceusação do ministro,
embora tivesse plena consciência dos
perigos que ameaçavam cs que assim
vol assem. "O militar, acabada a ses-

Hcilanda Cavalcanti a intervir
Sr. presidente, o que v. exc. de- jj

ve fazer é mandar despejar as gale- ?•
rias. •{

E o ministro da Justiça: ::
Srs. das galerias (olhando para jj

são. terá commissão para os confins ela:

a galeria do mar) em nome de sua
majestade eu requeiro silencio, e or-
riem!

O sr. Paula Cavalcanti não esteve
pelos autos. Aparteia com veemen-
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do Império; o magistrado, ou será re-
lardado na escala do seu adeantamen-
lo. ou será aporentado; e o empre-
gado temporário terá talvez, hoje mes-
mo. o seu decreto de demissão; te-
mos de tudo isto exemplos. Mas que
importa tudo Isto. quando a Consti-
tuiçáo nos impõe a cbrlgação de ac-
cusar o ministro prevaricador?"

O ambiente escaldava. Segundo as
expressões de um dos defensores do
tencntc-gcneral Oliveira Alvares, o
deputado e ministro Clemente Perei-

ra, a Câmara se constituirá "em tri-
bunal de um grande jury de aceusa-
ção". Na sessão de 18 de julho, um epi-
sódio significativo se verificou. Gale-
rias apinhadus. Viam-se ali militares
em grande numero. Fala o depu-
tado Sousa França, que, em determl-
nado momento, allude ao juramento
da Carta, feito cm 1825 pelo impera-
der dc modo anti-cons.ltucional.

Teixeira de Gouvêa, ministro da

Justiça, chama o orador á ordem. Ha,
segundo o tachygrapho, "grande ru-
mor na galeria de terra". O sr. Ma-
laquias brada que a pessoa do impe-
rador c sagrada e inviolável. Con-
tinua o sussurro. O presidente Arau-
jo Lima requer silencio, e Teixeira
dc Gouvêa exclama que Sousa Fran-
<a rmittira "uma proposição anareni-

— O sr. deputado ministro da Jus-
tiça é que devia ser chamado á or-
dem; porque não se pode chamar a
ordem a nenhum sr. deputado; o sr.
presidente aqui é quem impõe silen-
cio; as galerias não podem chamar
á ordem, nem impor silencio; nas ga-
lerias não se manda nada; é o sr.
presidente quem governa e quem man-
da aqui.

Vasconcellos requer que se leia o
regimento, pois os deputados tinham
que dar o seu voto "com toda a im-
parcialidade", e não podiam "ser in-
fluidos por partidos ou ameaças de
ninguém".

Fcljó, o«mo secretario, leu o regi-
mento, e dahi a pouco vae para a
tribuna afim de dizer que votaria com
a sua consciência, suecedesse o que
suecedesse.

Na sessão de 20 de julho foi a ma-
teria liquidada. Cahiu o pedido de ac-
cusação, por 32 contra 39 votos.

A "Aurora Fluminense" desse dia,
n. 215, dá a relação dos dois grupos
que se dcfroni„r->m. Entre os que de-
fenderam o minisv.o ha alguns no-
mes já bem conhecidos pelo seu di-
reitismo, como Teixeira de Gouvêa,
Miranda Ribeiro, Monteiro de Barros,
Calmou, o bispo do Maranhão, o ar-
cebispo da Bahia. Temente Pereira-
Ledo, Cunha Barb. ia, Nabuco de
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sicionlsta de outros annos, o sr. Cunhai Cândido de Deus e Silva e elegeu dois
Mattos. novos, Manuel José de Araújo Franco

Contra o ministro se collocaram: e João Fernandes de Vasconcellos, am-
Vasconcellos. Limpo de Abreu, padre Ibos bacharéis.
José Custodio Dias, "--'-¦ = - •-- " -..-—...-..

> -s ¦¦¦ npvpra *er chamado á ordem.
k Sa o" """urro. rom vozerios Araújo. Medeiros n„mes , um oppo-

Custodio Josc
Dias, José Bento Leite Ferreira de
Mello, Paula Cavalcanti, Luis Cavai-
canti, Hollanda Cavalcanti, Paula AI-
buquerque. Gemes da Fonseca, Mou-
ra, Castro e Silva, Barbosa, Mareei-
Uno de Brito, Assis Barbosa, Lino
Coutinho, Ferreira França, Soares da
Rc.lui, Costa Carvalho, Avelino Bar-
bosa, Pacheco. Fcljó, Ornellas, Salga-
do, Odorico Mendes, Braulio Muniz,
Nunes Pires, Machado de Oliveira,
Duarte Silva, Xavier de Carvalho, Cos-
ta Villar e Sousa França.

* * *
A assembléa, evidentemente, já es-

tava aquém da opinião de seus cons-
tltuintes. O avanço democrático se
aprofundara e se estendera nesses an
nus agitados. Foi o que revelaram as
eleições rara a legislatura a iniciar-se
em 1830. Novos nomes appareceram.
e foram diplomados.

O Pará excluiu da sua representação
os deputados Nabuco de Araújo e o ar-
crbijpo do Maranhão. Conservou .loãn

O Maranhão conservou apenas Odo-
rico Merulcs e Braulio Mdnlz. Elegeu,
pela primeira vez, Antonio Pedro da
Costa Ferreira e Manuel dos Santos
Martins Vallasques. O Piauhy prefe-
riu ao. padre Pedro Pereira Pinto do
Lago o conego Antonio Fernandes da
Silveira, que aliás optou pelo Sergl-
pe, sendo substituído pelo supplente
padre José Monteiro de Sá Palácio.

No Ceará, só se reelegeram Manuel
do Nascimento Castro e Silva e Antonio
Joaquim de Moura, reapparecendo o
deputado ás Cortes de Lisboa e á
Constituinte, padre José Marciniano de
Alencar.

O Rio Grande do Norte elegeu José
Paulino de Almeida e Albuquerque e a
Parahyba do Norte só conservou, dos
antigos, Augusto Xavier de Carvalho
e Gabriel Getulio Monteiro de Men-
dança, este, aliás, mandado na legisla-
tura anterior pela província de Matto
Grosso.

Pernambuco reelegeu apenas Araújo
Lima. Hollanda Cavalcanti, Luis Ca-
valrantl r Paula Albuquerque; a Bahia,

Ferreira França, Lino Coutinho, Cal-
mon. Soares da Rocha, Costa Carva-
lho e Almeida Torres (este aliás elei-
lo anteriormente por Minas), excluindo,
entre outros, o bispo d. Marcos An-
tonio de Sousa.

Quanto ao Espirito Santo, conservou
Baptista Pereira, Goyaz, Cunha Mat-
tos, Santa Catharlna, Dlogo Duarte
Silva, Rio Grande do Sul, nenhum dos
da antiga legislatura. São Paulo ex-
clulu Medeiros Gomes (o magistrado
que absolvera Chichorro), o Andrada
Costa Aguiar, Ignacio José Vicente da
Fonseca, Chagas Santos e Oliveira Sal-
gado, só conservando Paula Sousa,
Fcijó, Pacheco e Ornellas. Suppriram
os claros: Raphael Tobias de Aguiar,
Antonio Paes de Barros, Lourenço Pin-
to de Sá Ribas, coronel Joaquim Fio-
riano de Toledo e Rodrigo Antonio
Monteiro de Barros.

Mais inalterável se manteve a repre-
sentação de Minas, mas mesmo ali
houve as eliminações de Antonio Au-
gusto Monteiro de Barros, Antonio da
Rocha Franco, Almeida Torres (eleito

I pela Bahia), Manuel Ignacio de Mello
e Sousa, Joaquim José Lopes Mendes
Ribeiro, Plácido Martins Pereira. José

plcnte pelo Rio de Janeiro) e João
jj Joaquim da Silva Guimarães, cujas
}j vagas foram preenchidas por Aureliano
jj de Sousa e Oliveira Coutinho, Manuel
jj Gomes da Fonseca (cm 1826 eleito por
jj Pernambuco), Baptista Caetano de AI-
" meida, Antonio Maria dc Moura (pa-
jj dre), Antonio Pinto Chichorro da Ga-

ma, Honorio Hcrmeto Carneiro Leão,
Bernardo Bclisario Soares de Sousa,
João Antonio de Lemos, o redactor da
"Aurora Fluminense" Evaristo Ferreira
da Veiga e o Andrada Mártim Tran-
cisco, chegado do exilio, com seu irmão
José Bonifácio, que aliás apenas sc
pôde eleger supplente pela Bahia.

No Rio de Janeiro as'mudanças fo-
ram as mais sensíveis, só se conser-
vando na respectiva representação Gnn-
çalves Ledo e Clemente Pereira. A elei-
ção deste ultimo, mesmo assim, foi va

diz, "é suspeito.
Lembra que. por suspeito, até elle.

Fcijó, fora vigiado, e mandado sair dn
Império. E tudo dito sem a "habilidade
dc assumir cxnressõcs patheticas!' (21
de maio dc 18.10).

Outra teria sido, sem duvida, a opi-
nião dc Fcijó e seus amigos, notada-
mente em relação a Clemente Pereira,
re essa discussão sc travasse imme-
diatamente após a sessão de 21 dc ju-
nho, quando a Câmara recebeu infor-
mações de que o decreto de suspensão
das garantias não só existira para Per-
namhuco e Ceará como se fizera exten-
sivo á Bahia c algumas outras provin-
cias.

Evaristo da Veiga pediu logo que es-
ses papeis fossem impressos, "para se
fazer publico quanto esses homens
eram malvados, c inimigos de sua pa-

lentemente impugnada, pelas tropelias tria adoptiva e da nossa liberdade."
que' commcttera quando ministro do

XVII
DA MORTE DE BADARÓ* A' QUE'DA

Império, juntamente com a do repre-
sentante gaúcho Salvador José Maciel,
increpado de ter sido, quando na Bahia de PEDRO I
em 1822, partidário do general Ma- .delra. Tomaram assente exc usvamen- me universalmente co-te, pela Intervenção desinteres a. a da ,
ala liberal liderada por Evarfeto da . . . ¦
Veiga, FUJO, Alencar e Paula Sousa. !«ue f\ 

".?b.rf' ",a? 
^hdpalmí"U,I,,f/s ' . J , ,lit ¦, .Ia combatividude da tolha que redigiu,

que, embora admitllndo os crimes de observador Constitucional",um e outro, sustentavam a opinião dc , 
",,".; 
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que deviam então ser aceusados pelos J°™ 

«a".t,st.a Badaro- "lh0„„dn° 
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meios legaes, e não depurados suinma- AI,redo Badaro, nascera, 32 annos an-
te '^ cm Laigueglia, pequena villa ma-namenie. Mina da ribeira occidental da então

Feijo, cujo radicalismo se extrema- Republica da Liguria. Fez seus estudos
ra no caso do juiz de fora de Taubaté r,,^ universidades de Pavia e Turim,
e de Medeiros Gomes, arguido dc in- dedicando-se a pesquisas de Historia
coerência, assim se justificou: 'Natural. Teria sido a flora brasileira,"Ora, comparemos os factos: que fez com seus exemplares ainda pouco co-
o Chichorro? Obrigou umas câmaras' nhecides, o objectivo inicial de sua via-
de sua jurisdicção a proclamarem o! gem á America do Sul. Ha quem se
absolutismo; e que fez esta Câmara? | refira, também, a motivos políticos, que
Pediu ao governo esclarecimentos; e o teriam feito emigrar. Desembarcou
appareceram por documentos estes fa- no Rio cm 1826, e dahi se transferiu

de Rezende Costa, Antonio Marques'ctos que todo o mundo sabia; rieste ho- para São Paulo. (Continua).
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Entre os párias do Abrigo do Christo Redemptor - Onde vivem os mendigos do Rio de Janeiro
l,.mrnm 11 ftlIlCCÒCS Vil rlílCliWi, nUrflíl

O Sr., que já se acostumou a
dar todos os Nataes um presente á sua
esposa, não teria prazer em dar-lhe, agora,
um presente differente, um presente ca-
paz de garantir — em sua ausência — a
manutenção da familia? Pense nas diffi-
culdades com que luctará sua esposa, para
custear os gastos da casa, si o Sr. desap-
parecer, de repente. A casa, a alimentação,
as roupas, os estudos de seu filho — quem
custeará essas despesas? O Sr., preoccupa-
do com o bem estar da familia, deve ava-
liar que, no momento, nenhum presente
poderá agradar mais a sua esposa do que
um seguro de vida, trazendo-lhe a cer-
teza de uma protecção no futuro, Apro-
veite, portanto, este Natal! Não creia que
só os abastados podem fazer um seguro.

GRATOS ! Um folheio sobre o Natal.
Si deseja receber um exemplar grátis,
acompanhado de esclarecimentos sobre
o Seguro de Vidit, use o coupoii abaixo.

Sua esposa e seus filhos também merecem
essa protecção, e o Sr. pode dal-a, sem
comprometter o seu orçamento de cada
mez. Para certificar-se disto e, ao mesmo
tempo estudar um plano de seguro que
se adapte bem — tanto ás suas exigências
de familia como ás suas possibilidades fi-
nanceiras, procure trocar idéias com um
Agente da Sul America.
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Assucar

O SEGURO DE VIDA RESOLVE
MUITOS PROBLEMAS COMO ESTES!

— Liquida dividas antigas, permittindo
á sua esposa dispor de uma somma
apreciável para acudir ás primeiras des-
pesas, como dc medico, hospital, etc.

— Prove uma renda mensal certa para
todos os gastos futuros da familia.

— Garante todas as despesas dc edu-
cação dos filhos.

— Resgata hypotecas, asseguran-
do á familia a posse de um
lar próprio.

— Permitte que o próprio segu-
rado — ao termo de um certo
prazo — se aposente com uma
renda fixa.

i Sul Âmertea
COMPANHIA NACIONAL i»E SEGUROS DE VIDA

RIO, 14 (Da succursal, via Vasp)
O dr. Homero Estcllita, nos altos pos-
tos da administração publica que tem
occupnclo, com tão singular relevo,
sempre prestou asslgimladcs serviços
ao paiz, Em S. Paulo, como delegado
Fiscal, sua actuação, cm determinado
momento da vida nacional, íol dc
grande clarivldcncia e patriotismo.
Delia, das providencias postas cm exe-
cucao pelos poderes públicos, em face
das Informações colhidas e trazidas
pelo dr, Romero Estellita, pode afflr-
mar-se quo tomaram rumo differente
os acontecimentos politicos que então
so esboçavam, valendo tudo por mais
um desses valioslsslmos serviços ao go-
verno do Presidente Getulio Vargas.
Mas o sr. Romero Estcllita, não e,
apenas, dedicado servidor da Nação.
Chefiando, actualmente, a direcçáo ge-
ral da Fazenda Nacional, encontra,
ainda, tempo para dedicar ãs actlvlda-
des humanitárias, em que busca anl-
mo para resolver os múltiplos e in-
trincados problemas que seu elevado
cargo representa. Desse modo, a "Pun-

daçâo Darcy Vargas" conta com seus
Inestimáveis prestimos, no caracter de
presidente da phllanthroplca organl-
zação, creada pela benemerencia da
primeira dama do paiz.

Tendo o dr. José Maria Lisboa Ju-
nior, presidente da Associação Paulis-
ta de Imprensa, manifestado o desejo
de conhecer de perto a Casa do Pe-
queno Jornalelro, o sr, Romero Estel-
lita promptifleou-se a acompanhal-o a
vários centros de assistência social do
Rio de Janeiro, até onde chegam os
seus esforços e a sua boa vontade cm
servir o próximo. O repórter participou
da excursão e vae registar o que viu e
ouviu nessa primeira visita.

PATEO DE MILAGRES
O automóvel roda pelas ruas e es-

tradas dc São Christovão e Manguinhos
c o dr. Estellita vae fazendo commen-
tarios sobre a transcendência das cot-
sas da vida, E addita que, toda vez
que um dignatario ou amigo se quei-
xa da inconstância das situações, mal-
dizendo a sorte e focalizando infortu-
nios, toma o mesmo caminho que o
carro cortava no momento e, num pa-
radoxo chocante, vae mostrar, entre
as paredes dos asylos, as verdadeiras
e grandes manifestações da dor phy-
sica e moral.

Nesse momento, o carro vae chegan-
do ao Asylo do Christo Redemptor. E
o jornalista vê surgir pela frente ' o
espectaculo bizarro de um "sui-gene-

ris" Pateo de Milagres.
MULHERES DESPREZADAS E HO-

MENS FRACASSADOS
Todavia, não era o celebre quadro

literário, fixado como symbolo de uma
época e retrato de uma sociedade. Em
vez do velhacouto de transfugas e la-
drões das vicllas parisienses, um gran-
de e claro edifício, dividido em amplos
e bcllos pavilhões, abrigava aquella
multidão heterogênea, obrigatória em
todos os núcleos humanos e que, nas
grandes zonas cosmopolitas, como o
Rio de Janeiro, toma o aspecto de
uma "clan" de todos os typos, de to-
das as edades, de todas as raças, de
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O presidente da Associação Paulista de Imprensa em visita ao
Abrigo do Christo Redemptor, vendo-se, no grupo, os drs. Rome-
ro Estellita, director geral da Fazenda Nacional e Ivo Arruda, di-
rector e um dos redactores da succursal do "Correio Paulistano"

todos os matizes physicos e psychicos.
Ali, a obra fecunda de homens vota-
dos ás boas causas reuniu todos os
mendigos da capital brasileira. Entram
pelos largos portões ensolarados, tra-
zendo na alma todas as desillusões do
mundo e no corpo o cstygma de todos
os soffrimcntos. Traem nos olhos e na
face cansada o absoluto desprezo a que
se votaram, após o abandono á mar-
gem da existência. Párias sem tecto e
sem esperança, são pobres mulheres
que ninguém quer e homens fracas-
sados na grande luta. E, exactamente
por esse motivo, é que ai casa amiga
que os acolhe, carinhosamente, não é
um verdadeiro Pateo de Milagres.
Aquelles homens derrotados e aquellas
mulheres desprezadas querem apenas
repousar as energias gastas e os cor-
pos lassos. Ali não se demoram para
combinar crimes nem improvisar alei-
jões. Eis, então, quando entra em ac-
ção a catechese dos outros entes mais
felizes. O campo é farto e propicia se-
meadura. Vem a medicina, com suas
applicacões opportunas, com seus regi-
mes de'vida melhor, revitaliza o pobre
arcabouço humano. E, com o resurgir
das forças, vão expontando as quali-
dades, as tendências profissionaes que
cada um de nós guarda comsigo, atra-
Vês todos os tropeços. Apparecem o
carpinteiro, o ferreiro, o cozinheiro, o
alfaiate, a costureira, a rendeira, a en-
eommadeira, a domestica e o operário.
Eis porque, para uma população de
1.100 internados, o Abrigo do Christo
Redemptor não tem um só empregado
e todas as differentes tarefas do esta-

beleeimento sno executadas pelos asy-
lados.

SALÁRIOS PARA OS MENDIGOS
Os visitantes vão percorrendo as pri-

melras installações e o sr. Romero Es-
U-llita vae explicando pormenores, ei-
tando exemplos. De uma das portas,
surge a figura risonha de um velho
negro, enrugado e encanecido, a bocea
muito aberta num sorriso satisfeito.
Aproxima-se do protector e, chaman-
do-o de nhonhõ, o abraça carinhosa-
mente, feliz da intimidade illustre,
agradecido e confuso da presença de
tanta gente desconhecida que rodeia o

: betriféitor. O sr. Estellita explica que é
I um velho mendigo, dos muitos que o

abrigo collcctou nas ruas da metropo-
le. Levado para o lar que nunca teve,
affeiçoou-se a todos aquelles em quem
reconhece uma parcella dc esforço em
oról de seu bem-estar, accentuada-
mente ao nosso distineto "cicerone",

que visita quasi diariamente o asylo.
Âo.ui, acerescenta o sr, Romero Estel-
lita, impulsionado pelas facilidades e
ccmmodidades, esse ancião encontrou,
ainda, forças e aptidões para traba-
lhar e, assim, fazer ju's ao pequeno
salário com que estimulamos a pro-
ducção dos internados.

ENTRE RENDAS E BILROS
O dr. José Maria Lisboa Júnior está

agradavelmente impressionado com o
que lhe é dado ver e conhecer. Sob
essa impressão, entra-se na grande
sala de estar das mulheres, onde se
exercitam todos os diversos misteres
femininos, exceptuados os de copa c
cozinha, processados nas dependências
ptoprias. Grujras de mulheres so en-

tregam a ftincçõcs variadas, numa
faina Intensa, que Bomente o appareçor
des visitantes consegue interromper,
por alguns Instantes. Percorrendo o
amplo salão, deparamos com uma «cn-
na typicamente brasileira, recordando
os velhos lares dos nossos avós. Sen-
tadas no chão, na posição clássica, mu-
lheres curvadas sobre almofadas d''.
algodaozinhò, movimentam, agilmen-
to, bllros na confecção febril de ren-
das o £1103, A imaginação dos rstra-
nhos transportou-se, immcdlatamcnt".
aos antigos solares pàtrlàrchaes. onde
sq reunia toda uma grande família de
amigos, dc parentes, de mucamus e
sinhásj de que tão bem nos falam essas
casas dos sertões nortistas, em cujas
paredes ainda se guardam as mais
bollas tradições do tempo da sala ro-
ciada e da candeia dc azeite, quando
o Brasil não conhecia asphalto nem
arranha-céos, o dr, Homero Estellita
sorria, contente. E o sr. José Maria
Lisboa Júnior quedava-se, abstrahido,
recordando.

"NETO DE PEDRO II"
Passamos ao refeitório dos homens,

situado na ala reservada aos represen-
tantes do sexo masculino. Um do;,
asyladòs aproxima-se, curioso, fltan-

do, com esforço, o dr. Lisboa Júnior,
, Não se podendo conter, indaga se o

director do "Diário Popular" n pa-
rente do imperador Pedro II, Pilhe-
liando, o Informante diz que o nosso
confrade é neto do velho monarrlui.
Então, acerescenta o Internado, nu ti-
nha. mesmo, razão. Conheci o impe-
redor e nunca vi cara tão parecida
com a dellc como essa. Que coisa...

E correu a espalhar a descoberta.,.

CEM CURATIVOS DIÁRIOS
Chegam os visitantes á sala de pe-

quena cirurgia. Grupos de enfermes
esperam a vez dc ser attendidos. O sr.
Romero Estellita apresenta o dr. Jayme
Pendo, medico-chefe da Instituição e
que. muito amavelmente, informa do
algumas características dc seu sector.
Apontando para os enfermos, expliea
que, diariamente, cerca, de cem curo-
tivo;, são processados, ali, constituindo
a primeira phase da preparação do
rária para a reintegrarão na sociedade.

ESMOLA DRAMÁTICA
Estamos, agora, na creche c o pre-

sidente da "Fundação Darcy Vargas"
explica as motivos que determinaram
o funecionamento daquella. As crian-
ras eram, geralmente, empregadas pe-
los pães na dramatização da esmola,
valendo-se de sua companhia para
mais facilmente tocar a sensibilidade
publica. Recolhidos os genitores, as
crianças não poderiam ficar ao des-
amparo e. desse modo, tornou-se ne-
cessado crear uma dependência para
abrigal-as, também.

TERRA PARA OS MENDIGOS
Já o motorista do automóvel, perce-

bendo a retirada próxima movimentava
o vehiculo que nos trouxera e o dr.
Estellita dava os últimos informes:

— Pretendemos crear uma fazenda
especializada, com a agricultura assis-
tida, effectuada por estes homens. E'
o único meio de, terminada a nossa
tarefa, evitar que enveredem pela es-
trada do hospital e do crime, dando-
lhes oecupação honesta e segura.

Os vencedores de 1818 e vencidos de 1818
Parallelo traçado, num jornal francez, entre as obras Clemenceau e Petain

O DIA DA REPUBLICA
DISCURSO DO TENENTE OCTAVIO ALVES VELHO

CLERMONT FERRAND, 16 (H.) —
A elaboração de uma nova ordem es-
sencialmente franceza, que tanto sob
o ponto de vista Interior, como sob o
ponto de vista internacional, recondu-
zirá a França ás linhas das suas gran-
des tradições históricas, continua a ser
a preoecupação máxima da opinião.

Unida em torno do marechal Petain,
a nação franceza nos dias de prova-
ção volta a ter confiança no seu pro-
prio destino. E' essa a nota dominan-
te da imprensa franceza, que por ou-
tro lado continua a encarar com a
mesma severidade os mesmos metho-
dos:

"Responsável antes de tudo o regi-
me cahido, esse systema absurdo que
submettia os mínimos actos da vida
nacional á cega lei do numero" escre-
via, ainda recentemente, "Le Jour" e
"Echo de Paris" que acerescentava:"Responsável também, sem duvida, o
povo, visto como dispondo de uma ce-
dula de voto para dirigir a sua sorte,
fez delia mau emprego".

Mas se o momento é de contricção
e de cólera, dizem os jornaes, é tam-
bem de esperança e de resolução. Uma
nação cujo passado é feito de trium-
phos e de provações alternadas, não
tem o direito de duvidar: "A mais ve-
lha nação da Europa, completamente
impregnada de civilização christã, re-
cobrou na provação o sentido do seu
destino e a esperança não deve ser se-
parada da resolução para cada um dos
francezes que seguir com confiança e
disciplina o caminho difficil, mas se-
guro, por onde hoje conduz o chefe do
Estado".

Robert Havard, em "L'Aetion Fran-
çaise", lembra, não sem melancolia, as
opportunldades perdidas entre a época
em que Clemenceau "Todo Poderoso"
depois da victoria, podia reconduzir a
França ao bom caminho: uma palavra,
um gesto teria bastado. E a França se
libertaria dos erros que haviam provo-
cado, depois dos revezes de 1914, uma
longa depressão. Mas, não podia dis-
tinguir os erros porque elle próprio os
partilhava..."

E o autor accentua a grande diffe-
rença entre Clemenceau e Petain. O
que o primeiro não pôde fazer logo
depois de uma victoria, o segundo pode
tentar depois de um desastre "E' que
a immensa superioridade do marechal
é a sua preferencia pelo que é positi-
vo. Elle compreendeu que não realiza-
ria uma obra duradoura e fecunda, a
não ser que a França mudasse. O es-
forço que Clemenceau esqueceu de oe-
dlr aos francezes vencedores, Petain
não hesita em pedil-o aos francezes
batidos. Petain não perdeu a esperança
em nós!"

E o jornal termina lamentando o
tempo perdido"Clemenceau fracassou, Millerand,
Poincaré, Doumergue, fracassaram. To-
dos porque não souberam impor-nos
este esforço. Vinte annos foram dis-

tam ás crianças, por oceasião da rea-
bertura das aulas "A França será o
que vós a fizerdes".
HKCONSTRUCÇÃO DO SERVIÇO

FERROVIÁRIO FRANCEZ
VICHY, 16 (Havas) — O sr. Ber-

thelot, secretario de Estado das Com-
municações, inspeccionou as obras da
região do leste de Paris, bem como as
obras da região de Lyon.

Nas margens do Sena, entre Paris e
Montereau, os estaleiros de construcção
de pontes, estradas e ferrovias, estão
em plena actividade. Essas reconstru-
cções visam, principalmente, uma pon-
te com quatro bitolas sobre o Sena, á
sahida de Melun, e das pontes metal-
licas.

Os trabalhos proseguem rapidamen-
te e acrediia-se que, na próxima pri-
mavera, os trens poderão circular, no- I
vãmente, sobre a margem esquerda do!
Sena, entre Paris e Montereau.

Afim de permittlr a navegação sobre
o Sena, as pontes destruídas estão sen-
do retiradas.

Desde já as commúnicações estão
asseguradas por installações proviso-
rias, construídas por pontoneiros.

Por oceasião de sua passagem em
Lyon, o sr. Berthelot visitou as obras
da "Societé Nacionale des Chemins
de Fer", orçadas em 200 milhões de
francos, para um prazo de 2 a 3 me-
zes. Vários milhares de operários tra-
balham nessas obras.

O plano "Chadenson", que motivou,
ha algumas semanas, uma das primei-
ras viagens do secretario de Estado
das Commúnicações, está em plena exe-
cução. Ha 3 semanas, 1.400 operárias
já trabalhavam na execução desse
plano. Até fins de novembro serão
empregados operários, em numero de
dez vezes maior.

Quanto ao túnel de "Croix Rousse",
as grandes difficuldades encontradas
em conseqüência da natureza do solo,
foram dominadas e os trabalhos pro-
seguem, agora, numa cadência de 10
metros por dia.

O sr. Bertheolt constatou em toda
a parte que as officinas estão bem or-
ganizadas e ficou particularmente bem
impressionado pela qualidade do tra-
balho fornecido pelos ex-desemprega-
dos, recrutados, entretanto, em cate-
gorias de trabalhadores as mais diver-
sas, mesmo entre empregados do com-
mercio.
TRABALHO SECRETO DA MAÇO-

NARIA
VICHY, 16 (T. O.) — "Tenha em

consideração, sr. Chautemps que os
interesses da franco-maçonarla estão
acima dos da Nação".

Este é o conteu'do da carta enviada
pela Grande Loja Escosseza do Grão
Collegio das Ritos ao Ministro-preslden-
te francez Camille Chautemps, em
dezembro de 1938. A missiva foi acha-
da, ha pouco tempo, pelos Inimigos da
Maçonaria franceza. Conforme soube o

de fonte

conflicto armado, náo seria possível
continuar mantendo relações entre a
maçonaria franceza e a allemã. O con-
teu'do da carta será agora reproduzido
textualmente.' Os inimigos da íranco-maçonaria da
França promettem, com isso, dar um
golpe mortal contra a associação se-
creta que, apesar de ter sua actuação
prohlpidàj continua a servir-se de
grande lnflüenáia. Nos círculos anti-
maçons af firma-se que a "Revolução
de Cima", especialmente mediante a
nomeação de novos prefeitos, não pode
variar muito a composição da politica
franceza. O marechal Petain deverá,
não obstante, agir com a máxima ener-
gia contra os refractarios e inimigos
da Nação.
A FRANÇA DEANTE DE SUAS CO-

LONIAS NA ÁFRICA
LYON, 16 (H.) — "O Império

francez forma um todo indivisível e
indestructivel" — escreve o "Temps",
num editorial dedicado á unidade do
Império francez e no qual accenuTa:"Nossa África do Norte, particular-
mente, é um prolongamento do solo
da pátria. Depois do armistício, os la-
ços que unem a França á África do
Norte pareciam um tanto afrouxados
em conseqüência do bloqueio e das
difficuldades de commúnicações. En-
tretanto, nada é mais commovente do
que a fidelidade silenciosa dedicada á
nação pelos seus colonos da Argélia,
pelos indígenas e por todos os filhos
de França, na Tunisia e em Marrocos.

"A unidade moral nunca íoi que-
brada. A unidade material se resta-
belece, pouco a pouco, á medida que
as commúnicações se tornam mais fre-
quentes e mais efficientes.

O mais importante é que nossas po-
pulações da África do Norte tenham
a certeza de que a idéa dc separação
nunca florescerá no espirito dos fran-
cezes da metrópole, que saibam que
suas necessidades nunca foram esque-
cidas e que tenham no chefe do Es-
tado a mesma fé que anima todos os
filhos da França.

Os interesses communs da África do
Norte e da França, que soffreram da
desordem provocada pela derrota, nun-
ca foram menosprezados. Ha muito
que fazer ainda para que uma situação
relativamente supportavel possa ser
estabelecida. Mas o reerguimento da
pátria é apesar de tudo uma realidade
tangível.

Nossas populações de alem-mar têm
a convicção de que esse reerguimento
não se fará sem ellas e nao se faz sem
o seu concurso. Ellas têm o dever de
contribuir com sua confiança no futu-
ro, com sua lealdade total, e com seu
esforço para manter alem-mar a uni-

PeNão°se'remonta todavia o curso da I correspondente da TO

Historia Os factos escrevem-se raéxò-i competente, fo 1 «cripta ao ex-presi-

ravelmente. dente dos ministros depois de haver

dade do império. Que saibam que não
são esquecidas e que nunca o serão e
que não seria possível conceber o

_ agora1'para o futuro, que a nação! ?Ste declarado, quando da reunião dos. reerguimento da patria commum ,*m
fnwcezfl tenha os olhas voltados pen-irau.-o-maçons, que estes nao podiam vontade formal de manter sua I mais elevado posto de sua patria. Não o
sandó na paras" que IjS '•e tomou ce-1 representar, em caso de guerra, senão | 

ter a voniaue ionnai ae nmnwi hUH 
| i,npll,slonBram,'a amblçüo e a vaidade, mas

lebre da mensagem do marechal Pe- os interesses da

O tenente dc artilharia Octavio Alves
Velho, do 6.° G. A. Do., aquartelado em
Quitau/na, pronunciou no dia 15 do
corrente, ao microphonc da Radio So-
ciedade Piratininga, o seguinte dis-
curso:

"CONCIDADÃOS!
O dia de hoje c áquelle em que revçren-

temente homenageamos a nutriu, matéria-
lizuda na plelndc do titãs que fez o Bra-
sil avançar mais um estúdio, na senda du
Liberdade o do Progresso. Dia em que syn-
trietlzáitios nessa homenagem toda u nossa
veneração pela terra em que nascemos e
cm "que moram nossos ideaes. Diu em que
dos archivos da Historia vamos arrancar
a lembrança dos nossos grande.* mortos —
cs Brandes patriotas de untanho — c os
fp.stos gloriosos da nossa epopéia.

A iniciativa dc reviver o culto religioso
das magnas datas do calendário cívico, ca-
lou profundamente no intimo de todos os
bons brasileiros.

,'á nos Íamos olvidando de commemo-
rar as nossas ephemcrldes. que se perdiam
no terra-á-terra dos dias communs. náo
encontrando eco os festejos do cerimonial
militar e as reuniões protocollarcs dos cs-
tabe^clinentos públicos. E. quando aqui
fora ressoavam o clangor dos clarins mar-
claes a o desfilar garboso das forças arma-
das, a multidão accorriu automática-
mente, mais para extasiar os olhos do que
para sublimar o espirito.

Triste espectaculo de um povo, que se
deixava imbuir daquella eiva profunde, que
corroo as nações senls c decrépitas, assi-
(inalando nostlialcicamente a decadência
das civilizações. Uma raça Jovem como a
brasileira, que deveria sentir, os ímpectos
da mocidade os estos tia alma em forma-
ção, tão dolorosamente se estava impre-
guando dessa melancholla dos organismo.-,
moribundos, que chegaram a alcunhai-a de
"GIGANTE ADORMECIDO".

Console-nos porém, a certeza de que
isso não foi mais do que mera crise de
crescimento, e que logo cessou para ceaer
lugar no pleno vigor de um desenvolvi-
mento sadio a caminho do bello futuro
aberto ante uma nacionalidade a quem es-
ponim tantas perspectivas de gloria, como
deu, outrora, tantas e tão eloqüentes de-
monstrações de sua magnífica predestina-
ção. , ,A pagina fulgurante das Bandeiras, que
desbravaram as selvas espessas c myste-
riosas, nas epicenns de uma aurora es-
plehdlda, cantando, entre o sybllar diu
flechas e o troar dos mosquetes, a alvo-
rada de uma nova raça. que cm seu sare
guc caldcava a alma dc tres nações tao
diversas, é o primeiro marco na civilização
do Ocidente.

Logo depois, quando o judeu, temente
do santo offlcio. invocava a conquista das
armas hollandezas nestes rincões tao pro-
mlssorós da Jovem America, a cooperação
do Norte e do Sul, do sertão c do litoral,
contra o estrangeiro louro e implo. mer-
cantllista o utilitário, assignalou mais ou-
tra etapa na formação dessa fronteira mo-'
rol, sem a qual Jamais se pode conceber
uma nação.

Não é commum, na vida das collectlvida-
des humanas, encontrarmos, rcpetlndo-sc,
figuras como as de um TIBADENTES, de
um FELIPPE DOS SANTOS, ou de um MI-
OUELINHO, que, na divina loucura de so-
nhar com uma patria livre, tanto trans-
renderam as raias dn frágeis possibilidades
humanas.

E', meus patrícios, & mesma estirpe fi-
dalga dos heroes e inartyres da nossa for-
inação política, pertencem os. Hlustres pro-
homens da Proclamação da Republica: —
entre elles avultam as eminentes persona-
lidades de DEODORO e CONSTANT. Am-
bos tiveram o cunho inconfundível dos va-
rões de Plutarco, estereotipainb em seus
feitos a marca característica i!js tllumi-
nados, que abre os portaes da eternidade e
conquista definitivamente a veneração do.;
pósteros.

O velho marechal, que durante longos
annos dc vida militar, prestou os mais as-
slgnalados serviços, na guerra e na paz. em
prol do brio e da honra naclonaes, consa-
grou Incondicional amor á sua classe, de
que foi um extrenuo c decidido defensor.
Não sonhara, por certo, representar um
dia o papel tão importante que os aconte-
clmentos lhe impuzeram. coilocando-o no

á carreira que abraçara e a sua nunca
desmentida dedicação pelos seus compunhei-
ros de armas. Nunca foi um político mili-
tante Jamais se embrenhou pelos difficels
humes do partidarismo apaixonado o inte-
í-cssciro, nenhuma vez seu nome sc achou
envolvido em assumptos que não fossem
da profissão que escolhera c que tanto sou-
be honrar e enobrecer. ,

Por sua vez. Benjamim Constam, foi,
nu sua dupla actividade de professor c mi-
lltar o verdadeiro pae espiritual da Re-

cultura

A AMIZADE GERMANO RUSSA
UM ARTIGO DA REVISTA "BERLIM-ROMA-TOKIO"

BERLIM, 16 (T. O.) — PONTES
COM O LESTE é o titulo de um arti-
go publicado na revista "Berlim-
Roma-Tokio", edição de hontem.

Lembra o articulista que já se pas-
saram 12 mezes da viagem do sr. von
Ribbentrop a Moscou, cujo resultado
immediato foi o pacto de amizade ger-
mano-russo, seguido de accórdos de

publica Brasileira. Sua invulgui -cultura, natureza econômica. Depois desse acon-
seu talento fulgurante, sua umenldutlo at. . , t „ nmizade russo-allemã af-
trato e severidade de caracter, fizeram dei- lecimcnio a amrzaoe nisso anema dl
le o melhor propagandista. que a causa po-
devia encontrar. O desassombro de suas
altitudes, leaes d decididas, tornaram-no o
iuolo da mocidade estudiosa. Compreendeu-
do a fatalidade republicana c percebendo,
com a natural clarividencia dc seu espirito,
a possibilidade du sltuaçilo confusa em que
o Brasil so encontrava, ser aproveitada pe-
los inimigos oceultos que, desde a Inde-
pendência, tramavam nas sombras n sua
ruína; empunhou a flammula du renovn:
cão politica e sociul do paiz, c marchou a
frente da Juventude, entregando-a, no mo-
mento preciso, á autoridade inconteste o
universalmente reconhecida dc Deodoro.

Era seu anseio ver a novel Republica am-
parada desde o berço, pela força soberana do
Exercito, que foi, é c será sempre, o mais 11-
dimo o mais íólido e o mais efficaz penhor
da Unidade e da Soberania Naclonaes. Por
isio é que, a lõ de novembro de 1889, os
soldados do Brasil formaram num so bloco,
cohesc e disciplinado, attendendo & exor-
tação de Deodoro: - "A REPUBLICA VI-
RA' COM SANGUE. SE NAO FORMOS AO
SF.U ALCANCE SEM DERRAMAL-0 .

Poucos conduetores de homens, dispondo
do poder e da autoridnde de que desfru-
tavam essas duas figuras máximas do mo-
vlmento republicano, agiriam, em semelhan-
tes clrcumstancias, .com tanta calma e pru-
dencio. Graças ao seu irnmonso amor ao
Brasil e ú sua elevação de sentimentos,
pôde o nosso paiz atravessar, sem maiores
tragédias, uma crise tão decisiva de sua
evolução, em perfeita concordância com
suas tradições dc paz, bondade e despren-
dimenlo. * * *

BRASILEIROS
Porque temeremos nós pelo destino de um
pevo que tem. assim candentes. cm sua
consciência nacional, as virtudes viris de
tantas gerações illustrcs?

Porque duvidaremos du nossa raça e da
nossa terra? .

Porque descreremos do porvir?
A herança deixada pelos que se lorain

c immensuravel. Coração de ouro num
peito dc ferro, o Brasil tem a cinglr-lhe
a fronte a aurcola aos santos misslona-
rios e u coroa de loiros dos mnrtyres c
dos herôes. , , ...

O passado cumpriu sua missão historl-
ca Guardou-nos. intacto e Inviolado, este
portento dn Natureza, verdadeiro thesouro
cahido dos ecos á terra. Ahl estão-palpi-
tantes. os alicerces seculares da c vlllza-
ção que, algum (lia. vicejara, radlosa e
bella. sob o signo predestinado do Cru-

Lembremo-nos, cm todos os momentos de
nossa existência, que a patria nao é uma
expressão geographica, pura e simples-
mente, mas um organismo mystlco que,emr
polga, num solidário amplçxo através a
noite dos tempos, o passado, o presente, o
futuro.

Cumpramos, sem desfallecimentos nem
tlbiezas mas com fé e valor de verdadeiros
patriotas, a gloriosa tarefa que cabe a
coda um de nós — seja qual fôr sua con-
dlção social — na construcção desta nova
civilização, na edificação deste novo mun-
do.

Façamos — hoje e todos os dias — uma
Jura solenne. ante a memória angusta dos
Ancestraes. de legarmos a nossos filhos TJM
BRASIL MAIS FORTE. MAIS BELLO. I
MAIS BRASILEIRO!".

firmou-se como um facto político". Por
isso mesmo carecem de interesse, em
face do desenvolvimento real dos fa-
ctos, as prophecias dos jornaes ingle-
zes e francezes. af firmando que "o pa-
cto entre o Reich e a U. R. S. S. era
fictício", como fictícia era essa ami-
zade entre elles qualificaram "de ami-
zade de emergência", prevendo para
dentro em breve prazo que a Allemã-
nha estaria incondicionalmente entre-
gue á mercê da Rússia ou que esta es-
taria inteiramente dominada pelo
Reich. Não faltaram nem mesmo as
tentativas de minar as relações germa-
no-russas. Ao contrario. Foi precisa-
mente o "Ieil-motiv" de todos os es-
forços políticos ao lado dos empreen-
dimentos dessa natureza junto aos Es-
tados Unidos da America do Norte.

COLLABORAÇÃO SOVIÉTICO-
GERMÂNICO

Foram, talvez, esses esforços os que
mais serviram para demonstrar a ina-
movlvel firmeza do trabalho de colla-
boração entre a Rússia e a Allemã-
nha.

Em Berlim e em Moscou encararam-
se com a mais perfeita indifferença os
esforços britannicos e todas as» nume-
rosas tentativas de Albion naquelle
sentido. "Não obstante, — diz a re-
vista mencionada — essa campanha
britannica não produziu nenhum re-
sultado positivo". Se a amizade reno-
vada em 26 de agosto de 1939 entre a
Allemanha e a Rússia tivesse sido ex-
posta a provas, por certo a ellas teria
resistido perfeitamente. O intercam-
bio commercial germano-russo reali-
zou-se sem tropeços cada vez em pro-
porções maiores. A sahida das tropas
allemãs dos territórios russos na Polo-
nia realizou-se tão bem quanto o re-
gresso dos allemães da Wolhynia e da
Bessarabia. Por todos os lados onde
entraram em contacto. as autoridades
allemãs e russas se auxiliaram.

Nação e que, num ' unidade". o mais puro patriotismo, o ncenrirado amoi

LEMBRANDO BISMARK
E, assim, voltou-se á situação que

nos tempos de Blsmarck constituía as
bases reaes do progresso e da paz en-
tre ambos os Estados. Se a Allemanha
depende da Rússia e a Rússia, por sua
vez, da Allemanha, não ha nisso des-
vantagem alguma, mas, pelo contrario,
esse estado de coisas favorece a dura-
ção de uma amizade politica, e quem
duvidar disso, que lance um olhar so-
bre a contabilidade politica, e verá o
mesmo activo para ambas as poten-
cias. ,

O PLANO TRIPARTITE
O artigo da "Berlim-Roma-Tokio"

fala, no correr das suas considerações,
___ ida relação existente entre o pacto de

INQTITTITn T.P PKIlVII- amizade germano-russa e o pacto tri-
lllolllU 11/ VLà VilllMl partite entre a Allemanha-Italia-Japão.

accentuando que ambos esses accórdos"não se annullam mutuamente porque
são instrumentos politicos que se com-
pletam numa forma ideal". E acerrs-

N0L0GIA
Rcalizam-.-e amanhã os exames finaes

parte da massa popular européa con-
tra os perigos de uma pressão extra-
nha. Na diversa formulação própria
cada um desses systemas de pacto en-
cerra caracter de protecção que ajuda
a assegurar e a limitar o espaço Vital
próprio, numa aspiração de equilíbrio
político excluindo influencias de ter-
ceiros".

A POLÍTICA DO "EIXO"

Por esses motivos expostos a conhe-
cida revista de politica exterior prevê
que ambos os accórdos mencionados
conduzirão ao mesmo effeito e isso
porque se referem a relações constan-
tes dos signatários. Politicamente quer
dizer que.se as potências do "eixo" es-
tão em boas relações de amizade com
o Japão e a Rússia, não ha motivo ai-
gum para impedir que taes relações se
estabeleçam também entre a U. R. S.
S. e o Japão. Estas potências sio Irá-
migas natüraes da Inglaterra e é claro
que, separando-se entre si, só poderiam
perder.

O articulista prosegue dizendo que"só contra uma dellas e com o auxi-
lio da outra poder-se-á manter a in-
fluencia britannica na Ásia e sc tèm
podido impor durante melo século.

Agora trata-se de crear um equili-
brio de forças não somente na Europa,
como também em todas as partes do
mundo. O centro de gravidade náo
deve repousar, como até agora aconte-
ceu, sobre uma única nação, mas é pre-
ciso que se distribua entre as potências
interessadas num espaço determinado.
Na China concorrem para a ordem nip-
po-russa. dividindo-se aqualla immeu-
sa região em dois grandes espaços eco-
nomicos, em duas espheras das referi-
das forças políticas. A situação não é
mais complicada do que na Europa.
Como no velho continente, na Ásia
também existem pontos de referencia
para um entendimento immediato dos
dois participantes".

Considerou-se impossível o pacto di
amizade russo-allemao e o mesmo fo;
dito do pacto tripartite. porque se dizia
ser completamente illogica a existência
de ambos concommitantemente. Mas,
assim não aconteceu, diz a revista men-
clonada. alludindo. por certo, á Visita
do sr. Molotov a Berlim, deixando
pensar que esses pactos acima menclo-
nados darão lugar ainda a outro "lin-
possivel ainda maior".

0 movimento nacional suisso
BERNA, 16 (H.) — A carta aberta

com caracter de "ultimatum", dirigi-
da ao governo federal pelo movimento
nacional suisso, é c facto do dia que
oecupa a attenção dos jornaes.

A agencia telegraphica suissa anntin-
cia que o presidente da Confederação,
sr. Pillet Golaz, declarou formalmente
não ter dado aquele agrupamento ne-
nhuma garantia relativa á edição de
jornaes contrariamente as afflrmações
da carta aberta.

O presidente accentuou que o posição
das autoridades em relação ao movi-
mento dependeria inteiramente de sua
attitude em matéria de ordem publica.
Segundo o "Bund" de Berna,"o mo-
vimento nacional suisso teria reagru-
pado os membros das associações na-
cional-socialktas interdictas ha muito
tempo.

O "National Zeitung". de Basilea.dos seguintes cursos da Escola de Policia: centa: "Por sua efficiencia. esses en
investigação policiali 12.» turmai ¦- Dacty. tendimentos actuam como duas ròdèsl lembra ao conselho federal o seu ju-
!lí?SMM^nvè.tig« de uma engrenagem e formam, cada: ramento ã constituição e reclama me-

Furtos f roubos: investigação po- um de per ai, algo como um compro- • didas contra o movimento nicion»!ma)
llcial i2.» turmai — Dactylorcopi». misso político que assegura erandr suisso.
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O nosso parque
industrial

Continua em todo o paiz a
repercussão dos discursos pro-
feridos na Capital Federal, por
oceasião do banquete que as
classes conservadoras offerece-
ram ao Presidente da Republi-
ca. Sabem os leitores que a
extraordinária homenagem re-
sultou numa verdadeira apo-
theose para o grande desenvol-
vimento que attingiu o Brasil
no terreno da industria. Tanto
isto é certo que um dos orado-
res, o sr. Euvaldo Lodi, não
teve duvida em declarar o se-
guinte: 

"Todo 
preço que o Bra-

sil tiver pago pela fundação
de nosso parque industrial,
posto que ainda tão modesto,
é e será um preço extrema-
mente módico ante as conve-
niencias do paiz".

A producção industrial do
Brasil, que era em 1930 de
4.680.000 contos de réis, ele-
vou-se em 39 a 12.000.000 de
contos de réis, e este anno de-
verá attingir, na opinião do
Presidente da Confederação
Nacional das Industrias, a 15
milhões. Deve-se "a isso, por
certo, o ter dobrado em oito
annos o valor da renda nacio-
nal: de 12.683.000 contos de
réis em 30 a 25.646.000 em 38.
E no que diz respeito ao com-
mercio é sufficiente assignalar,
como o fez o orador, que em
1939, tomando-se por base o
imposto pago sobre vendas
mercantis, a importância do
nosso movimento commercial
exprime-se por 55.616.000 con-
tos de réis.

Na oração do Presidente Ge-
túlio Vargas ha duas referen-
cias muito expressivas e muito
eloqüentes ao surto industrial
do Brasil a partir de 1930. No
capitulo da "reconstrucção po-
litica e econômica", disse

ristas systematicos eram, em
resumo, assim concebidos: Não
temos combustíveis mineraes
— carvão e petróleo — e, con-
sequentemente, apesar da

abundância de ferro, não po-
demos ser um paiz industriali-
zado; resta-nos exportar os mi-
nerios como matéria prima e
comprar as machinas: o nosso
parque fabril deve reduzir-se a
pequenas industrias de consu-
mo, concentradas nas zonas
de maior densidade demogra-
phica, sob a protecção das bar-
reiras alfandegárias".

Aos ouvidos dos paulistas
soam como um elogio as pala-
vras quer do Presidente da
Confederação Nacional das In-
dustrias, quer do sr. Presidente
Getulio Vargas. Porque a nos-
sa actividade, no terreno in-
dustrial, é a mais lisonjeira
possivel. Já tem sido posta em
relevo pelos economistas a im-
portancia da contribuição do
nosso Estado para o desenvol-
vimento das industrias nacio-
naes. Temos sob os olhos a mo-
nographia do sr. Roberto Si-
monsen, "A evolução industrial
do Brasil". Encontramos nella
as seguintes afíirmações sobre
o valor do pai que industrial
paulista:"A 

producção paulista repre-
senta mais de 40 por cento da
nacional. Na arrecadação do
imposto de consumo, em 1938,
São Paulo forneceu 41,6 por
cento. Nos recolhimentos do
Instituto de Aposentadoria e

! Pensões dos Industriados, São
Paulo comparece com 43,9 por
cento. As folhas annuaes de
pagamento de salários indus-
friaes do Brasil, de accordo com
os recebimentos daquelle Ins-
tituto, iá excedem de 1.730.000
contos de réis- Mesmo na base
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industria! de 12.000.000 de con-
tos de réis'

s. exc: "A' monocultura agra-
ria, que significa o domínio dosjde 15 P°r cento- esses salários
latifundiários, devia substituir-1 fazem prever uma producção
se a industrialização organiza-
da, capaz de sobreviver inde-
pendente das barreiras alfan-1 Nada mais natural, portanto,
degáriqs,' e .a polycultura que; nem nada-mais, merecido, do
Oiferecesse* maior possibilidade' aue o orgulho com que os pau-
de intercâmbio interno e maior ¦ listas, representados no grande
resistência ás fluetuações dos í banquete pelo sr. Interventor
mercados exteriores". No capi-i dr. Adhemar de Barros, que es-
tulo consagrado ás "novas ba- > tava rodeado, por sua vez, de
ses da economia nacional", en-1 eminentes representantes das
contramos: "O Estado novo j nossas classes produetoras, ou-
venceu os arraigados precon- j viram os conceitos emittidos
ceitos que vigoravam, em ma- j pelo Presidente da Republica,
ieria econômica, durante cin-1 Tal orgulho nasceu, antes de
coenta annos, e que nos chum-' mais nada, da convicção de
bavam á situação de paiz se-1 que estamos sendo uma das
mi-coloníal, votado fatalmente ¦ forças propulsoras da radical
a vender produetos da terra e. transformação por que passou,
a comprar manufacturas. Os' nestes últimos dez annos, a
especiosos argumentos que ali-1 physionomia da vida 'economi-
rnentavam o thema dos agra- ca brasileira.

I criança, o melhor i mmipie
GERALDO MENDES BARROS

RIO, 16 (Da nossa succursal,
Vasp) — Recentes estudos sobre o
movimento demographico em nosso
paiz revelam que, ao contrario dos Es-
lados Unidos e especialmente da Ar-
ecutina, o extraordinário crescimento
da população brasileira "processou-se,

via leira conserva intactos seus senti-
mentos christãos.

O phenomeno ainda não é de molde
a Impressionar. Não significa, porém,
que o governo deva permanecer ina-
ctivo. No seu esforço em prol da mater-
nidade e da Infância, o Presidente Ge-

em grande 
"parte7 

sem depenãêf,-'"dlre^ túlio Vargas incluiu também o com-
cta ou indirectamente, da contribuição bate a criminosa propaganda neo-mal-
rir entrada de estrangeiros. "A nossa tusiana, que penetrava o paiz através
elevada taxa de augmento provem so- uma literatura seologica pseudo-scien-
bretudo de considerável excedente 'dos tifica e pela indicação franca, na im-
nascimentos sobre os óbitos. Isto mal'prensa, radio, em folhetos, de prepa-
mado o alto índice de mortalidade In-. rados e methodos anti-concepcionaes.
fantil, que nos coiloca em dolorosa evi-, O Chefe do Governo, approvou, ha
riencia nas tábuas de estatística mun- dias, o regulamento elaborado pela
dia] I Saúde Publica, terminando, de uma

Regista-se, agora, um phenomeno in- j vez por todas, com esta publicidade an-
teressante: "Emquanto a taxa de mor-, ti-patriotica e immoral.
faliria de decresce gradativamente, gra- Ahi está uma face do interesse do
cas, sem duvida, a melhoria das con-, Estado novo, pelo problema da popu-
fiiçóes de hygiene, a taxa de natali- lação. Insistentemente, o Presidente da
dade está egualmente declinando, de Republica se refere ao assumpto nos
modo que o excedente de nascimentos seus discursos e declarações a impren-
sobre os óbitos tende a apresentar-se sa. Mobilizou todos recursos do erário

DR. ADHEMAR DE BARROS

Dc regresso do Rio Grande do Sul,
para onde seguira ha dias afim dc as-
slstir as commemoraçõcs do bl-centena-
rio da fundação da cidade dc Porto
ás 11 horas, onde será recebido pelo sr.
Interventor Federal, dr. Adhemar de
Barros,

O Chefe do Executivo paulista via-
jura a bordo dc um avião da Condor,
acompanhado dc pessoas de sua faml-
lin c do chefe de sua casa militar, ma-
jor Gentil dc Castro Filho, devendo des-
embarcar no aeroporto dc Congonhas,
ás 11 horas, onde esrá recebido pelo sr,
Secretario da Justiça, dr. Moura Rczcn-
dc, que responde pelo governo do Es-
tado, os demais Secretários de Esta-
do, Prefeito da capital, chefe de Poli-
cia, outras altas autoridades da admi-
nislração estadual c membros das casas
civil e militar tia Interventoria.

CONSEQÜÊNCIAS DE
UMA VISITA

São Paulo e o Rio Grande do Sul
só terão a lucrar, nos domínios das
suas relações commerciaes, intelle-
ctuaes e políticas, com a visita que
ao grande Estado sulino realiza, neste
momento, o sr. Interventor Adhemar
de Barros. A presença do Chefe do
Executivo bandeirante nas festas com-
memorativas do segundo centenário dc
Porto Alegre significa, innegavelmcn-
te, que o próprio povo paulista se as-
sócia ao júbilo dos gaúchos, exultan-
do com estes pela oceorrencia da sym-
pathica ephemeride.

O sr. Getulio Vargas tem sido, é
innegavel, um valoroso operário da
unidade nacional. Percorrendo o paií.
de Norte a Sul, de Leste a Oeste, e
percorrerido-o a bem dizer periódica-
mente, vem s. exc. estreitando cada
vez mais os laços que prendem ao
poder central as unidades federati-
vas. Mas vem conseguindo, ao mesmo
tempo, unir o paiz sob o ponto de vis-
ta também sentimental. Levando a
todas as regiões do Brasil a sua pre-
sença e as suas palavras de carinho
e de estimulo é como se levasse a ima-
gem da própria pátria, desfraldan-
do-a, triumphánte, aos olhos de lo-
dos nós.

Isso, porém, não impede que lhe si-
gani o exemplo os delegados que a sua
clarivider.cia e a sua confiança col-
locaram á frente dos destinos esta-
duaes. Quer-nos parecer, pelo contra-
rio, que a esses delegados incumbe
completa': a obra empreendida pslo
Chefe nacional. Se a politica de iso-
lamento não dá bom resultado quan-
do praticada pelas nações de um mes-
mo continente, salta aos olhos de to-
do mundo que será ainda mais ne-
fasta quando posta em execução pelos
chefes de regiões que pertencem ao
mesmo paiz e que se desenvolvem sob
a protecção da mesma bandeira.

O Brasil precisa conhecer-se a si
mesmo e é fora de duvida, então, que
para tal conhecimento muito contri-
buirão as visitas dc cortezia e de es-
tudo que os senhores Interventores
hajam por bem realizar de Estado a
Estado.

(o)
Os srs. presidente do Departamento

do Estado, Secretários do Governo,
chsfe dc Policia e Prefeito da capital
se fizeram representar, pelos seus res-
nectivos officiaes de gabinete, no em-
barque do sr. Ministro do Trabalho,
dr. Waldemar Falcão, que seguiu hon-
tem para o Rio de Janeiro.

UNIDADE NACIONAL

Neste momento estão se reunindo na
America do Norte, convocados por
amável convite do Presidente Roose-
velt todos os Chefes de Estado Maior
dos exércitos das nações americanas.
No mesmo instante em que embarcava
para os Estados Unidos o general Góes
Monteiro, eram convocados milhares de
reservistas do Brasil, para as grandes
manobras realizadas no Valle do Pa-
rahyba.

Essas manobras militares realizaram-
se, por feliz coincidência, nesse famo-
so Valle do Farahyba, para onde o go-
verno do dr. Adhemar de Barros, des-
de o começo de sua administração,
teve as vistas voltadas, tirando-o do
longo periodo de estagnação em que
vivia, para tornal-o, hoje, um dos mais
lindos rincões do nosso Estado.

No mundo, hoje, a força militar, re-
presentada, por todas as suas armas, é
factor de equilíbrio social c político,
quando a serviço de idéas pacifistas.
Assim tem sido o poderio do Brasil,
neste continente.

A INFLUENCIA DE COIMBRA

Coube ao professor Barbosa Vianna,
presidente da Associação dos Amigos
de Portugal, dlssertar sobre a influen-
cia que a Universidade de Coimbra
exerceu na cultura do Brasil, falando
na festa commemorativa do- duplo cen-
tcnarlo luso, promovido no Rio pelo
Grêmio Literário Commendador José
Roinlio. Concluiu o lllustre orador que
a velha e tradicional escola da mar-
gem do Mondego preparou a juventu-
de brasileira para os largas destinos da
nossa pátria, tendo-nos transmlttldo,
pela educaçfio, as grandes virtudes do
povo portuguez.

As primeiras escolas superiores do
Brasil datam de 1827 e foram, segundo
se sabe, as Faculdades de Direito de
São Paulo e do Recife. Antes disso,
todos os brasileiros que tinham recur-
sos para conquistar um diploma sclen-
tifico faziam-se de malas para a Euro-
pa. E, na Europa, era Portugal quem
primeiro os acolhia, abrindo-lhes li-
beralmente as portas da Universidade
de Coimbra. O regime colonial esten-
deu-se aqui por muitos séculos, mas a
verdade é que os portuguezes nunca
se prevaleceram da sua superioridade
politica para matar em nós qualquer
aspiração intellectual.

Basta citar um episódio histórico,
dos mais hostis aos colonizadores: a
Inconfidência Mineira. Ora, ninguém
ignora que varias dos inconfidentes
eram filhos enpirituaes de Coimbra.
Ninguém ignora, por outro lado, que
estava nas mesmas condições o Pa-
Iriarcha da Independência do Brasil.
José Bonifácio é até hoje considerado
como um dos mais bellos floróes do
tradicional estabelecimento de ensino
luso. As primeiras congregações de São
Paulo e do Recife eram constituídas,
por sua vez de universitários coim-
brãos.

Negar a influencia de Coimbra so-
bre a formação intellectual dos bra-
sileiros eqüivaleria a negar a influencia
que nesse sentido exerceu em nós a
própria civilização portugueza. E isso.
se não nos enganamos, é coisa que a
nenhum espirito esclarecido oceorre.

(o)
No embarque, hontem, de regresso á

capital da Republica, do sr. Ministro
Waldemar Falcão, o sr. dr. Percival de
Oliveira, Secretario do Governo, esteve
representado pelo sr, dr. Marcos Ri-
beiro dos Santos, seu official de ga-
binete.

(o)
Representando o sr. dr. Percival de

Oliveira, Secretario do Governo, o tte.
René da Silva Velho, seu assistente-mi-
litar, compareceu, ante-hontem, á ce-
rimonia de inauguração da temnorada
esportiva promovida pela 2." Região
Militar, no Estádio Municipal do Pa-
caembú.

(o)
O sr. dr. Percival de. Oliveira, Secré-

tario do 'Governo; íez-sè íépfèsentarf
ante-hontem, pelo seu asslstente-mili
tar, tte. René da Silva Velho, na ses-
são solenne commemorativa do 19.° an-
niversario da Sociedade de Medicina
Legal e Criminologia, reunião em que
foram distribuídos os prêmios scenti-
fícos deste ano, e em que tomou posse
a nova directoria daquella sociedade.

(o)
Em nome do sr. dr. Percival de Oli-

veira, Secretario do Governo, o tte.
René da Silva Velho, seu assistente-
militar, visitou ante-hontem, em San-
tos, o sr. comte. Frank T. Leighton e
a officialidade do cruzador norte-ame-
ricano "Louisville".

(01
O sr. Secretario da Justiça e Nego-

cios do Interior, dr. José de Moura
Rezende, fez-se representar na solen-
nidade do juramento á Bandeira dos
reservistas de 3." categoria, na 4."
Circumscripção de Recrutamento Mi-
litar.

fo)
O dr. José de Moura Rezende. Se-

cretario da Justiça e Negócios do In-
terior, fez-se representar na missa,
mandada celebrar na egreja de Santa
Cecilia, por intenção da alma de Júlio
Fernandes Costa.

O romance da vídi

cada vez menor"
E' certo que nüo temos elementos se-

guros para julgar da intensidade deste
phenomeno. Um estudo mais profundu
do problema será possivel unicamente
após a apuração do censo demographl-
co, que nos fornecerá os dados e escla-
recimentos necessários á segurança das
conclusões. Isto não nos impede, en-
tretanto, de procurar as possíveis cau-
sas do facto. A observação mais super-
ficlal nos leva á convicção de que a
queda da natalidade se verifica sobre-
tudo nas grandes capitães. No interior,
a grande familia continua a regra ge-
ral. Se detalharmos ainda mais a nos-
sa analyse (que falta nos fazem os nu-
meros!) veremos que a taxa mais bai-
xa de nascimento se encontra na bur-
guczla, se bem que, 

'ahi, 
a melhor com-

preensão dos cuidados hygienicos e as
posses mais largas, determinem, em
lompensação, um Índice mais fraco de
natalidade Infantil

A causa encontramol-a na corrupção
rios costumes, no medo á vida. A an-
ria de gozar os prazeres da existência
faz com que os casaes olhem o filho
forno um lmpecilho. um mal, que deve
ser evitado. Dahi, a regra, que se vae
Mastrando, da pequena familia. do fi-
lho único. Graças a Deus as praticas
fnti-concepcionaes ainda permanecem
fechadas em circules bastante limita
dos. Em regra geral, a familia brasi

nacional no sentido de tornar effectivo
o dispositivo constitucional que manda
collocar a familia sob a protecção dos
poderes públicos, não contente com
isto, appellou para a collaboraçáo par-
ticular. Ainda agora, no seu discurso
ás classes conservadoras e trabalhistas,
s. exc. feriu o thema: "O problema da
infância é, cm nosso palz, dos mai?
urgentes. A' geração que dirige a vida
nacional cumpre enfrentai-o corajosa-
mente. Precisamos diminuir as ende-
mias, para que, dentro em pouco, a
média de nascimentos da população
melhore e o seu rendimento alcance os
coeficientes dos paizes civilizados".

Somos um paiz lmmenso. Precisamos
encher os nossos extensos vasios demo-
graphicos. Se a contribuição do es-
trangelro não pode nem deve ser des-
prezada, devemos nos lembrar da pro-
funda verdade da pfcrase: "A criança
é o melhor Immlgrante".

-to)-
O dr. Mario Lins, Secretario da Edu-

cação e Saúde Publica, fez-se repre-
sentar pelo prof. Arnaldo Laurindo, na
solennidade commemorativa da data
de 15 de Novembro, promovida pela
Força Policial do Estado.

(o)
O dr. João Franco de Camargo Ju-

nior, auxiliar de gabinete do sr. Se-
cretario da Educação e Saúde Publl-
ca. representou o sr. dr. Mario Lins,
na solennidade da abertura do Cam-
peonato de Athletismo promovido pe-
Ia 2." Região Militar.

(o)
Chefiados pelo dr. José Nestor de

Paiva Lima, secretario do "Diário da
Bahia", estiveram hontem na Secre-

A PRESIDÊNCIA DO CENTRO

Todos os annos, a presidência do
Centro Acadêmico "XI de Agosto", da
Faculdade de' Direito de S. Paulo, 6
disputada por varias correntes eleito-
raes que se formam entre os alumnos.
A luta se trava segundo todas as exi-
genclas do methodo democrático. Arre-
gimentam-se os partidos, os cândida-
tos elaboram a sua plataforma, fazem
a suu propaganda, etc. Este anno, a
propaganda se desenvolveu de mil mo-
dos, mas nenhum superou em curlosi-
dade o que consistiu cm discursos fei •
tos da sacada de prédios situados no
"território livre" do largo de São Fran-
cisco. Poderosos alto-falantes' ampll-
ficavam a voz aos oradores, e estes en-
tão discorriam sobre o valor do seu
partido e a capacidade do 'candidato

apresentado pelo mesmo partido.
Afinal, o plebiscito. Tudo decorre em

perfeita ordem. Ha por parte dos elei-
tores um tradicional espirito de tole-
rancia e de mutua compreensão. Ven-
cedor um dos candidatos — como o foi
este anno o do Partido Libertador —
desapparecem immediatamente todas
as dlfferenças eleitoraes, para darem
lugar á confraternização de estudantes
que, afinal de contas, são collegas e se
estimam uns aos outros.

E' com muita sympathia que acoin-
panhamos semelhante actividade dos
jovens acadêmicos de Direito. O Cen-
tro "XI'de Agosto" não constitue ape-
nas um patrimônio material, mas, so-
breiudo, um patrimônio moral. E' des-
sas coisas que com o tempo se acabam
incorporando â vida intima, substan-
ciale tradicional de São Paulo. De res-
to, o que vemos também na corrida
eleitoral para a presidência do Centro
é uma forma sympathica de manifes
tação do espirito acadêmico. Desde que
o espirito acadêmico se manifeste de
um modo innocente, isto é, incapaz de
quebrar a necessária cadeia de harmo-
nia que une todos os estudantes — e
é este precisamente o caso dos rapa-
zes da velha Faculdade — só temos
palavras para elogial-o como merece.

(o)
O sr. Tito Franco da Rocha, official

de gabinete do sr. Prefeito da capital,
representou s. exc. na inauguração do
novo "stand" do Clube Paulistano de
Tiro, no Horto Florestal.

(o)
O sr. Annibal de Andrade, auxiliar

de gabinete do sr. Governador da ci-
dade, representou s. exc. na solenni-
dade do juramento á bandeira dos re-
servistas da 4.a C. R., realizada ante-
hontem no Jardim da Luz.

(o)
O sr. dr. Francisco Prestes Maia,

Prefeito de São Paulo, por intermédio
do sr. Annibal de Andrade, seu auxi-
liar de gabinete, fez-se representar na
missa commemorativa do anniversario
de s. m. o rei dos belgas, realizada na
manhã de hontem no Collegio "Des
Oiseaux".

(o)
O dr. Rudolf O.-Kesselring, cônsul

geral de Bolívia, e Andrés Nachmann,
cônsul do Peru, enviaram cumprimen-
tos ao sr. Prefeito da capital pela
passagem do aniversário da proclama-
ção da Republica.

(o)
O sr. dr. Goffredo T. da Silva Telles,

presidente do Departamento Adminis-
trativo do Estado, visitou, ante-hontem.
por intermédio de seu official de gabi-
nete, dr. Ignacio da Silva Telles, o sr.
dr. Waldemar Falcão, Ministro do Tra-
balho.

(o)
O sr. dr. Goffredo T. da Silva Tel-

les, presidente do Departamento Admi-
nistrativo do Estado, compareceu, hon-
tem, á missa de 7.° dia celebrada em
suffragio da. alma de d. Olympia Fon-
seca de Almeida Prado.

(o)
O sr. dr. Goffredo T. da Silva Tel-

les, presidente do Departamento Ad-
ministrativo do Estado, acompanhado
de seu official de gabinete, dr. Ignacio
da Silva Telles, compareceu hontem ao
embarque, para o Rio, do Ministro
Waldemar Falcão.

(o)
O sr. dr. Goffredu T. da Silva Tel-

les, presidente do Departamento Ad-
ministrativo do Estado, compareceu,
ante-hontem, á missa mandada ceie-
brar, na capella do Gymnasio "Des
Oiseaux", em memória das victimas da
guerra. (o)

Foi declarado em commissão, com
prejuízo dos vencimentos, junto á Es-
trada de Ferro Sorocabana, o sr. Wal-
ter Vilhelm Léo Heininger, ajudante
de laboratório interino, da Escola Po-
lytechnica da Universidade de São
Paulo.

(Para o "Correio Paulistano")

Leio jornais oomo leio livros: to-
mando notas, E envaldeço-mc ao pen-
sar que Tourgueneff fazia a mesma
coisa.

Do serviço telegraphico, satisfaço-
me com os títulos; dos artigos, com a
forma, nem sempre com o fundo. In-
teressam-me pouco os factos sociaes,
Uma noticia necrologica pode', no en-
tanto, conunover-mc, As tragédias do-
mestiças deixam-me habitualmente
Iranquillo. Reservo, emfim, o meu
melhor carinho para a leitura dos re-
cadinhos escondidos entre annuncios,
na secção inedltorlal,

Existe ahi, com effeito, matéria pa-
ra a reconstituição de formidáveis
dramas íntimos. A senhori". elegante
que perdeu seu "lulu1" está inconso-
lavei c gratifica generosamente aqucl-
le que o encontrar. Moça dc prendas
domesticas procura cavalheiro dislin-
cto para fazer-lhe companhia. Pue af-
flicto deseja saber o paradeiro do fi-
lho. Senhora quinze annos marlyrizada
por uma doença promette, em obe-
diencia a um voto, revelar o remédio
que a curou, E lá no meio do jornal,
em typo miu*do, esgueirando-se por
entre annuncios de xaropes, quasi a
fugir á Indiscrlpçáo dos nossos olhos,
este bilhete: "Ingrata. Por que não
vleste? Esperei-te até tarde. Romeu".

Por que não vieste?
E' o grito do coração, o romance da

vida. Nota predominante na poesia
lyrica, ha tudo nessa pergunta: desll-
lusão, medo, esperança, ciúmes, até
censura, até magua. Elle esperou o dia
inteiro a doce visita. Encheu de fio-
res pobres as porcellanas do quarto
humilde. Renovou a água da bilha. Es-
condeu aquella mulher nu'a que es-
candalizava o ambiente, num desenho
de amigo. Espanou os moveis e sobre
a mesa de trabalho esqueceu de pro-
posito a carta que começava assim:
"Meu grande amor..."

E ella não veio... Então, no quarto
vasio, emquanto redigia o pequenino
bilhete de jornal, declamou versos de
André Rivoire:

FRANCISCO PATI

Fcrtllissimo, por conseguinte, cm
.'.uggcslões de toda sorte, a leitura dos
jornacs. Não existo romance mais dl-
vertido. A velha tragédia adapta-se
ahi ao ambiente moderno. Nüo conhe-
co, por outro lado, angustias mais
profundas do que as que se contem-
tam com a triste publicidade paga dos
periódicos.

Separadas por obstáculo» intranspo-
niveis, por ódios do familia, talvez por
preconceitos sociaes, o menor contra-
tempo é interpretado, por aquclle que
espera, como symptoina de affllções que
se aproximam. A's vezes, a chuva, o
bonde que descarrila, o chapéo que a
costureira não mandou, a visita im-
portuna, a indisposição imprevista, e
outras pequeninas coisas triviaes, des-
empenham, na vida do homem que fi-
cau esperando no quarto entre flores,
aquillo c.ue os sonhos, os presagios e
as visões representavam na tragédia
grega: a Fatalidade.

Veja-se, por exemplo, se não é ri-
úiculo, quasi grotesco, o fundo dc to-
da tragédia.

Ella estava prompta para sahir. Na
rua, ao passar pelo empório da esqui-
na, viu que era cedo ainda. Em lugar
do automóvel, tomou um bonde vasio.
Cinco minutos depois, ao fazer uma
curva, o bonde sáe dos trilhos. O pon-
to é deserto. Não se vê, nas proximl-
dades, nenhuma garage. Chove. Ella
considera prudente deixar-se ficar.
Promettera chegar ás duas da tarde «
vê na torre de São Bento, ao chegar
finalmente á cidade, que a viagem foi
feita em hora e meia. Volta, então, pa-
ra casa. Deita-se. Recusa jantar, finge-
se indisposta. Acaba dormindo.

E elle?
Elle está simplesmente trágico. Fn-

mou cigarros sobre cigarros. Escreveu
e apagou vinte vezes o nome delia no
vidro embaçado da janclla. Pensou em
cartas anonymas. Suspeitou outras In-
famias. Viu já o sangue correr. E la-
grimas. Desconfiou de uma viagem &
Europa, o que seria a separação par»
sempre. E outro verso de Rivoire lhe
canta na alma:

J'al prin prmr dc 1'amoiir .ia pltlé ealme
let valne"...

"J'oulilie avidement tout ce rjul nous separe,
1'endant que loln de mol, snre que je i

[1'aimals,
A pelne elle a sans doute espéré ma vénue... I
Elle salt que ma chambre e«t désoléenn* No dia seguinte, o jornal revela, em
Elle me plaint peit-être et ne vienTá | duas Unhas, se tanto, todos os porme-

[jamais", nores da tragédia intima.

ONTEM m RIO
(SERVIÇO DA NOSSA SUCCURSAL, PELO TELEPHÔNE)

taria da Justiça e Negócios do lnte-
rior em visita de eórtezia ao titular
da pasta, dr. José de Moura Rezende,
os jornalistas bahianos srs. Euvaldo Pi-
res de Albuquerque, da "A Tarde" e
da Associação Bahiana de Imprensa,
chefe do gabinete do Secretario da Se-

Tudo isso, ao lado da obra bcnemerl- gurança' do Estado da Bahia; Ornar

A morte do primeiro ministro
do Egypto

ROMA, 16 (Stefani) — Sabe-se de
Beyruth que a morte do primeiro mi-
nlstro egypcio continua a ser envolta
em mysterio. Aquelle chefe propunha-
se reaffirmar a vontade do Egypto de
não usar armas contra a Itália.

ta que o governo da Republica, secun
dado pelo operoso governo deste Esta-
do, desenvolve, no sentido dc incre-
mentar no homem um devotado amor
á terra, representa um capitulo ruti-
lante da grande obra de unidade na-
cional, da qual são artífices máximos
os bons governos, auxiliadas efficaz-
mente, pelas forças armadas da Na-
ção, a serviço do Brasil.

São Paulo, que, como disse o seu. In-
terventor, trabalha dia c noite, pela
grandeza do Brasil, se sente neste mo-
mento muito feliz, collaborando com
sinceridade na grande obra da unida-
de nacional. Seu governo, que vive nu-
ma constante parada da paz e numa
agitada éra de trabalho, faz os mais
ardentes vetos por que o Brasil, dentro
da sua soberania, tenha sempre in-
tangíveis os princípios pacifistas de que
sempre foi arauto.

-(o)-
O dr. José de Moura. Rezende. Sc-

cretario da Justiça e Negócios do lnte-
rior, fez-se representar no baile de
gala do Clube Portuguez, e no "Baile
do Café". ,

Barros, do "Diário de Noticias; Emi
lio Diniz, do "Ilhéos Jornal"; Emo
Duarte, do "Correio Bahiano" e do"Diário da Tarde", de Ilhéos; Moniz
Pacheco, do "O Imparcial" e Áureo
Contreiras. do Syndicato dos Jorna-
listas da Bahia e das revistas "Uni-
ca" e "Civillsta".

Acompanhou os visitantes a sra. d.
Chiqulnha Rodrigues.

O sr. Emo Duarte saudou o dr. Jo-
sé dc Moura Rezende, tendo s. exc.
agradecido num brilhante improviso.

(o)  .
O sr. Gilberto Guimarães, represen-

tou o dr. Mario Lins, .na missa man-
dada celebrar pelo Consulado Belga,
em intenção das victimas da guerra.

(o)— ¦
Nas solennidades realizadas no G.E."Dr. Oscar Thompson" o dr. Mario

Lins, Secretario da Educação e Sau-
de Publica, fez-se representar pelo
prof. Arnaldo Laurindo, seu auxiliar
de gabinete.

(O)
O sr. dr. Francisco Prestes Maia,

Prefeito da capital, por intermédio do
sr. Tito Franco da Rocha, seu offi-
ciai de gabinete, fez-se representar no
embarque do dr. Waldemar Falcão,
Ministro do Trabalho, realizado no
campo de Congonhas na manhã de
hoje.

Pelo avião da Vasp chegou hoje á
tarde, de regresso a esta capital, o sr.
dr. Waldemar Falcão, Ministro do Tra-
balho.

* *
Telegrammas de Miracema, no Esta-

dodo Rio, informam que, em conse-
quencia do temporal que Eli desabou,
ruiu o edifício da Prefeitura, o mesmo
acontecendo com outros prédios.

Em conseqüência das inundações
morreram duas crianças.

*'.'*...?
Falleceu, nest acapital, o coronel

Theotonio Toscano de Britto, que
actualmente se encontrava na reserva.

Entre as commlssões que desempe-
nhou figura a de eommandante da. 2."
Região Militar, "para que foi nomeado
logo após a revolução de 30.

* *
O director geral da Fazenda Nacio-

nal approvou a reforma operada nos
Estatutos do Banco de Itajubá, do Es-
tado de Minas Geraes, que augmentou
o seu capital social de cinco para dez
mil contos de réis.

Figura como presidente desse insti-
tu to de credito o sr. Wenceslau Braz,
ex-Presidente da Republica,

? »
O sr. Presidente da Republica desi-

gnou o dia 19 do corrente, data da
Bandeira, para a installação dos ser-
viços da commissão do Livro do Me-
rito e sua commissão.

A cerimonia, que será solenne, ef-
fectuar-se-á no Palácio do Cattete.

* *
Realizou-se no Jockey Clube o ai-

moço dc homenagem ao sr. Marcos de
Sousa Dantas, offerecido pelos seuls
collegas de delegação á Conferência
Econômica argentlno-Braslleira, re-
unida no Rio de Janeiro.

Esteve no Itamaraty afim dc fazer a,
sua primeira visita ao sr. Ministro Os-
waldo Aranha o'sr. Itaro Ishii. novo
embaixador do Japão no Rio de Ja-
neiro r-ue, por essa oceasião, apresen-
tou a s. exc, a copia figurada de suas
credenciaes, solicitando, ao mesmo
tempo, uma audiência do sr. Presidente
da Republica, afim de fazer entrega
das mesmas.

*. *
Segundo communicação do director

do Serviço Econômico Rural, até. 31 de
outubro findo fora mexportadas pelo
porto do Rio de Janeiro 1.084.241 cal-
xas de frutas citricas, sendo 847.860
caixas para Buenos Aires, 196.426 para
a Inglaterra, 9.955 para a Suecie e
30.000 para Bahia Blanca.

Além destas partidas destinadas ao
exterior, íoram remettidas para o
Norte, 3.071 caixas.

* *
Foi reaberto á tarde, o Pavilhão do

Estado do Pará"a na 13." Feira Inter-
nacional de Amostras.

A' solennidade compareceram o se-
cretario' do governo daquella unidade
federativa, diversas autoridades e pes-
soas gradas.

* *
O sr. Presidente da Republica man-

dou cumprimentar o sr. Maurice Cuvel-
lier, embaixador da Bélgica, por mo-
tivo da passagem da data onomástica
do rei Leopoldo m.

* *
Ao Tribunal de Segurança Nacional

foram apresentadas as seguintes quel-xas riundas desse Estado: Antônio
Buoni contra Anielo Martuscelli e ou-
tro; Anotnio Sousa Bueno contra a
General Electrics; Sebastião Corrta
Fonseca contra Theodor Will ee Cia..

^OTASA
WfS -sríl H B K0

Encontra-se nesta capi-
tal o embaixador Ba-

ptista Luzardo
Procedente ..de Porto Alegre, em

avião da "Panair", e acompanhado
por sua exma. esposa, chegou, hon-
tem, a esta capital o sr. Baptista Lu-
zardo, embaixador do Brasil em Mon-
tevidéo, sendo recebido no aeroporto
pelo dr. Franchini Neto, representan-
te do sr. Interventor Federal, varias
outras autoridades e grande numero de
pessoas das relações do lllustre diplo-
mata.

Hoje o embaixador Baptista Luzardo
deverá partir pelo avião dos 8 horas
da Panair, com destino a capital do
paiz.

Segundo conseguiu apurar a nossa
reportagem, s. exc. deverá voltar a
São Paulo dentro de 10 ou 15 dias em
visita ofíiclal, accedendo ao convite
que lhe foi feito pelo sr. Interventor
dr. Adhemar de Barros.

Protesto da França junto ao
governo turco

ANGORA', 16 (T. O.) — O encar-
regado de negócios da França em An-
kara protestou junto ao governo tur-
co, segundo se informa, pelo transporte
de material de guerra através da es-
trada de Angorá>-Bagdad, a qual passa
pelo sector de Aleppo. Parece que essa
reclamação foi repellida por parte tur-
ca. O governo de Angorá reserva-se o
direito dc entabolar questões contra as
cláusulas da estrada mencionada.

NAPOLEÀO não gostava que uma
mulher se oecupasse dos interesses do
Estado. ,c

Na época em que era apenas gene-
ral, encontrava-se certa vez em uma
roda onde madame de Stael acabava,
em uma espécie de dissertação tão es-
pirituosa como razoável, de criticar dl-
versos partidos que tinham suecessiva-
mente governado a França. Todo o
mundo compartilhava de sua opinião
e applaudia o seu espirito.

Bonaparte somente concervava-se ca-
lado. Madame de Stael disso se aper-
cebeu:

Oh! o general não é. de minha
opinião?

Madame, eu nada escutei, porque
entendo que as senhoras não se devem
oecupar de politica.Tem razão, general, replicou a
amável discutidora; mas em um paiz
onde se corta a cabeça das mulheres
é natural que ellas tenham vontade
de saber por que.

* *
NO TEMPO em que lord Beacons-

field dirigia a politica ingleza, pergun-
tou um dia ao príncipe de Blsmarck,
em casa de quem se encontrava como
visita:

Como procedeis, meu caro collega,
para vos descartardes dos importunos
de todas as espécies que nos atormen-
tam, a nós, homens de Estado?

Nada mais simples, respondeu Bis-
marck a Disraeli. Minha mulher co-
nhece os enfadonhos de quem ás vezes
sou v'ctima, e quando, na sua opinião,
um fica longo tempo em nossa casa,
um criado, por sua ordem, vem dizer-
me que o imperador me chama a
palácio.

Apenas o príncipe de Bismarck aca-
bava de falar, a porta de seu gabi-
nete se abria e um criado pronunciava
a formula fatídica: "Sua majestade
deseja falar a vossa alteza''.. .

* *
O ESCRIPTOR Gabriel de Lautrec,

fallecido na edade de 71 annos, era,

como se sabe, o "principe dos humo-
ristas". Traductor, na França, das
obras de Mark Twain, teve oceasião, no
decorrer de varias viagens que fez aos
Estados Unidos, de conversar com o
escrlptor norte-americano e, desde en-
tão, quando lhe perguntavam sobre
elle, relembrava diversos factos diver-
tidos sobre o celebre homem de letras.

Um delies:
Havia nos arredores de Nova York

um passeio que o humorista frequen-
tava assiduamente: era um cemitério,
cercado apenas por um tapume de ga-lhos seccos.

Um domingo, Mark Twain, encon-
trou-se ali com tres cavalleiros, que pa-reciam discutir animadamente.

De que se trata? — perguntou-
i lhes.

Estamos pensando cm construir
um muro em volta do cemitério.

Mark Twain, balançando a cabeça,
sorria e disse:

Um muro! Para que, um muro de
tijolo e barro? Para que? Os que já
estão dentro do cemitério não podem
sair, e os que estão fora não querementrar! Para que?

*..*'¦*

O GAROTO — Mamãe, quando você
fizer annos vou-dar-lhe um porta-pô-
dc arroz bem bonito.

A mãe — Mas, meu bem, eu já te-
nho um muito bonito, de crystal.

O garoto — Eu sei. mamãe, mas eu
o quebrei agora mesmo.

* *
EM UMA exposição de arte:
O professor (desejando conhecer o

gosto do alumno) — Se esta admirável
galeria se incendiasse e você tivesse
tempo de salvar apenas cinco quadros,
qt.aes escolheria?

O alumno — Os cinco mais proxi-
mos da porta.

* a
QUE é um segredo?
E' uma coisa que se conta a uma

só pessoa de cada vez.
FABER
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SÜCCESSOS INGLEZES E SUCCESSOS ALLEMAES

COMMENTARIOS DE UM DIÁRIO DA COLÔNIA

COLÔNIA, 18 (T. O.) — O conhe-
cldo orgam de Colônia "Westdeutscher

Beobachter" focaliza no seu artigo dc
fundo a manobra' mais recente da In-
glaterra de, por meio de um excesso
de propaganda, conseguir diminuir na
opinião mundial ao mais possível os
indiscutíveis suecessos tanto diploma-
ticos quanto políticos e belllcos da
Allemanha.

O jornal escreve;
"A condição prelüninar desta guer-

ra era para a Grã Bretanha o blo-
queio e dahi consequentemente a falta
de viveres e matérias primas no Reich.
Determinados círculos estrangeiros es-
quecem-se sempre desse facto quando
apreciam a situação cm geral. Pense-
mos uma vez na Rússia. Este foi o
paiz mais cobiçado pela Inglaterra, e
por que? Os estadistas britannicos,
os mesmos que se esforçam actual-
mente em criticar a amizade russo-
germânica, sabiam muito bem que a
Allemanha, obtendo bons termos de
entendimento para com a U. R. S. S.,
junto á supremacia incontestável do
seu exercito ainda sua perfeita inde-
pendência econômica. Dahi resulta
tambem o motivo da actividade extra-
ordinária da propaganda britannica
procurando ostentar vlctorias franca-
mente fictícias, as quaes mais tarde,
devem forçosamente redundar numa
reacção da opinião publica.

A VISITA DO SR. MOLOTOV
A visita do sr. Molotov a Berlim, a

sua, comitiva extraordinariamente nu-
merosa na qual se viu até o commis-
sario do Ar da Rússia, o facto que
officiâlmente já se informou de que
o "íuehrer" e o sr. Molotov chegaram
a um perfeito accordo respectivo a
todos os assumptos interessantes para
os dois paizes, inquieta profundamente
Londres. Tambem o pouco usual
comportamento para um primeiro mi-
nlstro inglez ao receber a noticia de
uma pretensa destruição de parte da
frota italiana faz parte do program-
ma propagandistico inglez para incu-
Hr não só na opinião mundial, mas,
sim, tambem no espirito daquelles de-
legados russos uma certa duvida sobre
a victoria allemã.

Deveras, trata-se ahi de manobras

políticas inspiradas, no momento de
enorme desespero, como meio de "ul-

tlma ratío". Estadistas menos Im-
pressionados pelos suecessos dos seus
adversários se teriam indubitavelmente
lembrado antes de mais nada, do as-
pecto verdodeiro da situação inclusive
as vlctorias das armas allemãs em
todos os campos de batalha desta
guerra, da firmeza inquebrantavel da
industria di Relch, do espirito da po-
pulaç&o aílen,? e particularmente do
facto que a Inglaterra é hoje uma
presa imponente para a "Luftwaffe".

Mas nada querem saber os membros
do governo Inglez. Tbdos os meios
interessar-lhes-ão que offereçam a
possibilidade de envolver num manto
de enorme publicidade os lnsuccessos
e com isso a cada vez maior impossl-
bilidade para a Inglaterra de ganhar
esta guerra.

A PROPAGANDA INGLEZA
Quando se diz por exemplo na pro-

paganda ingleza que "os crescentes
suecessos da Grã Bretanha verilicados
nos últimos dias fizeram com que o
animo dos seus inimigos enfraqueces-
se" deve-se perguntar, onde estão es-
ses suecessos. Vemos deante de nós
uma longa lista de navios mercantes
e mesmo da armada ingleza afunda-
dos, sabemos que os "raids" germa-
nicos no ar contra a Inglaterra não
soffreram nenhuma diminuição, mas
até acceleraçóes e sabemos de outro
lado que, como nos casos precedentes,
os britannicos não apoiam de modo
algum com tropas e armamento sua
ultima victlma, a Grécia.

O afundamento do "Bremen", o
abatimento de centenas de aviões ger-
manicos, o bombardeamento da frota
italiana, as aventuras contra as colo-
nias francezas, serão esses os grandes
suecessos da Grã Bretanha?

Estes suecessos são puramente no
papel. Por nossa vez, perguntamos,
a vinda do sr. Molotov a Berlim e sua
conseqüente influencia sobre paizes
com que a Inglaterra pelo menos es-
perava contar, a reconstrucção das
zonas militarmente oecupadas, os bons
termos em que está a diplomacia ai-
lema com todos os paizes europeus, —
não serão esses de maior importância
do que os üvecessos inglezes?!

O sr. Cordell Hull continuará
no Departamento de Estado
O SECRETARIO DA MARINHA NORTE-AMERICANA. EM DISCURSO PRONUNCIADO. CON-
FIRMOU QUE SERÁ' GARANTIDO TODO AUXILIO POSSÍVEL A' INGLATERRA — PARTIU
PARA LONDRES O CHEFE DA COMMISSÃO BRITANNICA DE COMPRAS, AFIM DE PORO
SEU GOVERNO AO PAR DAS ACQUISIÇOES FEITAS NOS ESTADOS UNIDOS — VARIAS

'Clipper" transatlântico, da "Pan
NOVA YORK, 16 (Stefani) — O sr.

Cordell Hull, que está em gozo de fó-
rias, fez saber que acceltou o convite
para voltar ao depertamento de Esta-
do, durante a terceira presidência de
Roosevelt.
TODO AUXILIO POSSÍVEL A' GRA

BRETANHA
WASHINGTON, 16 (Havas) — O

discurso pronunciado de improviso, pe-
Io Secretario da Marinha, sr. Knox, por
oceasião do Congresso dos Altos Ne-
goclos em Boston, é considerado pelos
círculos políticos norte-americanos co-
mo exprimindo a reacção da Marinha
dos Estados Unidos deante da victoria
obtida pela aviação naval britannica,
contra as forças Italianas do Mediter-
raneo.

Os referidos círculos resaltam que o
sr. Knox falou no "desafogo experi-
mentado pelos Estados Unidos, quando
souberam da destruição de grande par-
te da esquadra italiana no Mediterra-
neo", e que aproveitou a occaslão para
reiterar a promessa de todo o auxilio
possível à Grã Bretanha.

Ademais, as affirmações do sr. Knox
de que a Marinha de Guerra dos Es-
tados Unidos era hoje a mais poderosa
do mundo e de que os Estados Unidos
têm interesse em impedir que o Japão"opere uma incursão no sul", são In-
terpretadas em Washington como dei-
xando prever uma attltude mais firme
do governo norte-americano nas quês-
toes do Extremo Oriente.

GRANDIOSO CULTO Á BANDEIRA DO BRASIL
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O sr. CORDELL HULL

PARTE PARA LONDRES O ENCAR-
REGADO DAS COMPRAS DE

MATERIAL BELLICO

NOVA YORK, 16 (Reuter) — Ao
partir hoje para Lisboa, a bordo de um

Afastar a Inglaterra do continente europeu

OUTRO NAO E', AO QUE AFFIRMA UM COMMENTARIO
GERMÂNICO. A POLÍTICA DOS PAIZES DO "EIXO"

American Airways System", o sr. Pur-
vis, chefe da Commissão Britannica
de Compras, foi procurado pelos re-
presentantes da imprensa norte-amerl-
cana.

O entrevistado declarou aos jorna-
listas que os perdas da Inglaterra, em
material bellico, em virtude dos bom-
bardeios e dos afundamentos provo-
cados pelo inimigo, eram insignlfi-
cantes.

Declarou que as entregas norte-
americanas eram extremamente boas.
mos acerescentou que a Inglaterra de-
sejava cada vez mais armas de todas os
espécies, além de navios.

O chefe da Commissão Britannica dc
Compras nos Estados Unidos segue pa-
ra Londres afim de relatar ao seu go-
verno as acqulsições feitas pela In-
glaterra nos Estados Unidos.
PROMPTOS PARA DEFENDER AS

DEMOCRACIAS
BOSTON, 16 (Havas) — Em men-

sagem dirigida a New England Confe-
rence, o Presidente Roosevelt declarou
que os Estados Unidos organizam "seus
recursos incomparavels cm homens,
material e machinas", afim dc prote-
ger a democracia contra as portas do
"despotismo totalitário".

O sr. Roosevelt acerescentou:"Nossa defesa deve ser assegurada
e pode ser melhor assegurada pela von-
tade unida dos nossos cidadãos, con-
sagrada a esse fim".

BERLIM, 16 (T. O.) — Por oceasião
dc encontro de Hltler e Mussolinl, em
Plorença a "Correspondência Política
n Diplomática", orgam aproximado do
Ministério do Exterior do Reich, publl-
cou Interessante artigo estudando a
capacidade de iniciativa demonstrada
pela Allemanha e a Itália, no que se
referia aos problemas europeus, e onde
sc vê que desde ha tempos já vinha
sendo estudado o plano de uma acção
conjunta dos grandes forças europeus,
no sentido da creação de uma nova
ordem pacifica, fora do alcance das
intrigas inglezas."O encontro dos dois chefes das po-
tencias do "eixo" cm Plorença — cs-
creve o orgam da Wilhelmstrassc —
não é somente a prova de seu trabalho
político ininterrupto, mas tambem a
expressão de sua firme resolução de
não abandonar a iniciativa da acçáo.
A Inglaterra, consciente da situação
critica em que se encontra, emprega
todos os meios, mesmos os mais deses-
perados, para se agarrar á Europa e
para sabotar a união européa que será
creada sobre uma base sã e nova. Os
dirigentes das potências do "eixo" já
puzeram mãos á obra para afastar, a
despeito de todas as manobras britan-
nicas, do continente europeu, a poten-
cia que sempre se apresentando como
amigo nunca deixou, na realidade, de
procurar conseguir seus lucros atra-
vés da desunião dos povos da Europa.

De accordo com o espirito constru-
ctor de que estão animados os dois
grandes homens de Estado, a política
das potências do "eixo" não visa, no
momento, outro fim a não ser esse de
afastar a potência britannica do' con-
tinente europeu. Entretanto, a elimi-
nação completa de todas as possibili-
dades de permanência da influencia
britannica transformou-se na condição
primeira de sua obra de reorganização.
No interesse da communidade européa

«Os martyres do Caaro»
(Para o "Correio Paulistano")

BUENO DE AZEVEDO FILHO

No dia de hoje, em 1628, as selvas
americanas assistiram a um horroroso

Cerca de 80.000 crianças concentradas no Estádio do Pacaembu, jj—^ Çggfii&fâggg
em continência ao Pavilhão Nacional — Centenas de Ban-
deiras Nacionaes em desfile, conduzidas por representações
de numerosos municípios paulistas receberão a bençam ar-
chiepiscopal — Os cantos orpheonicos — Números de gy-
mnastica ornamental — Outras notas

Entre as commemorações que se rea-
lizaráo a 19 do corrente, em homena-
gem á Bandeira Nacional, destaca-se
o magnífico programma de festas civi-
cas, elaborado pelo governo do Estado,
em combinação com a 2." Região Mili-
tar, cujo ponto culminante reside na
imponente apotheose que terá por
theatro e majestoso Estádio Municipal.

Nessa data, ás 9 horas, cerca de
oitenta mil crianças dos estabelecimen-
tos de ensino desta capital e dos mu-
nicipios vizinhos concentrar-se-ão na
magnífica praça de esportes do Pa-

"Oftêmbu', para render grandioso culto
á Bandeira, na niais empolgante rea-

*IÍ2aç5o cívica desse gênero já effectua-
da ho Estado de São Paulo.

O programma que, a seguir, transcre.
vemos, diz bem da grandiosidade dessa
festa de civismo que deverá marcar
época em nosso calendário de comme-
morações patrióticas, já pelo vulto sur-
jjlreendente da iniciativa, já pelo en-
thusiasmo que deverá despertar entre
as gerações novas que se estão for-
mando.

O PROGRAMMA OFFICIAL PARA
O DIA 19

A's 9 horas — Alvorada nos quar-
tels do Exercito e Força Policial, comi
desfile de bandas de clarins a cavallo
pelas ruas da capital e salvas de arti-
Hl3XÍcl

A's 9 horas — No Estádio Municipal:
í — Concentração de oitenta mil

colleglaes desta capital e do interior
do Estado, em uniforme único.

II — Hymno Nacional, entoado por
uni coro orpheonico de quatro mil
vozes, sob a regência do maestro Lo-
ssanno.

TB. — Desfile deante da tribuna de

trucidados

honra das crianças que farão demons-
trações de gymnastica.- iv — Desfile de centenas de ban-
deiras nacionaes conduzidas pelas re-
presentações dos grupos de regiões,
abrangendo, além dos estabelecimen-
tos de ensino locaes, numerosas cida-
des clrcumvizinhas da capital.

— "Soldados do Brasil", canto or-
pheonico pelo coro.

VI — Bençam das bandeiras, pelo
sr. arcebispo metropolitano, acto pa-
ranymphado pela exma. sra. d. Leo-
nor Mendes de Barros.''

VII — Hymno á Bandeira, pelo coro
orpheonico.

Vni — Contribuição ao Monumento
de Caxias, entrega solenne do produ-
cto arrecadado entre os alumnos desta
região ao general Mauricio Cardoso,
um dos presidentes de honra da Com-
missão Central, devendo proferir ai-
gumas palavras o professor Henrique
Ricchetti e agradecimento dàquella ai-
ta patente do Exercito.

IX — "Terra de Santa Cruz", canto
orpheonico.

— Allocução á Bandeira, pelo di-
rector do Departamento de Educação,
dr. Antenor Romano Barreto.

XI — Gymnastica musicada por
mil escolares.

XII — Bellissimo numero de gym-
nastica ornamental.

XIII — Hymno Nacional, pelo coro
orpheonico e assistência. Essas solen-
nidades serão irradiadas por todo o
Brasil por intermédio de uma cadeia
de emissoras locaes.

JURAMENTO A' BANDEIRA DE
NOVOS RESERVISTAS

No mesmo dia, dentro do programma
official, centenas de reservistas pres-
tarão o juramento á Bandeira, em ce-
rlmonia publica que está sendo ouida-
dosamente preparada pela Inspectorla
de Tiros de Guerra.
CONCERTO MUSICAL E ORPHEO-

NICO
Dando complemento ao magnífico

programma civico, haverá á noite ir-
radiação dc um selecto concerto musi-
cal e orpheonico, a cargo do Departa-
mento de Cultura, da Municipalidade,
e uma exhortação patriótica pronun-
ciada pelo Chefe do governo estadual.

Chegou ao Rio o dr. Guilherme
Winler

R1G. 16 — (Da nossa succursal, via
Vasp) — O dr. Guilherme Winter, Se-
cretario da Viação desse Estado, che-
gou, hoje, ao Rio, tendo viajado pelo"Cruzeiro do Sul", acompanhado do
dr. Trajano Machado, consultor júri-
dlco dàquella Secretaria, e do enge-
nheiro Durval Muller, do quadro te-
clinico da Estrada de Perro Soroca-
bana

S. s., que teve desembarque muito
concorrido, ao ser cumprimentado pe-
Io nosso representante, fez as seguin-
tes declarações:

O único motivo que determinou

Na Guanabara o vapor norle-ame-
ricano "Delorleans"

• RIO, 16 (Da nossa succursal, pelo te-
lephone) — A's 7 horas de hoje trans-
pbz a barra, procedente de Nova Or-
leans, o vapor misto norte-americano
"Delorleans" que trouxe para o Rio
um reduzido numero de passageiros.

Esse navio trouxe de Recife 9 rapazes
de nacionalidade ingleza, todos em
edade militar e que nesta capital em-
barcarão para a Inglaterra, como vo-
luntarlos, pelo primeiro navio britanni-
co que partir do nosso, porto para a
Europa.

Ainda pelo mesmo navio chegaram
os srs. Horaeio Saldanha, "turfman" e
grande industrial na capital pernam-
Lucana e Francisco Pessoa de Queiroz,
director de "O Jornal do Commercio",
do Recife.

Embaixador trancei na Turquia
ÀNKARA, 16 (H.) — O novo em-

baixador da França na Turquia, sr.
Jules Hénry, apresentou hoje suas cre-
denciaes ao presidente da Republica. _ 
Depois da cerimonia o diplomata fran-1 minna viagem a esta capital prende
cez manteve longa e cordial palestra x ^ solução do problema de finan
com o presidente Ismet Inonu e com | ciamento da Estrada de Ferro Soro-
o ministro de Estrangeiros, sr. Sarad-
joglou.

O presidente recebeu ainda em au-
dlencia para apresentação de creden-
ciaes os embaixadores do Irak e do
Japão.

ATAQUE AO QUARTEL
GENERAL CHINEZ

TOKIO, 16 (Serviço especial
do "Correio Paulistano") —
As forças aéreas do exercito
nipponico, desfecharam violen-
to bombardeio contra o quar-
tel general das forças chine-
zas, depósitos de munições e
tambem objectivos militares da
vizinhança de Chiulung a su-
leste da província de Kwangsi,
tendo causado sérios damnos
aos objectivos visados.

cabana, o qual depende do sr. Arthur
de Sousa Costa, titular da pasta da
Fazenda. Hoje mesmo, ás 11 horas,
me avistarei com s. exc. afim de as-
sentar todas as medidas sobre o as-
sumpto."

Prosseguindo, o illustre Secretario do
governo bandeirante, declarou-nos:

"Como é sem duvida do seu co-
nhecimento, os trabalhos da electrifi-
cnção já foram praticamente inicia-
dos, entretanto, somente com a solu-
ção completa da questão financeira
poderemos atacal-os com mais ener-
gia"

Finalizando a sua rápida palestra
com o nosso representante, s. s. dis-
se-nos ainda:

"Posso adeantar desde já que
proseguiremos os serviços de maneira
a concluil-os dentro do prazo estabe-
lecido pelo contracto assignado entre
o governo do Estado e o consórcio
construetor".

O dr. Guilherme Winter regressará
ainda hoje, á capital paulista pelo
nocturno de luxo da Central, que par-
te ás 21 horas.

foram crudelissimamente.
pelos indígenas.

Estavam os jesuítas na sua sagrada
missão de "reduzir" os pagãos do Novo
Mundo quando foram surpreendidos
com a palma viridente d° marytrio.

Gloriosos designios do Omnipotente:
Santo destino desses homens! As por-
tas do céo abriram-se-lhes de par em
par, depois de terem percorrido dura-
mente a via estreita e espinhosa da
vida!"Martyres riograndenses" é a desi-
gnação que cabe aos padres Roque,
Affonso e João dei Castlllo, assassina-
dos dois dias depois, cm circumstancias
quasi idênticas.

Victimas das armas dos guaranys
gaúchos, até ao derradeiro alento lou-
vando o sacratíssimo nome do Creador,
pregando o amor fraternal entre as
criaturas, os martyres riograndenses,
que mereceram de Deus a melhor acc-
lhida nas alturas, devem merecer dos
homens o affecto e a devoção filial
devidos aos grandes gênios do bem.

A Companhia de Jesus, "um dos fa-
ctores eminentes de civilização", na
phrase lapidar do venerando arcebispo
d. João Becker, fez jus a especial
menção, na vigésima nona carta pasto-
ral de s. exc. reverendissima, recente-
mente publicada (1).

E, no capitulo que é uma homena-
gem á companhia, s. exc. reverendis-
sima não esqueceu de destacar a per-
sonalidade marcante do bemaventu-
rado fundador dos sete povos missio-
neiros.

O padre Roque Gonzalez, de Santa
Cruz, nasceu em Assumpção do Para-
guay em 1576, de família nobre e de
robusta fé catholica.

Desde menino mostrou a sua irrevo-
gavel vocação para o serviço de Deus.

Chamado irrepremivelmente ao Sa-
cramento da Ordem, destinado somen-
te aos eleitos do Senhor, recebeu o
presbyterato das mãos de d. frei Fer.
nando de Trejo y Sanabrla, bispo de
Córdoba de Tucuman, brasileiro de
nascimento, o numero dos filhos illus-
três de Santa Catharina", no dizer de
Lucas Bolteux, citado por Oswaldo Ca-
bral. (2) -

Cedo, já mostrava ò seu anseio em
tornar-se missionário. A palavra in-
flammada, o discurso fluente, subjuga-
va os seus semelhantes. O portador
da palavra divina encontraria a sua
gloria imperecivel neste dom innato
que o fazia um predestinado."Levado unicamente por seu abra-
zàdo amor a Deus e aos homens", diz
o reverendisslmo padre Luis Gonzaga
Jaeger no seu magnífico livro (3), em.
brenhou-se por abruptos sertões do Alto
Paraguay, nunca jamais perlustrados
pelo civilizado, em busca de neophytos
a quem pudesse ensinar os preceitos
da santa religião catholica.

A sua caridade, a sua mansuetude,
a sua paciência, a sua affabilidade,
o seu zelo apostólico e o seu sábio en-
sinamento da letra dos Santos Evan-
gelhos, no próprio idioma dos naturaes,
fizeram-no o ente querido dos amerin-
dlos entre os quaes demorava.

A sua castidade, como a de todos os
sacerdotes — "Victer qui se vincit" —
tornava-o ftxio de admiração de bran-
cos e vermelhos, ambos dominados por,
infernaes sentimentos de paixão.

índias jovens e fogosas nem ousa-
vttm levantar os olhos para esses lio-
mens sobrenaturaes que andavam pelas
mattas, pregando e lecionando com o
seu exemplo a pureza da Virgem.

O' Virgem das virgens e Mãe do
Senhor,

Prodígio de graça, visão de pureza,
Agrado supremo de Teu Senhor.
Eis como outro bemaventurado jesui-

ta, o thaumaturgo do Brasil, o santo
de São Paulo, nas praias plácidas de
Yperoig, descrevia, gravando na areia
beijada pelas ondas, a Madre de Deus.
A Madre de Deus tão amada pelos
portoalegrenses sob cuja invocação vi-
ve a sua cidade.

E os brutos se transformavam em
homens. E os infleis se faziam chrls-
tãos. E a água lustrai do Santo Ba-
ptismo abria novos caminhos ás almas
desgarradas do aprisco do bom pastor.

Outro e não menos virtuoso bispo,
d. frei Martim Ignacio de Loyola, so>
brinho do santo organizador da Socie-
dade de Jesus, reconhecendo o mérito
do padre Roque Gonzalez de Santa
Cruz, fel-o cura da cathedral de As-
sumpção.

louvores não o tiravam da sua humil-
dade", escreveu o reverendissimo padre
José Maria Bianco, na sua "Historia
documentada de Ia vida y gloriosa
muerte de los padres Roque Gonzalez
de Santa Cruz, Alonso Rodriguez y
Juan dei Castillo, de Ia Compania.de
Jesus, mártires dei Caaró y Ijuhy".

Porisso, o padre Roque decidiu abah-
donar o século, integrando-se de corpo
e alma na Companhia de Jesus. Era
mais um combatente audaz para a
milicla do soldado de Pamplona.

Logo após foi-lhe commettida árdua"
empresa: a de trazer ao grêmio da
religião os bárbaros guaycurus, terror
do Chaco, ferozes, possuidores de dia-
lecto difficilimo de dominar.

Dessa missão, todavia, desempenhou-
se a contento de seus superiores e das
autoridades civis do Paraguay.

Depois, recebeu a incumbência de
doutrinar os guaranys. Foi, então, que,
fundando e desenvolvendo os povos das
Missões, o padre Roque mais se multi-
plicou, pelo'àraor do Pae Celestial, em
trabalhos, afim de que maior ficasse
o numero dos seus filhos em Chrlsto.

Foi por esse tempo que se deu o mi-
lagre dum morto voltar á vida para
confessar-se e morrer santamente. Um
selvicola, mordido por cascavel, . foi
abandonado por seus companheiros. O
padre Roque, avisado, foi procural-o
pressuroso, encontrou-o morto, mas o
chamou e reanimou.

Não disse como Jesus: "Levanta-te
andai". Disse: "Vivei". Mais

será necessário destruir de maneira ab-
soluta todas os pontos de apoio de que
os collaborndorcs dos inglezes se ser-
viram para urdir intrigas.

Isso que so appllca para as diversas
partes da Europa, tambem tem sua ap-
pllcação no que sc refere ás regiões me-
diterraneas, onde a Inglaterra sóhc
crear, pelo outorgamento de garantias
aos "neutros", servidões e depcndc;n-
cias, que apesar do movimento dn
união sobre o continente, estão sempre
voluntariamente facilitando os proje-
ctos desses elementos estranhos á rc-
glão, c que, por conseguinte, tornaram-
sc intoleráveis, porque são uma amea-
cá permanente. Hoje, o povo grego se
viu collocado deante do resultado de
uma politica que, partindo de falsas
analyses, deixou-se dominar pelas il-
lusões a que enredou o paiz na situação
em que encontra actualmentc. Effectl-
vãmente a Inglaterra considerava —
desde ha multo tempo e abertamente

 a Grécia como um ponto de apoio.
As potências do "eixo", por seu lado,

não têm a intensâode se deixar do-
minar em sua resolução pelos entra-
ves ou difficuldades, isso quer dizer eme
estão dispostas a unir organicament? a
Europa e a fazer todos os seus mem-
bros participar de sua reordenação e
em seu futuro. Certamente, no passa-
do, faltas foram commettidas. Estas
faltas deram lugar a outras e crearam,
por conseguinte, as novas condições pa-
ra o seu desenvolvimento futuro.

Entretanto, o fim a que se propuze-
ram as potências do "eixo", diífore
radicalmente do fim perseguido pelos
Estados victoriosos em 1918: não é
uma questão de discriminar ou de ar-
ruinar povos que permittiram a seus
homens de Estado realizar uma má po-
litica, mas sim de sustentar, na Eu-
ropa, um lugar correspondente ás suas
capacidades e ás suas boas disposições
de collaborar lealmente.

Reune-se no Rio a Commissão de
Fronteiras

RIO, 16 (Da nossa succursal, pelo
telephone) — Reuniu-se, hoje, no Cat-
tetc, sob a presidência do dr. Fernando
Antunes, a commissão especial de fron-
teiras.

Durante a reunião, a Commissão de-
cidiu em solução á consulta feita pelo
Prefeito Municipal de Ponta Porã, Es-
tado de Matto Grosso:

a) _ QUe nos termos do artigo 9.°
do decreto-lei n.° 2.610, de 20-9-940,
as empresas e estrangeiros que expio
rem individualmente estabelecimentos
de industria ou de commercio, na faixa
da fronteira, poderão proseguir nas
suas actividades a juizo da Commissão
Especial;

b) — que não apresentando elles au-
torização da Commissão ou porque lhes
haja sido negada a licença ou porque
não a tenham pedido, não poderão
continuar a funecionar no paiz, deven-
do os Prefeitos de todos os municípios
da faixa das fronteiras recusarem-se a
receber os impostos e prohibir o prose-
guimento das actividades dessas em-
presas ou estabelecimentos;

c) — a unica autoridade compe-
tente para assignar o alvará de auto-
rização concedida a estrangeiros, é o
secretario da Commissão, não tendo,
em conseqüência, nenhum valor, a li-
cença que não contiver a sua assigna-
tura.

RAIDE RI0P0RT0 ALEGRE
FLORIANÓPOLIS, 16 (A. N.) —

Os corredores participantes do raide
Rio-Porto Alegre acabam de chegar a
esta capital.

Em 1.° lugar chegou o carro "Ford"
dirigido pelo volante uruguayo Hector
Seds; em 2.° lugar, o volante catha-
rinense Clemente Boveri, tambem pi-
lotando um "Ford".

Cidade yugoslava bombardeada pelos aviões italianos

uma alma ingressou na mansão celeste
para louvar a Deus.1..

Muitos annos viveu o padre Roque no
maior desconforto, doente, mal alimen-
tado, mal vestido, padecendo a inconstan
cia do clima, diuturnamente ameaçado
por feras raivosas e peçonhentos ani-
mães. Tudo soffreu o padre Roque
Gonzalez de Santa Cruz, offerecendo
a Deus o seu sacrifício e tendo a in-
tima satisfação de ver que cresciam
os administrados das suas reducções.

Como Anchieta e tantos outros, o
padre Roque tambem, por vezes incon-
taveis, teve de apresentar-se aos faça-
nhudos bugres só e desarmado, "com-

provando que o poder da cruz é incon-
testavelmente superior ao da mais afia-
da espada".

Foi o padre Roque um dos mais an-
tigos exploradores do Rio Grande do
Sul, em 1627, sendo certo que vinte
annos antes nessa região estiveram
pequenas bandeiras paulistas.

Atravessou rios, cruzou campos,
transpoz montanhas, viu terras e gen-
tes desconhecidas, esse peregrino que
buscava não o ouro, não a gloria, não
a belleza — mas o ouro, a gloria e a
belleza que resplandecem nas almas que
recebem o Senhor!

Pesada tarefa para tão frágil corpo
que sõ a fé fortalecia...

Agora, o outro heróe de Caaró.
O padre Affonso Rodriguez, hespa-

nhol, tendo sido admittido na Com-
panhia veio para a America. Modesto
e fervoroso, os seus traços caracteris-
ticos

DEPARTAMENTO ESTADUAL DO
TRABALHO

LONDRES, 16 (Reuter) — As ulti-
mas informações procedentes dos secto-
res da luta italo-grega deixam patente
que as tropas hellenicas procedem a
enérgicas operações de "limpesa", de-
pois do seu avanço, através do territo-
rio da Albânia.

Só no dia de hontem os hellenicos
fizeram 700 prisioneiros e capturaram
vários canhões.

A Agencia Reuter foi informada nos
círculos militares de que as forças ita-
lianas da Albânia são estimadas entre
200 e 250 mil homens e contam com
certas reservas de material. Mas não
se acredita que ellas possam levar a
effeito uma campanha de maior enver-
gadura na Grécia, sem que as com-
municações com a Itália sejam man-
tidas em toda a süa amplitude. Isto
diz respeito, especialmente ao porto de
Durazzo, sempre ameaçado pelos aviões
da "R. A. F." e pelo qual passam
80°|° das provisões que da Itália se-
guem para a Albânia.

A reorganização e o abastecimento
das t/ropas italianas são diffíceis porque
os gregos lutam com tenacidade.

Sabe-se, por exemplo, que as forças
italianas no sector de Koritza são cada
vez mais "apertadas" pelas tenazes das
forças gregas.

Todas as alturas sul e leste de Mo-
rovà foram oecupadas pelos gregos e
estes pròseguem forçando pouco a pou-
co as tropas italianas, a procurar po-
sições cada vez mais criticas.

Todas as pequenas villas que haviam
sido tomadas no inicio já foram recu-
peradas pelas forças gregas no seu avan
ço, via Smolinia, no sector de Pindo.

Konitza, a ultima dás villas gregas
em poder das forças italianas, foi por
estas abandonada em chammas.

O vigor da resistência e da contra-
offensiva grega encontram confirma-
ção no facto de que as forças italia-
nas tiveram de ser divididas em dois
exércitos. ,;. \

Assim é que o general Vercelllno
commanda um dos exércitos e o gene- do conflicto.

ral Cclloso responde pelo outro. O ge-
neral Vercellino commandava as for-
ças mecanizadas do valle do Pó.

O suecesso das armas gregas é refle-
ctido no enthusiasmo com todos os jor-
naes de Athenas acompanham a mar-
cha das operações.

De um artigo de fundo do jornal"Katherimini", reproduzimos a se-
guinte phrase

"As forças gregas expulsarão os ita-
lianos das ilhas do Dodecaneso e os
marinheiros gregos desembarcarão em
Rhodes e ahi hastearão a bandeira da
Grécia".

O jornal relembra, a seguir, as pro-
messas feitas pelos italianos, quando
em 1912, pela primeira vez, desembar-
caram no Dodecaneso. para ahi ins-
tallar um regime de oppressão, contra-
riamente » todas as suas promessas.

O jornal "Elfethero Vima" affirma
que "todas as violências praticadas nas
villas do Dodecaneso serão vingadas".

Por sua vez, o "Proia" escreve que
"o povo do Dodecaneso conta as horas
que faltam para a sua libertação".

No entanto, todos estes factos não
perturbam a interpretação do povo
britânico, que tem atada bem presente
a recordação dos feitos finlandezes na
luta contra a Rússia, mas não esque-
cem o epílogo da resistência- da-: Fin-
landia. .'.' . _

E' obvio, todavia, que a situação nao
é a mesma, pois os Italianos não <3is-
põem dos recursos da Rússia e, alem

1 disso, não faltam á Grécia nem ar-
mas nem munições, emíace do apoio

que lhe é dado pela Gra Bretanha.

Quanto á luta na Grécia própria-
mente dita ha a resaltar, ainda, um
facto importante effectivamente, um
communicado do estado maior grego
publicado hoje em Athenas, declara que
aviões italianos bombardearam a cida-
de de Monastir, na Yugoslayla, o que.
confirmando-se, é susceptível de trazer
complicações no tocante a progressão

SERÁ' INICIADO AMANHA, O CON-
CURSO INTERNO, DOS SEUS FUNC-

CIONARIOS
O "Diário Official de hoje publica,

em edital da Secretaria da Justiça e
Negócios do Interior, a relação noml-
nal dos funecionarios do Departamento
Estadual do Trabalho, inscriptos no
concurso de selecção que será iniciado
amanhã, de accordo com os termos do
edital publicado em 23 de outubro pro-
xlmo passado.

Participarão desse concurso 142
funecionarios, candidatos ao preenchi-
mento das vagas existentes em diver-
sas secções daquelle Departamento.

Amanhã serão examinados os pre-
tendentes á effectividade no cargo de
auxiliar de escripta, num total de 61
candidatos, que deverão comparecer, ás
20 horas, no 3.° pavimento do edifi-
cio da Secretaria da Justiça e Nego-
cios do Interior.

Os demais candidatos serão convo-
cados, por edital, previamente publi-cado.

casa de Deus. Rasgaram uma tela re-
presentando Nossa Senhora Conquista-
dora. Derrubaram a Cruz, symbolo da
redempção. E numa fogueira atiraram
os corpos dos padres martyrizados.

Não os consumiu o fogo, todavia. Da
sarça ardente, sahiram incólumes. Ain-

EHTREVISTA 00$ SRS. SUNER f UVAl EM PARIS
VICHY, 16. (T. d!) — O vice^presi-

dente e ministro do Exterior, sr, Pierre
Lavai, entrevistou-se em Paris com o
ministro do Exterior da Hespanha, sr.
Serrano Suner.

Não foram divulgados detalhes acer-
ca da conferência entre esses titulares.

Os círculos políticos acreditam que
se trata de uma visita dè cortezia, feita
por Lavai ao seu coliega hespanhol.

O MINISTRO DO EXTERIOR DA
HESPANHA SEGUIRA' PARA

BERLIM
MADID, 16 (Reuter) — Foi hoje of-

ficialmente annunciado nesta capital
que o sr. Serrano Suner, ministro das
Relações Exteriores, seguirá para Ber-
lim, via Paris, afim de conferenciar
com o sr. von Ribbentrop, ministro das
Relações Exteriores da Allemanha.

O INTERESSE QUE DESPERTA A
VIAGEM DO SR. SUNER

MADRID, 16 (T. O.) — Foi divul-
gada hontem, em breve communicado,
a viagem do ministro do Exterior da
Hespanha, sr. Serrano Suner, para a
Allemanha. :. . ,

Os círculos officiaes mantém estri-
cta reserva a respeito dessa viagem. A
viagem do sr. Serrano Suner e com-
mentada em todas as rodas, consti-
tuindo o ponto único de referencia para
os commentarios, o facto do titular
hespanhol viajar em companhia ao
secretario do commissario supremo
para o Marrocos hespanhol. A commu-
nicação de que o sr. Suner nao so-
mente visitará Paris, como anterior-
mente foi annunciado, mas, sim, tam-
bem a Allemanha, augmentou o lnte-
resse despertado em torno da viagem.

„„¦ • ¦ , ,-,,,„ „„„(!„„„ da> volvidos três séculos, restam reli-Missionário, descobriu neste continen- quias preciosas dos martyres do Caaró
te almas tresmalhadas e surdas que, Aos que crlticaram a crueldade
por fim, se acercaram do rebanho dol monstruosa, invectivando-a, os satani-
cordeiro de Deus.

Foi no Caaró, perto de São Louren-
ço, em território hoje riograndense,
que se encontraram os dois martyres,
èm 1628.

AU fundaram os padres Roque e Af-
fonso, em 1.° de novembro, a reducção
a que foi dada a denominação de "To-
dós os santos do Caaró", que teve co-
mo padroeiros os três martyres jesui-
tas do Japão, São Paulo Miki, São João
de Goto e São Dlogo Chlsai.

Os três martyres riograndenses e os
três martyres do Japão, flores de in-
delevel perfume do hagiologio jesui-
tico.

Duas semanas durante, instruíram os
padres os indígenas da nova povoação,
erguendo uma capella.

Mas Nheçu, cacique inimigo fidagal
dos sacerdotes, que lhe haviam censu-
sado os costumes dissolutos e inconti-
nentes, forjou uma revolta para rou-
bar aos padres do Caaró a vida. Aos
do Caaró e mais ao de Pirapó, o padre
João Del Castillo.

Em 15 de novembro, pela manhã, lo-
go após ter dito a Santa Missa, quan-
do preparava o levantamento dum alto
poste onde seria collocado o sino da
reducção, foi o padre Roque Gonzalez
de Santa Cruz inopinadamente aggre-
dido. Com uma itaiçá (clava de pe-
dra), partiram-lhe o craneo.

O padre Affonso accorreu ao local
sendo morto da mesma forma.

Os partidários de Nheçu entregaram

cos sicarios tambem tiraram a vida
Dois dias depois chegou a vez do

padre João dei Castillo, victima da
mesma rebelião, cujo martyrio durou
horas."Perdieron Ia vida en defensa de
nuesta Santa fee Catholica y predica-
cion dei Santo Evangello a los varva-
ros de Ias províncias dei Paraná y hu-
ruguay" (Padre Pastells) (4).

Quando foi sabida a morte desses
santos missionários, intensa foi a dor.

Em Buenos Aires, as homenagens
tributadas aos martyres foram presidi-
das pelo conego.- Pedro Gonzalez de
Santa Cruz, irmão do padre Roque.

Trezentos e seis annos passaram além
dessas scenas dolorosas.

Em 1934, sua santidade o Papa ele-
vou ás honras dos altares os Martyres
riograndenses — os Beatos Roque Gon.
zález de Santa Cruz, Affonso Rodriguez
e João dei Castillo.

Ha de ser agradável a Deus a obra
que o reverendissimo padre Luis Gon-
zaga Jaeger, S. J., vem empreendendo
— o estudo da vida dos Beatos e a Io
calizaçáo do sitio em que tombaram
sem vida. Que o céo o ajude!

Porto Alegre, 15 de novembro de
1940. -

"As grandezas não o seduziam; os ás chammas, com fúria diabólica, a

Â ENTREVISTA ENTRE OS MARECHAES
KEITEL E BAD0GLI0

ROMA, 16 (Stefani) — Hontem em Ihnsbruck entrevistaram-se os chefes
dos Estados Maiores allemão e italiano, marechaes Keltel e Badoglio, os

quaes trataram da acção em commum a ser desenvolvida na actual g"erra;
Participaram das conversações o general Jodi, o addido militar allemão

em Roma general Rintelen, por parte da Allemanha, e o general Gandra e

o addido militar italiano em Berlim, general Marras, por parte da Itália.

Afasta-se da presidência do Lloyd | Desmentido nipponico
o almirante Graça Aranha

(1) Pag. 176.
(2) "Santa Catharina", pag. 47.
(3) "Os heroes do Caaró e Pirapó".
(4) "Historia de Ia Companhia

de Jesus en Ia Província dei
Paraguay", 3.°, pag. 40.

RIO, 16 (Da nossa succursal, pelo
telephone) -f Em virtude da represen-
tação feita ao sr. Ministro da Viação
pelo Conselho de Administração do
Lloyd Brasileiro contra o almirante
Graça Aranha, este acaba de commu-
nicar aquelle orgam administrativo o
seu afastamento da presidência do mes-
mo, até que o titular da Viação se pro-
nuncie sobre a referida representação.

Durante o impedimento do almlran-
te Graça Aranha, presidirá o Conse-
lho o sr. Eurico Ache Cordeiro, secre-
tario geral do Lloyd. —

Salários annuaes de um milhão
de dollares

NOVA YORK, 16 (H.) — Sgundo
noticia o "New York Post" o sr. Da-
vid Sarnoff, presidente da "Radio Cor-
poration of America", que é a maior
empresa de radio do mundo, continua-
rá á frente da companhia mais seis
annos, com o salário annual de um
milhão de dollares..

Sabe-se que David Sarnoff começou
a trabalhar aos 17 annos de edade co-
mo mensageiro dos Telegraphos, com
o salário de 5 dollares semanaes.

SHANGAI, 16 (Serviço espe-
ciai do "Correio Paulistano")
— Círculos responsáveis da
Marinha nipponica nas águas
chinezas desmentiram, formal-
mente, a noticia telegraphica
propalada pela agencia tele-
graphia "Reuter", de que, na
conferência realizada na sexta-
feira, as autoridades navaes
nipponicas teriam admittido,
para breve, o avanço das for-
cas nipponicas pelo território
ainda não oecupado da Indo-
China franceza, bem como
para outras zonas, noticia que
foi declarada como destituids
de fundamento.

A Agencia "Domei" informa,
por seu turno, que nenhum
official japonez tomou parte
na referida conferência. O
porta-voz da Marinha japoneza
exprimiu a sua opinião de que
a noticia em questão fora di-
vulgada pela propaganda ingls-
za. com o intuito de fazer re-
percutir e sortir effeito na
America do Ncrte.

A
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Vida Judiciaria
TRIBUNAL DE APPELLAÇÃO

PASSAGENS EXTRAORDINÁRIAS DE
AUTOS

QUARTA CÂMARA CÍVEL — O sr. des-
cintai Mclrcllos dos Santos á mesri pura
Julgamento: np. civcl 10.430 dc S. Pauio;
paro proseguir no julg.: apcls, 10.GC2 c
10.511 dc São Paulo; ao earl. com desp.:
np. 20.448 dc S. Pnulo; devolv. com nc-
cordams: ai;, dc lnst. 10.780 dc s. Paulo;
ags, dc pc-l. 10.530, 10.B02 dc S. Paulo,
aps. 10.725 dc Campinas, 01.044 de SSo
Pnulò c 10.088 do Itapolls.

PRESIDÊNCIA
LICENÇA — Foi concedida licença dc GO

dia», n contar dc l.o do corrente, puni
tratamento dc saúde, ao officlnl dc justiça
Domingos Antônio d'Angclo Neto.

SECRETARIA
MOVIMENTO DF, JUIZES — Mcz dc no-

vembro: — Dln 9 — o dr. Hildcbrando
Dantas do Fritas, juiz de direito da co-
marca dc Santa Adclln. Interrompeu o
exercício dc seu cargo dus 11,30 ns 12 ho-
ras. por motivo dc moléstia em pessoa de
sua família; o dr. José Luis Ribeiro de
Sousa, Juiz dc direito da comarca de
Araraquara, reassumiu a exercido do seu
cargo, desistindo do resto da licença em
cujo gozo se achava.

OFFICIAL DE JUSTIÇA — Deve compa-
recer á Directoria de Contabilidade desta
Secretaria, sala 007, afim de tratar de as-
sumpto dc seu interesse, o official de jus-tica Alfredo Lorena.

U.o OFFICIO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL — O "Diário Dfficlal" de hoje.
publica o relatório apresentado nos autos
do concurso pnra provimento do U.o of-
:icio cível da comurca da capital.
O INSTITUTO DO LIVRAMENTO CONDI-

CIONAL NA JUSTIÇA MILITAR
Parecer — 1. Auditoria dc Guerra da

2, Região Militar. Promoção, sobre pedidodc livrameno condicional, de Vicente Vale-
rio da Cunha. Este Ministério Publico ad-
.'mito. é de parecer que procedem os fun-
damentos e conseqüente pedido dc livra-
mento formulado, pelos tramites legaes,
por Vicente Vnlerio da Cunha. Desde, logo,
chado Guimarães Filho. Justlno Carneiro.
Penitenciário do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, assignado pelos drs. J.
G. Lemos Brito, Sylvio Pclico de Abreu,
Heitor Gnrrillio, Miguel Salles. Alfredo Ma-
chado nimniães Filho, Justlno Carneiro,
nomes que sobejamente Justificam as ra-
zões de ordem, assim crimlnologlca, quan-to Jurídica, que accodem ao beneficiando
o sentenciado n. 1.535 da Casa dc Correc-
ção. supra mencionado. Frisa dito parecer:— "Sua pretensão .tanto quanto o actual
regime prisional pôde evidenciar. está bem
fundamentada. Preso desde 15 de maio dc
Ili35. cumpriu de sua pena 5 annos e 4
mezes; mais da metade, portanto. Essa
condição de tempo se entroza com a da
regeneração do liberando, apreciado peloCommandante da Fortaleza de Santa Cruz
c pelo director da Casa de Correcçfio. ITo
pico do 81 parecer de Xis.). Trata-se, como
esclarece o digno director daquelle Presi-
rlio, no officio ao dr. Lemos Brito de sen
tençu á pena de 10 annos. imposta pela1. Auditoria da 2. R. Militar, ex-vi do art.' ..ISO do Código Penal da Armada, datando

/.;* nrlsáo dc 15-maio-1835. (Vide orflcio de
fjs. do tte. Vlt. Cancpa). Agita-se aqui,

. .mais. uma vez, a questão de saber se tem—nppllc!tfc'as no Foro Militar a concessão do
livramento condicional, beneficio de ordem
a um tempo .«cientifica e social facultada
pelos arts. 1 c 4 do decreto n. 16.665 de
6 de novembro de 1924.

A tal beneficio tem-se eximido os con-
demnados no Foro Militar seja pelas ra-
zões peculiares da penalidade na esphera
militar cm determinadas clrcumstanclas,¦-ela em obediência ao dictame rias leis
militares, e subsequentes accordams do
Supremo Tribunal Militar, que seria obvio
enumerar. Dahi vários casos em que, sen
tenclados militares, invocando a dita "Lei
Condicional", deixaram de obter o bene-
llclo. em apparente inferioridade com os
sentenciados civis, dando margem a ver1-
ficação de uma difíerença de classes, que
na realidade não existia, e que dlmanava
tão somente da natureza anomalia de ai-
rçuns dlsposltvos attlnentes ao direito e
classes militares taes dispositivos, com tu-
do. não se contrapõem vlsceralmen-
te aos dc Direito Criminal que re-
Jc toda conectividade nacional. A
Justiça Militar, se de um lado obedece a
norma processual própria e especial do
Código da Justiça Militar, sempre atten-
deu aos princípios geraes e fundamentaes
do Direito Criminal Civil, no que diz da
pena, tanto quanto dc sua appllcação quer
aos factos (Lei substantiva), quer-ás nor-
mas de execução, (regime de prisão, de
trabalhos, etc). O mesmo processo crlml-
nal militar sempre se conjugou ao anda-
ir.ento normativo do processo criminal ci-
vil, Jamais recusando a trilha dos prln-
ciplos básicos deste, como seja o da re-
troactividade, applicavel quando beneficia
no réo. Isto mesmo se vê do brilhante
necordam do Supremo Tribunal Federal,
transcripto a fls. (Doe. 4) de que foi re-
lutor. "O sentenciado Jullo Rodrigues do
Nascimento, recolhido a Casa de Correcção,
em cumprimento da pena imposta pela
Justiça Militar, requereu ao iuiz auditor
dr. H. A. Magalhães de Almeida, llvramen-
to condicional, como lhe faculta o art. 1
ilo decreto n. 16.605, de 6 de novembro
de 1924 O processo seguiu os seus traml
•es regulamentarcs, sendo favorável ao
sentenciado todas as Informações presta-
das; e, embora devidamente demonstrado
o (ovoravelmente informado não foi satis-
leito o seu pedido ante a disposição do
nrt. 402 do Código da Justiça Militar, ap
provado pelo decreto n. 925 de 2 de dezem
bro de 1938, declsío que foi confirmada
pelo Supremo Tribunal Militar"
premo Tribunal Federal, porém, lumu..^»
c-onhecimenot do caso por via de um pro-
cesso de habeas-corpus", decidiu ter ainda
rnbimento o livramento condicional, pois
o favor dessa medida aproveita aos con-
demnados cm crime militar, e a nova lei,
desfavorável ao réo, não se appllca aos
crimes comettldos anteriormente, segundo
a regra do art. 3 do Código Penal da Re-
publica. Assim pois. cumprindo esse aceor-
dam o citado magistrado, concedeu o li-
vianiento condicional requerido pelo sen-
iniciado Jullo Rodrigues do Nascimento,
mandando intimar o promotor e remetter
r-ópin. da sentença ao presidente do Con-
-•"lho penitenciário e fazer as necessárias
'ommunicaçõc-s ao director geral do Pes-
soai da Armada e ao director da Casa de
Correcção. (Doe. 4,. destes amos). Ora o
caso do sentenciado militar Vicente Vale-
rio da Cunha enquadra-se precisamente na
hypothese focalizada no venerando accor-
dam do Supremo Tribunal Federal, supra
iranscrlpto. e que de modo nenhum affecta
- autonomia o o campo dc accao das Le s
Militares, nem a competência do Foro Ml-
litar ainda recentemente firmada em no-
tavei accordam de que foi relator o cm -
nente ministro J. B. Vianna. do S. T. Ml-
litar (18-outubro-19401 a nroposlto do dc-
creto-lei 510 de 22-VII-1938. em face do
decreto-lei n. 925. de 2-dezcmbro de 1938.

actunl Codleo de Justiça Militar,

0 PREÇO DJJJMA GUERRA
ELEVAM-SE A 14 MILHÕES DE LIBRAS OS GASTOS

DIÁRIOS DA INGLATERRA

nem andou pois o digno orgam do Mlnis-
tcrlo Publico' mas considerando que bor-
dou sobre o assumpto com os quaes estou
dc pleno accôrdo.

Flea o liberado obrigado n:
a) adquirir dentro do prazo razoável

trabalho honesto que lhe assegure os meios
dc subsistência;

b) não freqüentar tavernas, bordeis,
casas de Jogo c lugares duvidosos c nem
andar em companhia de ebrlos, vagabun-
dos. Jogadores, etc;

r) apresentar-se nma vez por mez a este
Juízo ou ao presidente do Conselho Penl-
tenclario conforme venha residir neste Es-
tado ou continue a residir na Capital Fe-
deral;

d) não mudar dc residência para outra
unidade da federação sem sclencla c con-
sentimento ria autoridade a que tiver de
apresentar de accôrdo com esta sentença.

Assim decidindo determino que se ex-
peça o mandado dc soltura com a côpla
desta sentença c do pnrecer cio dr. pro-
motor por intermédio do presidente do
Conselho Penitenciário.

São Paulo, 7 de novembro de 1040. —
(a.) Garcia Dias de Ávila Pires.

FÓRUM CÍVEL
DESPACHOS PROFERIDOS

l.a vara cível — dr. Oswaldo Pinto do
Amaral — Julgando Improcedente a ncção
de indomnização movida por José Ferreira
Bento e sua mulher contra a Caixa de Apo-
sentadorias e Pensões dos Serviços de Trac-
ção, Luz, Força e Gaz de São Paulo.

f * *
Adjunta da 3.- vara cível, dr. T. P. de

Albuquerque. — Julgando procedente, em
parte, a acção que Valcntim Culpl requereu
contra Nelson Magnl.

Homologando o calculo no inventario de
Joaquim Jacintho Filho.

Sancnndo a acção executiva que Francis-
co Bianchini move a José Senl.* *

5.a vara cível — dr. Plínio Gomes Bar-
bosa — Julgando procedente a acção de
renovação requerida pela Sociedade Darelic
Ltda. contra Nino Daniele e sua mulher.

Julgando Improcedente a acção movida
por Miguel Ângelo de Bar:os contra Fer-
nnndo Areus.

Julgando procedente a acção ordinária
que Eugênio Pasquali e outros inovem a
José Luis Fernandes c outros.

* #
Adjunto da 6.a vara eivei — dr. Vicente

Sablno Jr. — Julagndo a acção de reinte-
gração de posse que L. Calvlno Zlmmer-
mann movo contra Cardoso e Cia..

Concedendo o beneficio da justiça gra-
tulta a Luis Rossl. * *

7.a vara civcl — dr. Vasco Conceição —
Julgando procedente a acção pofisessoria
intentada por d. Margarida Getulla Borbo
e outros contra Francisco Abdoral La-
cerda.

Julgando improcedente a acção ordinária
intentnda por Armando Ghiraldelll contra
Jacob Romanelll. * *

Adjunto da 8.a vara eivei — dr. Cruz
Neto — Julgou a partilha dos bens deixa-
dos por falleclmento de Miguel Masullo.

Decretou a fallencla dc Jamll Dloshospl.
Julgou procedentes os embargos dc ter-

cclro de José de Moraes no executivo, hy-
pothecario de oJsé Gomes Gonçalves contra
Luis Braga.

Julgou a. desistência do executivo cam-
bial de Donnro Tofalo contra Guilherme
Partes. ' * *

Feitos da Fazenda Municipal — Dr. Luis
de C. Aranha — Julgando procedente a ac-
ção commlnatoria movida pela Munlci-
palldadc dc São Paulo contra José da Costa
Freitas e Francisco Martins.* *

Feitos da Fazenda Nacional — Dr. J. A.
Cataldi (adjuneto. — Denegando segui-
mento ao aggravo Interposto por Fran-
cisca Toledo Lara c outros no executivo
fiscal que lhes propoz a Fazenda Nacional.

Julgando procedente a acção de Indemni-
zação por accidente no trabalho que Manuel
Moreno propoz contra a Fazenda Nacional.

Rejeitando a excepção de incompetência
opposta por Paulo Butrico e outros na ac-
ção ordinária que Cassio Muniz e Cia.,
Intentam contra a Fazenda Nacional .
DESIGNAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMA-

NHA NO FÓRUM CÍVEL
2.o officio eivei — 14 horas — Audiência

lnst. — Ordinária — Henrique Severino;
14 horas — Audiência lnst. — Julgamento

Depoimento Judicial — Miguel Caserta
3.o officio civcl — 14 horas — Continua-

ção audiência lnst. — Julgamento — Anna
L. Escobar Lara contra Francisco Ferrol-
ra Azambuja.

4.o officio eivei — 14 horas — Justifica-
ção — Edmundo Arthur Albechet.

5.o officio cível — 15 horas — praça —
L. Corazzacla contra Jullo Castegon.

14 horas — praça — Ex-Fiscal 7597 —
série 3-E.

7.o officio cível: — 13,30 horas — audien-
cia lnst. —Julgamento — Daniel Monteiro
Abreu contra Rlskaliah Jorge.

8.o officio cível — 14 horas — Dillgcn-
cia — Jorge S. Assumpção; 13 horas — Au-
diencla do publicação de sentença — Or-
dlnaria — Pedro Alvares de Almeida con-
tra Edmundo Fontes e outro.

10.° officio civcl — 13,30 horas — Audien-
cia lnst. — Julgamento — Concurso credi-
torio — Byington e Cia. — que esta cm
apenso no Executivo Cambial entre partes.
Edgard Pergina contra Boris de Potlekeln.

ll.o officio civcl — 14 horas — Praça —
Venda de quinhão — José O. de Azevedo
Jr. contra Benedicto Walter e outro. 13,30
horas  Leitura e publicação dc sentença

Concurso de credores — José Antônio
Mauro contra Anna Maria Borges.

12.o officio cível — 13 horas — Julga-
mento — Ordinária — José Ayelar Mello
Affonso contra Equltatlva Terrestres, Ma-
litimos e Transportes.

FALLENCIAS
ULDERICO TOSTI — Foi decretada a fal-

lenda da firma supra, estabelecida nesta
capital, á av. Rangel Pestana n.o 2.418,
com alfaitarla. Foi nomeado syndico o
credor Waldemar Lapletra. marcado o pra-
so de 20 dias para habilitações de créditos
e designada a assembléa de credores para
o dia 21 de Janeiro p. I. — ll.o officio).

W. SCHMIDT — Está designada para o
dia 19 do corrente, ás 14 horas, a assem

BERLIM, 16 (T. O.) — Os detalhes
recentemente publicados pela chan-
cellarla do thesouro brltnnnlco Infor-
mnm quo a Inglaterra necessita, dia-
rlamente, dc 14 milhões dc libras cs»
terlinas para a continuação da guer-
ra. Durante as ultimas 2 semanas,
foram gastos 192 milhões do libras, o
que constitue o termo médio onnual
de 5 mil milhões ou seja, toda a re-
celta Ingleza tombem annual. Scme-
lhante augmento de gastos, não cons-
tltue, comtudo, prova dc que esteja
sendo intensificada a producção bel-
llca, posto que esta diminuo cm con-
seqüência dos systematleos ataques
germânicos. Taes despesas, na roa-
lidado, refletem bem a necessidade
Ingleza de augmentar a sua Importa-
efio, junto aos paizes estrangeiros e a
crescente Inflação que se nota nova-
mente no augmento de preços dc to-
das as mercadorias, inclusive nos ge-
neros de primeira necessidade.

Lord Stomp, em caracter official,
faz sentir a necessidade de poupar, no
máximo possível as embarcações des-
tinadas ao transporte de mercadorias
britannicas dos domínios para a me-
tropole.

A verdadeira razão da medida pos-
ta em foco. encontra-se, no final do
appello, quando o referido lord dc-
monstra que a Grã. Bretanha não se
acha em situação que permitta man-
ter, por longo tempo, a sua exporta-
ção, uma vez que se faz necessário
que todas as empresas que a isso se

dedicavam, passem fl exercer ,\ sua
nctlvldado na Industria belllca,

A EXPORTAÇÃO INGLEZA
A advertência, por outro lado. re-

flctc o receio Inglez tle que, somelhan-
te insufflclencla dc meios dc trans-
porto, possam pcrmlttlr que não só os
Domínios, como outros nações, venham
a obter supremacia definitiva nor,
mercados até pouco controlados pelas
Ilhas. Cumpre notar, ainda que a
exportação Ingleza, durante setembro
de 1940 foi de 9,3 milhões dc dollares,
em face dc 13.3 em agosto.

Comtudo, c de Importância vital
para a Inglaterra exportar o máximo
que lhe permlttnm as clrcumstanclas,
uma vez que depara com difficuldades
para pagar, cm ouro, os seus com-
promlssos. Semelhante falta de di-
visas influc, egualmente, na exporta-
ção norte-nmericana para a Inglater-
ra que, naturalmente, tomando em
consideração esse facto, retrae-se sen-
sivelmentc. Tanto é assim que a cx-
portação "yankee" foi em agosto de
125. 3 milhões de dollares, para a In-
Rlaterra e. em setembro, desceu para
103, 4 milhões.

Ha, ainda, a considerar que a ca-
rencia dc tonelaticm nor parte da Grã
Bretanha faz-se cada vez maior, na
razão dlrecta das destruições causa-
dor nelos allemães no seu poderio
maritimo ios últimos communlcados
allemães demonstram que ha irauco
foi posto a nloue um comboio com o
total de 86.000 toneladas).

(Íot|§ Wrmâ

A PRÓXIMA VISITA DA MISSÃO ECONÔMICA
BRITANNICA AO BRASIL

Felizes criações que
merecem a melhor
attenção das distin-
ctas damas de S.Paulo

Chega amanhã, domingo, a esta ca-
pitai a Missão Econômica Britannica,
sob a chefia do marquez de Willingdon,
ex-vlce rei da índia e uma das perso-
nalldades de maior projecção do Im-
perio Britannico.

A Missão que se destina a visitar to-
dos os paizes da America do Sul, com
excepção do Paraguay, não c uma
missão commercial destinada a ultimar
determinados accordos e sim a estudar
em seu aspecto geral as possibilidades
de um maior intercâmbio commercial
entre a America do Sul e a Grã Bre-
tanha, um visita de aproximação e "de
boa vontade", não se destinando por-
tanto simplesmente a incrementar as
exportações britannicas.

A Missão tratará, necesariamente do
effeito causado pelo bloqueio britanni-
co, pela restricção que trouxe ás expor-
tações da America do Sul, verifican-
do até que ponto se pode prestar o au-
xilio destinado a sanar a situação.

A Missão não se empenha apenas em |

e a America do Sul. uma vez elimina-
da pelo restabelecimento da paz as dif-
íiculdades presentes.

Necessidades da Itália em
combustíveis

ROMA. 15 (T. O.) — A corporação
Italiana de combustíveis examinou a
producção desse material no paiz, cons-
tatandó o seu augmento.

Levando-se em conta o desenvolvi-
mento da economia do paiz, e a mo-
torização do exercito c a que virá de-
pois da guerra, bem como a expansão
territorial do paiz depois do coníli-
cto, calcula-se que as necessidades da
Itália em combustíveis, no primeiro
decennio, serão de oito milhões de to-
neladas annuaes, que, aliás, poderão
ser produzidas no império italiano.

A Corporação Italiana de Combusti-
veis resolveu salientar a necessidade
de uma reforma nos campos territo-
rial e econômico, a ser feita depois

NOVAS UNHAS EM CHAPÉUS
MODELOS AUDACIOSOS E LINDOS PARA MAIOR ENCANTO

DA MULHER MODERNA

Expondo,-amanhã, em nosso salão do 1.° andar, uma linda collecção de chapéos
de evidente modernismo, convidamos nossas distindas clientes para nos darem o
prazer de uma visita. Desejamos mostrar as novas linhas dos chapéos para a esta-

ção, modelos que são realmente notáveis pelo encanto que dão ao
semblante das senhoras.

A NOSSA NOVA "PREMIÉRE" CRIOU E EXECUTOU MUITOS MODELOS
QUE SERÃO APRESENTADOS.

KHAEDLICH, OBERT & CIA. RUA DIREITA, 162 -190

promover o intercâmbio para o periodo ] da guerra, de forma a assegurar a
de guerra, mas sim, em elaborar um
programa de longo prazo que offereça
base para desenvolvimento das rela-
ções commerciaes entre o Reino Unido

Itália as fontes imprescindíveis para
as necessidades futuras do paiz, em
combustíveis que não possam ser pro-
duzidos dentro de suas fronteiras.
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i Casa Vaticano
RUA BOA VISTA, 234

1 LIQUIDAÇÃO PARA MUDANÇA
| Todo o seu grandioso sortimento de moveis, tapeçarias e conge- j;

neres, será apresentado II

I PREÇOS ABAIXO DO CUSTO |
?* ??

Uma opportunidade magnífica para reformar II
o mobiliário do seu lar. II

No Palgcioda Justiça
Correição Geral nas Varas Civeis e dos Feitos da Fazenda Publica da
Capital — Audiência de installação dos trabalhos — Outros informes

???*•<•?•••••??«•?•?•4?»?•••••••?*••••*•?

União Pharmaceutica Caixa Econômica Federal
de São Paulo

Realizou-se quinta-feira ultima, a pri-
melra sessão ordinária da UnISo Pharma-
ccutlca de Silo Paulo. Foram approvadas as
propostas dos seguintes novos sócios: —
Eurico Brandão Gomes, residente no Rio
de Janeiro; Carlos Varella Pilho c Olyntho
Costa Neves residentes nesta capital. No
decorrer do expediente o sr. presidente tez
varias communicações referentes a vários
casos que a directoria tem se esforçado
para resolver cm favor de collegas.

"AMIGOS DA FLORA
BRASILEIRA"

No salão da Sociedade Rural Brasileira,
á rua Dr. Falcão Filho. 50 (prédio Mata-
razzo), reallza-se amanhã, ás 20,30 horas,
mais uma conferência, sobre "As brome-
llaceas para industria tle fibras" — pelo
dr. Fellsberto T. Camargo, chefe do Ser-
viço de Horticultura do Instituto Agrono-
mico do Estado, que (Ilustrará o seu tra-
balho com varias projecções luminosas.

biéa cie credores da fallencla supra. — (8."
officio).

FÓRUM CRIMINAL
DENUNCIAS JULGADAS PRO-

CEDENTE6
O Juiz da 3.» Vara Criminal, dr. João

César Sobrinho, pronunciou por dellcto de
ferimentos leves, Miguel Wleliczkas e José
Aglivsckas; e, por crime de furto, André
Vlllettl.

PROCESSO-CRIME LIBELLADO
O 10.° promotor publico, em exercício

ünenual st ncontrarla a denegacfio do Im- na 2.» Vara Criminal, dr. Flavlo Queiroz
ortan o InsHtutcdo Livramento Condi-Ue Moraes, libellou o processo-crlme mo-

portanto " ulu .^,„„„„„ ,„„„„, -.n-ie- vido contra Oswaldo Joaquim dos Santos
ílonal quando as sentenças fossem poste-
riores a 1938. o que. conforme cxnuzemos.
não oceorre na hypothese ora BUb-JUdlc^
Uo exposto, ê pelo deflnlmentn do pedito
.•in uireco este Ministério Publico Adjunto
,-m exercício Sín Paulo. 6 de novembro de
1940 ia.1 Castão Ferreira de Almeida.

DECISÃO
Vistos cs autos etc. . .
Concedo o livramento condicional*de ac-

còrdo com o douto parecer do Conselho
Penitenciário. j„„ij„

NSo se me afigura possa suscitar duvida
a. applicação desse beneficio aos condem-
iwdos por sentença anterior a 2 de oe-
zembro ri» 1938. , „,

A concisão do livramento condicionai
náo é uma medida processual parttclpan-
di mau do caracter penal e assim a dls-
posição qur a declara não applicavel ao
¦•ondemnado militar embora figurando na
!*-i prnrpF.ti»! nflo tem effeito retroectlvo.

por dellcto de roubo.
CONDEMNADOS POR VÁRIOS

DELICT08
O juiz adjunto da 6.a Vara Criminal, dr.

Geraldo Dente Neves, condemnou o réo
Augusto Faria de Almeida, por dellcto de
ferimentos culposos, a pena de 15 dias de
prisão cellular.

 Pelo Juiz da l.a Vara Criminal, lu-
terino, dr. Ângelo Raphael Rossl, foram
condemnados Antônio Oeovese, processado
por dellcto de exercido (Ilegal da mediei-
na, a pena de 3 mezes e meio de prisão
cellular; Durvallno do Paula e Lourenço
Marco Lino Leandro, por dellcto de feri-
mentos leves a pena dc 3 mezes de prisüo
cellular: e Augusto do Freitas, por delicio
de ferimentos leves, a pena de 7 mezes e
meio de prisão cellular.

 O dr. José Augusto d» Lima. Juls
ria 3.» Vara Criminal, condemnou Manuel

Antônio, processado por delicto de homi-
cldlo culposo, a pena ele 2 mezes de pri-
são cellular; José Nazareno Costa c Henri-
que da Costa, por dellcto de lesões pes-
soaes, aquelle á pena de 7 mezes e melo
e, este, a pena de 3 mezes de prisão cel-
lular.

¦ Pelo Juiz da 4.a Vara Criminal, dr.
Joaquim Barbosa dc Almeida foi imposta
ao réo Jorge Bulher processado por deli-
cto de apropriação indébita, a pena dc 6
mezes de prisão cellular.

DENUNCIAS OFFERECIDAS
Pelo 4." promotor publico Interino, dr.

Mario de Moura e Albuquerque, foram de-
nunclados Antônio Moreno Rosas. Manuel
Rodrigues Coelho e Leão Pcrissc, por dc-
licto do falsidade.

O 10.o promotor publico, em exerci-
cio na 2.a Vara Criminal, denunciou Paulo
Alves, por dellcto do ferimentos leves;
Maurício José de Azevedo, por crime de
roubo; José Xavier Novo. por dellcto dc
apropriação Indébita c Arnaldo Fortuna,
por delicto de attentado ao pudor.

ABSOLVIDOS FOR FALTA DE TROVAS
O Juiz da 7.a Vara Criminal, dr. Hero-

tldes da Silva Lima, absolveu da culpa
Abel Hilário Marques, processado pelo de-
licto do porte de armas prohlbldas, Pelo Juiz da 3.1 Vara Criminal, dr.
João César Sobrinho, foi absolvido da
culpa Octavlo Pereira de Sousa, processado
por delicto de ferimentos leves.
ABSOLVIDO PELO TRIBUNAL DE AP-

PELLAÇAO
O Tribunal de Appellação, em reunião

das suas Câmaras Crlminaes Reunidas,
acaba de deferir o pedido de revisão cri-
minai requerido pelo dr. Dante Delmanto
em favor do commerciante Ernesto Cata-
nl, de Sorocaba, que fora por esse próprio
Tribunal, anteriormente, condemnado a 10
annos e melo dc prisão.

Ernesto Catanl era -aceusado de haver
assassinado um desordeiro, em defesa pro-
pria. Absolvido pelo Jury de Sorocaba, da
sentença appellou o promotor publico tendo
uma das Câmaras Crlminaes condemnado
o réo a pena dc dez annos e meio dc pri-
são.

Por intermédio do dr. Dante Delmanto
o réo requereu revisão do processo, offe-
recendo novas provas e allegaçfies. obtendo,
afinal, que fosse reconhecida em seu favor
a Justificativa da defesa própria s sendo
po'to Immediatnmfnte em liberdade.

ENTREGA SOLENNE OE TITULO DECLA-
RATOR10 DE CIDADANIA nltASILEIKA
Realizou-se, hontem, no salão nobre do

edifício du Caixa Econômica Federal, em
sessão solenne do seu Conselho Adminis-
trativo. a entrega do decreto de 5 de Julho
dc 1940. lin virtude do qual foi concedida
naturalização ao funccionarlo Flrmlno Gl-
menez.

O acto foi presidido pelo dr. Arthur An-
(unes Maciel, vice-presidente em exercido,
com a presença dos directores João Ba-
ptlsta Pereira e Abelardo Vergueiro César,
dos funccionarlos da Instituição e dc con-
vídados.

O titulo declaratorlo foi entregue pelo
director secretario, dr. oJúo Baptista Pc-
relra, ao naturalizando que, de accôrdo
com a lei, prestou o seguinte Juramento."Juro cumprir fielmente os deverei de ci-
dadão brasileiro, e renuncio, para todos
os effcitos, a minha nacionalidade de ori-
gem".

Automóveis multados
Por excesso de uso de buzina e por buzi-

nar fora de hora, foram multados os se-
guintes automóveis: — Particulares: 643
— 2.071 — 2.302 — 3.031 — 3.090 —

0.516 — 7.500 — 10.377 e 17.725.

EPILEPSIA
W^" >fr^m

SR. ANNIBAL ALVES DA CRUZ, ge-
rente da succursal das "Folhas da
Manhã e da Noite", de São Paulo,
no Rio de Janeiro, radicalmente
curado de antigos ataques eplleptl-
cos, depois de ter feito uso de 10
vidros do espiciflcò

ANTIEPILEPIICO BARASCH
O sr. Annibal Alves da Cruz, que e
muito conhecido nas rodas esportl-
vas por LÊLÉCO, ha 4 annos não faz
uso do remédio, pratica todos os es-
portes e. até a presente data. não
leve a menor manifestação da mo-
lestia. O ANTIEPILEPTICO BARASCH
ê vendido em todas as pharmacias e
drogarias, em vidros grandes e pe-
quenos.

Conforme estava annunciado reali-
zou-se hontem, ás 14 horas, no salão
de audiências do Fórum Civel, no Pa-
lacio da Justiça, a audiência Inicial
dos trabalhos da correição geral a que
procederá, nos termos do edital publl-
cado pelo "Diário Official", e do re-
gimento das Correições (decreto n.
4.786, de 3 de dezembro de 1930) o sr.
presidente do Tribunal de Appella-
ção.

Iniciando os trabalhos o sr. desem-
bargador Manuel Carlos de Figueiredo
Ferraz, tendo como auxlllares os srs.
Aristides Malheiros, Ibsen da Costa
Manso e Adriano de Camargo Lopes,
ordenou se procedesse á chamada
das pessoas sujeitas á correição,
pela lista nominal previamente or-
ganizada, o que foi feito, devendo,
a.s que não compareceram justificar a
ausência, nos termos do art. 21, § 1.°
do citado regimento.

Passou, em seguida, o sr. presidente
a examinar os títulos de nomeação
dos magistrados, serventuários, escre-
ventes habilitados, officiaes de justiça
e outros auxlllares.

Proferiu, então, o sr. desembargador
Manuel Carlos, as seguintes palavras:"Ao corregedor geral da Justiça do
Estado incumbia, de conformidade com
o art. 2.°, n. 1, do Regimento das Cor-
reições, além das correições geraes pe-
riodicas ordinárias e extraordinárias, a
correição pemanente quanto á secre-
taria e aos cartórios do Tribunal de
Apellacão.

Mas o decreto h. 5.056, de 6 de ju-
nho de 1931, art. 2.°, revogou o citado
art. 2.°, n. 1, do Regimento das Cor-
reições, determinando que as funeções
de corregedor, no Tribunal de Appel-
lação, serão exercidas pelo presidente
do mesmo tribunal.

Compreende-se o alcance desse dis-
positivo, que é o de sujeitar á correi-
ção permanente do presidente do Tri-
bunal a Secretaria e os cartórios cujos
funccionarlos trabalham sob a sua ins-
pecção immediata.

A correição geral no Palácio da Jus-
tiça continuou, porém, a cargo do cor-
regedor geral.

Entendeu, depois, o legislador, ser
conveniente unificar, nas mãos do pre-
sidente do Tribunal a correição geral
no Palácio da Justiça, e, com esse ob-
jectivo, dispôz, no artigo 2.° da lei n.
2.843, de 7 de janeiro de 1937: "A cor-
regedoria do Palácio da Justiça será
dlrectamente feita pelo presidente da
Corte, de conformidade com as leis em
vigor".

A expressão "de conformidade com
as leis em vigor", estava advertindo
que as correições, no Palácio da Jus-
tiça, continuavam a ser as permanen-
tes, a cargo dos juizes de direito, e as
periódicas ordinárias, a cargo do presi-
dente do Tribunal, e que se effectuam
em quatro séries dlstinctas, extluidas,
virtualmente, a Policia Judiciaria e
Prisões e a Vara de Menores, por não
se acharem localizadas no Palácio da
Justiça, séries essas que são, segundo
o art. 17 do Regimento — 1) As varas
civeis e dos feitos da Fazenda; II) As
varas orphanologicas; III) As varas
criminaes e o Tribunal do Jury; IV)
Serviços subordinados a mais de uma
das varas, classificadas separadamente
no citado artigo e os não subordinados
a determinada vara.

Mas a redacção do art. 2.° da lei n.
2.843, de 1937, levou alguns espirites
á crença de que as correições perma-
nentes que competem aos juizes, quan-
to aos serviços de suas varas, tinham
sido transferidas para o presidente do
Tribunal.

Engano manifesto, pois o que a lei
teve em vista foi attrlbuir ao presi-
dente do Tribunal a correição geral no

as correições permanentes, que compe-
tem aos juizes.

A lei não podia visar a abolição das
correições permanentes a cargo dos jul-
zes, porque estas são uma inherencia
das suas attribuições; nem poderia o
presidente do Tribunal enfeixar em
suas mãos a "série indefinida e com-
plexa de actos que constituem a vigi-
lancia e fiscalização de dezenas de
cartórios e variados serviços, e que só
podem ser praticados pelos juizes sob
cuja direcção se desdobra toda essa
multiforme actividade.

Mas. do falso supposte de que as
correições permanentes a cargo dos jui-
zes de direito tinham sido abolidas pela
lei n. 2.843. resultou, ao parecer de
alguns óbssrvadores, um certo enfra-
diieeimento na execução desse serviço
de m-imordial imnortancia.

Dando inicio a esta correição geral
ordinária, nas varas civeis e dos feitos
da Fazenda, deixo bem claro o meu
ponto de vista, que é no sentido da
sobrevivência intacta das correições
permanentes dos juizes e do estimulo
que a correição geral lhes infunde."As minhas palavras não envolvem
nenhuma censura, e sei mesmo que
muitos juizes, senão todos, encaram a
matéria do mesmo angulo em que me
cclloco.

Valendo-me da faculdade que o art.
4.° do Regimento das Correições me
confere, designo para aUxlliares da
corregedoria geral do Palácio, nos tra-
balhos desta correição, os srs. drs. jui-
zes de direito das varas e adjuntos,
nos juizos e serviços respectivos; desi-

gno mais, para o mesmo fim, relativa-
mente a tarefas que opportunamente
indicarei, os advogados srs. drsi Be-
nedicto Galvão, presidente em exerci-
cio da Ordem dos Advogados, Edgard
de Toledo Malta, Florlvaldo Linhares,
Jorge Americano, Castro Ramos, e
Djalma Forjaz, e bem assim os seguin-
tes membros do Ministério Publico —
srs. drs. Vicente de Azevedo, Frède-
rico Marques e Cândido Leme.

Temos deante de nós uma grande e
delicada tarefa: examinar, um por um,
os autos em andamento e bem assim
os já archivados, até o ponto que pa-
recer conveniente, afim de se corrigi-
rem possíveis erros, reunindo, ao mes-
mo tempo, as observações que parece-
rem úteis e fixando as suggestões apro-
veitaveis.

Não poderemos levar a bom termo,
em poucos dias, essa tarefa, mesmo
porque teremos de executal-a de modo
a não prejudicar o andamento e o jul-
gamento das causas. Dilataremos, por
esse motivo, a duração da correição ge-
ral, pelo tempo que fôr preciso".

Em seguida o sr. presidente do Tri-
bunal de Appellação indicou varias me-
didas, convenientes á execução dos tra-
balhos, tendo trocado idéas e sugges-
toes com os juizes presentes, ficando
marcada para amanhã, segunda-feira,
ás 16 horas, o prosegulmento da cor-
reição.

Antes de encerrada a audiência usou
da palavra o juiz de direito adjunto
dr. Plinio Gomes Barbosa, em nome
dos magistrados presentes, para dirigir
uma saudação ao sr. presidente, que,
em seguida, agradeceu.

HEMÜRR01DAS e MRIZES
1/

Após longos estudos foi descoberto um remédio do componentes vegetais, qut

parmite fazer um tratamento, absolulamente seguro, das hemorroidai • variz»s.

Hemo-Virtus é o nome desse remedio, que para hemorroidas internas • varizes

deve ser tomado na dose do 3 colheres de chá ao dia. Para as hemorroidoi ex-

ternas, usa-se o Hemo-Virtu», pomada. Comece hoje mesmo e leia com atenção •

tro>amenlo na bula. Hão o encontrando em sua farmácia, peça-o ao depositírie»
CAIXA POSTAL 1.874 - SÃO PAULO

Concursos na Faculdade
de Medicina

DOCENCIA-LIVRE DE PI11SICA BIOLO-
GICA E APPLICADA

(Phyalodlagnoatlco o Physiothcrapia)

Realizou-se hontem, a prova pratica do
concurso à Docencla-Llvre de Physica
Biológica e Appltcada (Physiodiagnostlco
e Physlotherapia), ora em andamento na
Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo.

Amanhã, serã sorteado o ponto para a
"Prova oral", a se realizar terça-feira, ãs
9 horas, no Amphltheatro de Medicina Le-
gal, "Instituto Oscar Freire", em sessão
publica.

E' candidato lnscripto é. Docençla-Llvre
de Physica Biológica e Applleada, o dr.
Eduardo de Sousa Cotrlm.

DOCENCIA-LIVRE DE ANATOMIA
PATHOLOGICA

i Pathulogii geral e especial)
Com a "Prova de Títulos", installa-se

amanhã, ás 9 horas, a Commissão Examl-
nadora do concurso a Docencla-Llvre de
Anatomia Pathologlca (Pathologla Geral e
Especial), composta dos srs. prof. dr. Car-
mo Lordy, presidente; prof. dr. Ludgero. da
Cunha Motta, e dos drs.: Paulo de Quel-
roz Telles Tlblrlçá. l.o assistente da ca-
delra; Moacyr de Freitas Amorlm e Juve-
nal Rlcaido Meyer.

A's 13 horas, fará a "Prova Escripta" o
dr. Walter Edgard Maffel. l.o assistente
dc Anatomia Pathologlca (Pathologla Ge-
ral e Especial) c candidato unlco á Do-
cencla-Livre dessa cadeira.

... Terça-feira, ás 14 horas, o dr. Walter
r Palácio da Justiça, mantendo, porém, E,jgard Maffel fará em sessío publica, no

Sociedade de Medicina
e Cirurgia de São Paulo

Amanha, ás 20 horas, em sua «éde sc>-
ciai. á rua do Carmo. 54. a Sociedade de
Medicina c Cirurgia dc Sáo Paulo reallüa-
rá uma sessão ordinária.

Será posto em votaçáo o parecer da
commisâo Julgadora sobre os trabalhos dos
drs. Hamleto Caprigionl e Gil Spilborgh.
candidatos á uma vaga de soclo titular, na
Secção de Medicina Geral.

Serfto encerradas as vagas das «ecçoci
de: Medicina social (dr. Carlos Vieira de
Moraes — falleclmento) e Sclenelas appll-
cadas á Medicina (dr. Renato Locchl — a
pedido passagem á sócio correspondente).

A ordem do dia está assim constituída:
l.o) _ Dr. Athayde Pereira: "Diagnostico
radlologlco das afíecções do colo da be-
xlga"; 2.0) — Drs. José Maria de Frejta»
e Eugênio Longo: "Gastrotomla pelo pro-
cesso de Splnach"; 3.°) — Dt. Llclnlo K.
Dutra: "Envenenamento e morte pela Ri-
clna (Rectlficaçáo de erro blbllographlco".

h3 paia INDUSTRIAS «p gwgLI

JMWCHINAS
CALDEIRAS AUTOCLAVES-

Rua Dr. Ignacio tte Araújo, IN
GRISANTUCü-SPAULO -CAIXA 338

Amphltheatro de Medicina Legal •-jü-i-
tute Oscar Freire", a prova de -Utíesr

d» r»-e«*'.
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NOVIDADES !
A

Casa Ferrão
Acaba de expor lindíssimos artigos.
NOVAS BOLSAS
NOVAS LUVAS
NOVAS SEDAS
NOVAS NOVIDADES
NOVA GERENCIA
NOVOS PREÇOS

Ferrão — Badaró, 200

VIDA SOCIAL

capital, resolvendo homenagear o ir, dr,
Dlogenes Pereira do Vollc, pela sua no-
mcacAo para o alto curgo do desembar-
gador do Tribunal d.. Appollaçlo do Kntil-
do de S. Paulo, constituíram unia Com-
mlssAo, composta dos advogados dr.s. A.
O de Oliveira Pinto, Josó Adriano Mnr-
rcy Júnior e Sylvio Murgarldo o doa es-
crlvAcs drs. Cunha Canto, Argomyro Dar-
bosa e Joio Baptista Rotmlio, a qual tlcou
Incumbida de receber as iidlicsôcs n dcil- i
berar sobre o modo de se realizarem RS ,
referidas homenagens, As listas para
adhosftes se encontram nos cartórios dos
30 o 0 o olflclos cíveis o no do 2.° officlo ]
do cartório dos Feitos da Fazenda Muni
clpal c de Accldentes.

BRIDGE
Clube. Alhlelleo 1'aullstano — Realizam

se hoje, na sedo social do Clube Athletico j
Paulistano, A rua Colômbia, 17, os Jogos
do campeonato Interno de "bridge", cor-
respondente ao corrente mcz.

As Inscripçôe.s serAo recebidas, ainda
hoje. na secretaria do Clube.

Federação Paulista de Bridge — Dando
prosegulmcnto as suas actividades, a Fe-
dcracAo Paulista de Bridge Iniciará, hoje,
ás 20,45 horas, o seu campeonato, por
turmas de 12 Jogadores — disputa Inter-
clubes —, com os seguintes Jogos: "So-
cledade Harmonia do Tennls" vs. Clube
Athletico Llbanez"; "Bridge Clube Paulis-
tano" vs. "Clube Xadrez de SAo Paulo".

Os Jogos serAo cffcctiiados nas sedes da"Sociedade Harmonia de Tennls", c "Brld-
ge Clube Paulistano", respectivamente, e,
de accordo com os regulamentos cm vigor,
os clubes deverão apresentar suas turmas
completas na hora determinada, pois in-
CDrrerAo, os faltosos, nas multas estipula-
das.

Já se acham, abertas, também as ins-
crlpções para o torneio por turmas de
quatro Jogadores.

Francisco Fontl-

seguintes filhos:
JoAo c Armando

ANNIVERSARIOS
Fazem unnos, hoje:
MENINOS — Paulo, filho do sr. João das

Neves Nascimento; Ilaydée. filha do sr. An-
lonlo Goulart Sobrinho; Branca, filha do
sr José Nicanor Martins; Camllla, filha do
sr' Protaslo de Barros; Roberto, filho do
maestro Miguel izzo; Dinorah, filha do sr.
Irineu do Campos Pinto.

SENHORITAS — Anna, filha do sr. Bo-
nlfaclo de Carvalho: Maria, filha do sr.
José das Chagas Moura; Ruth, filha ao
dr. Eugênio Monteiro; Fausta, filha do sr
Júlio Anthcro Seckler; Alecina de Cerquei-
ra Leite, funecionaria da Caixa de Aposen-
todoria da Llght; Ambroslna Cândida de
Vasconcelios; Yolanda Paternostro.

 Transcorre hoje, o anniversario na-
taliclo da srta. R3janc Gil Pacca, filha do
sr. Altair Pcqucrobl Pinto Pacca, íuncclo-
nario da Delegacia Especializada de Fisca-
llzação de Explosivos, Armas o Munições, e
da sra. d. Liberdade Gil Pacca.

SENHORAS — D. Alzira Ferreira de
Araújo, esposo do sr. O. Olavo Salles de
Araújo; d. Maria do Amaral Costa, esposa
do prof. R. Ferreira da Costa; d. Maria Ri-
beiro do Valle Gomes, esposa do dr. Ante-
nor Ramos; d. Maria Pacheco Becker; d.
Izabel Monteiro de Oliveira, esposa do prof,
Amaro Egydlo de Oliveira; d. Marlanna
Matera Ferrarlas, esposa do sr. Miguel
Conde Ferrarlas d. Maria Ribeiro, esposa
do sr. S. Mattos Ribeiro; d. Thertza Ohe
Pinto, esposa do sr. Joaquim N. Pinto.

SENHORES — Dr. Laurlndo Schmidt, ad-
vogado no foro desta capital; prof. Alber-
tino de Castro; Arscnio Guldotti; dr. Theo-
doro de Proft; Arthur Volpi; cap. Heitoi
Paiva, do Exercito Nacional, servindo na
2.a Região Militar; dr. Paulo Neves do
Amaral; Bernardlno Pires; major Luis de
Faria e Sousa, da reserva da Força Poli-
ciai do Estado; José Logullo; Menezes Lins
de Barros Cavalcante; dr. Bruno Holland;
Nino Hollender; Ncstor de Oliveira Mar-
Uns; Abelardo Garcia.

 Occorre. hoje, o anniversario na-
taliclo do sr. Evandro Gomes da Silva, de-
dicado funcclonario dos offielnas do "Cor-
reto Paulistano".

D. OLGA MAGALHÃES BASTOS
Festeja, hoje a sua data natallcia, a

r-xma. sra. d. Olga Magalhães Bastos, es-
posa, do sr. dr. F. Faria Bastos, brilhante
causídico nos foros de Bauru' c desta ca-
pitai

A anniversariante conta, na nossa socie-
dade, pelos seus elevados dotes pessoaes,
com um largo circulo de amizades, de-
vendo, pois, receber pela ephemeride ex-
presslvas manifestações de aífecto e admi-
ração.

SR. JOAO CASTALDI

Occorre, na data de hoje, o anniversario
natallcio do nosso prezado confrade, sr.
João Castaldl, director da "Capital" e se-
cretario do Syndicato dos Proprietários de
Jornaes e Revistas de São Paulo.

Largamente relacionado nos nossos meios
sociaes e Jornalísticos, o distineto annl-
versariante receberá, por certo, hoje, innu-
meros cumprimentos e felicitações.

TOSSE ?
cura-se com^

PEITORnLDE MEL,
GURCOeRGRIRQ

Farão annos, amanhã:
MENINOS — Hélio, filho do sr. Albino

Balrão; Cleide, filha do sr. José de Alen-
car Arruda.

 Festejará amanhã, o seu annívcrsa-
rio natallcio, o'menino Cyro Eduardo, fi-
lho do nosso prezado companheiro de re-
dacção, sr. João Paulo de Brito, e da sra.
d. Alda de Brito.

SENHORITAS — Nair, filha do sr. An-
tonio de Oliveira Alves; Iva, filha do dr.
Athayde de Andrade.

SENHORAS — D. Maria Marianno, es-
posa do sr. Laudelino Marianno; d. Olinda
Pamplona, esposa do sr. Francisco Pamplo-
na; d. Maria Goulart, viuva do sr. Abelardo
Goulart; d. Paula Pereira, esposa do sr.
José Antônio Pereira; d. Maria Juliani, cs-
posa do sr José Juliano; d. Laura de Abreu
Costa, esposa do dr. Carlos de Abreu Costa.

 Transcorrerá, amanhã, o anniversa-
rio natallcio da sra. d. Alba Mlanl Ribel-
ro, esposa do sr. Paulo Gonçalves Ribeiro,
funcclonario da "S. A. Votorantim"

 Occorrerá, amanhã, a data natali-
cia da sra. d. Domingas de Oliveira, espo-
sa do sr. coronel Arllndo de Oliveira. Juiz
do Tribunal Superior de Justiça Militar
da Força Policial do Estado.

Fará annos, amanhã, a sra. d. Rosa
Amélia Aguirre Mcnin, esposa do l.o ten.
dr. Odorico Nilo Mcnin, consultor Jurídico
da "Associação dos Officiaes Reformados da
Força Policial do Estado".

SENHORES — Dr. Miguel Frota; Ama-
dor Bellegarde Júnior; dr. Achilles Na-
carato.
D. MARIETTA RODRIGUES ALVES DE

CARVALHO
A ephemeride de amanhã assignala a

passagem da data natallcia da Illustre
dama paulista, a exma. sra. d. Marlctta
Rodrigues Alves de Carvalho, viuva do sau-
doso dr. Álvaro de Carvalho.

Caracter ornado por peregrinas virtudes,
coração amigo c generoso, a distineta an-
niversarlante, que oecupa lugar de desta-
que na sociedade paulistana, receberá, por
certo, pela ephemeride, significativas manl-
íestações de sympathla e apreço

NASCIMENTOS
Nasceram, nesta capital:
Menina Rosa Dalrce, filha do sr. Mario

Marcondes de Sousa, chefe de secção do
Departamento Estadual do Trabalho, e da
sra. d. Rachel Marcondes de Sousa.

 Menino João Antônio, filho do si.
dr. Mario A. Bruno e da sra. d. Lygla A.
Bruno.

BAPTIZADOS
Foi baptizado. hontem, na egreja de San-

lo Antônio do Pary. o menino Judinol Car-
los, filho do sr Mario Picoll c da sra. d.
Jiidlth Picoli, e neto do sr. Jacomo Favali.

Paranympharam a cerimonia o sr. VI-
cente Picoll e a srta. Olga Picoli.

NUPCIAS
ENLACE ROSSETTI-FIGTJEIREDO

Constituiu o acontecimento marcante do
"carnet" social paulistano, hontem. o en-
lace matrimonial do sr. dr. Gilberto Ros-
Bsttl, advogado das Industrias Matarazzo,
filho' do sr. Roque Rossettl. com a gentil
ma. Marina Garcia de Figueiredo, filha
rio sr. Olymplo Garcia de Figueiredo, la-
vrador e 

"proprietário 
em Mocóca.

Foram padrinhos, no acto civil, do noivo.
n sr. dr. José Rotundo e a exma. sra. d.
•itcnletta Rcssettl Rotundo. e, da noiva,

o rei. Cândido rrrclra Lima- e exma. se-
chora.

A cerimonia religiosa. realizada na
Egreja de Santa Theresinha, As 11,30 ho-
ras, íoi páranymphada, por parte do noi-
vo pelo sr, (Ir Nlcolau Rossettl e a exma.
sra d. Leonor Centola Rossettl, c. por
parte da noiva, pelo sr. Olymplo Garcia
de Figueiredo e a exma. sra. d. Marlanna
Monteiro Dias.'

Após o acto religioso, o novo e dis-
tineto casal offereceu As pessoas de suas
relações, elegante recepção no Hotel Es-
planada, a qual, contando com o com-
pareclmento de destacadas personalidades
do "set" paulistano, teve transcorrer ale-
gre e cordial.

FESTAS E BAILES
Clube de Rega.as Tietê — Entre os nu-

meros do prògrarrim; que organizou para o
festival beneficente que fará realizar, hoje,
cm sua sede social, cm prol da construcçáo
dn Cine-Theatro do Asylo-Colonia Santo
Ângelo e da Casa Maternal e da Infan-
cia incluiu a directoria do Clube de Re-
gatas Tietê, um vcsperal dansante, ao ar
livre, com Inicio ás 18,30 horas.

Traje de passeio.
Tennls Clube Paulista — Rcaliza-se

hoje, das 20 ás 24 horas, uma re-
união dansanl- ofíerecida pelo Tennls C u-
be Paulista aoa seus sócios c convida-
dos.

Aos associados será exigida a apresen-
tação da caderneta social, acompanhada
do recibo do corrente mez.

Traje de passeio. ,
Terpsvchore Clube — A directoria do

Terpsvciiore Clube fará realizar, hoje.
das vinte á uma hora. nos salões do
Trlanon. o sorau dansante correspondente
ao mez de novembro, dedicado aos seus so-
cios e convidados: Convites na secretaria
do clube. Trnjr- de passeio.

Selecto Clube — Hoje, o Selecto
Clube realizurá, em sua sédc social,
rua Lopes Chaves. 229, das 15.30 ás 18.30
horas, uma vcsperal dansante, ofíerecida
aos seus sócios e convidados.

Traje de passeio.
Grcmio Tricolor — Hoje. das 20 as

24 horas. o Grêmio Tricolor of-
íerecerá, nos salões do Clube Portuguez.
uma reunião dansante aos seus sócios e
convidados. Convites e informações na se-
cretarla ('.o clube.

Traje de passeio.
Vcsperal dansante da A. E. C. S. P. —

A Associação dos Empregados no Com-
mereio de São Paulo. fará realizar
hoje, ás 15.30 horas, mais uma vespe-
ral dansante d"dicado aos seus associados
e suas exmas. famílias, no seu salão no-
bre "Horaclo de Mello", á rua Libero Ba-
daró, 380. l.P andar.

Traje de passeio.
C. A. Ponte Grapdc — No próximo, dia

23. o C. A. Ponte Grande realizará, em sua
sede social, á avenida Tiradentes, 837. um
baile dedicado aos sócios e convidados.
Convites na secretaria do clube.

Traie de passeio.
Mmc. Louise Rcynclds — No próximo do-

mlngo, com inicio ás 19,30 horas, mme.
Lulse Reynolds offerecerá, nos salões do
Trlanon, uma vcsperal dansante á socie-
dade paulistana.

Traje de. passeio.
Itatlaya Clube — A directoria do Ita-

tiaya Clube offerecerá, no dia 24 do cor-
rente, nos salões da Sociedade Sul Rio-
grandense, Palácio Trocadero, um vesperal
dansante aos seus sócios, famílias e con-
vidados. Traje de passeio.

Baile a Caxias — A commissão de se-
nhoras, patrocinadoras do "Baile a Caxias",
em reunião realizada no gabinete do com-
mandante da 2,a Região Militar, com a pre-
sença dos presidentes da Commissão Cen-
trai Pró-Monumento ao Duque de Caxias,
deliberaram transferir para o próximo dia
30 a data da sua realização.

E' digna de encomios a attltude dessas
nobres senhoras, adiando para o dia 30 o
grande baile do Municipal, cuja renda se
reverterá em beneficio da construcçáo do
monumento ao inolvldavcl vulto de soldado
e patrono das nossas classes armadas —
Duque de Caxias.

As damas patrocinadoras da festa a rea-
llzar-se nos salões do Municipal, querendo
proporcionar á sociedade paulistana uma
noite condigna num ambiente onde nada
falte c tendo em vista a realização de
outras festas altruisticas e sociaes, çm dias
próximos, communicam aos elementos que
acudiram com nobreza e fidalguia, num
gesto nobre e expontâneo, a transferencia
do baile, tendo em vista o seu maior brilho.

Os cuidadosos preparativos, a finalida-
de a que se destina a renda da festa, e
o in-itamento de civismo da gente paulis-
ta, tudo faz crer, pois, que o próximo
dia 30 de novembro marcará na vida so-
dal paulistana. ;.-'- _ ¦ •

Baile "São Paulo Antigo" — O Clube
Piratinlnga fará realizar ein sua sede so-
ciai, á rua 15 de Novembro, 23, 4.° an-
dar, no próximo dia 30 do corrente, as 22
horas, o seu tradicional baile "São Paulo
Antigo". •

A sede social esta recebendo omamen-
taçâo apropriada, que offerecerá um aspe-
cio rtè solar da paulicéa antiga.

Os ccr.vites poderão ser procurados na
secretaria do clube que estará aberta dia-
riamente das 13 ás 18 horas.

O traje será rigor ou caracter.
Mais Informações poderão ser obtidas

pelo telephone 2-4284.

HOSPEDES E VIAJANTES
DR. RODOLPHO MIRANDA

Em companhia de sua exma. senhora,
segue, As 8 horas de hoje. para São Pedro
de Piracicaba, o sr. dr. Rodolpho Miranda,
uma das mais proeminentes llguras do
scenario político nacional, o unlco sobre-
vlvente da representação paulista á me-
moravnl Assembléa Constituinte de 91.

O illustre viajante, que tantos e assi-
gnalados serviços prestou a São Paulo e
ao Brasil durante a sua brilhante correi-
ra publica, permanecerá, naquellas ther-
mas, durante 15 dias, em estação de rc-
pouso.

PASSAGEIROS DA "VASP"

Seguiram, hontem, para o Rio de Jane!-
ro, os srs.: Paulo Gustavo Grlese, Chlba-
ta Myiakoshl. Ministro Waldemar Falcão,
dr. Marcial Dias Pequeno, José Accloly de

llbono, casada com o sr.
iiono,

Deixa, a extlncln, ns
Ainalin, Virgínia, Mario,
Fontlbono.

O «eu r.cpultamenio foi realizado hon-
tem, lendo o feretro subido, ás 17 horas,
da rua General Flores, 431, para o r.emltc-
rio do Aro(;A,

NAO SE ESQUEÇA
Em 1793, morre, jiíi guilhotina,

Manuel Louis Pierre, cscrlptor
francez. 1831, Nova Granada sepa-
ra-se da Republica da Colômbia.

 1800, proclamação de Ore-
Uc-Anloínc 1, rei da Araucanla.

 1803, é destituído o arce-
bispo Dávalos, do México.

1888, nasce a csculptora ar-
gentina Lola Mora.

 1878, o onarc/tisto Occm-
rito attenta contra Humberto I.

 1905, nasce Astrid, a rainha
da Bélgica.

 1917, proclama-sc a Rc-
publica da Latvia.

 Morre o esculptor francez
Ausgusto Rodln.

 1938, morre Carlos Rospi-
gltoso Vigíl, o celebre scientlsta
peruano.

AMANHÃ

Em 1780, trava-se a Batalha de
Cuzco, entre Tupac Amaru c os
hespanhóes.

 1787, 7iascc o inventor do
daguerrotypo, Luis Jacobino Da-
guerre.

 1834, o cidade argentina de
Jujuhy proclama sua autonomia.

 1830, nasce o celebre ge-
neral cubano Máximo Gómez.

 1841, morre, na Batallia de
Ingavi, Gamarra, Presidente da
Republica do Peru'.

 1844, 7iiorre o general ar-
genlino José Rondeau.

 1889, nasce Amclita Galli
Cursi, a famosa cantora de operas.

 1905, Haakon VII é pro-
clamado rei da Noruega.

 1918, é creada a Republica
da Lethonia.

 1930, suicida-se o político
francez Roger Salengro.

Inauguradas as novas installações da "Eclectica"
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is deA conceituada Empresa de Publicidade Eclectlca,
deita capital, Inaugurou hontem, ás 17 horas, as suas
novas installações á rua S. Bento, ,299.

A' solcnnldade compareceram elementos de destaque

do nosso commercio e meios publicitários, e figuro
relevo na Imprmsa paulistana.

O "clichê" focaliza um grupo formado por essa ocea-
sião, vendo-se, dentre os presentes, o sr. Júlio Cosi, dire-
ctor da "Eclectlca".

E M

1 MRÂ os seus presentes i
XX si
\\ escolha as Caixas Especiaes des excedentes jj

(Vinhos 
"QUINTA DO MONTEIRO" |

| dê ao seu clube os votos correspondentes a cada garrafa para ji
:! a posse definitiva do valoroso ü: 

Trophéo "QUINTA DO MONTEIRO" 1

Lola A» r.EDRENHO

PARTEIRA DIPLOMADA

Com longa pratica na Clinica
Obstetrica da Faculdade de Me-
dicina de S. Paulo — Attende a
qualquer hora do dia e da noite.
Applica injecções intra-muscular
c endovenosa (sob prescripção

medica, a domicilio).
Avenida Celso Garcia, 3628

HOMENAGENS
DR. ARTHUR MOREIRA DE ALMEIDA

No dia 3 de dezembro vindouro, ás 13
horas, será Inaugurado, na sala da 3.a
Vara Criminal, no Palácio da Justiça,
um retrato do sr. dr. Arthur Moreira de
Almeida como homenagem de seus amigos
e admiradores, em virtude da sua aposen-
tadorla no cargo de titular daquelle Juizo
especializado.

DR. AMÉRICO R. NETO
Afim de commemorar o êxito da viagem

automobilística de estudos S. Paulo-For-
taleza, por elle concluída recentemente,
collegas, amigos c admiradores do Joma-
lista dr. Américo R. Neto vão offerecer-
lhe um jantar, que se realizará As 20
horas do dia 23 do corrente, no Hotel Ter-
mlnus, sendo essa homenagem extensiva
á sua esposa, sra. d. Debira Wanderley
Neto. que o acompanhou cm toda a traves-
sia de 6.G00 kilometros, realizada para de-
monstrar as possibilidades de ligação ro-
doviarla entre o Sul e o Norte do paiz.

As adhesões podem ser dadas pelos tele-
phones 24284 (Clube Piratinlnga) e 4-9111
'portaria do Hotel Terminusi.
DESEMBARGADOR DIOGENES PEREIRA

DO VALLE
Advogados e funccionarlos do foro desta.

Sá, Quirino Pucca, Benjomin de Andrade,
Arlstldes dos Santos, Leny Barros Veiloso,
Angellta Lemes Fonseca. Corby Lemos Fon-
seca, Theodor Seldd. José Paulo Erse.
Gonçalo de Sousa Guiso. dr. Gilberto Ros-
setl e Marina Figueiredo Rossetl.

 Procedentes do Rio de Janeiro, che-
gararn; hontem. a São Paulo, os sr:>.. José
Mariano Camargo Aranha, Theodor Frie-
drich Êchlegel, José Ribeiro Oliveira. Ma-
rio Cardim, Américo Forjam. Manuel An-
drade Filho, Rudolí Kraus, Paulo Barros
França, Maria Thercsa Bergcr, Otto Nei-
tsch, Antônio Langone Barone, Joaquim
Rodrigues da Silva, Mauuel Lourenço,
Wanda Lara Vidlgal, Roberto Moraes Vel-
ga, Pierre Moreau c Maria Leopoldlna de
Lima.

-— Seguirão, amanhã, para o Rio de
Janeiro, os srs.: Dreyfus Cattani, Mathilde
Galano, Manuel Duarte. Esther Salazar
Regüeira, Oswaldo Moraes Bastos, Kurt Eu-
gene. .Trapp, Pierre Moreau, Werner Mahn-
ke, Walter Frederick Pretymann, Hermctl
Costa, Fernando Caldas e Louse Perreau.

PASSAGEIROS DA CONDOR
Procedente de Porto Alegre, com destino

ao Rio de Janeiro, passou, hontem, por
São Paulo, o avião "Maipó", da Condor,
conduzindo os seguintes passageiros em
transito: srs. Guilherme Woods Soares, dr.
José F. C. Chaves, Adriano Le Telller,
Isabel Le Telller, Erich Kurt Vogel, Victor
R. Casanova, Hans Kurt Stadhagen e dr.
Romeu do Amaral.

„— Passageiros desembarcados, srs.
Franz Gahrmann c Gertrud Doormann
Gahrmann.

 passageiros embarcados, srs. Maxl-
mo Bastlon e Hedwig Krisch.

PASSAGEIROS DOS NOCTURNOS
Seguiram, hontem, para o Rio de Ja-

neiro:
Pelo "Cruzeiro do Sul", os srs. Nilo

Carvalho. Arion Bahia. d. Maria Ignez Li-
nhares, Alberto Almeida. Cyro Dardi, Na-
than Muszinski, N. Untersander, Barros
Costa, José Miguel Chames, Antônio Olym-
pio de Oliveira, dr. Antônio Vicente de Aze-
vedo e sra., Gastão Castro. Nlcolau Bastos
Filho e sra., sra. Edmar Rabello c filho,
Ernesto Soltmann, d. Brasillna Falasohl,
d. Crrmcn Bauer, Caries Palharcs, Asdru-
bal de Campos. Fritz Urban, Martins Costa.
Michel João Issa e Rodolpho Coimbra.

 Pelo 2.c nocturno, os srs. Figueiredo
Bastos, sra. Christiano Nunes, Joaquim
tíe Oliveira Sousa e sra., Alfredo Kramer.
Vicente Lentíni. Galeão Coutinho, srta.
Lucy Dantas de Oliveira, srta. Maria Dan-
tas de Oliveira, d. Maria José de Oliveira.
Carlos Conceição, d. Raymunda Costa. Ja-
mil Jorge. dr. Cícero Mcirelies, cel. Lázaro
Pacheco, José Porta. Garabet Badian. Ma-
nuel Ferraz, João Ferelra Guimarães, dr.
Michel Acra. Odal! Araújo Dutra e Arge-
miro Alves de Sá.

FALLECIMENTOS
SR. RAPHAEL DE PAULA — Falleceu.

hontem, nesta capital, o sr. Raphacl de
Paula, casado com a sra. d. Rosa Franc-
ciulli de Paulo.

O extineto deixa os seguintes filhos: sr.
Pedro F. de Paula, casado com a sra. d.
Antonietia Manzlllo de Paula; sr. Constan-
tino F. de Paula, casado com a sra. d. As-
sumpta Jordr.no de Paula; sr. Antônio F.
de Paula, casado com a sra. d. Itália Nos-
tari de Paula: sr. JoAo F. de Paula, casado
com a sra. d. Olympla Jordano de Paula;
d. Elizabcth de Paula Grado, viuva do sr.
José de Grado, e d. Christlna Paula D'Agos-
to. casada com o sr. João D'Agosto.

O seu sepultamento será realizado hoje
ás 13 horas, sahindo o feretro da rua
França Pinto, 176, para o cemitério do
Araçá.

SR. HENRIQUE ROMEO — Falleceu.
hontem, nesta capital, aos 59 annos de
edade. o sr. Henrique Romeo, guarda-livro
nesta praça, casado com a sra. d. Eulalla
Greco Romeo.

O extineto deixa os seguintes filhos: d.
Germana Romeo Joti. casada com o sr.
Guilherme Joti; d. Geralda Romeo de OU-
veira. casada com o tte. Hernanl de Oll-
veira: d. Julla Romeo de Andrade, casada
com o sr. José de Andrade; Angelina, Ma-
ria. João. Antônio e Rosalina, menores
Era o finado filho da sra. d. Germana Gre-
co Romeo e Irmão dos srs. Sylvio. Miguel.
Elvlra, Attillo e Emilio Romeo, este, nosso
confrade do "Fanfulla".

O seu sepultamento será realizado hoje,
no cemitério do Araçá, sahindo o feretro.
ás 9 horas, da rua Gabriel Dias, 1, Villa
Economizadora.

SRTA. DORALICE TAVARES PINTO —
Falleceu. ante-hontem, nesta capital, aos
li annos de edade, a srta. Dorolicc Ta-
vares Pinto, filha do prof. M. F. Pinto
Pereira e da sra. d. Honestalia Tavares
Pinto.

O seu sepultamento íoi reolizodo hon-
tem. ás 15 horos. tendo o feretro sahido
da rua Joaquim Tavora, 827, para o cerni-
terio de Villa Marlanna.

SR. CARLOS STIEBERT — Falleceu,
ante-hontem. nesta capital, o sr. Carlos
Stiebert, mestre geral da Litographla Ipi-
rangr., deixando viuva a sra. d. Anna Stle-
bert.

O seu sepultamento foi realizado hon-
tem, As 15 horas, tendo o íeretro sahido
da rua José Maria Lisboa, 577, para o ce-
mlterio SAo Paulo.

D. CÂNDIDA BRANDÃO NOGUEIRA —
Falleceu. ante-hontem. nesta capital, a sra.
d. Cândida Brandão Nogueira, residente á
rua Monsenhor Vicente. 97.

O seu sepultamento foi realizado hon-
tem. as 15 horas, no cemitério SAo Paulo.

D. ROSA FONT1BONO — Falleceu, ante-
hontem. nesta capital, a sra. d. Rosa Fon-

HORÓSCOPO DE HOJE
A criança, hoje nascida, durante

a sua infância, será demasiada-
mente timiáa.

Seus pães devem fazer todo o
pcsíivel para corrigir-lhe esse de-
feito, cendição sem a qual não terá
êxito na vida.

A mulher, que hoje jesteja seu
natalicio, é, talvez, extremamente
atrevida, quando se decide a fazer
qualquer coisa; gosta, por outro
lado, de julgar é opinar sem o de-
vido conhecimento de causa, o que
lhe poderá acarretar gr.anâes des-
gostos.

Prosa, fluente,, chístosac. agra-
davel, contará, sempre, com amplo
circulo de amizades; mais tarde,
talvez, algumas dellas a ajude a
realizar o seu maior desejo.

Entretanto, não deve confiar
seus assumptos particulares a es-
tranhos, e, mesmo, á certas ami-
gas, nem com cilas falar de seus
problemas pessoaes.

Terá mais do que o necessário
para viver commodamente, caso se
dedique á trabalhos manuaes, ao
canto, á musica, á literatura ou
ao theatro.

Sua vida conjugai será isenta de
difficuldades graves.

O homem, que hoje faz annos,
poscue caracter enérgico, porém
variável; geralmente, interessa-se
por muitas coisas distinetas, pos-
suindo, em alto grau, o dom de
adaptar-se a qualquer ambiente.

Se quizer fazer fortuna, deve
dcd.çar-se á architectura, enge-
nharla, sciencias naturaes, indus-
tria ou commercio.

RECRUDESC
os actos terroristas contra officiaes nipponicos

Novo attentado em Changai, contra um official japonez — Libertada
pelos chinezes a provincia de Kuangsi

SHANGAI, 16 (T. O.) — Sabbado . Japão dispõe de 200.000 homens apro-
continuaram os actos terroristas con- j ximadamente.
tra militares japonezes nesta cidade. As autoridades chinezas não igno-

Um official japonez foi gravemente ( rerri, porém, a possibilidade de uma
ferido a tiros de revolver, deante do, cffenslva nipponica rie surpresa pelo
clube japonez. Também este crime se j rio Amarello, quando este estiver con-
realizou na parte de Shangai, contro-
lada pelas autoridades japonezas. O
autor do attentado conseguiu escapar
também desta vez. Os circulos nip-
ponicos suspeitam ter sido um chinez.
Foram adoptadas as medidas de cos-
tume, acordoamento das pontes sobre
Soochown Creek.
TODA A PROVÍNCIA DE KUANGSI

LIBERTADA DOS JAPONEZES
CHUNGKING, 16 (Reuter) — As

autoridades militares chinezas distri-
buiram hoje um communicado, no qual
afíirmam, categoricamente, que as re-
centes victorias ao sul da provincia de
Kuangsi, nas fronteiras da Indo Chi-
na Franceza, libertaram toda a região
das tropas nipponicas."As operações militares chinezas,
desenvolvidas ao sul de Kuangsi, foram
concluídas — diz o communicado em
apreço, — após a retirada das tropas
japonezas das áreas de Nanning, Yan-
chow e Lungchow".

Affirma-se, além disso, que não se

gelado. Por este meio, as forças nip-
ponicas tentarão ameaçar as commu-
nicaçces noroeste da China, com os
Sovietes.

Os círculos politicos chinezes não
acreditam, também, nas noticias de
um pretenso entendimento dos Sovie-
tes com o Japão, para que a Rússia
cesse sua assistência á China.

Como se sabe, essa noticia foi des-
mentida categoricamente por Moscou.
ÊXITO DAS TROPAS DE CHANG-

KAI-CIIEK NA INDOCHINA
LONDRES, 16 (Reuter) — Um te-

legramma de Tchungking, endereçado
á embaixada chineza nesta capital,
confirma terem as tropas do marechal
Chang-Kai-Chek alcançado exlto em
combates travados na fronteira com a
Indochina e na região costeira de
Yangchow, durante a semana passada.

A localidade de Pinglochiao, situada
ao norte de Yangshow, foi completa-
mente oecupada pelos chinezes, depois

prevê nenhum-movimento japonez im-j de violentos combates. A luta con-
mediato na China Central, onde o I tinu'a pela posse da passagem estra-

teglca de Chennànkwan, na provincia
de Kwangsi. Os japonezes têm en-
vlado para ali reforços da Indochina.

Em Chekiang, contrabalançando a
offensiva japoneza de outubro ultimo.

j os chinezes intensificam a sua pressão
! contra Hsiaoschan.

Em outras frentes, têm-sè verificado
combates esparsos, conservando os
chinezes a iniciativa da luta.

O GOVERNO FRANCEZ RESOLVIDO
A SALVAGUARDAR SEUS INTERES-

SES NA INDOCHINA
TOKIO, 16 (Reuter) — Secundo in-

forma a Agencia Domei, um commu-
nicado do almirante Decoux, governa-
dor geral da Indo China Franceza.
declara que "o governo francez está
resolvido a salvaguardar a intègrída-
de territorial 6a Indochina, não at-
tendendo ás exigências do governo de
Thailandia no Sião.

O communicado diz que a imprensa
de Thailandia assumiu uma attltude
bastante provocadora e que. ao mesmo
tempo, estão sendo concentradas tro-
pas nas proximidades cia fronteira.

As autoridades militares da Indo-
china franceza estão vigilantes, ac-
crescenta o communicado. e aguardam
o desenvolvimento da situação, com-
pletando os preparativos contra quaes-
quer jxissiveis contingências.

Vontade de collaborar CHEGOU A SANTOS 0 CRUZADOR "L0UISVILLE"
Ouvíamos, çuiro dia, que Costa Rego, I

o core/tecido jornalista que pontifica na
imprensa brasileira, costuma fazer a i
apologia dos visitantes das redacçõesA
isto é, dos "sapos" de jornaes, expres-
são pittoresca empregada na gyrlal
typica da classe. Se o "phoca" é o"repórter" bisonho e novato, pouco
afeito aos segredos do jornal e pro-
penso, assim, a enganos deploráveis,
o "sapo" é a pessoa que habitualmen-
te freqüenta as redacções, tem intimi-
dades com os jornalistas, assume ares
de orientador das matérias destinadas
á publicação ou contribue, expontânea
e amorosamente, com o seu quinhão
de informações pacientemente acolhi-
das, aqui, ali ou acolá, no afan de ser
útil aos amigos da imprensa.

Cesta Rego diz que jornal sem "sa-

pos" é jornal mal informado. Não ha
duvida que, em parte, a razão está com
o illustre collega, pois geralmente os
jactos quotidianos, que escapam à per-

esses jactos

ESSE VASO DE GUERRA NORTE-AMERICANO DEVERA'
DEMORAR-SE NAQUELLE PORTO ATE' 25 DE NOVEMBRO

Chegou ao porto de Santos, sexta-
feira ultima, o cruzador norte-ameri-
cano "Louisville", que prpeede de
Buenos Aires e deverá demorar-se na-
quelle porto até o dia 25 do corren-
te. O commandante e officiaes deve-
rão chegar até esta capital, afim de
visitar o sr. Interventor Federal, e
demais autoridades militares.

O cruzador "Louisville" faz parte
da 7,a divisão de cruzadores, sob o
commando do almirante Plckens, quo
já conhece o nosso Estado, onde es-
teve em visita de cortezia ao dr. Adhe-
mar de Barros.

CARACTERÍSTICOS
VILLE'

DO "LOUIS-

HORÓSCOPO DE AMANHÃ
De gênio alegre e communicati-

vo, a criança, nascida amanhã,
será muito estudiosa, durante a
sua vida collegial.

Um trabalho conjunto de seus
pães e professores, incentivando-
lhe o espirito para que continue,
tempre, querendo bem aos livros,
ser-lhe-á de grande auxilio para
sua felicidade futura.

A mulher, que amanhã festeja
seu natalicio, deve aprender a ser
mais perseverante e tolerante, e,
também, mais pratica em sua vida
social, notaãamente no que diz
respeito á sua casa.

Deve, também, tem mutuo cui-
dado ao prometter alguma coisa,
pois, se não a cumprir, sojjrerá
grandes desgostos.

Poderá conservar os seus ideaes,
mas não lhe convém que seja tão
sonhadora.

Outra coisa, que não deve fazer,
é applícar a sua habilidade em as-
sumptos econômicos, tentando es-
pceulações.

Ha, no seu horóscopo, traços querevelam aptidões para a arte, mu-
sica, canto, literatura e theatro.

Encontrará, no matrimônio, sua
maior felicidade, se a elle fõr le-
vada pelo amor.

O homem, cujo natalicio occorre
amanhã, é dotado de temperamen-
to artístico; entretanto, seu cara-
éter è algo caprichoso e variável.

Nunca deverá deixar de cumvrir
a sua palavra, pois disto depende
o seu futuro.

Terá êxito como pintor, actor,
político, escriptor, commerciante
ou industrial.

cepeão do jornalista — e  ,.
são'múltiplos e impossíveis de "con-! O U. S. S. "Louisville" 6 um cru
iicle" — chegam sempre á redacção, zador pesado de n. 28, commandadu
senão pelo 

"repórter", ao menos 
'pe- 

pelo capitão de Mar e Guerra F. T.
Ias observações ou críticas dos refe- Leighton, official da Marinha de Guer-
ridos "sapos". Não é só como infor-[ra dos E. U. A„ sendo terceiro vaso a
mante que o "sapo" age. A's vezes, sem j trazer esse nome. O primeiro foi um
o perceber, cm muitos casos, elle re- couraçado de 468 toneladas, equipado
flectc, para o redactor á cata de as- com 14 canhões, construído mediante
sumpto com que tenha de encher seu contracto, em 1861-1862. O segundo
palmo de columna, uma necessidade foi um transporte de tropas, que ser-
ow um anseio collectivo, permittindo , viu de 27 de abril de 1918 até 11 de
ao articulista oecupar-se de matéria setembro de 1919, na Grande Guerra.
útil e objectiva. I O nome de Louisville é dado em hon-

Esse preâmbulo, cecorre-nos. agora ra a cidade de Louisville, no Estado
ao lembrarmos curiosa observação re- de Kentucky.
colhida de um dos muitos e agradáveis P actual "Louisville" n. 28 faz par-

sapos" que nos freqüentam. Discutia- í? da. I' Divisão de Cruzadores do

que é commandada pelo almirante A.
C. Pickens. Desloca 10.000 toneladas
e possue as seguintes características:
comprimento, 186 metros; largura na
linha de água, 20,12 metros; veloci-
dade, 32 nós. Normalmente, traz 39
officiaes, 11 officiaes subalternos, e
640 homens de tripulação.

OFFICIALIDADE
Commandante. capitão de Mar e

Guerra F. T. Pickens; capitão de Fra-
gata H. J. Nelson; capitão de Cor-
veta W. G. Livingstone; capitão de
Corveta L. B. Farrell; capitão de Cor-
veta C. L. Wtnecoff; capitão de Cor-
veta N. Phillips; capitão de Corveta
G. F. 0'Keefe; capitão tenente A. F.
Spring; l.os tenentes: W. S. Howell,
M. Slayton, R. H. Maynard, C. A.
Abele Jr., E H. Worthington, e D. S.
Seaman Jr.; 2.os tenentes: F. W. Bar-
ker, J. J. Walsh, E. M. Forst Jr., F.
N. Menke, E. C. Blontz Jr., J. M.
West, J. M. Robertson, H. F. Lloyd;
2.os tenentes da reserva naval. J. H.
Graves, E. W. McLaughlin. J. W. Wil-
liams, R. K. John, K. C. Simmons,
A. G. Esch, J. P. Barros; capitão
de Fragata, medico J. J. O' Con-
nor; 1.° tenente dentista S. F. Webs-
ter: capitão-tenente J. W. Hainen; ca-
pitão de Corveta M. C. Robert1-: ca-
pitão tenente capellão D. L. Qulnn;
capitão S. S. Wade; 2." tenente W.

„..  ,._.,.._  L. Park; capitão tenente R. de Ba-
se problemas de transito, a ameaça da Esquadrão do Atlântico, divisão essa ker; capitão tenente R. R. Ba:n:r.
suppressão de bondes e outros peque- ¦ 

mmmommmmmi viagem do sr. ribbentrop á itàlia
nhectdos. Veio, então, a baila o caso
dos "camarões" que riscam a nossa —
lírbe em todos os sentidos, fazendo
estremecer o calçamento, repletos de
passageiros suarentos e mal acommo-
dados. Alguém referiu-se a um dos
maiores problemas oriundos do "ca- i
marão", no que concerne ao transito: \

NOTICIA-SE QUE ESSE FACTO E' CONSEQÜÊNCIA DA VISITA
DO SR. MOLOTOV A BERLIM

BASILÉA, 16 (Reuter) — O sr. Joa-
o tempo que se perde nos pontos ter- chim von Ribbentrop, segundo infor-
minaes, isto é, nas praças de maior mam os circulos politicos e diploma-
movimento, com o escoamento dos seus ticos, é esperado em Roma.
passageiros, pois, pela "borboleta" in-\ O jornal suisso "Basser Nachrlchten"
terna, só podem passar de um a um publica essa noticia e acerescenta que

como se acredita na capital italiana,

Representação brasileira na posse
do novo Presidente do México
RIO, 16 (Da nossa succursal, pelotelephone) — o general Amaro Soares

Bittencourt, que, como embaixador es-
pecial, representará o Brasil na possedo novo presidente do México, em 1.°
de dezembro próximo, partirá em
avião da Panalr, no dia 21 do cor-
rente, em companhia do coronel Esten-
nio Caio de Albuquerque Lima.

A missão brasileira será completa-
da pelo secretario da nossa embaixada
no México.

Em seguida o general Amaro Soares
Bittencourt partirá, em companhia da-
quelle official. para os Estados Uni-
dos Unidos, onde desempenhará outra
importante mtsrÊo.

e ainda assim tém de enfrentar os
azares do pagamento da passagem,
competindo com conduetores sem di-
nheiro meu'do e hesitantes na simples
operação da volta do troco de uma
moeda de mil réis...

Foi ahi que o "sapo", mais uma vez,
revelou sua utilidade, citando o caso
de Porto Alegre, onde havia idêntico
problema e foi maravilhosamente re-
solvido. Os passageiros dos "camarões".
quando demandam o centro da cidade,
pagam ao entrar; ao contrario, quando
em viagem para os bairros ou de volta
às residências, pagam a passagem á
sahida, Não ha, assim, na capital su-
Una, o congestionamento interno nos"camarões" e estes chegam e saem,
rápidos, das praças onde terminam o
seu itinerário, descarregando, fácil-
mente, centenas de passageiros apres-
sados.

Fica aqui o alvitre para a Light. E
que ella possa adoptal-o, ao menos co-
mo homenagem á "vontade áe collabo-
rar" do "Sapo Desconhecido" das nos-
sas redacções...

0 senador Morganti agraciado
pelo rei Boris

ROMA, 16 (Stefani) — O senador
Morgani, presidente da Agencia Ste-
fani, recebeu, hoje. a commenda de
primeira classe da Ordem Nacional do
Mérito,. que lhe foi remettlda pelo rei
Boris da Bulgária.

a visita do sr. Molotov a Berlim tor-
nou necessária nova troca de vistas en-
tre Berlim e Roma.
ANSIOSA POR UMA VICTORIA NA

ESPHERA INTERNACIONAL
LONDRES, 16 'De Fred CNailor. da

Agencia "Reuter") — "A recente e
febril actividade diplomática da Alie-
manha suggere que ella está desespe-
radamente ansiosa por proclamar algu-
ma victoria na esphera internacional,
victoria que possa reviver o prestigio
do "eixo" Roma-Berlim entre os pai-
zes neutros. Ainda não está certo qual
será o palz a ser englobado na pro-
xlma peça de politica internacional a
ser apresentada pelas potências do"eixo". A Hespanha, a França e a
Rússia foram convenientemente son-
dadas, mas até agora a propaganda ai-
lema parece não ter conseguindo asse-
gurar a desejada collaboração do ge-
neral Franco, do marechal Petain ou
do sr. Molotov. Ha, ainda, a notar
que existem poucas provas que demons-
trem ter o sr. Molotov feito mais do
que apenas ouvir as propostas que lhe
foram formuladas. Até agora o gover-
no russo nada admittiu e até que o
sr. Molotov apresente o seu relatório
ao sr. Stalln, chefe do governo sovie-
tico, é improvável que algo venha a
transpirar sobre as conversações de
Berlim.

Da1 mesma fôrma, Moscou se mostra
egualmente reticente sobre as propôs-

tas britannicas, que lhe foram sub-
mettidas no dia 22 de outubro ultimo,
Entretanto a circumstancia dos Sovíets
ainda não terem respondido á Ingla-
terra náo significa, necessariamente,
sua approvação ou desapprovação. O
facto do sr. Serrano Suner, ministro do
Exterior da Hespanha, ter sido cenvi-
dado a visitar Berlim novamente, para
conferenciar com o seu collega allemã",
sr. von Ribbentrop. suggere que a di-
plomacia allemã talvez se volte nova-
mente para a Hespanha.

Emquanto isso, não foram confirma-
cias em Londres as noticias de qu° o
sr. von Ribbentrop. ministro das R°-
lações Exteriores do Reich. se prepara
para visitar o conde Ciano. ministro
do Exterior da Itália, dentro de um ou
dois dias.

No actual estado das relações das
potências do "eixo" é mais provável
que o conde Ciano seja chamado a
Berlim se alguma troca de pontas de
vista tiver de se realizar.

Colonização na Lybia
ROMA, 16 (T. O.) — O sr. Mus-

solini recebeu em audiência especial o
conselheiro nacional Lantiní, presi-
dente do Insticuto de Previsão Social
Nacional Fascista, que informou o che-
fe do governo sobre as actividades do
departamento a seu cargo. Durante o
anno de 1939 foram concedidas mais
de 110.000 pensões para a velhice e
grandes sommas foram empregadas
para a campanha anti-tuberculosa.

O sr. Lantini informou o "Duce"
sobre a colonização na Libra, onde fo-
ram entregues mais 1.000 colônias a
famílias italianas.
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1
9003 ~ SOS
.1048... 401
1061-, SOI

1054 «600»

1061 ~ SO»'
1074 - 401
1077-, m
1080 - -SOI
1081 - 301
;1083~ 40»

. 1089» S0»
1090» 40»
3097-, 30»
1039» 30»
1100 ~ 40»

,1103 mt' 30»
1117 „ 40»
1120- 40»
ÍU82« 40»
3133» 40$
5l51» 40»
1151» 30»
1161 h 30»
•1177 r. 30»
5178.» 40»
1180-, 40»
1180» 30»
1181» 30»
(1189- 30»
1197-, 30»
Ü199 „ 30»
pOS»'30$
0208- 40»
1215» 200»
3230.200»
1221» 40»
3231» 40»
3233 ~ 40»
1251» 40$
1251» 30»
1261» 30$'
1277» 30»
S280-. 30»
32S1- 30$
1289-, 30»'
Í297-! 30$
1299 »\ 30$
1303 » 30$
1321 »-4ô» i
1345 - 40$ |
1351» 30»
1361» 30$
0364» 40$
3367» 40$.
5375» 40$
1377- 3M
.1330- 30»
1381- 30»
£1389- 30»'
5397-.30»
5399-/30»
1403 -</30$
1451 »/3M
1461 J 30»
1474,100$
4477- 30$.

P-..Hl\ 1481-30$
1489-30»
1497, 30»
0488- 40»
1499- 30»
1503-30$
1547 - 405
1551 - .30$
1561- 30$
S564-20M
1566!» 40»
1577» 30»
1580» 30»
3581 - 30$
1589.- 30$
1597- 30$
1539 •» 30$
Ü603 - 30$
1651- 30S
:1657» 40$
1661 - 30S
1686- 40$
1677 - 30$
1680-. 30$
1681 » 30$
1685 - 40$
1689- 305
1697- 30$
1699,. 30$
1701- 40$
1703». 30$
1714 - 40$
1751 ~ 30$
1761 » 30$
1777... 30$.
1780 - 30$
1781 ... 30$
1789 ... 30$
1797— 305
1799- 30$
1803 - 30$
1807 - 200»-
1827-. 40$
1835 ...100»
1840 »100$
1843- 40$
1851 - 30»
1861... 30$

1875 - 500»

0877 »' 30»
1880- 30»
1881 - 30»
1884- 40»
1889- SOS
1832- 40»
1897-30»
1899 -• S0»

1901» 500»

MOS- 30»
1922- 40$
1912 ... 40$
1951-.30»
1961 - 30»
1977-30»
1980- 30$
1981-80»
,19*9- 80»
4997-80»
,1999-80»

2
2003» SOI
2031- 40»
2042-40»
2061» 30»
2061» 30»
2073-100»
2077- 30$
2080- 30$
2081» 30$
2087-200$
2089- 30$
2097- 30$
2099-30$
2103- 30$
2104- 40$
2123- 40$
2130- 40$
2143- 40$
2148- 40$
2151» 40$
2151» 30$
2161» 30$
2177- 30»
2180-30»
2181-30»
2186- 40»
.2189-200»
2189»' 30»
2197- 30»
2199- 30$
2203- 30$
2228.» 40$
2238-40»
2248- 40»
2251» 30»
2260-40$
2261.». 30»
2277» 30»
2280- 30».
2281 - 30$
2289» SOS
2297- 40»
2297» 30»
22S9» 30»
2303- 30$
2324-200$
2351-30$
2361 » 30$
2.177- 30$
2380 C* 30$
2381- 30$
2389-30$
2394- 40$
2397- 30$
2399» 30$
.2403- 30$
2434» 40$
2451-30$
2455-100$
2161 -.30$
2463- 40»
2467» 40$
2477-30$

.2480- 30$
2481-30$
2489-30»
2497-30»
2499» 30$
2503- 30»
2520- 40»
2524-40»
2551- 30»
2558- 40»
2561-30»
2577- 30$
2580-30$
2581- 30$
2589-30$
2597- 30$

30$
30$
200$
40$'
305
305
40$
30$
SOS
30$
40$
40$
405
30$
405

'ÜHUIOM
2961» SO»
2954... 401
2961- SOS
2968- 40»
2977-80»

2980» SOS
2981- .S0»
2989-30»
2997- 30$
2999- 30$

3
3003- SOI
3034 .- 40$
3051- SO»
3058- 40»
3061-30»
3075- 40»
3077- 30»

.3080- 30»
3081» 30»
3089-30$
3091- 40»
3095- 40»
3097- SOS
3099- 30»
3103- 30»
3109-200»
3151- 30».
3153 « 40»
3161» SOS
3177» 30$
3180 » 30»
3181» 30»
3189 „ SOS-
3197- SOS
3199 

'-• 
SOI

3203- 33*
3231» 40»
3245» 40$
3251» 303.
3261» 30»
3277» 30»
3280-30$
3281-505
3282-40$
3289 .--308
3292- 40$
3297» 30»
3299- 30$
3302» 40$
3303-30$
3305- 40$
3351- 30$
3361- 305
3377-30$
3379- 405'
3380- 405
3380- 30$
3381- 30$
3382-100»
3389- 30$
3397- 30$
3399- 30».
3402- 40»
3403--30»
3451- 30$
3461- 30»
3473- 40»
3477- 30$
3480- 30$
3481--30»
3489-30»'3491- 40»
3493- 40$
,3496- 405
3497-30$
3499- 30$
3503, - 30$
3551- 305
3552 - 100$
3561 - 30$
3571- 40$
3577-, 305
3580-.305
3581 -"SOS
3589- 30$
3597 -• 30S
3599 - .40$
35S9- 305
3503... 30$
3634- 40$
3640 -, 40$
3648- 40Í
3651- 30$
3661- 30$
3677- 30$
3680- 30$
368,1- 30$
3689- 30$
3693 - 200$

S961-
8985-
8968 -
•1977-
3980-VS981 -.
8987-
8989-
3997-,
3999...

1008
408
SOI
SOI
SOI
401
30»
SOI
SOI

3697.
3699 ¦

305
305

¦ ~

MMM
2942
UM
2942... 40»

3701 - 100$
3702... 40$
3703- 30$
3715-. 405
3745... 40$
3751 ... 30$
3752 - 40$
3761- 30$
3767- 40$
3777- 30$
3780- 30$
3781- 30$
3789- 30$
3791 - 40$
3797-. 30$
3799... 30$
3803- 30$
3806- 40$
3836- 40$
3851- 30$
3857- 40$
3861- 30$
3877- 30$
3880- 30$
3881- 30$
3883- 40$
3889- 30$
3897,- 30$
3899- 30$
3903- 30$
3905- 40$
3931- 40$
394?. :.. 40»
3951- 32$
3961- 40$

4003-
4003-
4013-
4047-
4051-
4052-
4061-
4077-
4080-
4081-
4089-
4097»
4099»
4103-
4118»
4125»
4130»
4151»
4153»
4161»
4174»
4177»
4180-
4181-
4169»
4197-
41S9-
4201»
4203-
4251-
4255-
4261-
426$ ns
4277-
4280-
4281-
4283-
4289-
4237-
4230-
4300-,
4301-
4303-
4351-
4361-
4376-
4377-
4280-
4381-
4389-
4397-
4399-
4403-
4405-
4410-
4414-
.4417
4425
4443
4448
4451-
4461'-
4477-
4480-
4481'-
4489-
4497-
4499-
4503-
4505-
4523-
4551 -
4561-
4571 -
4577 -
4530-
4581-
4589-
4597-
4599-
4602-
4603-
4613-
4625 -.'
4640,-
4645-
4651-
4661 -
4670 -
4677 ...
4678...
4680-
4681 -
4689-
4690 ...
4696 ..;
4697 ...
4699 ...
4703...
4709 -
4724 ..
4751 ...
4759 -
4761 ...
4765 -
4776 -
4777 »
4777 -
4780...
4781 -.
4789 -
4797 .,
4799 ••••
4802 ...
4803 •¦
4812 ...
4827 ...
4828-
4829...
4851-
4861...
4877-
4880-.
4881-
4889 ...
4897...
4899 -
4903 ...
4914 ...
4924 -
4939...

40»
SOS
40$
40»
S0»
40$
SOS
308
30$
308
SOI
SOI
SOI
308
401
40$
401
SOI
40»
SOI
407
30$
SO»
301
30»
SOS
30»

1001
30$
SOS
40»
30$
40$
30$.
30$
30?
40$
30$
30$
30Í
40$
200$
30$
30$
30$
40$
30$
30$
30$
30$
30$
30$
SOS
.40$
40$
40$
40$
100$
40$

100$
30$
80»
30$
30$
.80$
30$
30$
30$
30$
40$
40$
30$
30$
40$
30$
30$
30$
30$
305
30$.
200$
30$
40$
200$
100$
40$
30$
30$
40$
30$
40$
30$
30$
30$
200$
40$
30$
30$
30$
200$
100$
30$
40$
30$
100$
200$
200$
30$
30$
30$
30$
305
30$
40$
30$
40$
40$
40$
40$

. 30$
30$
30$
30$
30$
30S•30$

30$
• 30$

40$
40$

200»

490.- 481
4981» Mt
4985-401
4981 

'..¦• 
SOI

4982.
4977.
4980.
4981.
4989.

401
SOI
SOI
301
308

4997.1000$

4997- SO»
4999- SOI

6001-401
G003-. SOI
5049- 401
5061- SOS
6061- SOS
5077- 301
6080-408
6080» SO»
6081-301
6089- 301
6092-1001
6097» 301
60S9- 30»
5103» SOS
6106'» 401
5140» 40»
5151- SOI
6161» SOI
5177- 30»
5180-80»
6181- 308
.6184° 40»
6189- SOI
5197-801

16199- 308
6200». 401'5203- 301
6219- 40$
6221- 403
5245- 40$
5250-100$
6251- 308
5261- 30$
526$.., 40»
5277- sns

5977» SOI
6980» 308
6981 308
5989» 80»
6997.» SOS
6999» 301

6
6003-

il 6005-
6011-
6038-
6051.
6056-
6061-
6077..
6080-.
6081-
6086-
6089-
6097-
6099-
6103-
6151-
6154-
6161
6177
6180..
6181 •
6185..
6197-
'6199-
6203-
6235-
6251-
6261.
6276-
6277-
6280-
6281-
6287.

30$
30$
30»
40$
30$
30$
30$
30$

5230
5281-
52S9
5297
5297
5239
5303
5351-
5,-ifii •- so;
5377- 30$
5360- 30$
5381.. 80$
5389- 30$
5397- 30$
6399- 30$
5403- 30$
5434 40$
5442- 40$
0443 40$
5451 30$
5461 30$-
5468- 40$
5471 40»
5475 40$
6477- 30$
54S0- 30$
5481 30$
5489-, 30»
5497... 30$
3499- 30$
5503- 30$
5526- 40$
5528-100$
5537- 40$
5543 40$
5551 30$
5561... 301
5577... 200$
5577- 30$'5579- 40$

5580... 30$
5581- 30S
5589.
.5597.
5599.
5603.
5651.
5654.

30$
30$
SO»
30$
30$
40$

5661 '30»
5676- 40»
5677- 30»
5680.:. 30$
5681- 30»
5689- 30»
5697- 30»
5699... 301
5703... 30$
5730.. 40$
5736... 40$
5751.
5761.
5777-

30$
30$
30$

5780- 30$
5781 •• 30$

SOI
401

1001
2001
30$
401
30$
SOS
SOS
30$
40$
30$
SM
301
301
SOI

.- 40»
30»
30»
•30»
30»
30)
30$
30$
30$

100$
30$
30»
40$
30$
30»
30$
40$

5787 ¦
5789.

40$
30$

5790.-100$
5797... 30$
5799.. 30$
5803- 30$
5819... 40$
5834 - 40$
5836... 40$
5850 - 200$
5851- 40$
5851 ... 30$
6861 ... 30$
5863 -100$
5877... 30$
5878 - 100$
5880- 30$
5881.
5889.
5897.
5899.
5903.

30$
30$
30$
30$
30$

6297- SOS
6299,,, 30$
6303- 30$
6340-100$
6351» 39$
6355 - 200$
6361- 30$
6377» 30$
6380» 30$
6381- 30$
6388» 40$
6389» 30$
6397- 308
6399» 30$
6403» 30$
6451» 30$
6456- 40$
6461- MS
6465- 405
6469- 405
6477- 305
6480- 30?
6481- 30$
6189 -- 30S
6496- 40$
6497- 305
6499.- 30$

.6503... 303
6551- 30$
6561- 30$
6562- 40$
6577- 3CS
6580» 30$
65S1- 303
6589- 3%
6597- 305
65S9 - 30$
6603- 305
6616 .... 200$
6637- 40$
6638 - 200$
6651-30$
6659-- 40$
6661- 30$
6677- 305
6680- 305
6681- 30S
6682- 40$
6687- 40$
6683- 40$
6689- 30$
6697- 30$
6699- 305
6703- 30$
6728- 40$
6740- 40$
6747 - 40$
6751- 30$
6761 - 30$
6777- 30$
6780- 3(1$
6781 - 30$
6787- 40$
6788- 405
6789- 30$
6797- 30$
6799 ... 30$
6803 - 30$
6851- 305
6861- 30$
6877- 30$
6880- 305
6881- 305
6889- 305
6890- 405
6897- 30$
6899- 305
6903- 30$
6936 - 200$
6342 ... 40$
6951 - 30$
6961 - 30$
6976- 40$
6977- 305
6980- 30$
6981 ... 30$
6982- 40$
6989 .... 30$
6997... 305
6999... 305

'7061

7077
7080
7081
7089
7097
7099
7099
7103
7126
7151
7161
7177
7180
7181
7188
7189
7197
7199
7203
7216
7223
7251
7255
7261
7262
7277
7280
7281
7283
7289
7297
7297
7299
7301
7303
7303
7318
7323
7333
7339
7351
•7361
7377-
7378
7380
7381
7389
7307
7399
7403
7422
7424
7440
7451
7452
7460
7161
7475
7477.
7479
7480 •¦
7481 •
7482..
7489 ..
74S7..
7499 ..
7502 •¦
7503..
7505 -
7551..
7561-
7577 -
7530
7581
7K1K.
7537 ii
7599-
7600-
760.1 ..
7627-
7632 -
7651 .«
7661 -
7677-
7678 •¦
7680
7681
70WJ
7IÍS9
7697
7699
7703

... sm

... SM

... SOI

... 801

... SOI

... 808
408
808
SOI

... 401
SOI
sos
808
301

... SOI
401
SOI

... SOI
SOS
SOS

-40$
40$
30$
40$
SOI
40»
SOS
30»
301

-100»
30$

... 100$
30$

-.30$
401
40$

... 301
401

» 40$
-• 40$
:-200$
» 30$

30$
30$
40$
30$
SOS
30$

m 30$'
30»
30$

-100$
40$

... 40$
30$

-100$
-100$
... 305
-100$

305
-. 405
... 305
••• 305
... 405

30$
30$
305":

100$ !
sos !
40» !

.. 305 •
•• 305
.. nos ¦
.. 305 :
¦¦ SnS H

Mofi
¦• sos |'. 

405 :
.. .10$;

40$ I
40$ !
30$ i

¦• 30$ |
30?
40$

.10$
¦•• 30Í
.- 200$

30$
-. SOS

30$
305

8087» 801
8099 •»• 809
8103... 808
8112» 401
8129- 401
8151
8161.
8167.
8170.
8171.

801
.40$
401
401

8177-... .801
8180» »0S
8181» 80»
8189- 808
8192- 401
8197-. SOI
8198- 401
8199- 801
8203'» SOI
8207» 401
8251» SOI
8261» -801
8276- 401
8277.. 30$
8280- SOI
8281-801
8285 -'401

8287-5001

8289- SOI
8297- 30$
8299» 30$
8303 .. 80$
8320-401

3236-.500»
8351- 33»
8361» SO»
8362- 40»
8375 200$
S377» 30»'8350» 30»
8381» 30$
83S9» 30$
8397.. SO»
8399 -.' 30$
8403- 80$
8443- 40$
8451 -. 30$
0461... 30$
8463- 40$
8-170 ... 100$
8177.
8180 .
8481.
&IK1... 200$
S-189... 305
6197 -. 30$
W93- 30$
8500» 40$
6503- 30$
8518- 405

30$
30$
30$

UM» 408
9151» IM
91U.» .408
9161 ... 808
9167» 408
9177'.. 808
9180» 801
9181» 801

,9188» 401
9189» 801
9196 ... 401
9197... 801
9199- 801
9203- 801
9218 -v 401
9251- SOS
9261» 30$
9277» 801
9280» 801
9281 «• 801
9289- 401
9289- 80$
9297» 30»
9280- 30$
9303-808
9348- 40$
9351 -. 801
9359- 40$
9361 - SOI
9377- SOS
9380» 30$
9381» SOS
9389» 30$
9397» 30$
9399-30$
9402 » 40$
9403- 30$
9413» 40$
9414» 100»
9-151 - 30$
9461 » 301
9475 » 40$
9477» 30$
9480» 30$
9481» 30$
9483- 40$
9489- 30$
9492 - 200»
9195... IDOS
9497» 30»
9499- 30$
9500-100»
9503 -• .10$
B540-. 405
9551» 30$
9561... 30$
9575» 405
9577- 30S

10230-40»
10251» SOI
10261- SOI
10277- 801
10280 - 801
10281- 801
10282 - 1001
10283- 40$
10289» 30$
10293» 401
10297.
10299.
10303 .

SOI
801
80$

10306- 40$
10349... 40$
10351- 30$
10361- 30$
10377- SOS
10380- 80$
10381- 80$
10389- 30$
10397- 30$
10399- 30$
10403- SOS
10410... 100$
10426- 40$
10451- 30$
10161.
10170.
10472.
10477.
10477.
10180.
10481.
10482 .
10489.
10497.
10498.
10499.

30$
40$
40$
40$
30$
30$
30$
40$
30$
30$
40$
30$

8519 .
S551.
8561 .
857.1.
8576 •
8577 .
85S0 .
8581.

40$
305
30$
40$
405
30$
306
.10$

95S0.
9531 •
9589.
9591.
9595.
9597 ¦
9599.
9600.
9603.
9651.
9661.

30$
.10$
30$
40$
405
305
30$
40$
305
30$
30$

10500- 40$
10503- ,10$
10518- 40$
10551.,: 30$
10561- 30$
10362,.. 40$
10577- 301
10580 ... 30$
10581... 305
10589... .10$
10597- 30$
10599- 30$

10603.-1:0005

11805» 401
11322-1001
11851 ~ 801.
11360- 401
11861,.. 801
11367 •
11377 .

401
80$

8589- 30$
8397- 30$
8599:.- .10$ |
8ío3... 30$ i
.-.'SlS'... .40%
S635 -. .10$
86S1» 30$
8857 .
8661 •
8672.
6677.
8680 .

9677- 30$
9680 40$ j
9680 -. 30$ !
9681 30$ j
9689 ... .10$
9697 30$ i
9699- 305
9701- -. 100*
9702 -. 40$

10603.
10614 .
10651 •
10658 ¦
10661 •
10677.
10680.
10581.
10089 .
10697 •
10699 •
10699 .
10703 .
10710 ¦
10724 .
10725 .
10730 .
10734 •

30$
40$
30$
40S
.10$
30$
30$
30$
30$
30$
40$
305
30$
40$
40$
40$
40$
40$

11380- 30$
11381- 30$
11389- SOS
11387 - 808
11399... 801
11403.- 801
11445- 40»
11451... 30»
1146;.- 80$
11477- SOI
11460- 30$
11481,- SOS
11489- 30$
11497- 30»
11499- SOS.
11502- 40»
11503- 30»
11506 - 100$
11539- 40».
11551 - 

'30»

11557 ...100»
11561 -. 30»
11577- 30»
11580- 30»

11581.1:000$

11581 ... 30$
11589 ... 30$
11597- 30$
11599- 30$
11600 -100$
11603- .10$
11615- 40$
11625- 40$
11651- .10$
11655... 40$
11661 ... .105
11677-. 30$
11680-. .10$
11681 - 30$
11689-. 305
11697 ... .10$
11699- 30$
1170.1- 30$
11719 - 40$
11751 ... 30$
11761- 30$
11765 -. 40$
11777- 30$
11778 ... 1005
11780/» 30$
11781- 30$
11789... 305

1I4M » «OI
12405» 401
12406 .t. 401
12428- 401
12488- 401
12451... 801
12452-1001
12461... 80$
12477- 80$
12480- 80»
12481» 801
12489- 80»
12497 » 801
12499.- 801
12502- 401'
12603... 801
12519- 40$
12534- 40$
12545 - 40$
12551- 301
12552- 40$
12561- 40$
12561- 30$
12566 -' 40$
12577- 80$
12580- 30$
12581- 80$
12587- 40$
1*89... 30$
12597... 30$
12599.
12603.
12607.
12640.
12647-

30$
30$
40$
405
40$

11797 .
117ÍX).
1180.1.
11833 ¦

30$
30$
30$
40$

mm

5908- 40$
5939... 40$
5940... 40$
5942 ... 40$
5951
S3S!

30$
30$

,6976-J0O»

7003» 30$
7023... 200$
7029... 40$
7051» 30$

7751
7761
7777
7730
7781
7789
7797
7799
7803
7813
7851
7861
7870
7877
7880
7881
7888
7889
7896
7897
7899
7903
7921
7342
7945
7951
7961
7972
7977
7980
7381
7389
7997
7999

.. 30$

.. 3«$
,111$

.. 305

.. 30$

.. 30$

.. 30$
¦• 30$
30$
40$

¦• 30$
¦• 30$
¦• 40$
•• 305
•• 305
•• 305
•¦ 100$
.. 30S
.. 40$
•• 30$
• 30$

¦¦¦'. 30$
.. 1005
... 405
... 405
... 305
... 305
... 40$
... 30$
... 30$

30$
... 80$
... 30$
... 30$

40$
305
40Í
30$
20*.

8681 » ?.0$ i
8683 ... 30? '
6697» 305•8699'S 30$
8703 -. 30$
8736... 40$
«747» 40$
8751» 30$
8761 » 30$
8770 ... 100$
8777... 30$

305
405

9703
9728
9746- 40$
9751-305

30$

8780.
8781.
8789.
8797.
8799 .

30$
30$
305
30$
I1CÍ

800.1
800.1
8012
8024
8051
8061
8077
8080
8081

... 100$
•• 30$
... 40$
¦• 40$
... 30$
•v 301
... 30$

30$
•"¦• 30$
•• 30$

8802 ... 10(1$
880.1- 30$
8831-, 30$
8861 30$
8877- 30$
8880... 30$
8881- 30$
8889 30$
8897- 30$
8899... 305
890.1 30$
.892.1 ... 40$
8910... 40$
8912 ... 40$
8951... 30$
8961 30$

9761 ¦
9777.
9780.
9781 •
97R4.
9789.
9797.
9799 •
9803.

305
30$
30$
40$
30$
30$
3(1$
30$

8964 ... 200$
8971 ... 40$
8973 ... 1005
8977- 30$
8980- 30S
8981... 30$
8989- 30$
8997- 30$.
8999- 30$

9

9807 40$
9832 40$
9851 30$
9861... 30$
9875- 40$
9877 ... 305
9880 ... 110$
9881 30$
9889... 305
9897- 30$
9699- 30$
9903-. 30$
9942... 40$
9351 30$
9961 ... 30$
9977» 30$
9980-. 30$
9981 30$
3989- 30$
9991 40$
91197 -. 30$
9999 305

10751 - 305
10761- 30$
10777- 30$
10780 ... 30$
10781 - 30$
10789- 30$
10793 - 1005
10797 - 305
10798- 40$
10799 -' 305
10803- 305
10830-. 40$
10851 .
10861 •
10877.
10880 .
10881.
10889 •
10897 .
10899 .
10903 ¦
10942 .
10951 i
10961 ¦

30$
30$
30»
30$
30$
30$
30$
30$
30$
40$
30$
305

11S-12 -100»
11851 - 30$
11861 -
11877.
11880.
11881.
11889-
11897 -
11899-
11903.

30S
30$
30$.
30$
30$
30$
30$
30$

9003..
9008 •
9024 •
9029.
9051
9061.
9077-
9077
9080
9081
9089
9097.
9099-
9103
9117
9118
9127

30$
.. 405
405
100$

•• 30$
¦• 30$
.. 40$
... 30$
... 30$
... 30$
... 30$

30J
30$

... 30$

... 40$

... 40$

... 40$

10003- 30$
10051 - 30$
10061 - 30$
10073- 40$
10077 ... 20$
10080 - 30$
10081 - 30$
10086 - 405
10087- 40$
10089- 30$
10097- 40$
10097 ... 30$
10099- 305
1010.1 - 30$
101.12 ... 100$
101.19 -100$
10151 - 30$
10161 - 30$
10177 - 30$
10180- 30$
10181 - 301
10182 .
10189 •
10197 .
10199.
10203.
10219 .

40$
30$
30$
30$
30$'40$

10222- 40$
10224- 40$

10977 ... 30$
1(1980- 40$
10960 305
10981 ... 30$
10989 ... ,10$
10997-.. 30$
10999- 30$

11
11000- 405
11003- 30$
11006 ... 10US
11026- 40$

11913;- 40$
11918 - 200$
11942... 40$
11951 - 30$
11955 - 1C0$
11961- 30»
11965-100$
11970... 40$
11977- 30$
11973 ...1005
11960- 30$
U9S1 - 30$
119S9... .105
11992... 40$
11997- 30$
U.999... 30$

12

12651- 40$
12651- 305
12652- 405
12661... 30$
12677- 30$
12680- 30$
12681... 30$
12687... 40$
12669- 30$
12697... 30$
12699... 80$
12703- 40$
12703- 30$
12714- 40$
J2751- 30$
12761 - ¦ 305
12765 ... 40$
12777- 30Í
12780- 30$
12781- 30$
12784- 40$
12789... 305

Ü2797- 30$
12798- 40$
12799- 30$
12803- 305
12833- 40$
12837 - 100$
12838- 40$
12851- 30$
12661 - 30$
12869- 40$
12877 - 30$
12880... 30$
12881- 30$
12883- 30$
12897- 30$
12899- 30$
12903- 30$
12915-40$
12942-40$
12951-»''SM'
12957 - 40$
12961... 305
12977- 30$
12980
12981
12989
12991
12995
12397
12993

30$
30$"•305

405
40$
30$
30$

11051.
11059 '•

11061 •
11061.

30$
40$
40$
30$

11067-'^0$
11077- 30$
11080- 30$
11081- 30$
11089- 30$
11093- 40$
11097- 30$
11099- 30$
11103- 30$
11105- 40$
11129 -. 40$
11151- 30$
11161- 30$
11164-100$
11177- 30$
11180- 305
11181 ... 305
11189- 305
11197- 30$
11199- 305
11203- 30$
11251- 30»
11261.
11277.
11280.

30$
30$
30$

11281-30$
11289- 301
11297.
11299.
11303.

30$
30$
30$

12003- 30'»
12012- 40$
12018- 40$
1205r- 305
12061-.30$
12071- 40$
1Í077....30$
12080 -' 30$
12081*.-.' 30$
12089- 30$
12097 ... 30$
12099 30$
12103 -'30$
12135- 40$
12136- 40$
12151- 30$
12159- 40$
12161 30$
12177- 30$
12180- 30$
12181- 30$
12189- 30$
12197- 30$
12199- 30$
12203 - 100$
12203- 30$
12231 40$
12251 30$
12261- 30$
12277- 30$
12280- 30$
12281- 30$
12289- 30$
12297-
12299.

30$
30$

12303- 308
12325- 405
12334- 405
12337- 405
12351- 305
12361- 305

12371 -500*

12.177- 30»
12380- 305
12381 30»
12389- 30$
12395... 100$
12397 30$
12399- 30»

13003 -
13007 »
13051 -
1.1061 -
13064 ..
13077 -
13080...
13081 -
13089 -
13097 ...
13099-
13103...
13116...
13113 -
13151...
13160 -
13161 -
13177 -
13180 -
13181 -
131S6 -
13189 -
13196 -
13197 -
13199 -
13203 ...
13214 ...
13216 -
13251...
13261...
13261 -.
13277 -
13280 -
13281
13289
13293
13297
13299
13303
13308
1.1344
13351
13361
13363
13377
13380
13381
13382
13.185
13389'
13396
13397
13399
13403
13443

30$
40$
30$
305

100$
30»
30»
30$
30$
30$
30$
30$

100$
40$
30$
40$
30$
30$
30$
30$
40$
30$

100$
30$

30$
40$
40$
30$
40$
30$
30$
30$
30$
30$
40$
30$
30$
30$
40$
40$
30$
30$
40$
30$
30$
30$
40$

-100$
30$
40$
30$
30$

... 30$

... 40$

18481- SM
18461- 301
18477- 801
18480- 808
13481... 801
13489... '80!
18497- 801
18499- 80!
13503- 30
18512 .-,40!
11551- 30!
18558 - 200!
18561» 30:
18569- 40!
18571- 40!
13577 - 30!
13560 -
13581...
13584 - 40!
13589- 30!
13597- 80!
13599- .10!
13603- 30!
13630- 401
13647- 40!
1,1651- 30!
13661- 30!
13677- ,10!
13680- 30!
13681... 30!
13689- 30!
13697- 30
13699- 30:
1370.1- 30!
13751- 30
13761- 40
13761- 30!
13777- 30!
13780- 30$
13781- 30!
1.1784- 40!
13789- 30!
13797- 30!
13799- 30
13803- 30!
13842- 40
13846.- 40
13851- 30$
13861 - 40!
13861- 30!
13868 - 200!
13877 -
13880» 30
13881» 3M
13882- 40
13889- 30!
1.1897- 3C$
13899- 30!
13900,- 40:
13903- 30!
13929- 40?
13941... 40!
13942... 40!
13951- n
13961- 805
13973...100:
13977- 30!
13960- 30
1.1981 -.30!
13989 - 30!
13997- 30!
13998 - 40!
13999 - 30!

14518... 4M
14551» 8M
14561- 801
14577.. 30$
14580 30»
14581- 301
14589- 30$
14597- 8M
14599- 80$
14008 ... 30$
14'Xtó... 40$
14616- 40$
14617- 40$
14620 ... 1001
14638- 40$
14651 40$
14651- 80$
14661 30$
14672- 40$'
14677- 30$
14680- 80$
14661- SM

14(99:2:111$
14689.
14691.
14692 .
14694 .
14696.
14697.
14699.
14703 •
14713 .
14717.
14726.
14733 .
14740 .
14742 .
14751.
14761 •
14762.
14T',7.
14780.
14781.
14789.
14797.
14799 -
14803 •
14841.
14848 •
14851-
14861..
14871.
14877 -
14877 ;,
14879...
14880-
14881.-
14885-
14887-
14889-
14897 .,
14899-
14903 ..
14916 -
14321 -
14934 -
14342 ..
14947-
14951 -

14003-
14001 •
14011:
14013 .
14038.
14044 •
14051.
14061.
14069.
14077.
14080 .
14081.
14089.
14097.

14103
14115.
14131
14134
14151
14161
14177
14177
14180
14181
14189
14197
14199.
14203
14251
14261.
14264
14265
14276
14277.
14280.
14281.
14284
14289.
14297
14299
14303.
14311.
14323.
14342.
14351.
14361.
14377 ¦
14380 .
14380.
14381.
14384.
14389 ¦
14397.
14339'
14403 .
14451 .
14461 .
14477.
14479.
14480.
14481.
14489,
14495 .
14497.
14499 •
14500.
14503.
14504-

30$
100$
100$
100$

. 405
,2005
. 30$
..305
. 40$
. 30$
. 305
. 30$
. 30$
. 30$
. 30$
. 80$
. 40$
. 40$
. 40$
. 80$
. 30$
. 40$
. 20$
30$

. 30$

. 30$

. 30$
30$

. 30$
30$
30$

.200$

. 40$

. 40$
30$

. 30$

. 30$
. 40$
30$

. 30$

. 30$
> 30$
.100$
. 40$
. 40$
, 30$
. 30$
30$

. 40$

. 30$

. 30$

. 40$

. 30$

. 30$

. 30$

. 30$

. 30$

. 30$

. 30$

.40$

.'.30$
30$

,30$
40$
30$
30$

. 40$
30$
40$

.. 30$
40$

-100$
.. 40$
40$

•• 30$
.. 30$
.. 30$
40$'

.-100$
40$

.. 40$

., 40$

.. 40$

.. 30$
30$
100$
30$

, 30$
.. 30$
30$

.' 30$
. 30$
. 30$
40$

.200$
30$

..30$

. 40$
. 40$
. 30$
. 40$
. 30$
, 30$
100$

. 40$
. 305
, 30$
. 30$

30$
. 40$

40$
. 40$
. 40$
. 40$
. 30$

15487» 4M

15448-DOM

11961-1:000$

14961- 305
14964- 40$
14973-100$
14976-40$
14977- 305
14979- 40$
14980- 30$
14981- 30$
14989- .10$
14997- 305
14933... 305

15003- 40$
15003 - 30$
15034 -. 40$
15037- 40$
15051 - 30$
15061 - 30$
1507r-:. 30$
15080- 30$
15031 - 3M
15089- 30$
15097 - 30$
15098- 40$
15099- 30$
15103- 30$
15142 - 40$
15151 - 30$
15154 .'.. 40$
15161- 30$
15173 - 40$
15174- 40$
15177- 30$
15180- 30$
16181 - 30$
15189- 30$
15197- 30$
15199.... 30$
15202 - 100$
15203- 30$
15212- 40$
15251- 30$
15261 ... 30$

15271... 500$

15277 •
15280.
15281-
15289 .
15297.
15299:
15299-
15303.
15348-

30$
.30$
30$
30$
30$
40$
30$
30$
40$

15351» 3M
15359 -100$
15361 30$
15377- 30$
15380 30$
15381 30$
15336-, 40$
15389- 30$
15397.
15399-
15403.
15417.
15422-

30$
30$
30$
40$
40$

15451» SM
15461- 30$
15462-1001
15477 ~ 801
15480- 80$
15481- 801
15189- 808
15495 - 2001
15497- 80$
16499» 801
15503» 801
15551» 30»
16561- 808
15665 - 40»
15577» 80$
15580» 80$
15581» SOS
15589 - 80$
15592» 1008
15597» 80$
15599. 30$
15603» 30$
15651» 30$
15661'-.. 30$
15677- 30$
15680- 30$
15681- 301
16689- 30$
15697... 30$
15699- 30$
15703» 30$
15730» 40$
157,1.1- 40$
15751... 30$
15757- 40$
15761- 30$
15777- 30$
15780... 30$
15781 - 30$
15789- 30$
15797- 30$
15799- 3M
15803- 30$
15836- 40$
15838- 40$
15842- 40$
15851- 30$
15854... 405
15861 - 805
15868- 40$'
15877- SM
15860- 3M
15881- 30$
15889- 30$
15897- SM
15899- 30$
15903» 3M
15916- 4M
15942 ... 

'40$

15951- 30$
15961 - 30$
15977 - 30$
15990 ... 30$
15981 - 30$
15382- 405
15989- 30$
15997- 30$
15999- 30$

16003
16051
16052
1G056
16061
16063
15077
160S0
16031
16089
16097
16099
16103
16107
16137
16151
16161
16172
16176
16177
16180
16181
16189
16197
16199
16203
16204
16251-
16261
16277
16280
16281
16289
16293
16296
16297
16299
16303
16346
16351
16361
16377
1638C
16381
16389
16397
16399
16400
16403
16417
16441
16446
16451
16455
16458
16461
16477
16480
16481
16489
16497
16499
16501
16503
16533
16534
16551
16561
16561.
16562.

... 30$

... 30$
-. 40$
40$

... 305

... 405

.-) 305

... .10$
.. 305
... 305
... 305
... 305
30$
40$

... 40$
-. 30$
30$

... 40$

... 40$
305
30$
305
30$
30$
30$
30$
40$

... 30$

... 60$

....30$

... 30$

... 30$

... 30$
40$

... 40$
-, 30$
30$
30$
40$
30$

.- 30$

.- 30$
30$

.- 3M

... 30$

.. 30$
30$

-200$
30$
200$
40$

.. 40$
30$

-. 40$
40$

... 30$
30$
30$
30$

•• 30$
.. 30$
30$

-200$
-. 30$
¦• 40$
40$
30$
40$
30$
40$

16577..
16580.
16581.
16582.
16589.
16597 .
16599.
16603.
16624.
16628.
16638.
16651.
16661.
16677 .
16680.
16681.
16689-
16697,.
16699.
16703 •
16751 •
16761.
16777 .
16780.
16781 .
16789 •
16797.
16799.
16799 .
16603 ¦
16829 .
16851 •¦
16861 ;
16877 -
16877 -
16880-
16881 •¦
16889 -
16892-
16897 -
16839..
16903 -
16312 ..
16951..
16936 -
16961 -
16977 -
16380-
16981 -
16983-
16989 -
16997 -
16999 -

80»
801
308
40$
30$
30$

. 30$

.30$
. 40$
. 40$

40$
30$

. 80$
80$
30$

. 80$

. 30$

. 30$

.80$
, 80$
. 80$
. 30$
. 30$
. 30$
. 30$
. 30$
. 30$
. 40$
. 30$
. 80$
100$

. 305

. 305
405
305
30$
305'305

405
805
305
30$
40$
305

.1005
305
305
305
305
405
305
30$
30$

17780-
17781 ..
17789 -
17797-
17799 •¦•
17803 -
17851 •-
17861 •••
17877 -
17880 -
178.31 -
17889 ¦•¦
17897 -
17899 •••
17902 -
17903 •¦•
17927 -
17912 ...
17951 -
17961 •••
17977 -
17980 ••
17981 -
17989 -
17992...
17997 -
17999-

8M
80»
808
30»
801
30$
30$
3(1$
30$
30$
30$
30$
30$
30$
40$
30$
40$
40$
30$
30$
30$
33$
30$
30»
40»
3M
SM

1892-í... 4M
18942... 408
18951 SM
18961- 80$
18977 ••• 80$
18980- 30$
18981- 30»
18987 •
18989 •
18997 •
18999

40»
30$
30$
30$

19

20

17C03-
17028-
17037 -
17051 -
17061-
17074 -
17077 -
17080-
17081 -
17086 -
17089 -
17097 ...
17097 -
17099 -
17103 »
17103 -
17104-
17112 -
17144 -
17151 -
17161 -
17177 -
17180 -
17181 -
17189 •-
17196 -
17197 -
17199 -
17203 -
17205 -
17226...
17247 .-
17251 -
17261 -
17267 »
17277 -
17280 -
17281 -
17289 -
17297 -
17299-
17.103 -
17339 ...
17351 -
17361 -.
17377 -
17380 -
17381 -
17389 -
17397-
17399-
17403 -
17447 -
17151 -
17452 ...
17461 -
17477 -
17480 -
17481 -
17489 -
17491.-
17497 -
17499-
17503»
17548-
17551 -
17561 -
17577 -
17580-
17581 -
17589-
17597 •-
17599-
17603 •-
17612 -
17635 -
17651 -
17661 -
17677 -
17680 -
17681 -
17689 -
17697 -
17699-
17703 -
17708 -
17751 -
17761 -
17777 »

305
40$
405
30$
30$
40$
30$
30$
30$
40$
30$
40$
30$
305
200$
30$
40$
40$
40$
30$
30$
30t
30$
30$
30$
4M
30$
30$
30$
40$
100$
4M
SOS
30$
40$
30$
SM
30$
30$
30$
30$
30$
405
805
30$
30$
30$
30$
30$' 30$
30$
30$
40$
30$
40$
30$
30$
30$
30$
30$
40$
30$
30$
SOS

100$
30$
30$
30$
30$
30$
30$
30$
30$
30$
40$
40$
30$
30$
30$
30$
30$
30$
305
30$
30$
40$
80$
30$
SM

18000-
18003-
18027 ...
18046 -
18048 -
18051 -
18061 -
18070 -
18077-
18080 -
18081-
18089 -.
18097-
18033 -•
18103-
18115 -'
18122 ...
18151 -
18155.-
18161 -
18177 -
18180 -
18181 -
18189 -
18197-
18197.'»
18199-
18203-
18223 ...
18227 -
18232 »
18251 -
18259 -
18261 -
18277 -.
18280 -
18281 -
18289 ...
18297-
18299 -,
18303-
18350 ...
18351 -
18361 -
18377 ...
18380 -
18.181...
18389 -
18397 -
18399 -
18402 ...
18403 -
18413 -
18449 ...
18451 -
18161 -
18467 -
18477 -
18480 ...
18481 -'•
13189...
16189 -
18497-
18499 -
18503 -
18509...
18551 -
18561 -
18577 -
18580 -
18581 -
18589 -
18597 -
18599-
18603 -
18625...
186.16 -
18651 -
18661 -
18677 -
18680 -
18681 -
18686 -
18688 -
18689 -
18690 -
18697 -
18699-
18703 -
18744 -
18751 -
18761 -
18767 -
18777 -
18780-
18781 -
18789 -
18797 -
18799-
18803 -
18609-
18817 -
18839...
18851 -
16861 -
18875...
18876...
18877 -
18880 «
18881 -
18889 -
18897 -
18899-
18903-

100$
30$
40$
40$
40$
305
30$
40$
30$
30$
30$
30$
.30$
30$
3M
20M
40$
SM

100$
30$
30$
30»
30$
30$
100$
30$
3M
30$
40$
40$
40$
30$
40$
30$
30$
30$
30$
30$
30$
30$
30$
40$
305
30$
30$
305
30$
30S
30$
30$
40$
30$
40$
40$
30$
30$

100$
30$
30$
30$
40$'80$
30$
30$
30$
40$
30$
30$
30$
3M
30$
30$
30$
30$
30$
40$
40$
CM
30»
30»
3M
30»
40»
100»
30$
40$
30$
30$
30$
40$
30$
30$
100$
30$
30$
30$
30$
30$
30$
3M
40$
40$
40$
30$
30$
40$
40$
30$
30$
30$
30$
30?
3M
SM

19003.
19006.
19011.
19030.
19037.
19051.
19061.
19077.
19077.
19078.
19079
19080.
19081.
19081 .
19069 .
19097.
19099.
19103 ¦
19138 •
19151.
13161 .
19162 .
19172.
19177 .
13180-
19181 .
19181.
19189.'
19197.
19197-
19199 •
19203-
49245 .
19251.
19261 •
19277 -
19280 -
19281 •¦
19289 -
19297 -
19299-
19303-
19312 -
19351..
19361 -
19377 -
19.177 ••
19380 ..
19381 .:
13389 -
19397'..
19397 ..
19339 -
19400 ..
19103 ..
13406 ..
19151 •
19455 i
19461 •
19477 ¦¦
19480 ..
19181 ¦¦
19489.
19497 ..
19199 ..
19503 •
19551 -
19558 ..
19361 ..
19577..
19580 ..
19580 ..
19581 ..
19581 .
19583 .
19537 i
13599 -
19603 ¦
19613 ..
19651 .
19659 •
19661 -
19677.-
19680 -
19681 -
19689 -
19697 2
19699..
19703 .
19709 ..
19751 -

. 30$

. 405

. 40»

.100»

. 40S

. 30$

. 30$

. 40$
. 30$
. 40$
. 40$
. 30$
. 405
. 30$
¦ 30$
. 30$
. 30$
. 30$
. 405
. 30$
. 30$
. 40$
. 40$
¦305

. 30$
•40$

. 30$

. 80$
, 40$
. 30$
. 30$
, 30$
. 40$
.30$
30$
30$
305
30$
30$
30$
30$
30$
40$
30$
80$
40$
30$
30$
30$
305

200$
30$
30$
40$
30$
40$
30$
100$
30$
30$
30$
30$
30$
30$
30$
30$
305

1005
305
30$
100$
30$
30$
40$
30$
30$
30$
30$
40$
305
40$

, 30$
, 30$
. 30$
. 30$
. 30$
, 30$
. 30$
30$
40$
30$

19754 - 500$

19761 .
19777 .
19780 •
19781.
19783 .
19787.
19789.
19796.
19797.
19799.
19803 ¦
19851.
19861 .
19873.
19877.
19860.
19881.
19889.
19891 .
19897..
19899-
199C3-
19907-
19942.,
19942 -
19951 -
19951 ..
19958 -
19961 ..

. 30$

. 30$

. 30$

. 30$

. 40$'40$
, 30$
. 40$
. 30$
. 30$
, 30$
. 30$
, 30$
. 40$
. 30$
, 30$
. 30$
30$
40$
30$
30$
30$

100$
40$
40$
SM
40$
40$ !
30$

20003
20046
20051
20056
20061
20077
2/1079
20080
20081
20089
0093

20095
20097
20099
20103
20122
20151 •
20161
20166
20167
20170
20177 ¦
20177 .
2018O
20181
20189 ..
20197 ..
20199
20203 ..
20213 -
20217 ..
2Ò235-
20241-
20251-
20253-
20258 -
20261 -
20277-
2028O-
20281 -
20281 -
20289
20297-.
20299
20.103
20305
20309
20321 -.
20,122-
20351 .
20361 •
20373 ..
20377 -
20380'..
20381 ..
20389 ..
20397 ••
20.199 ..
20103
20410
20111
20412
20151,..
20461
20161
20477
20177 -
20180 ...
20181
20181 ...
20483 •
20185..
20489 ..
20197...
20499 -
20503 •¦
20551 ..
205WI ..
20561 ..
20577 .
20577 ¦
20580 ..
20581 •
20589 -
20597
20599
20603 -
20626 ..
20637-
20648 -
20651 •
20661 ..
20677 ..
20680 .,
20681..
20689'..
20697 -
20699' •
20703 •¦
20745-
20751 •
20761 ..
20777 -
20780 •
20781 ¦¦
20789'.
20797 .
20799 ..
20803 .
20821 -
20851 :
20861 -
20877 -
20880 -
20881 -,
20883 -.
20897.
20899.
20903-
20942 .
20951 ..
20961 ..
2096S-.
20977 -.
20980-.
20981 -.
20985...
20989 -
20997 ...
20999 -.

... SM

.- 4M

... 3M

... 40$

... 3,1$
,., 30$
... 40$
... 30$
... 30$
... .10$
... 4or
... 40?
... 30$
... 30$
305

... 40$

... 30$
30$

... 405
.-. 40?
.. 40$

40$
30$

.;. 30$
30$

.. 3M
30$
30$
3M

-.40$
4M

100$
4M
30$
40$
4M
30$
30$
30$
40$
30$
30$

.30$
. 30$
30$

.100$
. 40$
100$

. 405
,• 30$
. 30$
.100$
. 305'
. 30$
. 305

305
30$
,105

. 305

. 405
, 405

405
30$

.. 40?

.. 30$

..-40»
. 30$
! 305

.. 405
, '30$
.1005

,. 40$
, 30$
.. 30$
. SOS
. .10$
. 30$

.. 40$
: 30$

405
.. 30$
.. .105

305
305
305

.. 305'

.. 305
200$
100$
40$

.. 30$
,. 30$
30$
30$

.. 30$
30$

.. 30$

.. 30$

.. 30$
40$
30$
30$

.. 30$
. 30$
. 30$
. 30$
. ,10$
. 30$

30$
.100$
. 30$
. 30$
. 30$
30$
30$.

.30$
30$
30$
30$
40$
30$
30$

.200$
30$
30$
30$
40$
30$
30$
30$

21066- 4M
21077- SM
21060- 40»
21080- 8M
21081- 3M
210R9... 4M
21029- 30»
21097- 30$
21093... 80$
21103- 3OT
21150-, 40$
21151.
21161.

121177.
121179.
i 21180.
| 21181.
21189.

30$
30$
30$
40$
30$
30$
30$

121197». 30$
j 21199... 30$

305
•10$
405
30$
30$
40$
30$
30$
30$
.10$
30$
3M

21203 .
21211 .
21247 •
212.11 .
21261 .
21276 .
21277 .
21280 •
21281 .
21289 .
21297.
21239 i,
21303-. 3M
21321- 4M'
21351- 3M
21361... 3M
21377- SOS
21.180-.'SM
21331-'SM
21382 -1 408
21389 » 30»
21397-'SM
21399..: 3M
21403- 3M
21445... 4M.
21451-.3M
21461.
21465 ¦
21477 -
21480.
21481.
21489.

3M
4M
3M
3M
3M
3M

21497-'SM
21499... 30»
21503- 3M
2152!... 40$
21531- 40$,
21541-100»
21544- 4M
21551.
21561.
21571 •
21577-
21580.
21551.
21589 .

30$
30$
40$
30$
30$
305
30S

21597- .10$
21539... 30$
2160.1- 305
21639
21651.
21661.
21677 •
21GS0 •
216S1 •
21681 •
21683 .
21CP7.
21699 .
2170,1.
21751.

40$
30$
30$
30$
.10$
40$
30S
.10$
30$
.10$
30$
30$

21761-. .10$
21777
21789
21781

22261-
22265..
22277-
22280-
22281-
22289 -
22297 ..
22239 ••
22.10,1..
22.150 ..
22351 -
22361 -
22377 -
22380 -
22.181 ..
22.189 ..
22,137 ..
22399 ..
2210.1 -
22111...
22151 ...
22160 ••
22161 -
22177-
22480.-
22181 ...
22464...
22489 ...
22497-
22499-
22503-.
22551 -.
22561...
22577 -
22580..
22581 ...
22589...
22597 -
22599...
22603 -
22642-
22651 -.
22661-
22677-
22677 -
22630-
22681-'22689 ...
22697-
22699-
22699...
22702...
22703 ...
22708...
22751 -
22761 ...
22766-
22767 ...
22777...
22780 -
22781...
22789 -
22797 ...
22799 ...
22800 -
2280.1...
22803 .*
22851...
22861...
22864 ...
22877 -
22880 ...
22831...
22889 -
22837 ...
22838 -
22893 -
22303 -
22912 ...
22351 ...
22961 ...
22377 ...

21781...
21789...
21797...
21799...

I 21803...
| 21835...
21851 -
21861- 30$
2186.1- 40$
21877- 305
21880- 30$
21881... 30$

21885... 500$

30$ | 22980 ...
30$ !22981 -
30$ ! 22939...
40$ 22992 ...
.10$ 122997...
30$ | 229Í9 ..
305
30$¦405
305

M
4M"•M
-n
m'DS
33»
U)»
40»
30»
301
20»
305
m
„ies
-S3S*

401
.10»
40»
ro»
30»
,1M
3M
4M:m
m
3M
3Mm
SM
3M
30»
ÜM.
SM
3M
3M
SG$.
SOM
3M
3M
4M
3M
3M
53*
SM
3M
4M
SM
Wm
4M
3M
,'iM
¦IM
HA»
m
;o»
30»
.','!»
30»
30$
40»'0Í
:n
30*
30»
408
30»
,'05
30»
,10»
.10»
40»
308
.10*
4M'.'.0*

CO*"0*

.,!»
::»$
nos
10»
30»
30*

21889...
21897...
21899...
21903...
2190.1...
21913...
21942 ...
21951 -
21961...
219G2 -
21377 •.
21380...
213S1...
21982 -.
21989...
21997 -
21999...

3M
30$
30$
40$
30$
40$
40$
30$
30$
40$
305
.10$
.10$
40$
30$
30$
30$

19977.. 10001
21

(FINAL SIMPLES) 2.200 PRÊMIOS PARA O ULTIMO ALGARISMO DO PRIMEIRO PRÊMIO

19977... 30$ 21003 30$
19980.. .30$ '21005... 40$
19981 ... 3M 21031 40$
10389 ... 30$ 21051 ... 80$
19997... 30$ 21060- 40$
19989 »-,SM 121061... 3M

22003
22019 -,
22028...
220.10 -
22051 -
22061...
22077 -
22080 -
22081 -
22089...
22097...
22099...
22103..
22151...
22156...
22161...
22177 -
22160 -
22181 -
22189...
22197..
22199...
22203...
222.12...
22251 -
22252 -

80»
.. 40»

40»
40»
30»
30$
30$
30$
30$
30$
30$
30$
305
30$
40$
30$
30$
30$
30$
3M
30$
80$
30$
4C$
3M
4M

@

m

jUençâO
PltüiES um
VENIllIlOÍ CM'

2942
Snntos

'751
Bauru

2960
Capital

2S09
Snntos
um

Capital
49P7 '

Capital
10C0J

Capital
II3S1

Santos
1496!

Cnpltar
.19977

Capital

i<Ub U.'lli«»
l.r.DKItCUDI
RuD. Frinfliw.1

i. ria»

TODOS OS NÚMEROS TERMINADOS EM 2 TÊM 30$000
ALÉM DOS PRÊMIOS CONSTANTES NESTA LISTA

i.r'iN.AL SIMPLES)

tttttt*ft?íf1*tt*?**********>4'***********»***tf'**t'tTltttT'it«»«a>i^âa*s-ai.i-J¦.••»«..,..*..*..(..,.,...¦,..„,. 55..";:;n:";{tiynltt$t;sittfflfflfflm*"»»i"iM»M*a"m?!»l»»»«l»!;fflMt;;;^
O escriptorio á rua José Bonifácio, 99 e 107. estará aberto para pagamento todos os dias úteis, das 9 ás 11 % e das 13 Vi ás 16 horas, excepto nos dias feriado*
A directoria pagará integralmente o valor que representem os bilhetes premiados, durante os primeiros 6 mexes da respectiva extracção, ao sou portador, e não attende reclamação alguma por perda, «ubtracção de bilhetes

ou qualquer outro incidente allegado.
No caso do prêmio maior sahir no numero (1.000) serão considerados como aproximações o immediatamente superior e o ultimo dos milhares que jogarem; sendo sorteado o ultimo serão aproximações o immediatamente ints-

rior e o primeiro, isto é, o n.° 1.000.
AS EXTRACÇÕES PRINCIPIAM AS 14 HORAS.

O Director: DR. JOSF ALVES PALMAO Fiscal: DR. PAULO DA SR.VA PINTO: / A Autoridade Policial: DR. EDMUNDO DE AGUIAR
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CARNAVAL DE VENEZA - Totl dal Mon-
te — Art — Fox Jornal 23-10 — Acluull-
cladca Olobo 3S — Nacional — Clnedla —
Arto nntlgu — Bliort — A's 14,30 — 10,10
18 — 20 c 21,60 horas. — A' tardo: Pol-
tronas, <)$fl00: 112 entradas, 31000; halcAu
:if500. — A' noite: Poltronas, r,$ooo: meias
entradas, 31000; baleio, 3|500.

TUDO ISTO E O CE'0 TAMBÉM — Bctte
Dnvls, Charles Boycr. — Prohlbldo até 10
nr.nos. — Warner. — Voz do mundo 41x19
— Actiialldades D. F. B. 13 — Nacional.
-- A's 13,45, 10,30, 10,10, 21,50 liorns. —
A' tarde: Poltronas, 5$000; meias entra-
das 3(000; balcão 4S000. — A' noite: Pol-
tronas, GS000; meias 3$500; balcAo, 41500.

A CASA DAS SETE TORRES — Ocorre San-
ders — Margarct Llndsay — Universal —
Noticias do Dia 4x12 — Reportagem clne-
matoaraphlcB 11 — Nacional — D. V, —
A's 14,30 tí 10,20 — 18,10 — 20 e !1,55
horas. A' tarde: polt, 41000; 1|2 entr. 2(5
e baldio, 3S000. — A' noite: Poltronas,
4(500; 112 entradas c balcSo 3(000.

TUDO ISTO E O CE'0 TAMBÉM — Bct-
le Davls — Charles Boycr — Prohlbldo até
10 annos. — Warner — Voz do Mundo
41x19 — Cidade dc Dois Córregos — Na-
clonal — A's 13,16, 15.55, 18,35 e 21,15 ho-
ras. — A' tarde: Poltronas. 5(000; meias
entradas. 3(000: balcSo. 4(000. — A' noite:
Poltronas. 0(000; meias entradas, 3(500;
balcSo, 4(500.

O JOVEN THOMAS EDISON — Mlckev
Rooncy — MQM — LOURA E PERIGOSA
— Lynn Barl — Henrl Wilcoxon — Pro-
hlhldn nté 10 nnnos — Fox — Excursão
ao Morro do Christo Redemptor — na-
clonal — D. N. — Desde 14 horns — Pol-
tronas, 4(000; meias entradas, 2(500.

CENTENÁRIOS DE PORTUGAL — Filmes
completos dos grandes festejos commemo-
ratlvos — Lisboa Filme — BANDEIRAN-
TES — Reconstltulção histórica dos-lcRcn-
darlos heroes: Anchieta, Antônio Ranoso
Tavares e Fernfio Dias Paes — DFB —
Desde 14.30 horas. — Poltronas, 3(500; 1|2
entradas 2(000.

NAO ESTAMOS SO'S — Paul Muni e Ja-
ne Bryan — Prohlbldo nté 10 annos — O
VENDEDOR DE MILAGRES — Robert
Young — Prohlbldo até 14 annos — MGM
— A Fazenda do Maristela — Nacional
DNB. — A's 14 e 19,25 hs. — Poltronas,
3$000; meias entradas, 1(500. — Sé A noi-
te: Balcão, 2(000.

O CONDE DE CHICAGO — Robert Mont-
somery — NOS BASTIDORES DE LON-
DRES — Vlvlen Lleph - Charles Launh-
ton — Clnearte 2 — Nac. — DFB. — Sé a
tarde: "Flash Gordon conquista o mundo",
série. Prohlbldo até 10 annos. — A's 14 e
10,15 horüs — Poltronas, 2(500; 1|2 cn-
tradas, 1(200,

FÚRIA BRANCA — Akln Tamlroff — Pa-
trlcia Morison — UM CASAL COMO POU-
COS — Franchot Tone — Clnedla — Rn-
vista 25 — Nacional. — A's 14, 18.10 e 21
horas — A' tarde: poltronas. 2(500; 1|2
entradas, 1(500. — A' noite: rtoltronas, 3(;
1|2 entradas, 1(500; balcão. 2(000.

FÚRIA BRANCA — Aklm Tamlroff — Pa-
trlcia Morison. — UM CASAL COMO POU-
COS — Ann Sothcrn. — Guannbara .Tor-
nal 19 — Nac. — DN. — A's 14, 18.10 c
21 horas. — Poltronas. 2(500; 1|2 entrada,
1(500. A' noite: poltronas 3(000; meias en-
tradas, 1(500; balcão, 2(000.

MINHA ESPOSA FAVORITA — Irene
Dunne — Cary Grant. — IMITAÇÃO DA
VIDA — Claudette Colbert. — Actualida-
des — DFB. 10 — Nao. — A's 14 e 10
horas. — Poltronas, 2(500: meias entra-
das. 1(500. — A' noite: Poltronas 3(; meias
entradas, 1(500; balcSo, 2(000.

A VOLTA DO HOMEM INVI8IVBL r- Nan
Grey. — Prohlbldo nté 10 annos. — HO-
MEM DE VERDADE — Dennis 0'Keefe. —
Actualidades D. F. B, 12 -r Nacional. —

¦A' tarde:'"Flash; Gordon. 'èohqtílsta o mun-
do", cont. A's 14. 18,10 e 21 horas. —Polt;.
2(300; 1|2 entradas. 1*. -- A' noite: Polt.,
2(600; meias entradas, 1(200; balcSo, 1(500.

ALMAS REBELDES — CHARLIE CHAN
NO PANAMÁ' — Rcnortagens Mncmato-
graphlcas 9 — Nacional — A's 13,40 e as
17.45 e 20.55 horas — A' tarde: Poltronas.
25300; 1|2 entradas e balcão, 1(200. — A'
noite: Poltronas, 2(700; meias entradas e
balcão, 1(500.

A SEREIA DAS ILHAS — Dorothy La-
mour — PARAIZO DE ILLUSÕES — Anne
Shlrley — Clnearte 5 — Nac. — A' tarde:"Flash Gordon conoulsta o mundo", cont.
~- A's 13,40, 18 e 21 horas. — Poltronas,
2(300; meias entradas, 1(000: geral. 1(200.
— A' noite: Poltronas, 2(500; meias cn-
tradas e geraes, 1(200.

fc.

AMERICA

COMEU

"Nos bastidores de Londres", Vlvlen Lelgh,
Charles Laughton. A' tarde: "Consciência
de medico" e "Flash Gordon conquista o
mundo", cont. — Só ft noite: "Volga cm
chammas", Danlelle Darrleux. — Parada
da mocidade de 1940. — Nac. — A's 14, 18 e
21 horas. — Polt., 2(: 1|2 ent., IS; geraes,
1S200. A* noite: Tolt., 2(300; 1|2 1S200.

O ULTIMO ENCONTRO — Merle OberonGeorge Brent. — IMITAÇÃO DA VIDA
Claudette Colbert. — Guanabara Jornal

20 — Nac. — DN. — A' tarde: "Flash Cor-
don conquista o mundo", série. — A's 13.30
e 18,30 hs. — Polt., 2S500; 112 ent., 1(500.
A' noite: Poltronas, 3(000; 1|2 ent., 1(500.

A DEUSA DA FLORESTA — Dorothv La-
mour. — NOITES ANDALUSAS. — Imnerlo
Argentina. — Actualidades D. P .B. 10 —
Nacional — P^ohibído até 10 annos. —
A' tarde: "A volta do cavallelro solitário",
série. — A'6 14 e 19 horas. — Poltronas.
2(300; meias entradas, 1(200; geral,
1(500.

A DEUSA DA FLORESTA — Dorothy La-
ínour. — A CAMINHO DA GLORIA —
Warner Baxter. — Paginas Sonoras 30. —
Nac. — A' tsrde: "Flash Gordon conquista
o mundo", séi-le. — A's 13,4 Oe 19 horas. —
Poltr., 1S500; 1|2 entradas. 1(; balcão, (700.
A' noite: Polt., 2(300; 1|2 entr, e balcões,
1(000.

ALMAS REBELDES — Clark Gable —
John Crawford — Prohlbldo até 10 an-
nos — CONSCIÊNCIA DE MÉDICO — Jean
Hcrsholt — Actualidades D. F. B. 0 —

% Nacional. — A's 13,50 e 19 horas. — Pol-
tronas, 2(000; 1|2 ent., 1(000. — A' noite:
Poltronas. 2(500; metas entradas, 1(500.

A BELLA LILLIAN RUSSELL — Alice
Faye. — LEMBRA-SE DAQUELLA NOITE?

Barbara Stanwyck. — Reportagem Cl-
nematographica 6. — Nacional. — A' tarde;"Az Drummond", série. — A's 13,35 e 18.30
horas. — Poltronas, 1(500; meias entradas
e geral, 1(000. A' noite: Poltronas, 2(300;
meias entradas c geral, 1(200.

REGIMENTO HERÓICO — James Cagney.
CAÇADORA DE CORAÇÕES — Repor-

tagem Clnematographlca 10. — Nacional.
A' tarde: "Az Drummond", série. —

A's 14 e 19 horas. — Poltronas, 2(000; meias
entradas, 1(000. — A' noite: Poltronas,
25300; meias entradas, 1(200.

MINHA ESPOSA FAVORITA — Irene Dun-
ne - CADETES EM APUROS Actualidades
P. B.-ll — Nacional. — A' tarde: "Az
Drummond", série. — A'a 14 e 19 horas.

Poltronas, 1(500; 1|2 entr., 1(000: geral,
1(200. — A' noite: Poltronas, 2(300; meias
entradas e geral, 1(200.
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A jovial Joan Blondell apresenta-nos em
'Corlqulstadoras da Broadway" um dos
seus mais ílnos trabalhos pelas suas "per-
formunces" notáveis. Neste seu primeiro

trabalho para ;
lado dc Lana

Metro.
Turner,

onde ella surge a
George llurphy

(Conclue na pagina 11).

* Repare, ha cinemas que vivem cheios, mesmo
quando as fitas não agradam! E que o publico
também faz questão de conforto! Coloque em seu
cinema poltronas fabricadas com o molejo Epeda
e verá crescer a renda de sua bilheteria! O
molejo Epeda é constituído por um só fio de
aço, de alta resistência, formando 400 molas por
metro quadrado, perfeitamente independentes
entre si. Êle facilita o estofamento, permitindo
a construção de poltronas elegantes e bem
acabadas, que oferecem incomparável conforto,
por serem extremamente frescas e macias.

O molejo Epeda dura três ve-
zes mais que qualquer outro.
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Uma exclamação para 
"Quatro

Filhas" ! Duas exclamações para
"Quatro Esposas"! BJ agora... tres
"hurrahs" para esta nova tur-
ma cômica da Warner Bros !

PRISCILLA LANE
THOMAS MITCHELL

OENNIS MORGAN
ALAN HALE

CIDADANIA AMERICANA PARA UM i Orace Flelds declarou nao ter Intenção
artista ITAIIANO Pdo ir.enos presentemente, de se tornar ei-

l , d& norte-americana.
1.03 ANGELES. 10 (Reuter) — Foi noje

, velado nesta cidade que o conhecido ai-
ita cinematoaruphlco Monty Banks, ita-I

.. ano por nascimento e casado com a ar- | wENDEDOEES
lista Orace Flelds. recebeu no dia 8 do »

corrente os documentos que lhe concedem
,, cidadania norte-americana. O verdadeiro
1 ome de Monty Banks é Mario Blanco.

Procuramos. Rua

Boa Vista, 116, 4.°, sala 418. Das
9 ás lo' horas.

Ml
„uiiii 5B5BB55

LIMPADORA DE TERRENOS
PRAÇA DA SÊ, 313 2." ANDAR — PHONE: 3-7613

UM TERRENO LIMPO VALE MAIS!
ur

0 molejo Epeda ê sempre
fabricado de acordo com o
modelo de poltrona jornecido
pelo interessado. Peça-nos orça-
mentos sem compromisso.

PATENTES
INTEONACIONAES

/PATENTE
BRASILEIRA
N- 18154

ÚNICOS FABRICANTES PARA O BRASIL:

MUSETTI RAPHAEL & FILHOS
RUA CIiAUDINO PINTO, 133 - TELEFONE 2-9161 - SAO PAULO
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ÍTIETRO *¦ (TIETRO *? ÍTIETRO

mETRO
 AVENIDA S IOAO PHONES 4 7030 r 7031

AR CONDICIONADO Som. ptoi.ctà» p.ii.n«

HOJE Horário rias Sessões:
14-16-18-20 «• 22 h».

BRO/IDW/iy
KENT TAYLOn • WALLACE FORD • RICHARD LANE

NOTICIAS DOD.A DINHEIRO DE EMPRÉSTIMO
Rtcibldit poi vi. iiut OftSEME OtRIMi HHO CÕMPmfí

~~ PREÇOSNenhum lilm eolreadí no••METRO•' ••rá exhibido
em outroí Çlnemaa deita
Capital onlo» do passados- 60 dias de suas exMbicòes
•'¦¦•,.' neste Cinema.

riatca, 4S500j Bnlcão do 1.», -15000;
Balcão dc Si.», HS5WI; 1|2 ent., 3$000.
A' noite: Platéa, 550011; Balcão dc
1.»; 4S00O; Balcão dc 3.», 3SÍÍ00; 1|2

entrada, SSflOO

1CINE-JORNALBRASILEIR0152 ldoD7Í?)ÍÍg

VICTIMAS DO DIVORCIO

^KtsPSjJCTg^

O divorcio c as suas tremendas consc-
quencias estudado numa pagina elevada e
do grande senso artístico — eis o que E.
K. O. Radio editou, com o desempenho
central de Maurcn CHara, Herbert Mar-
shall, Fay Banter e Adolphe Mcnjou o que,
sob o titulo de "Victimas do divorcio", se-
rá apresentado na próxima sexta-feira no
Cine Opera.

Essa pellicula, grandiosa sob qualquer
aspecto, ha tempos teve outra filmagem
Justamente a que revelou Katharine Hep-
burn ao mundo e foi extraordinariamente
applaudida. A versão de agora, mais lu-
xuosa e mais Impressionante que a primei-
ra, mostra-nos todo o poder da arte e do
talento de Mauren 0'Hara, essa já celebre
ettrella moça.

THEATROS
COMMÜNICADOS

"O AVAItENTO" NOVAMENTE KM VKS-
1'KKAI. K A' NOITK. 110.11-:, NO BOA

VISTA
Na vcsperal elegante das 15 horas, n vc-

rlflcar-so hoje, no thoutrlnho da rua Bon
Vista, o festejado actor Procopio c sua
nova companhia dc comédias Interpreta-
ráo a peça clássica, dc Moliére, "O avu-
rento".

A' noite, ás 20 o 22 horas, "O avarento"
voltará ao cartaz, tendo Procopio no papel
do "Harpugão", uma dos crcaçócs que assl-
gnalam o apogeo da sua arte.

Amnhhfi, nas duas sessões habltuaes,"O avarento" proscgulrá em sua série de
representações. A obra de Moliére, como
se tom dito, apresenta personagens, cos-
tuines o ambientes dc quasi quatro séculos
passados. E' na Paris de 1608 que o gro-
lesco "Hnrpagão", túo deliciosamente vi-
vido por Procopio. exerce a sua actlvlda-
do commercial de usurarlo.

Em vista da sempre cxtraordlnnrla
procura de bilhetes, para os espcctaculos
de 'O avarento", a empresa deliberou pôr
Já a venda as localidades de todos os es-
pectaculos até á noite dc quinta-feira pro-
xlma.

MESQUITINHA FAZ A SUA ESTRUA
QUINTA-FEIRA, NO SANT'ANNA

Vem sendo aguardada, com Interesse, a
estréa, ein nossa cidade, da Grande Com-
panhia tle Comédias Mesquitinha, quo vem
a São Paulo, sob o controle do S. N. T.,
Inaugurar a Temporada do Riso de 1040.

ASSOCIAÇÕES

SOCIEDADE rlIILATELICA PAULISTA
Em visto do quo foi deliberado pola dl-

rtctorla, cm sua ultima reunião, a séclc da
Sociedade Phllatcllca Paulista, lnatallada á
rua Conselheiro Chrlsplnlano n, 70, 4."
andar, está aberta dlorlamonte, das 14 ás
18 horas, sem prejuízo das sessões sema-
naes que so realizarão todas as quartas-
feiras ás 20 horas. A primeira sessão terá
lugar no dia 20 do corrente, a qual será
finalizada com um lelltto de sÈllos, que
está sendo organizado e será constituído
unicamente de material offerecldo cm be-
r.cficlo dos cofres sociaes pelo» consoclos
srs Paulo Ayrcs, drs. Edgar , Conceição.
Octavio dc Sá Moreira, Ellslarlo Bablana,
Roberto Thut c Horacio Matto da Silva c
do outros mais que venhom offercccr pe-
cas até a realização do leilão. Dentre ns
pecos Já offertadas pelo sr. Paulo Ayrcs,
figuram as seguintes: um sello dc 100 réis
vermelho-azul, dc 1803, "quadro Invertido",
em sobre-cartn; o mesmo, Impressão ver-
molha no verso, collado lnvertldamentc; um
par de SOO réis "Jornal" verde, novo; 4
exemplares de 100 réis, 1 de 500 c 1 dc 00
rs. com cffigle dc d. Pedro II, novos; 10
rarlsslmas peças com carimbos do Impe-
rio; vários pnres do soltos do Império;
quadras novas do Republica, etc.
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CIRURGIÕES

DENTISTAS
Na próxima quinta-feira, dia 2', ás 20,30

horas scrú exhibldo na sédc da A. P. C.
D o filme; "Assistência Dentaria Esco-
lar cm São Paulo", o qual foi apresentado
no II." Congresso Odontologlco Brasileiro,
realizado no Rio de Janeiro, pelo dr. Gui-
lherme de Oliveira Gomes, lnspector-cho-
fe da Assistência Dentaria Escolar.

Nessa mesma sessão será entregue o
"Prêmio Associação Paulista dc Cirurgiões
Dentistas", ao alumno que obteve melho-
res notas no Curso de Odontologia da Fa-
culdade de Pharmacia e Odontologia dn
Universidade de São Paulo, no anno dc
1039, á qual estarão presentes altas autorl-
dades do Estado.

"CONQUISTADORAS DA BROADWAY"
(Conclusão da pagina 10).

Kent Taylor sou nuxilio para o suecesso
do filme é absoluto.

"Conquistadoras dn Broadway", que o
Clno Metro ora cxhlbe, é uma deliciosa
comedia dansada e cantada, com um fun-..

itíò real c humano qúè. noá proporciona um
ijeiiterneccdor romance. ¦

No mesmo progrnmma o Metro está apre-'

sentando mais um capitulo da série "o
crime não compensa", intltulndo: "Dlnhcl-
ro de empréstimo".

Hoje, como acontece todos os domingos,
as sessões do Metro terão Inicio ás 13.30
estando dedicada essa primeira meia hora
á projecçáo de .desenhos e "shorts", afim
do' proporcionar nos seus- habitues: a fnoul-
dade de escolherem os lugsres que mnis
lhe agradarem.

0 JE h Ui 16'18f 20 e 22 hs-
iCOMM&MOElAfcoo O 3L9 ANNIU60.6AHIO OO
i\ CiNÊMa, A UNITED ABIISIS aen-tiENia' uwa pbo'ducca"o oe EOWABO SM Ali

Ji03%
JON H&ll

• Qt*to Je "OFUBACÁO*

VICIOB M? LAGIEN- fRANCEi fA!MÉC
tiN Proh o?f'tV QfWoi

ctncoiA joenAt «.l.a - wí -S6

PREÇOE: rialéa, !JS;
Bnlcão l.n, 4$; Bnlcão
2.a, 3S500; 1|2 entra-
dn, H$Ü0I1. — A' noite:
Platéa, SSUflll; balcão
l.a, 4S00»; balcão, 2.a,
3S.100; 1|3 ent. 3S00I,.

JOAN BENNET SÓCIA DE HEDDY LAMAR
HOLLYWOOD. 16 (De Mnrla Isabel Mar-

tinez, correspondente da Agencia "Reuter")
— Joan Bcnnet tingiu os cabellos de preto
e se transformou em sósia de Heddy La-
mar... O marido deliu, James Markey gos-
tou tanto da imitação que acabou se apai-
xonando pelo original c divorciou-se dc
Joan pnra rasar com Heddy.

CASINO ANTARCTICA
HOJE — A's 15 horas, ás 20
horas, âs 22 horas — Mais tres

brilhantes espcctaculos da
grande revista:

"E 0 BENTO LEVOU..."
na surpreendente interpretação
cômica de ALDA GARRIDO c
sua Companhia de Espectaculos

Musicados.
Vibrante homenagem á colônia

portugueza no quadro
intitulado:

"ADEUS A PORTUGAL"

6." feira, 22 — A 3.» grande
novidade da temporada:

NOVO MUNDO

Joan não s'e deu por vencida c arranjou
um rápido casamento com Wnlter Anger.

Esse foi o primeiro capitulo da interes-
sante historia... A terra deu mais um
quarto de volta cm redor do sol. mudou a
estação e o volúvel coração de Heddy mu-
dou tambem, sentindo um desejo intenso
de ser livre de novo... E a bella morena
necusou James Markey de usar contra cila
de uma crueldade inhumana... E como os
Estados Unidos são o paiz da mulher, os
Juizes viram tudo exactamente como o pin-
tava Heddy e poucos dins depois estava
concedido o divorcio... Vejnm, agora, como
são as más línguas de Hollywood! Porque
n pobre Heddy se distráe, snhindo uma vez
ou outra com Joan Foster, que é um jo-
vem "attaché" do consulado britannico,
todo o mundo está dizendo qtle é Pôster o
culpado de Heddy descobrir a crueldade dc-
James Markey...

O que não sabemos é o que Gllbert Ro-
land vae dizer de t'ido isso. Roland é um
mexicano que na realidade se chama Lul?
Allonso e que Já conquistou mais estrellas
do que d. Juan o Casanova Juntos... An-
tes de que o "attaché" surgisse no hoil
zonte, Gllbert Roland appargcla multo cm
companhia de Heddy Lamar, que agora so
sác com de tres em tres semanas.

O facto é que a pobre Heddy é multo
susceptível ao ?mor e com aquelles olhos
perturbadores que Deus lhe deu multa
gente fica doida po rella. E nisso está c
perigo, porque Heddy quasi nunca resiste
e lá vae mais uma drama armado...

Emquanto isso, Joan Bennet anda íurlo-
sa porque os Jornalistas vivem dizendo
que todo o mundo a confunde com Heddy
Lamar (como se não fosse ella própria que
preparou essa semelhança!)

E' o tal o desespero de oJnn que, diz
ella, se Insistirem nas comparações, aca-
bará tingindo o cabello de verde e a cara
de encarnado, só para acabar a confusão...

PELAS ESCOLAS

ESTAVA GORDA DEMAIS

MAS AGORA RECUPEROU A
i:siii:i/ri:z

As linhas elegantes e csbnltns dn
mocidade substituíram os contornos
desgraciosos produzidos pela gordura
na mola edade. Uma dona de casa, a
sra. A. H., escreve: "Eu estava mui-
to gorda; era um fardo para mim mes-
ma. Tomei, apenas 3 vidros de Sncs
Kruschen c agora estou perfeitamente
esbelta. Tenho 56 annos, mas não pa-
reco ter mais dc 40".

O peso excessivo é, em geral, con-
seqüência de accumulo do Impurezas
no organismo, que não foram ex-
pellldas devido á preguiça dos orgams
cllmlnadores. A dose diária de Saes
Kruschen tem um suave effeito laxa-
tivo. Brandamente, mas com segu-
rança, ella limpa o organismo dc to-
dos os resíduos alimentnros quo cau-
sam obesidade. Ao mesmo tempo,
Kruschen proporciona novas energias
e restituc o vigor da mocidade. Os
Saes Kruschen encontram-se á venda
em todas as pharmacias e drogarias.
Representantes: S. I. P.. Ltda. —
Caixa Postal 3786 — Rio.

OS PAPEIS MAIS TRISTES
faz a pessoa que se embriaga.
Peça Informações sobre a cura
radical do degradante vicio ao
dr. G. Costa - ITABIRITO
— E. P. C. B. (Minas) - re-
mettendo sello para a resposta.

DETALHES DO BOMBARDEIO DE COVENTRY

Paulo Ferraz

A estréa do actor cômico dar-se-á com"O folgado", tres actos da autoria do íes-
teiado escriptor Armando Gonzaga.

Nesta peçn, Mesquitinha tem um engra-
cado trabalho cômico, num typo dc ac-
córdo com o seu temperamento artístico.

Na Interpretação desta peça. que terá
montagem cm scenoplastla de Aqulno Sil-
va. entram os seguintes artistas; — Graça
Moema, Joracv de Oliveira, Maria Costa.
Violeta Ferraz. Almelrinda Silva, Elvlrn
Helena. Cccv Braça, Mesquitinha, Cnrlos
Torres, Humberto Cntalano. Raphael de Al-
meida, Rodolpho Arena, Pnulo Ferraz, Ro-
berto Duvnl c Murlllo Gnndra.

Já estão á venda os bilhetes para n es-
tréa. das 10 horas cm diante, na bilhete-
ria do Theatro SanfAnna, onde se dará
a estréa. cm espcctaculos por sessões, n?
20 c 22 horas. ¦

CONTINITA "E O BENTO LEVOU...", NO
CASINO, CO.M ALDA GARRIDO

Haverá mais uma vcsperal elegante, ho-,
Je, ás 15 horns, no theatro da rua Anhan-
gnbahu'. propoicionndu pela companhia de
espectaculos musicados da "estrella" Alda
Garrido. Esse espectacuio da tarde se pre-
encherá com a revista cômica "E o Bento
levou...".

Alda interpreta vários papeis de sua es-
pccialidnde nrtistica; outro.-, collabnradorcs
são os actores cômicos Estevão «Mattos e
Vicente Marchelll e as actrizes Jurema
Magalhães, Julla Vidnl, Olinda Alves. So-
nla Wever e Vlna de Sousa. A' noite, hoje,
se realizarão as dims sessões do costume,
ambas com n revista "E o Bnnto levou...".

— Sexta-feira próxima, primeiras repre-
sentacóes da revistn "Novo mundo", 2
netos de Freire Júnior c Luis Peixoto.

"QUELLA", NO THEATRO SANÍ"ANNA
EM ESPECTACUIO DO MUSE

ITALICIIE
A Sociedade Ilnlinna de Intercâmbio Cul-

turnl ltalo-Brasilelro (Muse Itnllchc) apre-
sentará, hoje, aos seus associndos, em es-
pectaculo que se iniciará ás 21 horas, no
Theatro SanfAnna, r. comedia em 3 actos

do festejado escriptor Ccsare Giulio Viola,
"Quella". Tomarão parte na representação
os seguintes artistas: Tina Lambertini,
ítalo Bertini, Aldo Bovino. Nino Coscarelln.
Umberto Mingnrdo, America Ruffo, Luigi
Capecchi, Idcn Trapani. Aramis Delia Tor-
rc, Luigi Sgucglia e Tilde Scrato.

^/ganhar 
"-«^«tó?

ESCOLA "CAETANO DE CAMPOS"
Os alumnos que concluíram o curso gym-

noslal fundamental da Escola "Caetano dc
Campos", cm 1039 farão a prova pratica
de Educação Physlca no dia 25 do corren-
te, ás 16 horas.
ESCOLA COMPLEMENTAR "PRUDENTE

DE MORAES"
Adhcsõcs para o chá de confraternização

dos ex-alumnos dessa escola, turmas 1000 a
1005, serão recebidas até amanhã, pclns
professoras Eullna Faria da Veiga e Mn-
ria de Moraes Cardoso, á rua Bueno de
Andrade 427 a 312.

O chá será dado no dia 4 dc dezem-
bro próximo as 10,30 horas, no Mappin c
a missa será rezada no mesmo dia ás 9
horas, na igreja de São Bento .

FACULDADE DE DIREITO
Curso dc bacharelado

VISITA AO JUQUERY — A visita dos
alumnos do quarto anno no Manicômio Ju-
dlcinrlo e ao Hospital Central do Juquery
será feita cm duas turmas, nos dias 18 e
21 do corrente. No dia 18 Irão os alumnos
da turma Jmpar; no dia 21 os da turma
par.

O trem sáe da estação da Luz, ás 1,20
da manhã.

Collegio Universitário
Chamada para os exames parciaçs (quarta

prova), para amanhã.
Primeira serie: — Psyehologla — prof.

João Baptista Damasco Pena — Sala n.° 11.
4.n turma de ns. 102 a 135 ás 14 horas
5." turma de ns. 130 a 169 ás 15 horas
Vfl. turma de ns. 170 a 204 ás 16 horas.
Civilização — Prof. Plinio Corrêa de 011-

veira — Sala Dutra Rodrigues.
l.n turma de ns. 1 a 33 ás 14 horas.
2.» turma de ns. 34 a 67 ás 15 horas.
3.n turma de ns. 68 a 101 ás 16 horas.
SEGUNDA SERIE — Literatura — prol.

Affonso Guticrrez — Sala Arouche Rendon.
4.» turma de ns. 111 a 147 ás 13 horas.
5.n turma de ns. 140 * 104 ia-14 horas.
0." turma de ds. 185 a 221 ás 15 horas.
Sociologia —Prof. João Erskine Penteado

Stevenson — Sala Fred. Stcldcl.
l.a turma de ns. Ia 36 ás 13 horas.
2." turma dc ns. 37 a 73 ás 14 horas.
3.n turma de ns. 74 a 110 ás 15 horas.

NOTAS DE ARTE

Gottos Salvadoras ga.
cantem um parto rapi-

do e feliz
¦no)* Freltait C. Oarltts». (D*

GRAVIDEZ V Farto sT
ÒTTAS SALVADORAS

j 
"THEATRO PARA VOCÊ" |

o melhor cartaz paulistano no ge-nero, representará hoje, ás 20 horas
c 45 o drama cm 3 actos de autoria
dc NAPOLEAO PERRE'LI, em tra-
dução e adaptação de FARID
RIZKALLAH:

I •?

::
Ü

"CAMINHOS DA VIDA" \\
com os seguintes personagens

ordem de irradiação:
por •?

Léo  Walter Forster
Magda  Rosalia Ferraro
Leandro  Alcides Vianna
Gustavo  Farid Rizkallah
Neyde  Ivanny Ribeiro
Octavio  Augusto Machado de

Canuos

::::::
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"THEATRO PARA VOCÊ" I
Direcçáo de FARID RIZKALLAH ||
Locutor OSIRIS MENDES CALDAS JJ
— Synchronização de OSWALDO tt

SIMÕES. ||

PRH-9 |
RADIO BANDEIRANTE §

??
810 kllocyclos JJ
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EXPOSIÇÃO ANNUAL DOS ARTISTAS
PLÁSTICOS

Dentro dc poucas semanas será realiza-
da a Exposição dos Artistas Plásticos, no
salão cedido pela Prefeitura Municipal,
debaixo do Viaducto do Chá, cuja entrada
é pela praça Ramos de Azevedo. Esse cer-
tame que, dado o Interesse que desperta
entrt os amantes da arte e artistas, Jn
se tornou uma realização tradicional ar-
tistica paulista, contará com a pnrticipn-
ção de quasi que todos os artistas de pro-
Jecção no Brasil.

O Syndlcato dos Artistas Plnsticos, or-
ganlzador dessn exposição, communicn a
todos os interessados que, as Inscripções
serão neccitas até o dia 30 próximo, at-
tendendo a diversos artistas cujos inseri-
pções não chegaram a tempo, isto é, até
o dia 15 p. p..

ESCOLA DE BELLAS ARTES DE
S. PAULO

Exames flnaes
De conformidade com o regulamento cm

vigor, foram iniciados hontem, os exa-
mes dc provas flnaes nos vários cursos
da Escola de Bellas Artes de- São Paulo,
cuja l.n prova terminará no próximo dia
22, ns 11 horns.

Terá lugar no dia 23 do corrente, os
seguintes exames: Desenho Geométrico,
para o l.o anno do curso geral, das 8 ás
10 horas. De 18 á 23, Modelagem para o
2.o anno do curso geral, das 13 ás 16 ho-
ras, e a 2.n prova para a l.n. 2.n, 2fi e
4." série do Curso de Pintura, das 8 ás 11
horas, prolongando-se até o dia 29, das
8 ás 11 horas essa 2." prova, para a 3,n
e 4.n série.

Escola Preparatória
de Cadetes

Damos abaixo a relação dos candidatos
a serem inspeccionados dc saúde para fins
dc inscripção no concurso de admissão á
Escola Preparatória de Cadetes. Os can-
didatos abaixo relacionados deverão com-
parecer ás 8 horas no IV|2.o R. C. D., á
rua Manuel da Nobrega, e ás 12,30 neste
Q. G. (S. .S. R.) nos dias abnlxos dcsl-
gnndos.

Amnnhã: Gnstão Moreira Filho, Ern.inl
Alves Arruda, Ernesto Leonnrdi, Eros B!at-
ner, Epitaclc Barbosa Cardoso, Esio dc
Toledo Martins, Eurlco dc Moura Filho,
Evaldo Telles de Proença. Evilnclo Pereira.
Fábio Novaes e Silva. Feliclo Agostinho de
Purificação Sousa, Felippe Belato, Fer-
nando Corrêa da Silvn, Fernando Augusto
Bandeira Luna, Florcnti.io Carvalho de
Lima, Francisco Abner de Castro. Fran-
cisco dc Almeida Almada. Francisco Ran-
gel, Francisco Oliveira Júnior, Francisco
Camillo Lemos, Francisco Assis Martins
Fortes. Francisco Assis Pinto Oliveira.
Francisco Protta, Gnlilcu Lorandl, Galeno
Paiva Brandão, Geneslo do Nascimento,
Gennaro Pccoraro, Geraldo Luis da Silva,
Sebastião Assumpção.

Dia 10: Emílio Geraldo Wlnther, Geraldo
Antônio Dias, Geraldo Eugênio de Cam-
pos, Gilberto Notaro, Gunnar Grewolls de
Aguiar, Guilherme Gopfert Baptista, Harrl
Erechmacher, Heitor Lopes de Oliveira,
Heitor Malzoni, Heitor Pichloni, Heitor An-
tonio de Sousa Pereira. Hélio Augusto Lou-
reiro Paschoalick, Hélio Machado, Hello
Snbbatini. Hélio Bruno Gagllardi. Hely
Garcia Palma, Henrique dos Santos. Her-
berts de Aguiar, Heros de Oliveira Gomes.
Horacio de Carvalho, Homero Rangel Bon-
fim, Humberto Helcio Cundarl, Isidoro
Abramovay, Isinar Lopes, Israel Coppio
Filho.

Dia 20, Amador Moraes Rocha, Walter dc
Lucias, Valentim Dias. Heitor Malzoni, José
Muniz, Jair Carlos Chaves, Ovande Fer-
nandes Barreiros, José Patrício Prestes,
Jacquns Corrêa da Silva Júnior, Costa
Thome, Jacomo Untura Filho, José Paulo
Garcia Palma, Joaquim dos Santos Marins.
Jonquim Campos Nogueira. Joáo Albqrto
Amnral, João Baptista Penteado João Ce-
ribellt Pacn, João Henrique dos Santos, Jo-
celym Cnrlos Galeotl, Joel de Oliveiraf.
Joel Carpss Monteiro. Jofrc Coelho Cha-
gns. João Knllil, João Macafanl Júnior
João Luis Americano Leite, Jordão Corrêa
Filho, Jorge Moysés, José de Arlmathea
Silva. José Adriano Farias Arrobas Mar-
tins.

Dia 21: José Benedicto dc Paula, José
Bencdicto Délbone. José Camilho, José Car-
pcdelli. José do Campo Roxo, José Cintra
Cavalcanti. José Carlos Moreirn, José Cin-
tra Bennaton. José Carlos Porto Alleiho.
José Campos Tavares Reis. José Fernandes.
José Gaudencio, José Joyme da Silva Tel-
les. José Leite da Azambuja Cidade, José
Luis Arrudn Fablano, José Luis Dias
Aguiar. José Muniz, José Martlnho Freire.
José Maria Leal Costa Neves. José Oswal-
do Gambler Costa, José Pinto de Andra-
de, José René de Oliveira Cunho. José
Geraldo Bruschinl de Almeidn, José Cn-
mnrgo Teixelrn. José Jaiuizelll. _José Ro-
berto Dias Leme, João Castro Lima An-
drnde. Joáo Bittencourt Pinto, João Pa-
valll Neto.

Dia 22 — João Nicolnu, Joares Condido
Gaia. Júlio Alfredo Caetano dn Silva, Ju-
randyr Oliveira, Lamartine Oliveira Velho,
Lourival Costa, Leo Hugo Andreonl, Lin-
coln' Freire, Luis Álvaro Pinheiro Lima,
Luis Begalli, Luis Cautella, Luis Cestnri
Neto. Luis Cordeiro da Silva. Luis Ferreira
Gomes. Luis Frrreira dc Barros. Luis Ma-
nuel da Lara Campos, Luis Octnvio Con-
vndo Ribeiro. Luis 0:chinl, Macrcio Frnn-
kel Samnaio. Manfredo José dc Carvalho
Multo. Manuel Joaquim Moreira Dins. Mn-
nuel José Cunha de Sousa, Mnnuel Lina-
ros, Manuel Rodrigues Júnior, Mario Au-
sonia Gcnesslne. Mario Caldcraro. Mario
Fcllx Palma Filho, Mario Meira Massiglio,
Mario Rachld. Marino Fernandes Barros.

(liulc. Outros edifícios publicou, entre
os quaes hospitrics e escolas, nfin pns-
sniyi hojo dc um montão de rulnns.
Mulheres e crianças (oram mortas.
Quasi todos as casas commerciaes per-
manecerar» fechadas, afim dc facilitar
o trabalho de remoção do entulho, Mas,
a despeito das tragédias, a população
de Covenlry, seguindo n exemplo dos
habitantes do Eás-End de Londres, rc-
cusa a deixar-se abater.
COMMENTAUIOS DA IMPRENSA

LONDRINA
LONDRES. 10 — f Reuter) — O ru-

dc ataque dc ante-hontem contrt. Co-
ventry excita a indignação da impren-
sa londrina, que cstygmatlza esse no-
vo acto contra populações civis de cl-
dades abertas. Salientam todos os jor-
naes que os aviadores'germânicos não
hesitam tm ferir em massa o povo
quando acredita que processos são
utels para desmoralizai-o. Eodos são
unanimes em affirmra que esse ata-
que, como os outros anteriores, estão
destinados ao fracasso, por isso que
os inglezes estfio, mais que nunca, re-
soívidos a resistir e a responder, gol-
pe por golpe, mesmo se novos ataques
tenham dc ser levados a effcito pelo
inimig.o

Toda a imprensa pede que a í'Rcal
Força Aérea" responda :i altura e

Aliás, a melhor prova do moral da I applique um castigo apropriado. Lou-
população ingleza 6 o heroism ocom I vam. com emoção, a coragem demons-
que 225.000 habitantes de Coventry j trada pelos habitantes de Covenlry
resistiram durante toda a noite, em- "cujo exemplo incita todos os seus
quanto as bombas explosivas cahiam ] compatriotas a perseverar na calma
em cadência de minuto a minuto. "E' e na coragem",
a guerra", diz-nos um transeunte. I O "Daily He-aid Tribuno" declara
Mas, lê nos jornaes inglezes não cen- i que o bombardeio de Coventry é o
surados, as noticias sobre o bombar- fruto da ordem recebida pelos aviado-
deio de Coventry. detalhadas, precisas, res germânicos e acerescenta "Os avia-

LONDRES, 10 — (Reuter) — (Do
Fcrnnnd Murlcr, da "Agencia Rcu-
ter") — As autoridades britannicas,
que nil ohcsltaram cm publicar tão
rapidamente quanto possível os mini-
mos detalhes sobre o terrível bombar-
dolo dc Coventry,

Que contraste entro essa slncerida-
de e a política do Ministério de Pro-
paganda do Reich, que, sem duvida,
6 a isso levado por desconfiar do mo-
ral da população. Assim, deforma ou
supprlmc, systematleamente, os resul-
tados das operações da "Real Força
Aérea", sobre território germânico.

O governo britannico publica todas
as noticias, sejam ellas quaes forem,
boas ou más, por isso que sabe que o
povo das Ilhas Britannicas é capaz de
acccllor más noticias com a maior co-
ragem, corno recebe as boas com o
mnlor enthusiasmo.

Tendo oceorrido depois de uma sé-
rie dc victorlas da marinha brltanni-
ca no Mediterrâneo, o raide contra
Coventry não teve o effeito de uma
ducha fria. Lembrou, somente, a to-
dos os cidadãos que a Inglaterra in-
teira, c não apenas Londres, é obje-
ctivo constantemente visado pelas for-
ças aéreas inimigas e que os bom-
bardeios da noite passada fazem par-
te da ordem normal de operações de
guerra

minuciosas, e tambem lê, mais adean
te, que os aviões britannicos ataca
ram e bombardearam vários pontos da
AUemanha, entre os quaes Berlim.

Deplora a desgraça que cahiu sobre
Coventry, mas sabe que os mortos e
feridos serão vingados.

Sem a menor duvida, o ataque a
Coventry, foi preparado, minuciosa-
mente, e visou arrasar completamente
a cidade. Goering, com certeza, não
esperava que a cidade pudesse resis-

! tir. E de facto, os canhões anti-aé-
reos mantiveram uma barragem cons-
tante, durante o raide, obrigando os
incursores a voarem a grande alti-
tude.

Coventry é mundialmente conhecida
pela sua antigüidade e pelos seus lin-
dos monumentos gothicos. entre os
quaes a velha Abbadia e, principal-
mente, sua Cathedral, pela pureza de
estylo gothico. Nella esteve reunido o
Parlamento, durante a Guerra das
duas Rosas.

Muitos desses documentos seculares
estão, agora, destruídos e a Cathe-
dral, ou, antss. o que resta delia, de-
verá ser abatido, se bem que sua tor

dores receberem ordens particulares
nesse sentido."

O jornal accentua que um dos pro-
pagandistas de Berlim, falando, hon-
tem, pelo radio, declarou que o ata-
que contra Coventry é o maior levado
a effeito, até hoje, na historia da guer-
ra aérea. "Mas. prosegue o jornal, —
os resultados obtidos provam, ainda
uma vez, a calma c a coragem do po-
vo britannico, em meio ao inferno
criado por Hitier".

O "Daily Express", por sua vez, cs-
creve: "Povo de Coventry, os cida-
dãos de Londres vos saúdam. Vossa
provação é peor do que a nossa. Per-
tenceis a uma cidade menos vasta e
de população mais comoatac. A trage-
dia vos affecta muito mais profunda-
mente que os bombardeios de nossa
immensa capital. Vós conheceis uns
aos outros, muito mais intimamente.
Coventry será vingada, podeis estar
certos. E' preciso. que o seja. Espera-
mos peores coisas o estejamos prepa-
rados para isso. Mas nós podjmos ven-
cel-os. Nessa raça insular o fará. Nós
conseguimos vencer os bombardeios de
dia. Por que não poderemos, egual-

re, muito esguia, ainda domina a ci- mente, os ataques durante a noite?"

g HÉRNIAS - HYDROCELE - HEMORRHOIDAS - VARIZES |?? (Por meio de injecções, sem operação e sem repouso) }J
DR. F. FORASTIERI — Varizes — Varicocele — Moléstias da Próstata ||

II — Hydroartrose (Água nos joelhos) — Kistos cebaceos — Vcrrugas, í?
|| Hemoangiomas — Sinusite e Mal do Engasgo, sem operação. ||
;: RUA SÃO BENTO, 484. De 1 ás 0 horas. Tel. 2-1179. Res. 3-8771 ||;;«:::::í:::::«:::::::::::::::::::::íí::í::::::::::::::;::::::íj::::::::j:::::::::::j:íjí:ís::sí:*'

26.° Centenário de Fundação do Império ipponico

Mensagem do "fuehrer" ao governo do Japão

^i

Cada vez maior o suecesso
artístico de

PROCOPIO
na celebre comedia do theatro

clássico francez:
"0 AVARENTO"

HOJE NO

BOA VISTA
Vesperat Elegante, ás 15 horas
1.» sessão, ás 20 horas — 2.a ses-

são, ás 22 horas, com:
"0 AVARENTO"

Arte surpreendente e humoris-
mo requintado.

Bilhetes á venda a partir das
10 horas.

Poltronas, 6$900.

F^.J^ii [Mi] |[:l[j|);J11lW[>da Andaluzia, o ardor
de seu sol, a bravura
de suas rimas, amor,
alegria, enoção na

melhor pellicula
hespanhola !

BERLIM, 16 (T.t O.) —. .Por -motivo
do anniversario da fundação da dy-
nastla imperial japoneza, o "fuehrer"
dirigiu ao governo japonez um tele-
gramma com o seguinte texto:

"Juntamente com o povo allemão
penso admirado no progresso continuo,
realizado pelo Império japonez. O povo
do Japão pôde orgulhar-se de que ja-
maus inimigo algum poz seus pés sobre
as ilhas japonezas, como dominador,
motivo por que o Japão pôde conser-
var a pureza de sua raça. Tambem
podem os japonezes se orgulharem,
pensando que sua influencia no espa-
ço da Ásia Oriental e no mundo veio
em continuo augmento, sem interrup-
ção, podendo o Japão, hoje, como po-
tencia maior da Ásia Oriental, reivin-
dicar o direito de cooperar, juntamen-
te com outras grandes nações dirigen-
tes de outros continentes, a reordena-
ção do mundo para uma época melhor
e mais justa.

Com sincera satisfação exprimo, ho-
je, ao nosso aluado povo japonez, meus

*¦

ESTftEUlTA CASTRO - ANTÔNIO VIÇO • RICARDO MERINO
Grandiosa producção |—de Benito Perojo.

COmPL- "CURIOSIDADES,, Jfcl li

Quinta-feira, 21 de novem-
bro, ás 20 e 22 horas,

SENSACIOfAUSSIMA
ESTRÉA DA

GRANDE COMPANHIA
DE COMÉDIAS

MESQUITINHA
(Sob o controle do S. N. T.)

que inaugura, nessa noite, a
TEMPORADA DO RISO

DE 1940

apresentando a engraçadis-
sima comedia de Armando

Gonzaga:

fl folgado
Notável creação cômica de

MESQUITINHA
NO

THEATRO

SANFANNA

sinceros cumprimentos. O Japão, que
com a AUemanha e a Itália luta hoje
com energia pela sua existência, con-
seguirá, graças á sua gloriosa tradi-
ção, realizar os fins que lhe confiou o
destino: uma paz frutífera num espa-
ço vital assegurado".

REPERCUSSÃO EM TOKIO
TOKIO, 16 (T. O.) — A mensa-

gem enviada pelo "fuehrer "ao povo
nipponico, por oceasião da passagem
do 2.600.° anniversario da dynastia
reinante, causou a mais profunda ale-
gria em todo o paiz. Os jornaes de
hoje estampam-na á margem da pho-
tographia do sr. Hitier. O "Asahi
Shimbum" noticia a visita feita pelo
chanceller allemão á embaixada ja-
poneza, fazendo sentir que o chefe do
governo allemão, não obstante á diffi-
culdade dos momentos pelos quaes pas-
sa o mundo, sempre encontrou oppor-
tunidade para levar a sua sympathia,'
pessoalmente, aos representantes do
Império nipponico, nas festas comme-
rativas nacionaes.

MARCADO 0 EXAME DE SELECÇÃO PARA 0
CURSO DE ESPECIALISTA DA AERONÁUTICA

De accordo com o officio n. 153, de
10-9-1940, da Directoria de Aeronáutica, de-
verá realizar-se nesta R. M. nos dias 18
e 20 do corrente, o exame de selecção ao
concurso de admissão ao curso de espe-
cialistas de Aeronáutica.

Para a realização dessa prova, foram
tomadas as seguintes providencias:

Os trabulhos, que serSo presididos pleo
sr. cel. Heitor Bustamante, chefe do E. M.
R., e fiscalizadas pelos capitães Júlio de
Miranda e Mario Barbosa de Oliveira, -além
de um oficial que será designado pelo com-
mandante do 2.0 Corpo de Base Aérea,
reallzar-se-ão no Quartel do C. P. O. R.,
à av. Tiradentes, ás 8 horas, dos dias de-
slgnados.

Serão observadas todas as prescripções,
já do conhecimento de todos lnscriptos.
relativas ao Inicio das provas, só podendo
a ellas concorrer aquelles que tenham cm
ordem todos os documentos exigiveis.

Os candidatos serão chamados 10 minu-
tos antes do Inicio das provas, não sendo
attendidos os que se apresentarem depois
desse prazo.

São os seguintes os candidatos Inseri-
ptos:

Militares: — Cabo Geneslo Cláudio da
Silva, cabo Luciano Rodrigues, cabo João
dos Santos Ferreira, cabo Olavo Soares;
soldados Alberto Helmanl, Alfredo de 011-
veira, Ernesto Gonçalves, Lucidlo Werneck
Rodrigues, Armando Veira Rodrigues, Al-
cyr Coutri Carroux, Ary dc Oliveira. José

j Ivo Garcia, Jorge Alves dos Santos, Renato
1 dos Reis c Sebastião Aurellano de Freitas.

Civis: Antônio Fernadcs Camacho, An-
(onlo de Padua Leite, Albino Vlvian Eiróz,
Arnaldo Fugaro, Aranldo Fugaro Valle. Ar-
lindo Loflego. Alyplo Modesto Arraes, Alfre-
do Falg Torres, Aleardo Francisco Ollvet-
to. Aldomor Cfirte, Abel Dias. Anyslo da
Silva, Arnuldo Prado Leite, Belmont Al-
nielda Butler, Carminl Trlgarico, Bencdicto
José Siqueira. Danilo Jorge. Durvallno For-
tino. Declo Pedrosa Romeiro. Egydlo Ma-
rtnelll. Emílio oJsé. Epaminondas Teoto,
Evandalo Valente, Ernesto Flori. Francls-
co Antônio Gallo. Francisco Papalrdo, Fe-

A NOVA LEI DE NATURALIZAÇÃO
NO EQUADOR

QUITO, 16 (H.) —^Foi promulgada
hoje a nova lei referente é extradicção
e naturalização de estrangeiros.

A lei dispõe que os cônsules noá vi-
sarão os passaportes de estrangeiros
que procurem propagar doutrinas poli-
ticas e que os contractos celebrados en-
tre os estrangeiros e o governo do
Equador ficam sujeitos em qualquer
caso ás disposições legaes do paiz.

Foi fixada em 400 dollares a quota
mínima de garantia para os estrangei-
ros que pretendam desembarcar no
paiz.

liz Pnschoa, Gabriel Machado Dias, Gra-
ciano Carbonaro, Guilherme Blanco, Hon-
rlque Corrêa Júnior, Hello Arruda Gui-
marães, Henry Jacques Strohwentz, Hum-
berto Mlrabelli, Ignacio de Alexandre. Izi-
dto Jesus Gomes,'Israle Silvetonn Holmann,
José Mastriani, José Garcia, José de Al-
melda, José Ulhôa Pllles, Joaquim da Silva
Lemos, Justo Maciel Júnior, Luis Passa-
rella, Luis Gonzaga dos Santos, Luciano
Furqulm de Almeida, Manuel Monsorcs.
Manuel Costa. Mario Bicudo. Mario Juve-
nal, Milton Tortoreli, Maltilio Mouraro,
Mario do Ouvira Torres, Nestor Augutos
Corrêa, Nilson Pastorc Tocci, Oswaldo Tel-
xeia Coelho, Osmar Ribeiro, Olavo de Arau-
Jo Lemos, Orlando Madeira, Octavio Boi-
tonl, Os-iar Camargo Neves Júnior. Odalr
Castelão. Paullno Sartorl, Pllno Ribas.
Paulo Edgard Villamlr Jordão, Raymundo
Laurentilles, Renato Fossi. Rubens Béra,
Rubino Camargo Garcia. Rudialdo Teixeira.
Raul Kotama, Ruyz Bizaro, Rubem Darlo
do Amaral, Rubem Roessele. Sebastião Ara-
mys Miguel. Willian Melbach, Zelip Falg
Torres. Zilmar José dc Almeida. João
Adolpho Augusto Thot, João Baptista Car-
dim, João Evangelista de Carvalho, Joáo
Pinto do Nascimento. João Dorcal, João
Américo Pinto e João Alada.
y**5 Wlfr-

Não percam hoje. ás 19 horas e 45.
o programma do"CORREIO PAULISTANO"

especialmente offerecldo aos seus
leitores, asslgnantes c annunclan-
tes. Em proseguimento á série de
magníficas audições com os maio-
res cartazes do "broadeasting" na-
cional, será apresentado esta noite

o "astro"

FRANCISCO ALVES
em suas maiores creações da tem-
porada dc 1940. acompanhado pela
ORCHESTRA DE RADAMÉS GNA-
TALLI. em gravações "COLUMBIA"

1) — "A flor e o vento", marcha-
rancho;

2) — "Oh! que dia tão feliz", "fox"
de filme.

3) — "Onde o céo é mais azul".
samba-, e

4) — "Sob a mascara dc velludo",
canção-boléro.

PROGRAMMA"CORREIO PAULISTANO"
uma transmissão de suecesso

extraordinário — pela

RADIO" BANDEIRANTE
810 kÍlof;clos
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VISITE O "STAND" 
PHXE

na Feira Nacional de Industrias I Aprecie alli uma pe-
quena amostra do progresso das industrias e da Fabrica
Peixe, em São Paulo. E para sua saúde... exija produetos

FABRICA EM IA0 PAULO:
lARGODACONCOKDIA.llAIK PEIH

A MAIS ALTA QUALIDADE

Tll. 2-3451 0 IEIEPH0NÍ
MAIS DOCE DE SÜO PAULO

PUBLICAÇÕES

MARTINS FORTES; por loâo Luso
(Para o "Correio Paulistano")

VIOLETA DE ALCÂNTARA CARREIRA

Este titulo fará pensar que João e da qual, depois do se calar e retirar,
Luso publicou uma biographia de longo tempo persiste um éco e uma
Martins Pontes, o que não é verdade, fulguração". "Martins Fontes tinha,
Mas, verdadeiramente, elle ja a es- j entre muitas outras, a paixão da luz.
creveu, e com uma infinita felicidade. | De dia, todas as janellas abertas; de
Está em paginas dc revista e de jor- , noite, todas as lâmpadas accesas. E
naes diversos, paginas por emquanto as lâmpadas eram globos enormes,
desunidas. Amigos de Martins Pon- ! verdadeiros soes"...

Eleição da "Rainha dos
Estudantes de S. Paulo"

de 1941
Terá inicio no próximo dia 25 do

corernte, o tradicional concurso promo-
vido annualmente pela "Folha Paulis-
ta", orgam estudantino desta capital,
para eleição da "rainha dos estudantes
dc S. Paulo" de 1941, que vem sendo
aguardado com grande ansiedade nos
meios estudantinos.

Somente poderão concorrer, alumnas
pertencentes aos estabelecimentos de
ensino superior, secundário, normal e
de commrcio, de edade mínima de 15 i gürínço'nacional,' sob a dirccçno do major

"THE UAPIIIC AUTB MONTHI.Y"
llovlsla do propaganda tio nrlo» graphl-

cns, ptiblIcaUa om Chicago. Numero 10,
correspondente no mez do outubro.

"TRANSITO"
novlntu menanl, especializada em tran-

alto em Bcrnl, quo aborda, cuidadosamente
variou problemas directamente ligados A
sua especlalltliido e de «rondo Interesse
paru o publico,
"BOLETIM r»0 M1NISTKK10 OAS HF.I.A-

COES EXTERIORES"
Contém, nlòm dc informações ndmlnls-

ti ativas, estatísticas, diplomáticas, consii-
lares c commerciaes, leis c decretos do
Ministério da Agricultura.

"MANCO"
Cotaloifo dn primeira exposição recen-

temente Inaugurada no Mo de Janeiro,
dos trabalhos do Joven pintor Errlco Blan-
co. tun dos mnls nolnvels artistas da actun-
lidade.

"EASTASIA"
Revista lllustrada, publicada em Toklo.

Trac varias photosraphlas das manUÍOOtU-
ras lios diversos produetos Japonezes, tm-
tando, tambem, de assumptos econômicos
daquelle paiz oriental.

"HOTÉIS E TURISMO"
Publicação dn classe hoteleira do Bra-

sll o turismo em geral, sob dlreccão, pro-
priedade o responsabilidade de Luisa Mar-
Uns. Numero de novembro. Contém Into-
ressnnte collaboração, notas sociaes e dl-
versos nspectos dn exposição nRro-pecunrln-
Industrial cm São Carlos.

"NAÇÃO ARMADA"
Revista clvll-nillltar, consagrada a se

tes devem tel-as guardado — e esses
,já são donos de um volume a que
podem, com razão, dar o nome deste
artigo. Mas o grande publico — não
sei porque nos habituamos a chamar-
lhe assim, com immenso desdém,
convencendo cada vez mais a multi-

Para terminar, uma irresistível ei-
tação da pagina realmente maravl-
lhosa a que João Luso deu o nome
dc "O prodígio", alguns faiscantes
recortes:"Não têm notado nestes últimos

e máxima dc 26 annos.
A commissão organizadora, que é

presidida pelos acadêmicos Plínio de
Moraes Leme, Benjamiri Mele Bevila-
cqua, Milton Sebastião Barbosa, Abel
de Oliveira Penteado e Leonidas Um-
buranas, communica que o concurso

dias, qualquer coisa no scenario e no não tem ligação official com quaesquer
dão de uma inferioridade de gosto que , ambiente da cidude, qualquer coisa de entidades universitárias ou estudantis,
lhe é própria c que, em lugar de ven- I rumoroso e refulgente, festivo e reju
cer, como se vencem tentações vulga- i bilador? Não se sentem, de algum

merece modo, mais satisfeitos, mais contentesres, ella sempre satisfará
tambem ter esse livro."Martins Fontes", por João Luso..
Nenhum dos artigos do autor de "Via-
jar", escripto sobre o poeta de "Ve

comsigo próprios e com os outros;
mais resignados, se andavam tristes;
mais robustos, se andavam doentes; e
se andavam entregues a algum em-

rão", nem o mais breve, nem o que I preendimento, mais seguros de o levar
elle diz mais apressado — por exem-
pio o que escreveu ' a propósito de"Fantástica" — deixa de ser enor-
memente significativo da compreensão
total de uma figura literária e hu-
mana. As palavras de João Luso, ao
mesmo tempo tão Justas e tão exu-
berantes, porque, vivo, Martins Fon
tes reclamava e, desapparecido, ainda este effeito de refulgencla e de subli

a cabo, e com elle plenamente, sober-
bamente triumphar? Mas digam sln-
ceramente: não estão hoje multo
mais convencidos do que ha tres ou
quatro dias, de alegria de lutar, da
ventura de trabalhar, da gloria de
amar, da bençam divina de viver?""Se alguém deixa de experimentar

reclama, para bem o definir, "les
beaux mots pleins de séve", como di-
ria Colette, dão-nos plano conheci-
mento de um esplendido poeta e do
que foi a sua presença, o sou valor de
inspiração e de trabalho. Escrevendo
sobre o escriptor e o homem, ¦ João
Luso faz-nos pensar num pintor que
apresentasse nos seus retratos uma
expressão inconfundível de cada mo-
delo e, junto do quadro acabado, uma
tela com o esboço vigoroso de todas
as outras expressões possíveis, "uma
paleta com todas as cores a empregar
para ser fiel aos variadissimos tons da
sua personalidade".

Apresentando uma expressão do
poeta, João Luso permitte-nos ver, se-
guidamente, o olhar commovido do
medico — "se o enfermo se queixava
um pouco mais, o medico poeta se
affligia, e atormentava, e angustiava,
como se desejasse chamar a si à dôr
alheia e, com o seu martyrio redo-
brado, aliviar, aquelle soffrlmento" —
o' riso e os braços do amigo expansivo,
a^.imaginação deliciosa do viajante —

Sue 
historia pittoresca, a do encontro

e Martins Fontes, em Irun, com um
rapaz hespanhol que tomou por um
nobre! — a extrema generosidade de
um homem que, entretanto, pagou a
sua casa "demoradamente, com o pro-
dueto de conferências literárias"."Martins Fontes", observou João
Luso, "não dava apenas esmolas,
como qualquer de nós. Dava-se a si
próprio, a quantos necessitassem da
sua bolsa, do seu conselho, da sua so-
licltude ou do seu carinho". Julgo
que não se pode esperar um desenho
mais nítido e completo dos traços
pessoaes de uma bondade. Por isso
tudo, o que de muito bom se tem pu-
bllcado sobre Martins Fontes deseja
certamente a vizinhança do livro de
João Luso.

* * *
O admirável "conteur" e mestre da

arte de fixar um dialogo que é o au-
tor de "Vocês, criminosos", declarou
um dia que entre os prazeres da sua
vida de jornalista considerou sempre
como dos maiores o de escrever sobre
Martins Fontes. Que alegria lhe de-
ram "os ensejos de louvar a sua pes-
sôa e os seus versos, egualmente su-
blimes! Mal começava a tratar do
novo livro do poeta, experimentava a
ventura do impulso, da celeridade, da
exaltação conjugada da imaginação e
do sentimento" e "quasi nunca he-
sitava, a seu respeito, numa imagem,
um adjeetivo".

Confessando essa alegria, esse en-
thusiasmo, essa immediata e magni-
fica certeza de estar certo, de ser
inútil retocar, ampliar ou reduzir as
expressões. João Luso, sem querer,
comprometteu-se a offerecer-nos o
mais empolgante dos livros sobre a
figura a que o ligava "um sentimento
raro, múltiplo, de camaradagem ah-
tiga e cada vez mate cordial, de pa-
rentesco intimo, cheio de tradições e
de recordações".'"Martins Fontes", por João Luso,
seria um livro apaixonante, para en-
trar em todas as bibllothecas e todas
as pequenas reuniões de livros mo-
demos, até ás quaes a voga das bio-
graphias tem levado obras tnteressan-
tissimas pelo valor de um persona-
gem. de uma época, e a qualidade da
súa analyse, mas quantas desneces-
sarias ao saber e á sensibilidade dos
leitores!

# * *
O que eu conheço dos artigos c dls-

cursos de João Luso sobre Martins
Fontes, impõe o gosto de citar, que,
tantas vezes, não é um puro gosto, c
sim uma obrigação fastidiosa ou uma
revelação de commodismo."Martins Fontes appllca á sua poe-
sia todos os apuros, em todos os mo-
delos. sobre todos os materiaes capa-
zes de receber e honrar um cinzel.

Trabalha-a em mármore, em bron-
ne. em aço, em jaspe, em marfim, em
crystal. Converte-a em columna, em
arco de triumpho, em cathedral"."E a voz, a voz de Martins Fontes,
que dá idéa do som cm brasa, de

que vae emprestando

mação, é que não está passando bem
da sensibilidade. Deve ir a um me-
dlco, um bom medico da alma. Por-
que, em verdade, os aspectos e o ar
cariocas; as figuras animadas e as
fôrmas estacionarias; a gente, a paiza-
gem, o sol immutavel e a lua em
crescente agora — tudo, subitamente,
assume nova formosura, se reveste de
novo esplendor. E nada mais sim-
pies. m.iis natural. E' que, desde
quinta-feira, Martins Fontes está no
Rio. Martins Fontes está no Rio e
a sua extraordinária poesia amorosa
enche a cidade". "Eis a explicação
do phenomeno, da maravilha. Ahi
têm os senhores a razão daquillo que
perfeitamente sentiam, mas, a rigor,
não compreendiam". "Tudo lhe obe-
dece e o acompanha. Implanta-se a
exaltação e a exuberância, sem pre-
juizo da graça nem do rythmo. Ao
contrario. O delírio que se estabelece
é, ao mesmo tempo, uma suprema
harmonia. Dir-se-ia que todo o mo-
vimento'das "ruaíiííllídar de pessoasi
rodar de vehiculos, se cadência en\
métricas perfeitas. " * '"' '

pois foi idealizada e é dirigida única-
mente pela "Folha Paulista".

Esta iniciativa que vem sendo leva-
da a efeito desde 1934, representa a
homenagem dos estuandtes á moça que
estuda, representada na eleita e "prin-
cesas", symbolizando a graça e a In-
telligencia da estudante paulista.

O doutorando Neder J. Neder, pre-
sidente do Directorio Central dos Es-
tudantes da Universidade do Brasil
apoiando esta sympathica realização,
virá ú esta capital, por occaslão dos
festejos de coroação, paranymphar uma
das "princezas" eleitas, representando
a homenagem e a solidariedade dos es-
tudantes da capital da Republica.

CONSULTÓRIO GRAPHOLOÍilCQ

DR. UZEDA MOREIRA
Pulmão, coração, ápparelho di-
gestivo, rins, Raio X. Trata-
mento da tuberculose e da
asthma — Rua Libero Badaró,
452 (antigo 27) — Tel.: 2-3423.
Consultas das 9 ás 12 e das 2

ás 19 horas. Residência:
Tel.: 5-4055.
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Jornalistas bahianos
em São Paulo

Os jornalistas bahianos que compõem
a "Embaixada Presidente Vargas", e
se encontram actualmente em S, Pau-
Io, visitarão amanhã o Instituto Bu-
taritan e a Faculdade de Medicina. A
tarde visitarão a Associação Comraer-

E todos os sons* ciai. Terça-feira, os jornalistas farão
todas as vozes têm as suas rimas", visitas á Escola de Medicina e á Se-

* * cretarla de Agricultura, respectlvamen-
Só uma vez encontrei Martins Fon- te. No dia 20 pela manhã visitarão a

tes — em São Paulo, num chá do | Penitenciaria do Estado e á tarde o
antigo "Mappin", a uma hora ainda Orchldiario.
quieta. E o que João Luso nos disse
da influencia de Martins Fontes numa ACCAPI AfXfi PAIÍI KTAcidade, era o que se sentia naquella ftsJÜULIrlvftV l tWlAül í\
sala de rígidas cortinas azues, mode-
rada claridade e musica. Martins
Fontes conversava, com um bom hu-
mor offuscante, variado na scintilla-
ção como as grandes jóias de pedras
multicôres, uma riqueza inconfundi-
vel de sorrisos e gestos, de exclama-
ções, de amabilidade. Os amigos ou-
viam-no com os olhos stiper-brilhan-
tes, como se reflectlssnm um arco-íris
de setins. Um criado do "Mappin",
que eu estava acostumada a ver circu-
lar com o polido somnambulismo da
sua pratica, em pleno somno de cor-
recta indifferença. reconheceu-se obri-

Affonso de Carvalho. Com este numero,
festeja ella o seu primeiro anniversarlo,
auo vem coincidir, exactomente. com varias
tintas de relevante significação nacional:
a commemoraçno dos primeiros dez annos
da Revolução Nacional; e anniversarlo do
Ettndo novo; 15 dc Novembro o a Festa
dr. Bandelrn.
"INSTITUTO DE PESQUISAS TECIINOLO-

GICAS DE S. PAULO"
Boletim publicado por este Instituto, nn-

nexo li Escola Polytcchnlca, corresponden-
to no mez do outubro. Traz n seguinte col-
lnbornçflo: As nguas mlnernes de Sâo Pe-
dro. por Francisco J. Maffle: Analyse cs-
petrographlca dc nguas mlneracs, por Os-
car Bergstrom Lourenço; o Considerações
sobre a resistência a altas temperaturas
dc produetos refractnrlos nocionaes. por
Frederico B. Angclcrl.

"TOUItlNG"
Revista mensal, orgam offlclal do Tou-

rlng Clube do Brasil. Este numero, rela-
tlvo ao mez de outubro, traz diversos fln-
grnntes do II Congresso Nnclonnl do Hy-
dro-cllmntlsmo organizado por Iniciativa
do Tourlng Clube do Brasll, sob os auspi-
cios do Departamento dc Imprensa o Pro-
pnganda, o das commemorações do IV Cen-
tenario da Fundação da Companhia de
Jesus, quando da romaria A cidade de An-
chicta.

"UNIVERSIDAD DE NOKTII
CAROLLVA"

A Universidade do Norte Carolina. em
collaboração com o Instituto de Educação
Internacional e a União Pan-amerlcann,
inaugurou uma série de cursos unlversita-
rios para professores, estudantes e profls-
slonaes. dos paizes da America do Sul. O
presente folheto traz um resumo das fina-
lidades desses cursos, bem como diversos
aspectos dos estabelecimentos em que os
mesmos funccionnm.
"REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA

DE CHIMICA"
Publicação trimestral, editada no Rio dc

Janeiro. Traz o seguinte summario:
A essência de Ihhamuy, por Antenor Ma-

chndo; Águas nltratadas, por Oswaldo A.
Costa; Formol cm lactlcinlos, por J. Sam-
paio Fernandes; Propnna o butana como
combustíveis Industriaes c domésticos, por
Sousa Ribeiro; A identificação do cation

Historia e Sociologia, por Paul Arbousso
Bastlde; Evolução social, progresso fl edil-
cação, por Emílio Wlllcms; A sociologia
Ingleza contemporânea, por II, C, Brcar-
lcy; Tlioorla o pratica clhiiolnglcim, por
Hcrberl Baldus; Introducção A cspoolologla
social, por Mario Lins; o O trnbnlho In-
fnntll om Oiinrntlnguetft, por Lucila Hor-
mann,
"REVISTA DAS ACADEMIAS DE LETRAS"

Orgam da Fr.dcração dns Academias do
Letras dn Ilrasll. publicado no Rio dc Ja-
nclro. Esto numero, correspondente no mez
do novembro, traz variada collaboração do
membros das Academias dos diversos Es-
tados do Brasll, nomes sobejamente conhe-

I cldos nos centros Intolloctuacs, n saber:
O. tle Hollanda Cavalcanti, Chrlstlno Cas-
tollo Branco, D. Martins dc Ollvclrn, José
de Mesquita. Cleomenes do Campos, Cello
Melrn, D. Aqulno Corrén, AffoiiBO Costn,
Durvnl Borges, Paulo Bentos, FAclon Ser-
pa, Arv Martins, dodofredo Vlanna, Sll-
veira Nelo, Thomé Oulmarãcs, Arthur
Francn, Thootonlo Freire e Pethlon dc
Vlllnr. "SECURITAS"

Orgam do syndlcato dos corretores de se-
guros do Estado de São Paulo. Numero
correspondente a outubro, com o seguinte
summario: Os corretores dc seguros o a
nova legislação syndlcnl; O Syndlcnto dos
Corretores de Segurso dc Porto Alegre; Os
Incêndios dc algodão no Estado do São
Paulo; O Syndlcato e seu expediente: A
Companhia dc Seguros "AIlinnça de Minas
deraes" c sua agencia do S. Paulo; Rc-
lação dos Corretores de Seguros que ope-
ram cm São Pnulo, no pleno gozo dc seus
direitos syndlcncs; Lista dns Companhias
de Seguros e Capitalização que oporam em
São Pnulo fnnnunclnntes); O rcccnscamcn-
to do 1040 o o Seguro de vida; Emendas
á Constituição — Alterados os nrtlgos 23
c 36; Portarln Mlnlstcrlnl N. SCm-330, de
31-7-1)40; Portnrla Mlnlstcrlnl N. SCm-337.
dc 31-7-040: Jurisprudência — Extensão
dn responsnbllldnde do empregndor e Es-
colha do profissão, por Vnlérlo Olull.

"D. N. C."
Revista do Departamento Nacional do

Café, publlcndn no Rio do Jancrlo. Traz
em annexo dois boletins qulnzennes, reln-
tlvos A exportação do café, seguindo os pai-
zes de destino e a seguinte collaboração:
Saudosismo econômico, por Thcophllo dc
Andrade; Cafeomancla, por Roberto Lyro;
Comn augmentar o consumo de café nos
Estados Unidos; A historia do café, por
Hebert H. Smith; O nccôrdo caféelro, por
Alfonso Rochnc; O café brasileiro no cer-
lame de Lisboa; A Influencia prejudicial
dns seccas prolongadas na physlologla do
caféelro, por Juan Antônio Alvarado; Os
reflexos perturbadores da guerra no com-
merclo do café; Aprenda a fazer café ge-
lado; Producção, commcrcio o consumo do
café no exterior; Serviço Informativo do
Escrlptorlo Pan-Amerlcano do Café; Cam-
bio no Rio de Janeiro e Nova York Sobre
diversas praças; Cotações do termo e do
disponível; Exportação brasileira de café
pelos diversos portos do paiz; Liberação;
Entregas aos mercados pelos Estados: Mo-
vimento do café em diversos paizes ex-
portndores e Importadores; Legislação; Re-
soluções, communicados o editaes do D.
N. C.

"ARCHIVOS DE HYGIENE E SAÚDE
PUBLICA"

Publicação da Direetoria Geral do Dc-
parlamento dc Saudc do Estado dc S.
Paulo, editada no Rio de Janeiro. Traz o
seguinte summario: — Lesões inlclnes nn
lelshmnnloso tcgumentnr americana, por
S. B. Pessoa o Bruno Rangel Pestana; Pre-
sença da "Lelshmanla Brnslllensls" na mu-
cosa sem lesão apparonte, cm casos re-
cer.tes de lelshmnnlose cutânea, por F. VII-
leia, Bruno R, Pestana e S. B. Pessoa:
Do diagnostico Eorológlco das lelshmanio-
ses, por A. Francla Martins; Pollomlellto
aguda o sua Incidência em S. Paulo, pelo
dr, Francisco Borges Vieira; HospltalIzaçSo
do tuberculoso na 2.a zona hospitalar do
Estado, pelos drs. Odalr Pedroso e Nestor
Reis; Conceito de degustação, por Cordella

potássio pelo ««tlvo 
"dc 

Carnot, por Nobrega Duarte o Paulo Guimarães da

DE MEDICINA
Realiza-se amanhã ,ás 20,30 horas a

reunião mensal da Secção de Oto-rmo-
lcringologia e Cirurgia Plástica, cons-
tando da ordem do dia os seguintes
trabalhos: l.°) — Dr. Friedrich Mui-
ler — Lesão do espaço parafingeo du-
rahte a extirpação das amigdalas e o
seu tratamento; 2.°) — Dr. Homero
Cordeiro — Sobre um caso de actlno-
micose cervico-facial; 3.°) — Dr. Fran-
cisco Hartung — Angina e nephrites.
(2." parte). 4.°) — Dr. F. Prudente
de Aquino — Sobre um caso de betrio-

ESCOLA NORMA!, DE

gado a accordar, para attender ao poe.
ta, obrigado a olhar, de facto, para a 

' micose nasal
nossa mesa, onde crescia um clarão.
As cortinas azues pareciam receber um
sol de manhã rubra. E os cravos côr
de rosa, postas ao centro da mesa,
pequeninos, crispados, rosadlssimos,
tão expessos como sabonetezinhos
agrupados numa vitrina, ao lado de ; turma de íbis 
reclames da belleza infantil, natural- j os prüa,650res mi Turma de 1915, uipl0.
mente avivada pela sua espuma, ja mil(ios pela Escola Normal de pirassünun-
não eram exactamente os mesmos de I ga, commcmorarão no próximo dia 3, o
ha ar* momento. João Luso diria 25° anniversarlo de sun formoiuru,
mio pnnipenvnm n illtiminar-sp de ' Naquelle dia, lis 0 horas, tanto celebrar
que começavam a uiuminar se ae j0lenn6 mIssa. em acç!í0 de graçaSp na
uma llllisão ae regresso aos jardins e Basílica de São Bento. A's 10 horas, na
confiança noutro futuro. Ccsa-Anglo-Brasileira, será realizado um

chá dc confraternização, sendo nessa oc-
caslão homenageados os antigos lentes da-
quella casa dc ensino secundário.

Está marcada uma reunião hoje, ás 15
horas, na séde do Centro do Professcrado
Paulista, á rua da Liberdade n.° 028.

te
Lydia Frées da Fonseca; Notas e commen-
tnrios; Revistas das Revistas; Blbllogra-
phin; e Sociedade Brasileira de Chlmica.

"SOCIOLOGIA"
Revista dldactlca e sclentlflca, que se

publica sob a direcçáo de Romano Bar-
reto o Emílio Wlllems. O presente numero
contém a seguinte collaboração:'Os metho-
dos, ns processos c technlcaa da pesquisa
sociológica:' Appllcàçáo ãs' relações entre
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Fonseca; Informes sobre chloretos de alguns
criadouros C? cullcydcos. por Ovidlo Untl;
Considerações sobre o diagnostico e a the-
rapeutlca dn paralysla Infantil, por Amai-
do Godoy; As essências que se vendem em
S Paulo, po Cendy C. Guimarães, Cellna
Fonseca e Maria de Abreu Costa Valente;
Relatórios de serviços; Jurisprudência, dou-
frlna e legislação sanitárias; Instrucções
dc serviço; Retrospecto histórico; e Notl1
clnrio.
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Paro melhor tfficicntAa «oi ettudo* graphologicos, devem o» eonsiilcní.-i
eterever em papel lem pauta com penna commum. citar um pmidonym,

para retpoita; firmar com a assignatura habitual; e enviar o
respectivo "couvon"

SALOME' — (Dois Córregos) — grande desejo dc vencer, de fazer enr-
Lonuc do mim, Julgal-a capaz do rc- reira, do alcançar os objectlvor, quo wa
netlr a feia acçAo daquella malslnada alma acalenta, aspira... E ntto lhe
nrlnccza hebréa. Nós, mercê de Deus, | faltam, felizmente para si, as qualkhi-
somoB uroduotos dc uma civilização , des necessárias, como lambem alguns
altíssima, baseada, sobretudo, nos prin- defeitos que o podem prejudicar.
clpios dn humanidade o nos mais bel-
los sentimentos cordlaes. Intellectual
e moralmente, vamos na vanguarda
dos povos. E agradecendo as expies-
soes gentis, vou traçar o seu perfil
psychlco. Uma personalidade própria,
bem definida, a sua, Snlomé. Sente-
se bem firmada na vida. satisfeita com
a sua actual situação, com a esperan-
ça de ascender ainda mais, dc melho-
rar, do aperfclgoar-se. De grande vi-
talldade R energia moral latente, do-
tada, principalmente, de espirito de
independência e de desembaraço. Os
sentimentos cordiacs são preponderan-
tes cm seu "cgo". Ama a liberdade,
o movimento, as viagens, as mudan-
ças, os prazeres esplrltuaes, os aspe-
ctos grandiosos e encantadores da vi-
da c da1 natureza, e possue uma am-
pia noção da realidade das coisas, em-
bora, aprecie o original, o maravilho-
so, o esthetlco e o confortável. A sua
alma é muito emotiva e a sua ima-
ginação, jovial, optimista e poética. O
sentimento prima, em si, sobre a ra-
zão fria e a lógica inflexível. De tem-
peramento calmo, mas de espirito vi-
vo. Vontade tenaz, mas susceptível a
variar de rumo. Na apparente expan-
slvidade, na affabilidade e delicadeza
de maneiras, é reservada, quais se-
cretiva.

ESCRUTADOR — (Dois Córregos)
— Empresta-me conhecimentos lnsi-
gnes, meu caro Escrutador, quando,
na realidade, não passo de simples
interprete da graphologia... E' uma
cortezia de sua parte, que muito me
desvanece e, graphologlcamente, com-
prova a polidez de maneiras, que é
uma das suas características. A sua
letra revela uma personalidade forma-
lista, commedlda e que sabe condido-
nar os seus impulsos e os seus sen-
timentos, por outras palavras, que pos-
sue uma viva sensibilidade severamen-
to contida. E' dotado de um espirito
lúcido, lógico e analytico, com ten-
dencia á dialectlca e ás subtilezas so-
phlstlcas; levado, mesmo, quando se-
duzido ou apaixonado por uma cau-
sa ou Idéas. a ser contradlctor e sus-
tentar controvérsias, Nesses casos, é
veemente, lrritavel, e combativo. De
agudeza de observação e dom de as-
slmilação. De temperamento enérgico,
persistente, mas moderado, em suas
acções, de espirito de devotamento e
protecção aos fracos, profundamente
affectivo. Imaginação demasiado exu-
berante, algo de original em seus gos-
tos e amigo da largueza e liberal!-
dade.

De deductlvidade pratica e aptidão
artística, de natureza mecânica ou In-
dustrlal, amando, tambem, as bellas ar-
tes.

DEMOSTHENES — (Brotas) — Se-
rá o amigo ' emulo daquelle famo-
so adversário de Phelippe da Macedo-. com tenacidade M difficuldades quenia, e em que resplenderam duas ex- lhe oppõem aos passos Difncil de dèscelsas qualidades - a de orador e a I anlmar, ambicioso, de tacto para ¦
de patriota? Espero que o imite prin- l commercioclpalmente na segunda dessas quall-1dades, pois no torvo período que o.' 
mundo atravessa, é preciso estarmos.
alerta... A.sua letra revela uma per-sonalidade dè compleição robusta, ou
melhor, resistente, de temperamento jreservado, pausado em suas acções e I
ponderado em suas expressões, de es- j
plrito analytico, percuciente, propenso i

a formula de um creme de belleza, a maior revelação no século fj
actual, lucro liquido 75 %. Ensina-se a fabricar. Qualquer |
senhora aprende insfanfaneamente. Recebe-se em parte do jj
pagamento um FORD. jj

n Cartas nesta redaccão até dia 19 para CHIMIC0. |j

telligencia vasta, cultivada, um er.pi
rito positivo, arguto e autoritário, ai-
liado a uma vontade poderosa e a
grande actividade, tenaz combatlvlda-
de..De sólidos princípios, muito embo-
ra soja dado á phllosophia hegcliana,
6 propenso ao matcrlalismo em ossum-
pto doutrinário. Do tenacidade c Infir-
xlbllldadc cm seus propósitos, émprcen-
dlmentos, bem como em suas idéas. Nilo
obstante ser de viva sensibilidade, exei-
ce severo controle sobro si, superando.
om seu "cgo", a razão, a ponderação
o a reserva. Tendência ao excluslvismo.
mas de sonso da justiça. Um cerebral
e raclonallsta.

PROFESSORA* (Piracicaba) — Sc a
senhora é, de facto, professora, sel-o-á
por força das circumstancias, mas níiu
por Inclinação ou por vontade propri;'
Não que lhe falte capacidade intellc-
ctual, para se desempenhar de sua
missão, mas o seu temperamento não
se adapta ao magistério, á árdua ta-
refa que requer paciência e calma, im-
passividade e formalismo. O seu "cgo"
é impressionável e emotivo, é inquieto,
apreensivo, mesmo, como que domina-
do por constante e vago temor, como se
tivesse uma espada dc Democbs sus-
pensa sobre a cabeça por um teime
fio... Bem como se tivesse algo de
insatisfação, de desejos não realiza-
dos, ou que, realizados, não corres-
pondessem á sua expectativa... Na
apparente fragilidade de sua rompia-
ção physica, uma grande força ác
vontade, um espirito arguto e realiz;.-
dor, vivo dom de observação e de ana-
lyse e critica. Activa, Incansável
combativa, pouco susceptível a deixai-
se dominar por outrem, desapegada de
convenclonalismo, agindo por mc;o
práticos, preferindo o útil ao artistir-.;
espontânea, affavel, de;:cada de ma-
neiras, modesta em su-s pretensõev
despretenclosa em suas attitudes. mas
de vivo orgulho racial ou de família.
Affectiva, sentimental, sensível ás lm-
pressões e ao melo ambiente.

SCEPTICO (Capital) — Em sua
maioria, os scepticos são apenas pre-
guiçosos mentaes, espíritos éncaramu-
jados, que evitam a luz radiosa da evl-
dencia, preferindo, a commodidade cm
que os envolve a ignorância, ao trab-i-
lho de pesquisar a verdade... Mas.
não estou aqui para pregar moral ou
prelecionar phllosophia, mas traçar o
perfil do indivíduo, conforme os ca-
nones da graphologia; é o que, sem
mais conversas, vou fazer a seu res-
peito.

A analyse de sua graphia aceusa uir.ü
individualidade pouco expansiva, pro-
pensa ao pessimismo, á desconfiança.
mas do actividade pratica, senso po.'i-
tlvo e inclinado a investigações no
campo das sciencias, animado de grar,-
de vontade de vencer, de alcançar os
seus propósitos, agindo com perseve-
rança, com pertinácia e cuidadoso até
aos mínimos detalhes, e enfrentado

'--?•???••?*•*•??

ASSOCIAÇÃO DOS JORNALISTAS CATH0LIC0S

RENUNCIA COLLECTIVA DA DIRECTORIA DESSA ENTIDADE

ALUGA-SE
Um Armazém com casa de mora-

dia nn avenida Itaquera, 96 á rua
Tucury, na Villa Califórnia, próprio
para qualquer ramo de negocio, co-
meçando por pharmacla. Trnta-sc
com Francisco Rodrigues á aveni-
da Itaquera, 98 ou pelo telephone
3-9315.

fogo: oanoro
labaredas e 'orchestrações a quanto p"a'trToTas residentes em são Paulo
assumpto. encontra pelo caminho — publico brasileiro.

CASA DE PORTUGAL
No sentido de dar a bençam á colônia

portugueza, o sr. arcebispo metropolitano,
d. José Gnspar de Afonsecn e Silva, de-
verá visitar n "Casa de Portugal", á run
Epltncln Pesson, 83, no próximo domingo,
dia 24. ás 14,30 horas.

Saudará s. revdma., em nome dos por-
tuguezes de 3áo Paulo, o sr. dr. Fldellno
de Figueiredo, professor da Universidade do
Brasll,

RADIO BANDEIRANTE
IRRADIAÇÃO COMMEMORATIVA DA IN-

rtEPENCIA DA LETÔNIA
Por Iniciativa do consulado da Letônia

em São Paulo, será feita amanha, entre
21,45 c 22 horas, uma Irradiação da Radio
Bandeirante, commcmoratlva do vigésimo
segundo anniversarlo da Proclamaçáo da
Independência desse paiz amigo.

Além de uma parte artística especial-
mente organizada para essa transmissão.
cornará ella com a palavra do Illustre con-
sul dn Letônia em nossa capital, sr. Nico-
lál Ozolins, que se dirigirá aos seus com-ao

ENTANTES
Procuramos em todas as localidades do Faiz, trabalhando nara nós,

não é preciso fazer mais nada. envie 10S000 para porte do mostruario,

a INDUSTRIA S. B. L.. Caixa Vasp n.° 2 — São Paulo.

SOCIEDADE RURAL
BRASILEIRA

Continuando a série de conferências pa-
troclnadas pela Bocicdndc Amigos da Fio-
ra Brasillca e realizadas na séde social
da Sociedade Rural Brasileira, ú rua Dr.
Fnlcáo Filho, 56 — 9.o andar, realiza-se
amanhã, ás 20,30 horas, uma palestra do
dr. Fcllsberto C. Camargo, chele do Ser-
viço de Horticultura do Instituto Agrono-
mico de Campinas, que discorrerá sobre o
thema: "As Brolcmiáccas na Industria de
fibras nacionaes".

ESCOLA PAULISTA DE
MEDICINA

A Escola Paulista dc Medicina organiza
annualmente cursos de aperfeiçoamento
Intensivos c de curta duração.

Com esse objcctlvo realizará um Curso
dc Aperfeiçoamento de Clinica Obstctrlca
de 2 a 21 dc dezembro, sob a orientação
do prof. Álvaro Guimarães Filho e com a
collaboração de cathcdratlcos da Escola
Paulista de Medicina.

As aulits theorleas c praticas para um
numero limitado de candidatos, serão dia-
rios e compreenderão os dois períodos,
focalizando aspectos de Propedêutica, Pa-
thologla e Cirurgia Obstctrlca.

Primeiro Congresso Bra-
sileiro de Urbanismo

Recebemos j seguinte communicado:
"A 20 de janeiro do próximo anno será

solenncmente InstaUado no Rio o "Primeiro
Congresso Brasileiro de Urbanismo", que
representará a afflrmação e dlffusáo dos
conhecimentos urbanísticos, revestlndo-se,
ainda, de um alto sentido patriótico, pela
aproximação dos technicos patrícios, afim
de que tenhamos cidades technlcamente
creadas e orientadas, compatíveis com o
permanente progresso do Brasil".

Conforme tivemos ensejo de noticiar,
realizou-se hontem, ás 16 horas em suu
séde social a assernbléa geral extraor-
dinariã da Associação dos Jornalistas
Catholicas, especialmente convocada
para tomar conhecimento do pedido de
renuncia do seu presidente dr. Caste-
lar Padln e de membros da direetoria
e conselho reeleitos pela assernbléa de
junho próximo passado, bem como da
reforma dos actuaes estatutos, por so-
licitação da junta Archidiocesana da
Acção Catholica.

A' hora regulamentar, presentes cer-
to numero de sócios, dlrecotres, conse-
lheiros e o revmo. sr. assistente eccle-
siastico, o dr. Castelar Padln abriu a
assernbléa, dando a palavra ao secre-
tario, que passou á leitura da acta,
lendo a seguir a renuncia dos mem-
bros resigntarlos, Inteiramente solida-

rios com a sahida do seu presidente.
Resignaram os cargos da direetoria

os srs. dr. Castelar Padln, presidente;
dr. Luis Tolosa Oliveira e Costa, se-
cretaio; Elio Quadros Arruda, 2." se-
cretarlo; Edmundo José Llon, thesou-
relro; comd. Norberto Jorge, presiden-
te do conselho e do "Diário Popular";
conselheiro Luis Silveira da "Gazeta",
e do "Correio Paulistano"; Manuel Vi-
ctor, das "Folhas"; dr. C. Estellita
Pernet; prof. Luis Lenz, dr. Agulnaldo
Ribeiro, dr. Rubens Padln; prof. Joa-
quim Alfredo Fonseca.

Nessa oceasião o pres. da A. J. C,
dr. Castelar Padln, falou rapidamente
sobre a posição actual da A. J. C, e
os fins da assernbléa, proferindo en-
tão um discurso ao resignar o alto
cargo, que oecupou pelo espaço de cin-
co anno.

á controvérsia, ao scepticlsmo, o que!o leva a crer no que vê, sem se dei- !
xar influenciar por opiniões outras,'
senão a própria... E\ antes, um ce-
rebral que um sentimental, e a logi- jca, o senso de observação, as idéas
exclusivistas e pessoaes se sobrepõem
aos impulsos do coração... Algo dis-
plicente, indifferente, ao que se pas-sa em redor de si, com o que não
tenha relação immediata com a sua
pessoa, com seus interesses. De
sensibilidade contida pela reserva, mas
que se manflesta, ás vezes, bruscamen-
te, com veemência, com paixão, mór-
mente quando ferido em sua susce-
ptibllldade. Caracter dominador e pou-co communicatlvo, amante das artes
e dos prazeres da vida. Alma intuitl-
va, panthelsta. Temperamento e von-tade educados na escola do trabalho,
na rude provação da vida, o que otornou apto a resistir a adversidade
sem perder a serenidade e nem a ener-
gia moral e fal-o um lutador enérgicoe resistente.

SCARLET (Pilar) — Queira relevar-me pela demora deste estudo, mas co

REFRIGERADOR
ELECTRO-LUX

OCCASIÃO ÚNICA

Magnífico modelo para pequena la-
mllin, acabado internamente de por-
eclana Inalterável e externamente
de Dulux. com funcclonamento ga-
rantldo com eloctricldadc, Gaz ou

Kerosene.
PREÇO 1:000$000

RADIO SERVIÇO
Prediu Martinelll — sala 2.110 —
Phone: :!-afi33 — Caixa Postal, 1.301

LORD (Capital) — Enviou-me ma-
terial Insufficiente para uma analyse.
meu caro Lord; se se desse ao traba-
lho de ler as disposições expressas r.o
alto desta columna, ter-me-ia facili-
tado o estudo, enviando-me algumas li-
nhas manuscriptas, e não somente a
sua assignatura e o pseudonymo... Em
todo o caso, vamos a ver, por um "tour
de force", o que revela a sua firma, re-
petindo, nisso, a façanha de Agassis;
ou de outro qualquer naturalista, que
de um simples fragmento de osso ou
de rocha, são capazes de reconstituir
o espécime a que pertenceu o. osso, ou

mo já affirmei, o tempo, aqui, não se! identificar a natureza geológica d
conta, e multas vezes, os últimos são I solo de onde foi retirado o pedaço dc
os primeiros, e vice-versa, como reza alpcdra... Uma natureza emotiva e im-
escrlptura... ' pressionavel, alliada a um espirito ha-

Portanto, vou dar, hoje, o seu per-' Dil e engenhoso, assimilador e positivo

ASSOCIAÇÃO PAULISTA
DE PROPAGANDA

CONFERÊNCIA DO SR. OCTAVIO
GABUS MENDES SOBRE "O AN-

NÚNCIO NO RADIO"
A Associação Paulista de Propagan-

da desde a Inauguração de sua nova
séde, á rua de São Bento, 299 — 2.°
andar, vem promovendo uma série de
conferências, não só sobre assumptos
publicitários como tambem sobre the-
mas puramente culturaes.

Proseguindo na sua série de pales-
trás, a A. P. P. convidou o sr. Octa-
vio Oabus Mendes, conhecido jorna-
lista e escriptor especializado em ra-
dio, para uma conferência sobre a pro-
paganda radiophonica, sua finalidade,
suas possibilidades, sua étnica.

Verdadeira autoridade no assumpto,
espirito culto e brilhante, o sr. Octavio
Gabus Mendes saberá interessar viva*
mente a todos os que, profisslonaes de
propaganda ou simples interessados, se
dirijam á séde da A. P. P., amanhã,
dia 18, ás 20,30 horas.

A entrada será franqueada ao pu-
blico.

Compro OURO — JÓIAS c OAD-
TELAS MONTE SOCCORKO —

Dentaduras, Brilhantes, Ouro
baixo, ete.

DEL MÔNACO
Autorizado pela Flsc. Bancaria

Rua Alvares Penteado. 303 (ant.
30) — 3.» andar — Sala «.

Sociedade Theosophica
A Sociedade Theosophica de 8ão Paulo

commemorará hoje, a data da fundação da
Sociedade Theosophica, que tem o seu
Quartel General em Adyar, Madras, Índia
Ingleza, para Isso realizando um program-
ma litero-muslcal, em sua séde, á rua
Augusta n.o 1,043.

Esta sessão commemoratlva terá Inicio ás
20,30 minutos, obedecendo o seguinte pro-
gramma: Abertura, pela presidência; Hymno
theosophlco pelo sr. Alcides Brandão; "A
persoialldade do cel. Henry Steel Olcott",
pela sra. Cândida Aubertle; Nena — vai-
sa de Dante Santoro, solo de flauta por
José Siqueira; Sertãozlnho — choro de Pe-
dro Lopes de Almeida — Duo de violões
por Carlos e autor; "A personalidade de
Helena Petrovna Blavatsky", pela professo-
ra d. Haidéc Marques Lagoa; "Promessas
de amor", valsa de João Dias, solo de
flauta por José Siqueira; Dois estudos de
Chopin, pela scnhorlta Irlnéa Forjaz; De-
clamação. pela menina Marlon Nobre; Po-
lonalse, do Chopin, por Alcides Brandão;
Declamarão pela menina Lourdes Montagnl-
Dl; "A Fraternidade como primeiro'e prin-
clpal objectlvo da Sociedade Theosophica",
pelo presidente da Sociedade Theosophica,
professor César de Almeida Campos; So-
nho de Amor — de Lizst, pelo sr. Alcides
Brandão. Encerramento pela presidência.

fil, de accordo com a sua graphia, nitida, calma e calligraphica. A senho-ra deve ser de compleição sadia, ro-busta, resistente aos factores depressi-
vs ao espirito, de coragem e energia
nas adversidades, não se deixando do-
minar pelo acabruhamento ou pelo te-
mor, nem pelo vulto das difficuldades
que acaso tenha de enfrentar. E' algo
formallsia, habituada a uma vida de
rotina, de disciplina e ordem. Sóbria,
ponderada e clrcumspecta, mas opti-
mista, jovial e communicativa, propen-sa ao sentimento, ao affecto, á cordla-
lidade.

Uma individualidade de temperamento
resistente e pugnaz, pouco expansivo e
desconfiado, susceptível, facilmente
irrtavel e apaixonado, de viva defen-
slvidade, no que concerne aos seus in-
teresses materiaes ou aos seus senti-
mentos. De recursos e astuto, para »
luta pela vida, de pertinácia em seus
propósitos, animado de muita ambiçftn
e de grande desejo de alcançar os seus
objectlvos.

ZONATINHA íCapital) — Darci,
no próximo numero, minha resposta á
sua carta e ás de suas manas, e com
todo o prazer.

ABIA' (Jundiahy) — Vae ser atten-Possue um senso ojectivo e pratico; dida, conforme seu desejo, pois "qui
da vida, pouco susceptível, por isso, a fcmme veult. Dleu veult"...

ABALROAMENTO
A's 14 horas dc hontem, na rua da

Moóca, a carroça de chapa n.° 0.363, dl-
rígida por Arthur Parassem, de 3B an-
nos, casado, cochelro, residente á rua
Dias Leme, 480, foi abalroada por um
omolbus da linha "Bertloea". cu|o moto-
rlsta, Imprimindo maior velocidade ao
vehlculo se evadiu.

Em conseqüência do choque, foi atirado
ao solo Arthur Paraselll, que soffreu gra-
ves ferimentos, pelo que foi soccorrldo pela
Assistência e hospitalizado.

A policia instaurou inquérito em torno
da occorrencla.

fantasia e chlmeras, a não ser como
distracção do espirito. Embora seja um
tanto indifferente a quanto não lhe
esteja affecto, que não se relacione
com os seus próprios problemas, é me-
thodlca, cuidadosa e calma em suas
acções, em suas oecupações. De conci-
são, lucidez de espirito, de sentimentos
delicados e de bôa fé. De constância'
em seus ldeaes e sentimentos.

MARSH (Pilar) — O amigo está
apto a vencer na vida, a ascender a
um plano mais elevado na sociedade,
ou a oecupar cargos de maiores res-
ponsabilldades e que requeiram activl-
dade e constância. Não estou fazendo
previsões, aéreamente, por pura fan-
tasia, ou mystlcismo; pois a grapholo-
gia não tem o poder de desvendar o
futuro, como, aliás, ninguém o tem
(nem mesmo Christo, como homem, o
teve). Apenas faço deducções. basca-
das nas suas características indivlduaes,
de accordo com os Indícios de sua le-
tra. E vejamos o que dizem os indi-
cios encontrados. Em primeiro lugar,
um espirito ambicioso; em segundo, um

NOSSOS CONSULENTES
Recommendamos aos nossos consu-

lentes a leitura dos requisitos neces-
sarios para um estudo efficiente. que
vão expostos no cabeçalho desta sec-
ção. São freqüentes as consultas, rei-
tringidas á simples assignatura. insul-
flcientes, por Isso, a uma analyse sa-
tlsfactoria'. O simples bom senso Indi-
ca que, quanto maior numero de linhas
nos enviarem, melhor base temos parn
um bom trabalho graphologlco. Faci-
litem-nos a tarefa, acerescentando ai-
gumas linhas, ao menos meia dúzia,
além da assignatura e do pseudonymo.

Recebemos, a mais. as si^utates con-
sultas, que brevemente serão attendt-
das: Ariadne. Marllnha. Tatu' 3ran-
co, B. M., Ararigboia, Mariltee. Topa-
zlo, Estudante Feliz, desta capital: Al-
ram, de Torrlnha; Lourlnho. de Pnl-
mitalzlnho: Mago, de São Carlos: In-
feliz, de Guarulhos; Yara, de Porto
Feliz; Zazá, de Cruzeiro; e Assustada,
de Santos.
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í COMO

(lustra bem

ÍPAPi
/ NQU

PASCCEM
03

A bôo apparencla
dos moveis é uma
das prooecupações
dás donas de casa.
Já é commum se
ouvir falar do tUS-
TRA MOVEIS SHEU
como o produeto que
veio resolver o pro-
blemo do conservo,-
Cão do mobiliorio. v"
O polidor de moveis SHEU conquistou
esta lama porque:

Não é preciso ogilor
limpa antes de produzi' o brilho

lustra immediatamente as superli.
cies já limpas

Secca rapidomente e não altrohe
o poeira
Protege o verniz, o laqué e o es-
malle augmentando a sua resistência
á ação do tempo.

Uma outra qualidade deste incompara-
vel produeto é a de seu uso não se
restringir apenas aos mobiliários. É
ainda indicado para limpar e polir os
carrosseries dos automóveis, melaes es-
moltodos, orchivos e mesas de oco
pintados a duco, etc

Compre hoje mesmo um vidro do
LUSTRA MOVEIS SHEU e torne novos
os seus moveis I

Noticias do Interior
santos

(Succursal do "CORREIO PAULISTANO" - Rua Frei Gaspar. 118)
á.n PARTE — Suite Bresilienc —

(Alexandre Levy) — a) Prelúdio; b)
Au bord du ruisseau; c) Samba. — Pro-

LUSTRA-MOVEIS ÜE
SHELL

Çfiíz íàcát ort^euj^fyoixà! /

HO INTERESSE DO POVO
(PRó-INDIANOPOLIS)

(Para o "Correio Paulistano"
Assisti no dia 10 ultimo á cerimonia

da installação da sede do "Centro dos
Amigos de Indianoplois" e, em se-
guida, á inauguração dos retratos dos
srs. Presidente da Republica e In-
terventor Federal no Estado.

Com o nobre fim de pugnar pelos
seus interesses, junto aos poderes pu-
blicos, ali estavam reunidos os mais
destacados elementos da população de
Indlanopolls, cujo enthusiasmo se fa-
zia sentir.

Unidos ao "Centro dos Amigos de
Indianopolis" encontravam-se todos os
que têm em conta o progresso do bair-
ro. sem distineção de credo religioso ou
político. Veio-me então á lembrança
o esforço, que despenderam moradores
e proprietários do referido districto,
para que fossem officializadas as suas
ruas, ao tempo em que eu era vereador
á Câmara Municipal de São Paulo.

Depois de vencidas todas as difflcul-
dades. por se converterem em realidade
os anhelos daquelle povo, entrou em
acção a politicagem, visando prejudi-
car o trabalho honestamente realizado,
por um representante popular — eleito
por uma legenda contraria á situação
dominante — mais seu legitimo repre-
sentante. Precisamente, quando se pro-
curava accorr.modar o caso político é
proclamado em 10 de novembro, o Es-
tado novo.

Dentro dos princípios estabelecidos
pelo novo regime, foi a Prefeitura Mu-
nicipal procurada por uma commissao
de moradores de Indianopolis cujo in-
tento era reaffirmar a velha aspiração.

Por oceasião da festividade inaugu-
ral do "Centro dos Amigos de Indiano-
polis" o seu orador official, reviveu o
assumpto. Seria opportuno o sr. Pre-
feito Municipal, que tanto tem feito
pela cidade, determinar a officiali-
zação das ruas do populoso bairro. A
causa é justíssima e para que s. exc.
possa aquilatar as razões, que assistem
aos contribuintes municipaes, ali resi-
dentes, transcrevo um trecho do dis-
curso pronunciado pelo orador official
rio "Centrd". sr. Firmino Nobre:

"Eu quero me referir em parte aos obje-
'flvos que identificam os ideaes do Cen-
iro Amigos d» Indianopolis com os proble-
mas e necessidades locaes.

O bairro Indianopolis 6 um arrabalde da
capital.

Todos vós sabeis c todos nós sabemos, e
exacto, mas, com certeza nem todos sa-
bem que elle não faz parte da planta da
cidade.

E ainda um bairro particular.
Entretanto meus senhores. Já data de

vários lustros a sua fundação.
Para cá viemos todos, velhos, moços c

crianças c podemos dizer com segurança
que quando aqui chegamos em 1916. a nos-
sa vista só alcançava os campos Interml-
navels e os nossos ouvidos só escutavam o
assovio dos ventos sussurantes e frios.

Mais tarde, em 1920. confundlndo-se com
o apito dos trens elcctrlcos de Santo Ama-
ro que por uqul atravessam, jã se ouvia

a. sefeia mecânica de uma fabrica, de ou-
Ira. de mais outra e hoje pela madrugada,
sáo estas sereias que interrompem o nosso
somno annunciando a aproximação do tra-
balho e do progresso.

Indianopolis foi fundado por uma empre-
sa particular que se constituiu e evoluiu
sob a predominância de determinantes
econômicas. Colhidos e apurados os obje-
ctlvos visados, retalhada e vendida em lo-
tcs a sua grande área, o bairro passou

ACHILLES BLOCH DA SILVA
para o patrimônio de mais de 3.000 pes-
soas.

Cerca de 2.000 prédios de residência
foram construídos, onde habitam mais de
10.000 pessoas.

Talvez pela cxcellencla do clima ou pe-
Io preço das terras, grandes e pequenas
Industrias aqui se installaram, fabrlcan-
do-se actualmente produetos, os mais va-
rlados, como, por exemplo, sapatos de
borracha, brinquedos, correias, raquettes
para tennls, machlnas para café, casemi-
ras, tintas, artigos de precisão, bombas
para ngua, fios de algodão, cannos para
água e esgotos, e muitos outros produ-
ctos.

E resvalando para os diversos tributos
com os quaes concorre o bairro Indiano-
polis, podemos calcular á partir de 1930
ns seguintes:

IMPOSTO MUNICirAL

SANTOS, 1B.
O CRUZADOR "LOLISVILLE" NO

TORTO
Continua despertando grande inte-

resse e curiosidade publica a perma-
nencia do cruzador "Loulsville" no por-
to de Santos, onde entrou hontem, con-
forme noticiamos. Grande numeio de
marinheiros, aos quaes 6 cocedida foi-
ga, percorrem a cidade em alegres
grupos, mantendo, porém, sempre, uma
correcçâo impeecavel.

Hontem, o sr. Arthur G. Parsloc, vi-
ce-consul dos Estados Unidos em San-
tos, offercceu ao commandante e offl-
ciaes do vaso dc guerra "yankee" uma
festa intima, a qual se revestiu de
multo brilho e intensa' cordialidade.

A demora do "Loulsville" no porto
dc Santos, conforme noticiamos, será
até o próximo dia 25 do corrente, não
se sabendo ainda se o mesmo será
franqueado á visitação publica. Serão
prestadas varias homenagens á |ua of-
ficlalldade. Do programma da perma-
nencia da bellonave estadunidense em
Santos, embora não esteja o mesmo ain-
da deíinitlvamente organizado, consta
c seguinte:

Terça-feira, recepção no Santos
Athletico Clube, das 18,30 ás 20,30
horas; quinta-feira, toda a officialida-
de irá a São Paulo visitar o sr. Inter-
ventor Federal e fazer alguns passeios
pela cidade, afim de conhecer a metro-
pole paulista; sabbado, haverá em São
Paulo um jantar offerecido pela colo-
nia americana ali radicada, seguido de
bile de gala.

De regresso da capital, o comman-
dante Leighton dará uma recepção ao
sr. Interventor Federal, Secretários de
Estado, commandante da 2." Região Mi-
litar e demais autoridades civis e mi-
litares, realizando-se, por essa ocea-
sião, um banquete a bordo.
ALTERAÇÃO NAS COMMUNICAÇÔES
TELEPHONICAS COM O CUBATÃO

E GUARUJÁ'
As communicaçôes telephonicas com

o Cubatão e Guarujá soffrerão modi-
ficação a partir de amanhã, em vista
de alterações introduzidas no systema
automático. Em , conseqüência dessas
alterações, estiveram grandemente pe-
riodicados, durante o dia de hoje, as
ligações com aquellas localidades.

A partir de amanhã, será accres>
centado mais um algarismo ao numero
dos respectivos telephonicos. A' esquer-
da dos respectivos números, isto é, pa-
ra ser discado em primeiro lugar, será
collocado o numero 9, para o Guarujá,
e 8, paa o Cubatão, passando, assim,
a ter de se discar cinco algarismos,
em vez de quatro, como até aqui.
HOMENAGEM A' DIRECTORIA DA

GUARDA CIVIL
A Divisão de Policiamento da Guar-

da Civil, destacada em Santos, pres-
tou hoje uma homenagem aos srs. co-
ronel Christiano Kingelhoefer, director
do. Guarda Civil, e ao capitão Osvaldo
Trindade, sub-director daquella corpo-
ração, inaugurando os retratos dos
mesmos na sede da referida divisão,
á rua Rangel Pestana, 44.

O acto revestiu-se de muito brilho,
a elle estando presentes as autoridades
locaes, civis e militares.

tophonia do "Guarany" (Carlos Go-
mes), _ Orchestra de 60 professores,
sob a regência do maestro Sousa Lima.

INSTITUTO DOS COMMERCIARIOS
Ha próxima segunda-feira, 18 do cor-

rente, ás 14 horas, terá lugar, na sede
da agencia local do Instituto de Apo-
sentadorla e Pensões dos Commercla-
rios, á rua D. Pedro II, 49, 3." andar,
a cerimonia da posse do sr. Bento
Pontes, no cargo de agente, e para o
qual foi nomeado pelo dr. Fausto Soa-
res Alvim, por Indicação do dr. José
Armando Affonscca, respectivamente,
presidente e delegado no Estado de S.
Faulo, do Instituto em apreço.

Devido á exiguidade de tempo, não
poderão ser expedidos convites a todos
os amigos e admiradoics do novo chefe
do I. A. P. C, nesta cidade, motivo
pelo qual as autoridades federaes, cs-
taduaes, municlpaes, civis e militares,
associações e syndicatos de classe, or-
ganismos de previdência social, ami-
gos e admiradores do sr. Bento Pontes,
são por nosso intermédio, convidados
a se fazerem representar na referida
solennidade, no local e hora acima
mencionados.

FRANCISCO DAS CHAGAS
VASCONCELLOS

Segundo noticia chegada do Estado
do Ceará, sabe-se que falleceu na ei-
dade de SanfAnna, com a edade de
75 annos, o sr, Francisco das Cha-
gas Vasconcellos, progenitor do sr.
Francisco de Assis Vasconccllos, cn-
sado com d. Elisa Ramos Vasconcellos,
e funecionario da Associação Commer-
ciai desta cidade.

O extineto deixa ainda os seguintes
netos: srtas. Assiséle, Eliassy, Assilise
e Assilése.

JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E
JULGAMENTO

No próximo dia 19 do corrente,
terça-feira, serão julgados os seguin-
tes processos pela 1.* Junta de Con-
ciliacão e Julgamento: Manuel Car-
neird, reclamante. Manuel Craveiro,
reclamado, sobre assumpto de sala-
rios. Antônio Matheus de Almeida,
contra Manuel Morales, sobre assum-
pto de férias, Brauiio Pedro Ramalho,
contra Empresa Cine-Theatral, sobre
dispensa.

A 2." Junta julgará no próximo dia
20 do corrente os processos em que são
partes Alipio de Almeida, como recla-
mante, e Aleino Pereira de Carvalho,
como reclamado, sobre féria^; Olavo
dos Santos Bicudo, como reclamante,
e Atlântica, Cia. Nacional, como re-
clamada, sobre dispensa; Sebastião Ri-
beiro da Silva, como reclamante, e
Francisco Azevedo e F. Palma Travas-
sos, como reclamado, sobre salários,

Os interessados deverão comparecer
á audiência com as provas e testemu-
nhas que julgarem necessárias. O não
comnarecimento importará no julga-
mento ã revelia.

CONSULADO DE PORTUGAL

gulntes pharmacias: "Salles", rua 13
de Maio, 753, phonc 2394; "Brasil",
praça Florlano Peixoto, 232, phonc
2835, o "São Luis", rua Barão de Ja-
guará, 1158, phonc 3037.

MOVIMENTO DA REPARTIÇÃO
FISCAL

A Repartição Fiscal da Municlpall-
dado multou, hontem, o negociante Pe-
dro Marchcslnl, estabelecido á rua José
Paullno, 53, cm 200S000, por estar
com as portas de sua casa commercial
abertas, no dia 15 do corrente, á3 11
horas, cm desaccordo com as leis.

FREÇOS DOS GÊNEROS DE PRI-
MEIRA NECESSIDADE

Na feira-llvre que se realizará depois
de amanhã, das 6 ás 11 horas, na ave-
nida Anchieta, vigorarão os seguintes
preços, para os gêneros alimentícios de
primeira necessidade, de accordo com a
tabeliã elaborada pela Rcportlção Fls-
cal da Municipalidade: ovos, dúzia,
1S800; frangos, de 3S5 a 4S500; galli-
nhas, do 3S5 a 5SO00; arroz, kilo, 1S;
feijão, 1S000; batata, S900; cebola do
Estado, 1S800; tomate, S600, S800 e 1S;
batata doce, $300; cará, S500 e man-
dioca, $300.
CONSTRUCÇÃO DO PRÉDIO PARA

O CENTRO DE SAUDE
No gabinete do Prefeito Euclydcs

Vieira teve lugar, hoje, a abertura de
propostas da concorrência para a cons-
trucção de um prédio para o Centro de
Saude.

Concorreu apenas a firma Morse e
Bierrenbach, dessa capital, que não
traz um preço cm definitivo, porquan-
to ha necessidade de entendimentos
mais detalhados e ulteriores entre o
proponente e a Municipalidade.

ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DOS
FUNCCIONARIOS PÚBLICOS

Na ultima reunião da Associação
Campineira dos Funecionarios Públicos,
foram approvadas 18 propostas de no-
vos sócios, ultrapassando, presentemen-
te a 400, o numero de associados dessa
entidade cie classe.

Durante o mez de outubro foram ex-
pedidas guias correspondentes a 100
consultas médicas, 15 visitas domicilia-
res, 37 exames diversos de laboratórios,
76 tratamentos especializados e cura-
tivos, além de diversas internações hos-
pitalares e operações.

A bibliotheca da Associação possue,
até agora, 284 volumes de obras diver-
ses.

PUBLICAÇÕES

&*>¦

Observe V. Exa.
as nossas expo-
sições nas vitri-
nas c nos salões
da 1..*. sobre-
loja, — Secção
de Lingeric... .

RADIO-VICTROLA
MARAVILHOSA

Transforme o seu radio, sem exce-
nção de marca ou modelo, sem
qualquer installação especial, usan-
do totalmente a potência de todas
as suas válvulas, num maravilhoso
phonographo electríco. usando este
extraordinário equipamento de baixo

preço.

RADIO SERVIÇO
Prédio Martinclli — sala 2.440 —

Tel.. 2-3633 •- Calxn Postal, 4.361

A'rea loteada — 2.500.000 mts.2, valor
25.000:000$. Imposto territorial, 200:000S
annuaes.

Prédios, cerca de 2.000 — Imposto pre-
dlal e taxa sanitária — 200:000$ annuaes.

Imposto de licença do commercio e in-
dustria, 5:000$ annuaes. ¦

IMPOSTO ESTADUAL
Producção fabril e volume das vendas

no commercio e na industria, calculo an-
nual: 25.000:000$.

Imposto dc vendas e consignações, cerca
de 312:500$.

Taxa sobre a producção e vendas com-
merciaes, 4:000$.

Imposto de industria c profissões —
100:000$ annuaes.

Vê-se que, Indianopolis não poderá ser
olhado apenas come localidade que só tem
a pedir. Evidentemente, tem, terá que pe-
dlr muito, tudo cmflm, porque ainda na-
da, absolutamente nada, tem recebido. E
no entanto Já deu, tem dado c dará com
immensa satisfação tudo aquillo que o po-
der arrecadidor entender de exigir.

Seja como for, porém, domine a ambl-
ção,'a força ou a prosperidade, em qual-
quer desses campos de acção, Indlanopo-
lis será collocado no mesmo plano em que
estão collocados os mais prósperos bairros,
da capitai, porque Indianopolis só faz lan-
çamento á credito...

Pela exposição rápida apresentada, pre-
cisamos deixar bem accentuado que as
nossas palavras não se transformam em
queixa e nem em protesto sentimental.

O que havia é que. Indianopolis com seu
regular parque Industrial que o transforma
em núcleo de colaboração proveitosa á nos-
sa grande capital, ai Estado e ao paiz,
o seu povo não passava de espectador dis-
pllcente das necessidades do local.

Tudo nos falta aqui, desde a água para
matar a sede nas oceasiões de prolongado
estlo, como ultimamente suecedeu, até a
illuminação publica, sem falar no problema
vital que constitue a aspiração máxima do
bairro — ,a officialização das ruas.

Por Isso numa hora de inspiração foi
vencida essa dlrolicencla, fundado o Cen-
tro Amigos de Inú:r"opolis, asoclaçâo que
condensa dentro dos postulados patrlotl-
cos, amplo programma de acção, como se-
Jam, promover cerimonias, conferências,
publicações, folhetos, livros para esclareci-
mentos dos problemas históricos, sociaes,
econômicos, obras sociaes que beneficiem
a população do districto, literatura, mu-
sica, theatro, dansas e esporte.

E agrupando todo esse programma sob
um prisma dc intensa collaboração c co-
operação ao Interesse publico, o Centro
Amigos de Indianopolis tem esperança de
conseguir que o arrabalde entre para a
communhSo do município no sentido legl-
timo das obrigações e direitos.

Meus senhores:
Na vida do indivíduo como na vida da

conectividade dáo-se factos cuja comme-
tr.oração se impõe e nobllita áquelles que
a celebram.

O nosso paiz está festejando a passa-
gtm do lO.o anniversario do governo de
sua excellencla, o sr. doutor Getulio Var-
gas e, hoje, celebra-se o 3.o annlversario
cia implantação do novo regime. Descrever
e analysar o que tem sido o governo do
eminente brasileiro é tarefa que se nao
tornará facll diido o volume de benefícios
e trlumphos que obteve a nação sob a
Inspirada e patriótica acção do seu Chefe.

Em cada canto e em cada pedacinho do
nosso solo Já está se colhendo os frutos
da sábia administração do palz, orientada
por uma politica elevada que colloca a
nossa terra dentro de um culto de affe-
ctuoso amor.

Coroando todas as promessas contidas
na sua plutaforma de governo de 2 de Ja-
neiro de 1930. sua excellencla acaba de
voltar suas vistas para o problema da bor-
racha, tendo Já cuidado da siderurgia, das
questões sociaes o de todos os outros pro-
mettidos.

Mas não é só. O entendimento humano
nascido no tempo dos troglodytas, povo o
qual como sabeis. não tinha rei, vivia en-
tretanto. em perfeita harmonia e paz. Cada
um deles — conta-nos a pré-hlstoria —
cuidava daquillo que era seu c daqulllo
que era dos demais na dedicação sublime
dc uma devoção ao seu Deus.

Pois bem. hoje no Brasil o nosso Chefe
transformou e seu povo em novos troglo-
dvra!-.''

CONCERTO SYMPIIONICO NO
COLYSEU

Patrocinado pela Prefeitura de San-
tos, por intermédio da Commissao Mu>
nicipal de Cultura, realiza-se no pro-
xlmo dia 20 do corrente, no Theatro
Colyseu Santista, um concerto sympho-
nico, para cujo brilho vem sendo des-
envolvido grandes esforços. Do pro-
gramma, consta uma parte de musicas
de Heckel Tavares, que o próprio com-
positor regerá. Guimar Novaes, a no-
tavel pianista patrícia, emprestará seu
concurso, em homenagem a Heckel Ta-
vares. A parte restante do concerto, que
estará a cargo de uma orchestra de
60 professores, será egida pelo maesto
Sousa Lima, outro nome destacado dos
meios musicaes dos paizes. Para o re-
ferido concerto, que é mais uma rea-
lização digna de louvores, que se deve
ao interesse com que o dr. Cyro Car-
neiro, Prefeito Municipal, se vem dedi-
cando ao desenvolvimento da arte em
Santos, foi organizado o seguinte pro-
gramma:

1." PARTE — Bailado das Lendas
Brasileiras — Marcha dos escravos —
O Sacy dansa, zombando do lobisho-
mem — Ritual das Mãe Preta, invocan-
do a Yára, protectora dos escravos. —
Orchestra de 60 professores, sob a re-
gencia do maestro Sousa Lima.

2." PARTE — Concerto em fôrmas
brasileiras — (Heckel Tavares) — Pa-
va piano e orchestra; solista, Guiomar
Novaes — "Modinha" — "Ponteio" —
"Maracatu"' — Orchestra de 60 pro-
fessores, sob a regência de Heckel Ta-
vares.

E' pedido o comparecimento, no con-
sulado de Portugal, dos seguintes cida-
dães riortURuèzes: Francisco Augusto
Capellão Silvestre, natural de S. Pedro,
concelho de Troncoso; Júlio de Cam-
pos, natural de Sezures, José Correia
Monteiro, natural de Santiago de Bes-
teiros ;EIisio Correia Pinto, natural
de Seixo da Beira. Antônio Augusto
Ferreira Gomes Heleno, natural de Fe-
br es: Antrnio Gomes, natural de Lou-
riçal: Adriano das Neves, natural de
Sernins; Carlos Rodrigues Mathias,
natural de Lamas: Joaauim Henrioues
da Fonse-a. natural rie S. Pedro D'A1-
vas: José Augusto Rodrigues, natural
de Vinha da Rainha; Armindo Gon-
raives Reis. natural de Quinta do Pero
Martins: Bento Fernandes, natural de
Manhouce e Mostinho Gomes Joa-
quim, natural de Cabreiros.

DELEGACIA DO TRABALHO
MARÍTIMO

Por julgamentos do dia 13 do cor-
rente, foram tomadas as seguintes re-
soluções:

No processo em que é reclamante
Francisco Alfredo Gomes e reclamado
.1. Bosco e Seraphim Negrão — con-
demnados os reclamados ao pagamento
de 287$600á no processo em que são
reclamantes Antônio Arrepia o outros
estivadores e reclamado o Centro dos
Estivadores de Santos — condemnado
o reclamado ao pagamento aos recla-
mantes na forma estabelecida no art.
29 dos Estatutos, durante o tempo em
que não trabalharam, aguardando a de-
cisão da aposentadoria.

CAPITANIA DO PORTO
Devem comparecer a esta capitania,

com urgência, os proprietários de em-
barcações Manuel Lancha Filho e An-
tonio Duro Lopes.

A succursal dio "Correio Paulistano"
recebeu, hoje, um exemplar da "Re-
vista da Faculdade de Theologia da
Egreja Christã Presbyteriana Indepen-
dente do Brasil", publicação que é edi-
tada pela directorla da referida Facul-
dado.

Essa revista, que se apresenta muito
bem impressa, traz as photographias
do rev. Guilherme Kerr, lente de he-
braico e literatura e dos formandos
deste anno, srs. Abimael Campos Viei-'
•.a, Camillo Fernandes Costa, Genesio
Boamorte, Gerson de Moraes Carva-
lho, Lázaro M. Carvalho Vieira, Or-
lando Andrade e Renato Fiuzza Tel-
les.

Do summario destacam-se os artigos:"Na hora que passa", de Guilherme
Kerr; "Lendas do Dilúvio", de Ernesto
Alves Filho, Pastor Evangélico da Fé
Prcsbyterio de Minas, Campinas; "Os
Mormons", por dr. Phillips Landes, da
Faculdade de Theologia de Campinas;"Credenciaes do Verdadeiro Propheta".
pelo sr. Renato Fiuzza Telles, e "Dan-
te", de autoria de Werner Kaschell.

Peignoirs
de seda

Modelos origínaes, em primorosa con-
feccão de nossas officinas. Variedade de

»
linhas, cores e desenhos.

De 178$ até 350$

ANNIVERSARIOS
Fazem annos amanhã:
A senhora Luzia Lazzarini Ottoboni
Os senhores: Antônio Amgartem e

prof. Reynaldo Kuntz Buah.
As senhoritas: Walda Maia'de Rosa,

professoranda da Escola Normal "Car-
los Gomes"; Aurora Wassoler; Maria
Helena Cabral.

Os jovens: Luis Gonzaga Villela; Ju-
venal P. Barroca, e Antônio Sanchez.

Fazem annos segunda-feira:
As senhoras: Iphigenia Malta, Vicen-

tina Geracci, Maria Fanger e Rosa
Será Fares.

O sr. João Christ Júnior.
As senhoritas: Hyggina Lima Neto,

Ruth Duarte do Pateo e Wilma Gui-
marães.

Os jovens: Alberto Ruy S. Mattos.
Paulo Pinto Varzario e Sidney Salim.
PAPEIS DESPACHADOS PELO PREFEITO

Hoje - DINER DANSANT
em nosso Salão de Chá

CASA AN6LQ BRASILEIRA
Suaessora de MAPPIN STORES

TEMPLO A S. PAULO

CAMPIN AS
(DA NOSSA SUCCURSAL)

CAMPINAS, 16.
FALLECIMENTOS

Falleceram, nesta cidade: o sr. Joa-
quim Araújo de Campos Filho, com 76
annos, casado com d. Mathilde de
Campos; o menor Geraldo, com pou-
cos dias de vida, filhindo do sr. Sebas-
tião Vicente e de d. Maria do Carmo
Vicente; o sr. Durval Porphlrio Rosa,
com 18 annos, filho do sr. José Por-
phirio Rosa e de d| Maria de Campos;
o menor Lázaro, com seis mezes, filhi-
nho do sr. Durval Seckel e de d. Ma-
ria Isabel Machado de Paiva: a sra.
d. Antonia Pazzuttí, com 77 annos,
viuva do sr. João Pita; a menor Lour-
des filha do sr. Mathias Dias da Cos-
ta e de d. Albertlna Zaccharias Cos-
ta; o sr. Alexandre Alberto Dondon,
com 46 annos, casado com d. Hermin-
da Alves Dondon.
CONFERÊNCIA DE UM JORNALIS-

TA CAMPINEIRO NA CAPITAL
O sr. Júlio Mariano, redactor-secre-

tario do "Correio Popular", desta cl-
dade, recebeu convite da Associação

REUNIÕES DANSANTES
O Grêmio dos Empregados da Com-

panhia Paulista realizou, hoje, em sua
sede social, um festival dansante, de-
dicado ás famílias dos seus associados.
Na primeira parte foi enscenado o dra-
ma "Veteranos da liberdade", haven-
do, a seguir, um baile.

— O Grêmio Commercial, antigo
"Luso Brasileiro", promoveu, hoje, ás
21 horas, o seu' primeiro festival, após
a mudança recente de sua denomina-
ção. Nessa noitada de arte foi apre-
sentado interessante "show". com a
participação do conhecido "Grupo Fe-
minino". Encerrou a reunião, um pom-
poso baile.

GRÊMIO ARTÍSTICO "BANDEI-
RANTES"

Com casa á cunha, o Grêmio Artis-
tico "Bandeirants", ensenou, hoje, á
noite, no Municipal, a peça "Os Trans-
viados", de autoria de Amaral Gur-
gel.

O espectaculo foi em homenagem
aos conhecidos facultativos drs. Peni-
do Burnier e Sousa Queiroz. Fez a

Riograndense de São Paulo e da Asso- senta„âo da nolte, dirigindo a ho
ciação dos Profissionaes de Imprensa, v .... _ _.,,  »,
para realizar uma conferência, nessa
capitai A referida palestra terá lugar
dia 22 no Palácio Trocadero, sendo
abordado o thema "Do amor, da vida
e da morte de uns trastes de cortiço .
EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS NO
PATRONATO "S. FRANCISCO"

Deverá ser aberta amanhã, a expo-
siçáo dos trabalhos das alumnas do
patronato 

"São Francisco", desta ei-
dade Os trabalhos expostos serão pos-
tos á venda, revertendo o resultado a
favor do Patronato. O encerramento
da exposição deverá se verificar no dia
l.o de dezembro.

menagem aos lllustres médicos, o dr. Al-
fredo Ribeiro Nogueira, orador official
do "G. A. B.".
ASSEMBLE-A DE ASSOCIADOS DA

MATERNIDADE
Segunda-feira, ás 20 horas, haverá,

no Clube Campineiro, uma assembléa
geral extraordinária dos associados da
Maternidade de Campinas. Nessa reu-
niáo, será deliberada a seguinte ordem
do dia: a) leitura e approvação da
acta anterior; b) reforma dos estatu-
tos sociaes.

PHARMACIAS DE PLANTÃO
Ficam, amanhã, de plantão, as se-

DESPACHADOS PELO
EUCLYDES VIEIRA

O Prefeito Euclydcs Vieira despachou,
hoje, os seguintes papeis:

?o major commandante do 8.° B. C.
(Prot. 9.8081. — Inteirado.

De Francisco Ignaclo Homem de Mello
iProt. 9.524). — A' D. O. V. Providencie
para que seja. i vista da Informação, res-
tabelecido o ponto de parada.

Do Juiz de direito da l.a Vara IProt.
0.5331. — A' vista das informações, mon-
tando a 15:382S500, as requisições feitas
pelos protocollados 0.16G e 9.633. e. não
havendo verba para que sejam attendldas,
no exercicio vigente, providencie-se o de-
posito da Importância disponível da verba
destinada á liquidações, opportunamente,
no exercicio de 1041.

De Baptista Haffi IP. I. 8.773-40 — P.
0151. — Não havendo verba disponível, no
exercício vigente, e, dependendo de credito
especial, aguarde opportunidade. 'Archive
se.

Da Irmã Maria Anastasla IP. I. 5-205-40
P. 595). — A' D. E. Se interessar á

requerente, que deverá ser ouvida prévia-
mente a acquislção do terreno, por preço
não inferior ao da avaliação, encaminhe-se
projecto de decreto-lei, para a venda, em
concorrência publica, ao D. M..

Ao offlclal de Gabinete.
Do Secretario da Fazenda (Prot. 9.833)
De Jorge Florence Teixeira (Prot. 9.561).

Informe a I. A. P., tendo em vista
que Já ha funecionario nomeado para o
cargo de encarregado do Frigorífico, não
havendo verba para cargo a ser creado.

Do eng. director da D. O. V. (Prot.
9.154). — A' D. O. V. Dependendo a des-
apropriação dc verba especial, e, não ha-
vendo recursos a serem apontados, do
exercicio vigente, aguarde opportunidade.

Do redactor-chefe do "O Radical" (Prot.
9.6541. — Inteirado. Accusc-se informan-
do q'ie opportunamente poderá ser atten-
dido.

De José Frias de Almeida (Prot. 9.837)
Informe a P. J-.

Da directorla do Collegio Progresso Cam-
plnelro (Prot. 9.839). — Ao official de
Gabinete.

De Apparecida Seemann (Prot. 9.368).
A' D. T..

Do superintendente de Segurança Poli-
tica e Social (Prot. 9.814). — A' Secção
de Estatlsca e Archivo.

Do chefe da Divisão de Educação e Re-
creio (Prot. 9.813). — Inteirado.

De W. Mltchell (Prot. 9.812). — A1 D.
O. V..

De João Plerozzl (Prot. 9.345). — A'
D. T..

De Bento Munhoz du Rocha (Prot. 9.832)
Accusar. , ,

Da presidente da Bolsa de Mercadorias
iProts. 9.827 e 9.8281. — A' D. E. para
providenciar com urgência.

Da Sociedade Technica de Materiaes
Ltda IProt. 9.810) e Presidente da Junta
Administrativa da C. A. P. S. U. O.
em São Paulo iProts. 9.815 e 9.816). —

De Lalonl" e Barthus (Prots. 9.818 e
9.8361, Guido Segalho (Prots. 9.819 e
9.8201 e dr. Altlno Gouvêa (Prot. 9.8301

A- D. O. V.. Sim.-em termos.
De Armando de Oliveira (Prot. 0.383).

A' D. T.. Sim. á vista da informação,
em termos.

Da C. C. T. L. F. (Prot. 9.838). - A1
R. F. Sim. em termos.

Do Administrador da Recebedorla de
Rendas IProt. 9.8291 e Oscar Augusto Ara-
gão (Prot. 9.821) — A' D. T..

De Maria do Carmo dc Sousa Queiroz
Lenrastre 'Prot. 9.8351. — Informe a D.
T. qual o locativo do immovel.

Recebemos o seguinte communicado:
"Afinal, os catholicos do Estado

bandeirante vão cumprir um dos seus
deveres mais sagrados, erigindo em
sua capital um majestoso templo ao
apóstolo São Paulo, seu celestial orago.

Áquelles que acompanham o movi-
mento religioso no Brasil devem ter
notado que, em geral, as colônias es-
trangeiras aqui domiciliadas consagram
particular devoção aos patronos de
suas cidades de origem, a elles er-
guendo altares e dedicando egrejas.
O culto de seus santos identiiica-se.
destarte, com a recordação de suas pa-
trias.

Mas os paulistas esqueceram-se de
São Paulo. Esqueceram-se do grande
santo, o qual, escolhido para guiar e
defender os primeiros passos de nossa
nacionalidade no planalto de Pirati-
ninga. com tal carinho desempenhou
sua missão que, em quatro séculos
apenas, levantou o nosso Estado ao
nivel das nações mais cultas da Eu-
ropa e transformou a nossa metropo-
le nesse esplendor de vida e de pro-
gresso que é o orgulho de todos os
brasileiros e o pasmo dos estrangei-
ros que nos visitam.

Tão incompreensível esquecimento
será muito em breve reparado.

Precisamente entre dois bairros dos
mais importantes de nossa urbs, entre
os bairros da Moóea e do Belém, bair-
ros de operários, bairros de gente hu-
milde mas trabalhadora e boa, á qual
devemos em grande parte a nossa prós-
peridade, entre esses bairros que, em
verdade são os dois pulmões da vi-
da industriai da Paulicéa, projecta-se
construir a sumptuosa egreja de São
Paulo. Este empreendimento terá in-
contestavelmente o apoio de todos os
catholicos do Estado. Alguns já co-
meçaram a auxiliar. Assim, o Cotoni-
ficio Crespi fez um donativo de cinco
contos de réis; egual importância foi
offerecida pelo Jockey Clube de São
Paulo. Neste gesto fidalgo, mostraram
não desconhecer a influencia benéfica
da religião — brilhantemente repre-
sentada pela figura imponente do Con-
vertido de Damasco — na formação
moral do nosso povo.v A imprensa e o radio, espontânea-
mente, põem sua valiosa cooperação
ao serviço da egreja de São Paulo,
despertando o espirito religioso da nos-
sa gente para mais essa empresa tão

profundamente christã quanto genui-
namente brasileira.

A commissao presidida pelo parocho
Arnaldo de Moraes Arruda, solicita-
nos scientifiquemos aos interessados
que as pessoas autorizadas ao recebi-
mento de donativos, estão devidamen-
te documentadas para este fim, e es-
tes documentos devem ser exigidos.

Outrosim, os catholicos que deseja-
rem prestar os seus auxílios, poderão
envial-os ao "Departamento de Pu-
blicidade e Collecta Pró Construcção
da Egreja de São Paulo", á rua Se-
nador Feijó, 64 — 5. andar, salas 52
e 53. telephone 2-5774".

AGENTES
Commerciaes, procuramos em

todas localidades do paiz.
Cartas a O. N. V., com sei-

los para resposta. Caixa pos-
tal 3374 — São Paulo.

|| Representações em geral na ::
IX praça At Bello Horizonte ||

jj Campos & Carvalho jj
I: Idoneidade absoluta, informa- ||

ções bancarias completas. JJ
II AV. OLEGARIO MACIEL, 1358 8
|| BELLO HORIZONTE »

Estado de Minas ||
.*•???•?*•??•*?•???•?*?•?•??•???????*?**•**?*??;?

De Aristides Oliveira Sousa (Prot. 9.467)
A' D. A. E.. Para dizer.

Do secretario geral do Grêmio Artístico
"Bandeirantes" (Prot. 9.825). — Inteirado.

Do director do Thesouro IProt. 9.834).
A' D. E..

De Alfredo Turcatò IProt. 9.823). — Ao
C. D. da C. B. E. M..

Dc Miguel Monteiro Neto (Prot. 9.831).
Deferido. A' D. T..

Concorrência para construcção de prcdio
para o Centro de Saude iP. I. 3.645 — P.
4*9». — A' D. O. V.. Para dizer.

? ??^???????•??•?????????•????•?????'""'''^

"SANAT0RINH0S"
Continuam a lnscrever-sc "ovjs sócios

contribuintes para a Associação dos Sa-
natorios Populares Campos do Jordão.

Damos abaixo uma relação parcial dos
sócios ultimamente inscriptos.

Sócios que se Inscreveram com mensa-
lidade superior a 10SOOO: funecionarios do
D. N. C. — 31$000, Nadua Trabulci —
20SOOO.'

Sócios que contribuem mensalmente com
10S000 — Maria Lansa, Armando Vautier.
Oscar Sarclnelll e Jalro Ramos.

Sócios que contribuem mensalmente com
5$000 — Eugênio Azevedo, Guiomar R. de
Barros, João Pcruto, Deolinda de Oli-
veira. Empresa Mercedes Merlng Ltda..
Angelina Cosortelli, Luis Araripe Sucupira.
Leocadia Carneiro, René Cunha, Auzida
Gomes, Joanna Jafcs Danton E. Almelou.
Adolpho Leite, Alvim de Mello, Erminiii
Peres, Theodesio Luis Collaço, Manuel d-;
Freitas, Olympia Barbosa, José Pereira
Lima, Elmerina Credldio, Cideni Salle.s.
Corlna Bernardelli, Florita Salles, Vicente
Petrllle Jr„ Augusta F. Pereira, Ubirajara
Martins, Mcnoellta de Mello Tavares, Co-
rlna Tonannl, Paulina S. Teixeira. Annü;i
Salgado, Jaymc Garcia, Dejar Gomes, Mi-
rio Alderighi, Irene Longo, Carlos Kavoí-
nika Rosa Sptlborghes, Léo R. B. Vieira.
Angelina Junqueira, Thereza Delgrandi.
João Norberto Longo, Danton Malta, Jo?"
Pereira, Hermogenes H. Ávila, Leonir L.
Mintelro, Isa Miranda Davls, A. Mahufc,
Carmem Angulo, Mario C. Costa, H. L.
Perronl. Alicia Buchala, Egydlo Sacchi,
José Bosano.

Contribuem com 4Í000 — Jorge Corrêa.
Contribuem com 3$00O — Arselio Freitu"

Barra Brazilie Fontes, Iracema Fontes Wer-
ner, J. C. Knauer, Jamil Feros, Laura Gon-
calves. Maria Barros, Maria José C. Silva.
Maria de Lourdes, Zulmlra Callos.

Contribuem com 2$000 — A. Zulehna, Al-
fonso de Palma. Albina Sport. Alzira Go-
mes. Anna Machado, Angelina C. Ju! ¦¦.
Antônio Ricardo, Atalio Costa, CsrollhJ
Franki. Clotilde dos Santos, CnristtttK i
Crlstiate, DIrce Pinto, Evarlsta Ramitlli ¦.
Fares Betljanl. Francisco de Paula, J.. <•
R Santos. José Rica, Julla Qulllcl. Ju.e-
Una Borges, Lourdes Carvalho, Luis Her-
nandes. Luis Palmierl, Mais» C. Presla,
Maria Francisca, Maria Leite, Maria Sorr.- ..
Maria Viola. Mosk Entkflrs, Olga Brandão.
Paulo Garcia. Pedro Sousa, Piedosa Bar-
ros. Rosaria Doiduto. Slnlra Marclli e The-
rezinha Almeida.

Contribuem com 1$500 — Paula da Silvai
Contribuem com 1S000 — Almida de

Canta. Altamira Menechettl, Amalia C ti.
Anna Eseny, Antonlctta Paparato, An: o-
nietta Turv. Benedlcta Ramalho df Linn.
Carmelia V. dos Santos, Carmem Geanit.
Carolina Solfredinl.

Escriptorio: rua 11 de Agosto. ?5» Tj-
lephone, 3-6454.
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CORRER DA PENNA...
Solothiel CAMPOS

RENOVAÇÃO DE VALORES
As :,orii dades são como que o prolonga mento da familia. E' a amplia-

ção da vida collcctiva que sc esparrama além do lar, angariando novas ami-
¦jidcs, despertando outras sympathias è alicerçando velhos conhecimentos,
dentro dc um objectivo solido dc harmonia cm torno dc um interesse
aolleòiivo.

As sociedades não devem ser agremiações periódicas ou agrupamentos
r.ulgarcs, onde os indivíduos passam apenas alguns momentos dc interesse
passageiro c sc perdem no torvcllinho das actividades humanas.

Fundar clube:, e incentivar os sócios para que todos ali se radiquem e
tarefa preeipua para os que tem aos hombros a espinhosa missão dc orten-
lar c dirigir. ,

E quando o passar dos annos cansou ou afastou, das actividades os no-
mais idealistas que levantaram os alicerces, a nova geração do clube ali
estará para tomar-lhes os lugares, certa de que a murcha vwtorwsa do
clube não conhecerá Interrupções. Pelo menos terá o mesmo rythmo dc en-
lliusiasmo dos seus dirigentes.

Uma das mais frisantes provas dessa orientação benéfica esta ahi pai-
puvcl e expressiva.

Lançando as vistas para algumas organizações esportivas de nossu
terra, vamos encontrar no Regatas Tielé c no Esperia (eiluçao que c quasl
generalizada nus principaes grêmios) figuras marcantes que vieram da nova
geração dos próprios clubes. Tanto os drs. Joviro Fóz como João de Lorcnzo
cresceram ali á margem do lendário rio das bandeiras, plasmando a sua
libra esportiva em lutas das mais brilhantes, na defesa dos pavilhões dc.
seus clubes. Um 110 àthletismo, outro na aquática, ambos foram os campeões
conscientes dc que a victoria apenas premia o esforço do competidor, cm-
quanto a confiança c a estima rcflectcm o valor individual fora do terreno
technico.

E assim, quando os clubes precisaram de homens novos para a renova-
cão dc valores, foram buscal-os no campo das competições. .„,.,-

Hoje, um novo valor da geração moça vem sc juntar, a beira do Tietc,
a essa phalangc admirável.

A Associação Athletica São Paulo acaba dc chamar pura o alto insto
dc sua direcção um dos expressivos valores de sua nova geração. E o rir.
Mario Ottobrini Costa, que ali aprendeu os primeiros passos na vida cs-
portiva. .

Sobre sita personalidade, o sr. Luis Montem de Araripc Succupira, ao
despedir-se da gestão fecunda que desempenhou, reerguendo a veterana
associação, accentuou: ¦ ...... ,"Amanhã transmittirei o cargo de presidente da Athletica, certamente
pela outorga da nossa assembléa geral, ao nosso prezado e querido amigo,
dr Mario'Ottobrini Costa, legitima creação do nosso meio, para onde velo
ainda criança e dc onde o acompanhou na sua vida dc suecessivos trium-
phos conquistados pelo seu esforço c pela sua intelligencia. Mario Ottobrini
c uma legitima gloria da cirurgia brasileira c é um expressivo valor inte-
grado nc alta escola da sciencia medica internacional. Esportista dos mais
brilhantes c devotado athleticano da velha guarda, a sua acqutesccncia em
vir dirigir a Athletica c sueceder-me neste posto de relevância, desvanece-
me sobremaneira c muito nos honra porque este facto rcjlectira como um
raio de. sol vivificante nos nossos destinos. O nome de Mario Ottobrini e a
sua cpcrnsidadr de batulhador infaligavcl serão collocados como bandeira
desfraldada â frente de um programma dn realizações que terá todo o nosso
apoio a nossa decidida solidariedade e a nossa sincera sympàthia .

E' commovcnte verificai que, felizmente, esse objectivo benéfico da
orientação esportiva tem seguidores entre nós e os clubes poly-csportivos
não soffrerão os incalculáveis prejuízos que a maioria rios grêmios da lute-
boi padece periodicamente.
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Corínthíans, Ipiranga e Palestra
são os quadros favoritos aos jogos da tarde de hoje
O CONJUNTO DO PARQUE S. JORGE EXH1BIR-SE-A' EM VILLA BELMIRO CONTRA O QUADRO LOCAL -NO GRAMADO DO

PARQUE ANTARCTICA, O ALVI-VERDE RECEBERA A VISITA DOS LUSOS PRAIANOS - EM SEU PRÓPRIO CAMPO, OS IPI-

RANGUISTAS DEFRONTARÃO O JUVENTUS — QUADROS PROVÁVEIS — PROVIDENCIAS DA LIGA DE FUTEBOL — VARIAS
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Clube A. Flor do Rraz
vs. Santa Therezinha

Futebol Clube

Coiiipletunclo a rodada iniciada quln-
tu-feira ultima com o Jogo Portugue-
za de Esportes vs. Hespanha, om que
os lusos da rua Ccsario Ramalho le-
varam a melhor por 1 a 0. serão cf-
fectuados na tarde de hoje, nesta ca-
pitai c em Santos, mais tres Jogos, pa-
ra os quaes são apresentados tres qua-
dros favoritos.

Os alvi-negros do Parque S. Jorge
descerão a Serra para apresentar-se
em Santos, 110 gramado de Villa Bel-
miro, contra a equipe local. A Jul-
gar-so pelas condições technicas dos
quadros em confronto, os corinthianos
irão empenhar-se na luta reservada
aos affeiçoados praianos na qualidade
de favoritos, muito embora se saiba
que o alvi-negi'0 santista conta com
um sério "handicap" a seu favor, co-
1110 seja lutar em terreno conhecido.

Se é verdade que o factor campo
náo consegue pesar na balança daâ
probabilidades de modo a destacar o
quadro santista como provável ven-
cedor, não 6 menos certo que ha de
influir para que a victoria prevista do
quadro do Parque S. Jorge seja mais

verde esteja mais credenciado ao tri-
umpho, não falta raziio aquelles que
querem ver no conjunto luso da ave-
nida Pinheiro Machado um adversa-
rio de boas qualidades, capaz de con-
duzir o embate com brilho, ainda que
dentro dc menores probabilidades de
êxito. E sc o líder esta Indlcodo pa-
ra a victoria como é razoável nas
actuaes circumstancias, deve-se espe-
rar, tambem, em relação á equipe da
Portugueza praiana, quer pela situa-
ção vantajosa que desfruta deante dos
demais quadros da terra de Braz
Cubas, quer pela producção do seu
conjunto no presente certame, uma
apresentação destacada, que tenha o
effeito de revelar a potencialidade do
"onze" santista em maior evidencia
gnificativas victorias já alcançadas
no momento. E será para não des-
mentir perante os seus "fans" as si-
que os rapazes de Pinheiro Machado
irão envidar os melhores esforços con-
tra o vanguordelro do torneio, ali-
mentando a justa esperança de obter
um resultado compensador.

No terceiro c ultimo confronto da
tarde de hoje preliarão, no campo do

difficil, com o que se tem em perspe-, ip|ranRa, 0 quadro local e o conjunto
ctiva a realização de um suggestlvo
prelio em Villa Bclmiro.

Da.s duas outras pugnas marcadas
para esta capital é. innegavelmcnte,
aquella que será travada no campo
do Parque Antarctica. entre os con-
juntos do Palestra Italia e da A. A.
Portugueza, a que está despertando
maior interesse cm nossos círculos fu-
tebolistlcos.

Com effeito, muito embora o alvi-

1 tabeliã do campeonato brasileiro de futebol
A ESTRÉA DE S. PAULO SERÁ EM 29 DE DEZEMBRO — OS JOGOS FINAES SERÃO EFFE
CTUADOS NO MEZ DE JANEIRO — A SÉRIE FINALISTA DECIDffi-SE-A' NO ESTÁDIO DO PA-

CAEMBU' — OS JOGOS NESTA CAPITAL SERÃO A NOITE
A Federação Brasileira de Futebol 1

acaba de organizar a tabeliã do Cam-
pebriató Brasileiro dc Futebol do cor-
rente anno, estando determinado o seu
inicio para o próximo dia 28, com o
encontro Piauhy x Maranhão, em São
Luis.

A parte decisiva do certame começa-
ra com o 14.° jogo, quando São Paulo
entrará em scena, estando previstas
as finaes, da "série melhor de tres",
para os dias 8 e 12 de janeiro, sendo
possivel um terceiro encontro. Essa
série finalista será disputada cm nossa
capital ,caso a nossa representação, co-
mo é dc esperar-se, chegue a ella.

Como fora anteriormente combinado,
os jogos nesta capital serão efíectuados
no Estádio do Pacaembu', á noite, em
virtude da prohibição de actividades
esportivas 110 periodo do calor, que
abrangerá todo o mez de janeiro.

A tabeliã organizada é a seguinte:

PRIMEIRO JOGO: — Maranhão x
Piauhy — São Luiz, em 28 de novem-
bro, á noite.

SEGUNDO JOGO: — Pará x Ama-
zonas — Belém — Em 1.° de dezembro.

TERCEIRO JOGO: — Sergipe x Es-
pirito Santo — Bahia — Em 1.° de de-
zembro.

QUARTO JOGO: — Bahia x Ala-
gòas — Bahia — Em 4 de dezembro,
á noite .

QUINTO JOGO:— Ceará x Rio
Grande do Norte — Fortaleza — Em
8 de dezembro.

SEXTO JOGO: — Pernambuco x
Parahyba — Recife —Em 8 de dezem-
bro.

SÉTIMO JOGO: — Paraná x San-
ta Catharüia — Curityba — Em 8 de
dezembro.

OITAVO JOGO: — Vencedor do
primeiro jogo x vencedor do segundo
jogo — Belém — Em 8 dc dezembro.

RIO DE JANEIRO

SUCCURSAL DO "CORREIO PAULISTANO"
A Succursal do "CORREIO PAULISTANO", no Rio dc Janeiro,

transferiu a sua sédc para o EDIFÍCIO D' "A NOITE", á Praça Mauá

n.° 7 — 13.° andar, salas 1302, 1303 e 1324.
Tcièphones: 43-9917 c 43-9918.

OTAS CARIOCAS

NONO JOGO: — Vencedor do ter
ceiro jogo x vencedor do quarto jogo

Bahia — Em 8 de dezembro.
DÉCIMO JOGO: — Vencedor do

quinto jogo x vencedor do sexto jogo
Recife — Em 15 de dezembro.

DÉCIMO PRIMEIRO JOGO: —
Vencedor do sétimo jogo x Rio Grande
do Sul — Porto Alegre — Em 15 de
dezembro.

DÉCIMO SEGUNDO JOGO: —
Vencedor do oitavo jogo x vencedor
do nono jogo — Bahia — Em 22 di:
dezembro.

DÉCIMO TERCEIRO JOGO: —
Districto Federal x Estado do Rio —
Capital Federal — Em 29 dc dezem-
bro.

DÉCIMO QUARTO JOGO: — Ven-
cedor do décimo primeiro jogo x São
Faulo — São Paulo — Em 29 de de-
zembro, á noite.

DÉCIMO QUINTO JOGO: — Ven-
cedor do décimo jogo x vencedor do
décimo quarto jogo — São Paulo
Em 3 de janeiro de 1941, á noite.

DÉCIMO SEXTO JOGO: — Ven-
cedor do décimo segundo jogo x vence-
dor do décimo terceiro jogo — Capital
Federal — Em 5 de Janeiro de 1941.

DÉCIMO SÉTIMO JOGO: — Ven-
cedor do décimo quinto jogo v xence-
dor do décimo sexto jogo — (Primeiro
jogo finalista) — Em 8 de janeiro de
1941 — Em São Paulo, á noite.

DÉCIMO OITAVO JOGO: — (Se-
gundo jogo finalista) — Em 12 de ja-
neiro de 1941 — Em São Paulo, &
noite.

do Juventus. Os rapazes da Coluna
Histórica, tanto pelas suas ultimas
apresentações como pela situação fa-
voravcl a que fazem jus na classifi-
cação, mercê dc brilhantes victorias
obtidas no presente campeonato, es-
tão cotados para a victoria. Assim, ao
Juventus estará reservado um compro-
misso do qual ser-lhe-á difficil sair
airosamente, até pela clrcumstancia de
que. com mando do prelio, vê-se obri-
gado, pelos motivos conhecidos, a pre-
liar no próprio campo adverso, crean-
do com isso uma curiosa posição para
o Ipiranga que é a de ser visitante
em seu gramado... E para que se não
diga que a condição dc mandante é
simplesmente subjectlva, os sócios do
clube da Coluna Histórica pagarão en-
trada para ingressar no campo que
lhes pertence.

QUADROS PROVÁVEIS
Para os tres prelios desta tarde a

organização dos quadros será, possi-
velmente, a seguinte:

SANTOS — Cyro (Talladas): Neves
e Vianna: Ferreira. Gradin e Laurin-
do; Cláudio, Figueira, Raul, Molina c
Tom Mix.

CORINTHIANS: — Pio; Agostinho
e Chico Preto; Jango, Brandão e Di-
no; Tlte, Servllio, Teleco, Joanc e Ar-
thurzinho.

PALESTRA: — Gijo, Carnera e Jun-
queira; Garro, Oliveira e Del Nero;
Barcelona, Canhoto, Gabardinho (Eli-
sio), Lima e Echevarrleta. .

A, A. PORTUGUEZA: — Charré;
Bompeixc e Ary Fernandes; Cabo Ver-

de, Navarro e Anthero; Jeronymo, Ar-
mandlnho. Carablna, Rato c Bcrls-
tain.

JUVENTUS: -— Roberto, Dictão c
Tito; Paulo, Sabiá c Nlco II; Ferra-
ri, Marinotti, D'Avlla, Pasquera 'Ba-
dlh) e Grifo,

IPIRANGA: — Tuffy, Duilio e Ber-
gumó; Brito, (Armando) Gollardo e
Américo; Peixe, Alclo, Mlguelzinho, Lu-
perclo e Edmundo.

PROVIDENCIAS DA LIGA
A propósito dos jogos de hoje 110

seu certame principal, a Liga de Fu-
tcbol fez as seguintes escalações:

Santos F. C. vs. E. C. Corlnthlans
Paulista

Campo do Santos F. O: — Juiz de
2.03 quadros: Dino Janeiro.

Juizes de linha dc 2.os quadros: —
José Maria Vasquez c Ascanio da Sil-
va Bueno.

Chronometrista: Umberto Ragoni.
Palestra Italia vs. A. A. Portugueza
Campo do Palestra Italia.
Juiz de 2.os quadros:
Juizes de linha de 2.os quadros: Jo-

sé Pinto Barbosa e José Bento Fei-
jão.

Chronometrista: Faxino Salles.
C. A. Juventus vs. C. A. Ipiranga
Campo do C. A. Ipiranga.
Juiz dc 2.os quadros. Sylvio Del

Debbio.
Juizes de linha dc 2.os quadros: —

Luccas Mazetti e Raymundo Nogueira
Veiga.

Chronometrista: Pedro de Sousa.

PORTUGUEZA DE ESPORTES
VENCEU O HESPANHA

1 a 0 a contagem do prelio realizado
cin Santos no torneio official

Em prosegulmento do Campeonato
Paulista dc Futebol, pelejaram ante-
hontem 110 estádio "Ulrlco Mursa", em
Santos, as cquilies representativas da
Portugueza dc Esportes c Hespanha.

Foi vencedora a Portugueza, por 1
tento a 0, victoria essa que constitue,
em parte .castigo para os vencidos,
pois que não foram elles inferiores aos
seus antagonistas. Faltou, é verdade,
quem soubesse aproveitar as opportuni-
dades propicias, porém, não devemos
esquecer que mais atacou o Hespanha.

As turmas actuaram assim forma-
das:

HESPANHA: — René; Lulu' e
Jahü'; Botelho, Dino c SanfAnna;
Luizlnho, Ncstor (depois Castanha),
Rubens, Castanha (depois Ncstor) e
Arthur.

PORTUGUEZA: — Clemente; Pepi-
no e Oswaldo; Alberto, Jota e Barros;
Guanabara (depois Sandro), Charuto,
Sandro (depois Guanabara), Arthur e
Carmo.

No primeiro periodo nenhum dos an-
tagonlstas conseguiu abrir a contagem.
No periodo complementar, aos 33 ml-
mitos, a Portugueza de Esportes con-
quistou o tento da victoria por inter-
médio de Carmo.

Dirigiu a partida o sr. João Etzel,
cuja actuação foi fraca.

 No encontro entre os 2,°s qua-
dros, venceu a Portugueza por 4 a 2.

No gramado du Tramway Cantareira,
á João Theodoro, reallzou-gc, dia 15
do corrente, a partida entre os quadros
do Clube A. Flor do Braz e do Santa
Therezinha F. C.

O "Leão do Bresser" alinhou a r,e.
guinte turma: King; Chico, (cap.) c
João; Narciso, Sebastião c Armica;
Arthurzinho, Muna, Mica, Malhado e
Conde.
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•Sr Juvenal do Almeida, presidente da
C. A. Flor do Braz

O sr. Juvenal de Almeida fez en-
trega de uma flamula do clube da rua
Silva Telles ao Santa Therezinha. dis-
cursando por essa occaslão.

O campo se achava completamente
lotado, terminando o Jogo com o justo
empate de 1 ponto.

A' noite, na sédc do "Leão rio Brcs-
ser", foi servido, pela sua directoria,
aos seus torcedores e amigos, profuso
beberete, sendo homenageado, por esa
oceasião, o sr. Juvenal de Almeida,
presidente reeleito do club.

Os jogos de hoje do certame amador
A PRINCIPAL PELEJA SERÁ' DISPUTADA ENTRE O SANTO AMARO E O INDIANO — SYBIO

VS. ALVARES PENTEADO E ESTUDANTES VS. ARAGUAYA, OS DEMAIS ENCONTROS

RIO. 16.
O GRAMADO da rua Abílio, em S.

Christovam, será theatro. amanhã, da
sensacional peleja Vasco x Fluminen-
se, em disputa do campeonato de pro-
fissionaes da presente temporada.

A expectativa que reina nas rodas
esportivas da cidade é enorme, pois
o desfecho da partida trará em con-
seqüência o afastamento de um delles
do rol dos prováveis campeões deste
anno. Vencendo o Fluminense, este
terá dado um grande passo para a
conquista do titulo, collocando o Vas-
eo fora do certame. Em caso de em-
pate, o Vasco terá as suas pvobabili-
dades bastante reduzidas, pois preci-
sara que os dois lideres, Fluminense e
Flamengo soffram dois revezes para
poder entrar novamente na lista dos
prováveis campeões. Esta hypothese é
bem difficil, dado que os restantes
compromissos são num certo ponto de
vista fáceis e em pequeno numero.
Vencendo o Vasco, este ficará cm ter-
ceiro, tendo na sua frente o Flamcn-
go e o Fluminense, ficando este a um
ponto do líder.

Como vêm os nossos leitores o pre-
lio de amanhã é bastante importante
para o desfecho final do certame. Os
times serão os seguintes: Fluminense:
Batataes, Norival e Guimarães; Bio-
ró, Spinclli e Vicejiti.no; Adilson. Rus-
so, Rongo, Romeu e Hercules. — Vas-
eo: Chiquinho, Jahu' e Florindo; Da-
cunto, Zarzur e Argemiro; Manuel Ro-
cha, Alfredo I, Viiladonica, Gonzalez e
Orlando.

 NO CAMPO da Gávea teve
lugar, hontem, o encontro Flamengo-
S. Christovam, em disputa do campeo-
nato da presente temporada.

O grêmio local não teve difficulda-
de em derrotar o seu contendor, que
a<;iu fracamente durante o desenrolar
du pugna. Em nenhum momento amea-

GRUTA BAHIANA
Ra» Qalnttmo Boe«7UY»

!*.• 7«-B
Telephone, Í-ÍS19

HOJE: Legitimo Va-
tapa á Bahiana —
Cus-cús de peixe e
palmito — Sarapa-
tél — Muquécas de
peixe e camarões,
de ovos, etc.

AMANHÃ:
Mocotó à 6a-/j«HB„.;
hiana — Chin- ^.-ás*âa
chin de gal-
linha e maia

pratos. Todos os dias especiaes
empadinhas.

Dando prosegulmento ao seu cam-
peonato, escalou a Federação Paulista
de Futebol para hoje os seguintes jo-
gos: Santo Amaro vs. Indiano, Syrio
vs. Alvares Penteado e Estudantes
Paulistas vs. Araguaya.

A PRINCIPAL PELEJA
Em seu campo, sob a direcção de

juizes o representantes da A. A. Gua-
nabara, o Santo Amaro F. C. enfren-
tara o C. A. Indiano, numa luta de
grande importância e em que existe
ardente desejo de vencer tanto da par-
te de um como de outro quadro. Não
desconhecem os que acompanham de
perto o desenrolar do campeonato da
F. P. F. A., os magníficas "perfor-
mances" obtidas pelo Santo Amaro F.
C. desde o seu ingreso na entidade da
rua S. Bento, quando passou a obter
suecessivamente lídimos triumphos
frente aos mais aguerridos grêmios
amadoristas. Até a presente data ape-
nas soffreu uma derrota, cabendo este
feito ao C. A. Indiano, numa parti-
da arduamente disputada, cujo resul-
tado final aceusou a contagem de 2 a
1. A partida de hoje, em caracter de
"revanche", irá demonstrar a poten
cialidade desses dois grêmios rlvaes
amadoristas.

O local em que será levada a effeito
esta pugna é o estádio do Santo Ama-
ro F, C.

SYRIO VS. ALVARES PENTEADO
Será disputado no campo da rua Pe-

dro Vicente o jogo entre o Syrio e o
G. A. Alvares Penteado, sob as or-
dens de juizes e representantes do clu-
be visitante. Pouco mais capacitado

para a obtenção da victoria acha-se o
Syrio, cuja equipe, integrada por opti-
mos elementos como Mossoró, Moacyr,
Antunes, Vasco e outros, constituir-
se-á em forte adversário ao quadro
de João Fernandes, sem duvida um
rios que com mais ardor sabem lutar,
quer protegidos pela bôa estrella, quer
na adversidade. Portanto, não consti-
tuirá grande surpresa um suecesso al-
varista frente aos "cracks" de Jacob
Saliba.

ESTUDANTES VS. ARAGUAYA
No estádio da rua da Moóca, o Es-
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çou sequer a victoria do vice-lider, que
marcou mais um feito notável na sua
carreira esportiva.

Marcaram seis tentos sem se esfor-
çarem e acreditamos que. se se tivesse
realizado a partida em campo secco,
os locaes teriam assignalado um "pia-
card" mais arrazador. Dominaram com-
pletamente durante os 80 minutos, e o
adversário se limitou, salvo algumas
vezes, a se defender das avançadas
perigosas da vanguarda commandada
por Leonidas.

Venceu, pois, o Flamengo, por G
pontos a zero.

 O GRAMADO da avenida Tei-
xeira de Castro foi theatro na tarde
de hontem do prelio Bomsuccesso x
Madureira.

O estado lamacento do campo não
permittiu que os contendores praticas-
sem um futebol technico. O Madu-
relra em plano superior ao quadro lo-
cal, que não cumpriu hontem as suas
performances anteriores, colheu os
louros da victoria.

A contagem foi extravagante: 6 a 5
favorável ao Madureira.

O ATACANTE Waldyr. de Nicthe-
roy, ora em preparo 110 Flamengo, te-
ve a sua questão com o seu antigo
clube, o Fluminense, da vizinha cida-
de. resolvida favoravelmente. Em sua
ultima reunião a directoria daquelle
ciube concedeu o "passe" de seu ex-
atacante para o Flamengo. Por estes
dias Didi, como é melhor conhecido,
deverá firmar contracto com o qua-
dro campeão, indo formar no ataque,
entre Leonidas e Jarbas.

PARA amanhã, ás 9 horas, es-
<ão marcados os seguintes encontros
pelo Campeonato Juvenil da Liga Ca-
rioca de Basket-ball: S. Christovam x
Riachuelo, em Figueira de Mello; Ti-
jucá x Sampaio, no gymnasio de Con-
de de Bomfim; America x Botafogo
F. C, em Campos Salles.

Campeonato bancário de futebol
O ÍTALO E MINAS DIVIDEM AS HONRAS DA TARDE SEM ABRIR CONTAGEM — O NO-
ROESTE SOBREPUJA O SUDAMERIS — GERMÂNICO E BANCALLEMAN VENCEM POR AU-

SENCIA DOS ADVERSÁRIOS — OUTRAS NOTAS

dentaria compromette a saúde. Trate
dos dentes, quanto antes. E o dentis-
ta, por certo, lhe dirá que, para evitar
as caries e inflammações das gengivas,
é preciso combater o excesso de acidez
da saliva. Leite de Magnesia de
Phillips alcaliniza sua bocea e prote-
ge o esmalte de seus dentes.
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LEITE de MAGNESIA de

PHIUI" "
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tudantes Paulistas enfrentará o E. C,
Araguaya, debaixo das ordens de Jul-
zes e representantes do C. A. Lídia-
no. Será esta outra bôa peleja do tor-
neio amador, da qual deverá a equipe
de Paulo Sampaio cahir-se bem sue-
cedida, pois, encontra-se sufficiente-
mente homogênea e aguerrida para
não deixar-se abater facilmente. Con.-;-
tituirá num grande reforço ao quadro
alvi-celeste a volta de Carlinhos, o
optimo centro médio Araguayo que do-
mingo passado não integrou sua equipe.

DE TUDO UM POUCO

RÁDIOS PHILIPS - 1941
Aluados á sua tradicional bôa qualidade, estão os mais notáveis aperíeí-

çoainentos technicos em radio-receptoreõ. Todos esses novíssimos modelos.
Já se encontram á venda com os maiores distribuidores PHILIPS. Vendas
rm condições excepcionaes aos compradores directos.

RADIO-SERVICO
Prédio Martinelli. sala Z440. Phone: 1.3633. Cüitn Fo»t»I, I3S4

Das quatro partidas marcadas pela
Liga Bancaria de Esportes Athleticos,
para prosegulmento do seu campeona-
to de futebol, somente duas foram rea-
lizadas. Alguns dos clubes que oecupam
as ultimas posições na tabeliã, nesta
phase final do torneio bancário, des-
interessaram-se do derradeiro jogo, nu-
ma atitude pouco esportiva, servindo,
no entanto, para pôr em destaque qua-
dros, como o Germânico e Bancale-
man, cujos elementos compareceram em
campo animados do mais são espirito
esportivo para, com o seu melhor en-
thusiasmo, disputarem a partida final,
embora nenhuma esperança mais ali-
mentassem de attingir as collocações
principaes.

Assim, por não comparecimento dos
adversários, c Germânico A. C. ven-
ceu, em 1.° e 2.° quadros o C. A.
Banco de Credito Nacional e o E. C.
Bancaleman, pelo mesmo motivo, tam-
bem venceu, em ambos os quadros, o
Banco Portuguez A. C.

Os jogos realizados tiveram o se-
guinte transcorrer:
C. A. MINASBANK, 0 VS. C. E.

BANCO ÍTALO BRASILEIRO, 0
Mais uma vez os prognósticos dos

entendidos no "soecer" bancário fo-
ram desmentidos, pelo resultado final,
na partida em que se enfrentaram o
ítalo, segundo collocado e o Minas,
cujas anteriores exhibições não faziam
prever o honroso empate verificado. A
lógica mandava que se esperasse uma
fácil victoria do ítalo, já que, além
do Nacional do Commercio, era este
clube mais cotado favorito ao titulo
máximo de campeão bancário deste
anno. Entretanto, o Minas, apresen-
tando-se em campe com uma linha de-
fensiva em optima forma, soube man-
ter Intacto o seu arco até encerrar-se
a partida. Além da defesa, tambem.
coube a linha de médios destacar-se,
auxiliando bem os zagueiros e alimen-
tando. algumas vezes, o ataque. Os
avante "mineiros", além de algumas
avançadas bem urdidas, nada fizeram
qup correspondesse á boa exhlbição dos
seu* companheiros, perdendo optlmas

oceasiões de firmarem um triumpho,
principalmente, aos 35 minutos da pri-
meira phase, quando frente ás redes
confiadas a Schultze, um dos avantes
do Minas perdeu um ponto certo, fa-
zendo o mais difficil, isto é, chutando
a bola fora no momento em que, ven-
cido já o arqueiro, o balão se dirigia
para dentro do arco.

O ítalo teve a sua actuação costu-
meira e, podemos dizer, os seus ata-
quês foram mais numerosos, pondo di-
versas vezes em perigo o arco confia-
do a Mathias que, numa tarde feliz,
realizou defesas espectaculares. Fracas-
saram entretanto, os avantes do ítalo
nos remates finaes, o que occaslonou
ao clube a perda de um precioso ponto

Assembléa geral ex-
traordinaria da Fupe

A directoria da P. U. P. E. resol-
veu convocar, em sua ultima reunião,
assembléa geral, de accôrdo com o ar-
tigo 7.° dos estatutos, para depdis de
amanhã, ás 21 horas, em primeira con-
vocação, caso haja maioria de repre-
sentantes dos Centros filiados, ou ás
21,30 horas, com qualquer numero, cuja
assembléa geral extraordinária obede-
cera á seguinte ordem do dia:

a) — Eleição para o cargo vago de
2.° thesoureiro, preenchido interina-
mente, de accôrdo com o artigo 15.°,
letra "q", pelo universitário Luis An-
tonio Sampaio Doria;

b) — apresentação da proposta do
director do Estádio Municipal á P. U.
P. E., afim de ser discutido;

c) — augmento de annuidade paga
pelos Centros filiados;

d) — varias.

DR. ZEFERINO DO AMARAL
e OB. CI.AUDINO DO AMARAL

Esp op. Estômago. Fígado. In'rs-
tino. Mol. de Senhoras. V. rjrlna-
riai. Cons. Rua 7 de Abril, 33S. —
(2 ás 6). Res.: Rua Novo Horiton-

te. 18 - Telephone. 4-7817.

na tabeliã. Os médios cumpriram bem
a sua tarefa, o mesmo se podendo af-
firmar dos zagueiros. Schultze, nas
poucas vezes, em que foi empenhado,
interviu com segurança e opportuni-
dade.

Nos minutos finaes, a linha atacan-
te do ítalo, forçou sobremaneira o re-
dueto final do Minas, procurando o
almejado triumpho; entretanto, a pre-
cipitação nos arremates, tornaram im-
possivel o desempate.

O juiz apitou correctamente esta par-
tida, mantendo a devida imparclall-
dade e assignalando com exatidão to-
das as faltas praticadas.

Os quadros estavam assim alinha-
dos:

C. A. MINASBANK — Mathias,
Rodrigues. Soulier, Valentini, Carva-
lho, Monteiro, Walden, Amaro, Ivo,
Henrique e Antoninho.

C. E. BANCO ÍTALO BRASILEIRO
— Schultze, Oliveira, Januário, Crea-
do, Moacyr, Oswaldo, Accaclo, Torres,
Mongelli, Decio e Roque.

Na preliminar venceu o Minas por
2 a 0.
CE. BANCO NOROESTE 4 VS. SU

DAMERIS CLUBE, 0
No campo do Orion realizou-se esta

partida com regular assistência. No
primeiro tempo, houve certo equilíbrio
de forças presenciando-se um jogo bem
disputado com ataques de ambos os
quadros. Esta primeira phase terml-
nou com a victoria de 1 a 0 favorável
ao Noroeste.

No segundo periodo, quasi ao fina-
lizar a partida foi assignalado o se-
gundo tento do Noroeste. Após este
ponto houve grande desanimo entre os
defensores do Sudameris, principalmen-
te os atacantes, aproveitando-se disso
o Noroeste para marcar mais dois pon-
tos.

Com o severo e Injusto resultado de
4 a 0 finalizou esta peleja, devido prin-
cipalmente á desorganização verifica-
da entre os defensores do Sudameris
nos últimos minutos.

O iuiz, sr. Bruno Nina «pitou im-
parcialmente.

CUMPRINDO o seu calendário es-
portivo, a Federação Athletica dos Es-
tudantes realizará, no Rio, nos proxl-
mos dias 23 e 24 do corrente, o certa-
me universitário do esporte base.

Varias representações de estudantes
participarão desse importante cotejo,
que servirá para estreitar ainda mais
os laços de amizade que unem as es-
colas no nosso paiz.

Foi organizado o seguinte program-
ma: 100, 200, 400, 800, 1.500 e 3.000
metros rasos, 110 metros com barreiros,
revesamento de 4x100 e 4x400 metros;
saltos de altura, distancia c vara; ar-
remessos de disco, peso e dardo .

* *
A FEDERAÇÃO Chilena dc Futebol

annuncia estar assegurada a participa-
ção da Argentina, Uruguay, Equador e
Peru', no Campeonato Sul-Americano
dc Futebol, a realizar-se na 1." quinze-
na dc fevereiro de 1941, por oceasião
das commemorações do 4." centenário
da fundação da cidade dc Santiago.

Actualmente, negocia-se a ida de um
quadro colombiano.

Projecta-se a realização de 15 parti-
das, as quaes serão disputadas no Es-
tadlo Nacional de Santiago.

* *
IMPORTANTES medidas vem de to-

mar a Commissâo Technica da Federa-
ção Brasileira de Basketball para o
preparo do nosso seleccionado que nos
representará no próximo sul-americano,
a realizar-se no Chile, no anno vin-
douro.

Um novo critério será levado a ef-
feito para a escolha dos nossos selec-
cionados: os quatro principaes centros
de cestobol nacional: Estados do Rio,
São Paulo, Minas e Distrlcto Federal!
formarão os seus seleccionados entre
si disputarão varias partidas. O ven-
cedor dessa competição servirá de ba-
se para a escalação definitiva da nos-

sa representação, sendo escolhidos
tambem os elementos que melhor se
conduzirem durante o certame.

Todos os jogos, possivelmente, serão
effectuados no Rio e os jogadores con-
vocados ficarão ali concentrados até o
momento da partida.

* *
NO PRÓXIMO dia 15 de dezembro

será realizado o campeonato brasileiro
de cyclismo, sob o patrocínio da Con-
federação Brasileira de Desportos.

O certame deste anno contará com a
presença dos maiores "azes" do petial
em nosso paiz, devendo concorrer os
Estadas do Rio, São Paulo. Rio Grande
do Sul. Paraná e Districto Federal.

* *
O MADRID F. C„ grrmio varzeano

desta capital, defrontou-se ànte-hon-
lem. dia 15, no Rio. com o quadro rio
Confiança F. C. um dos bons gre-
mios suburbanos guansbarinos.

A luta foi árdua e movimentada, ve-
rifleando-se um empate por 2 pontos,
o que lhe garantiu a posse da baila ta-
ça "Cc.sa Fidalga", por ter vencido o
seu antagonlsta na partida realizada
nesta capital.

* *
ESTA' aqui um das casos esteava-

gr.ntes muito ao gasto dos norte-ame-
ricanos e que nos transmitte o telegra-
pho:"Nova York, 15 (Reuter) — Foi se-
pultada a famosa égua "Chilena", ven-
cedora de provas esportivas memora-
veis, em tres continentes.

Foram-lhe prestadas honras mílita-
res. inclusive salva de tiro e rufo de
tambores. Compareceram officiaes Je
varias armas, e guarnição inteira ii»
forte "Vodevorth", 

que vae perpetuar
a égua com um monumento no seu tu-
mulo, e as autoridades consulares chi-
lenas nos Estados Unidos."
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Um interessante programma de7 pareôs será cumprido
no festival da tarde de hoje no Hippodromo Paulistano
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OS PRÊMIOS "V ELIMINATÓRIO" E "IMPRENSA" SÃO AS CARREIRAS DE HONRA DA TARDE, PROMETTENDO DISPUTA EMOCIONANTE - DETALHADOS INFORMES
SOBRE AS VARIAS PROVAS - PROGRAMMA, PALPITES E MONTARIAS - OS QUE NÃO CORREM - 0 PROGRAMMA A SER DESENROLADO NO PRADO DA GÁVEA

iíesidewi Inquestionavelmente nos prêmios "V Eliminatório" c "Impren-
sa" os dois grandes attractivos do festival da tarde de hoje no Hippodromo
Paulistano. E essas carreiras de modo algum deixarão de ter a disputa
magnífica quc sc esfiera, uma vez que os cavallos que lhes integram o campo
são, com pequenas excepções, animaes que mostraram já sufi (cientemente
rio çtianío síio capazes...

O tempo, é certo, unda meio confuso. Até nem parece que a prlmuvcra
vive por ahi enchendo tudo de flores! Uma chuvinha perversa envolve a.
cidade, de espaço a espaço, e um frio que nos traz saudades do inverno está
obrigando o paulistano a volver suas vistas para os sobretudos que, ha se-
manas já, estavam recolhidos uo, guarda-roupas... Mas • o affeiçoudo,
quando se trata de ir ao prado, pouco ou nada liga a inconstância, do
tempo. A paixão peto esporte preâilecto insensíbiliza-o á intempérie. E faça
sol ardente, varra a metrópole um vento cortante, cahiam do céo pesados
aguaceiros, náo falta ao prado, -pois é ali quc elle se diverte e retemjseru
o espirito depois dc vários dias de tarefa árdua e incessante. Contemos,
pois, hoje com uma tarde cheia no hippodromo da rua Bresscr. Contemos
com o enthusiasmo de sempre, com esse enthusiasmo que faz milagres como
o verificado na corrida de ante-hontem. E, confiantes, prevejamás ao fes-
tival a que vimos alludindo um suecesso que seja bem a confirmação do
prestigio que a nossa gente empresta ás domingueiras do turfe local.

Voltando a falar nas carreiras acima referidas, devemos adeantar qucellas não estão da fácil jsrognoslico como á primeira vista parece. Os vários
concorrentes dispõem, mais ou menos, de recursos idênticos, de forma que,
nessas condições, todo e qualquer juizo do chronista a propósito não deixa
de ter o seu "quê" de temerário.

No "V Eliminatório" medirão forças seis platinos du ultima importa-
ção. E, embora sendo certo quc Miss Gloria, Aguatero e Vihuela dispõem
do maior numero de j>robabilidades, u ninguém é dado duvidar do eventual
exito dos competidores restantes, principalmente de Madrileno e Maeztu',
que pouco ou nada nos disseram até agora, mas que estão melhorando dc
dia para dia.

Sympathico, Grand Slam, Rami, Papary c Haui são os candidatos aos
seis contos do parco "Imprensa". E o que poder dizer-se a seu respeito?
.4pc*ias isto: quc suas forças regulam, não devendo, portanto, nos surpreen-
der com o resultado verificado, seja elle qual seja. Naturalmente que, pela
uliíma^ corrida de Sympathico, esse filho de Stayer deverá arrebanhar mais
um triumpho para as suas cores. Logrará, todavia, o neto de Enero con-
lirmar sua, actuação transada? Desta vez, achamos dijficil o seu suecesso.
E' quc a seu lado, com Grand Slam e Papary, seus concorrentes na corrida
psasada, competirão Rami e Haui, c estes parelheiros, que luzem resplan-
decente estado, nos parecem em condições mais que sufficientcs para o en-
frentar auspiciosamente.

De qualquer modo, isto é, seja este ou aquelle o ganhador do prelio
em questão, uma coisa salta a nossos olhos: é que o desenrolar do "Im-
prensa" será fértil em lances hippicos dignos de registo, c isso é o quc im-
porta aquelles que, unindo o útil ao agradável, não costumam separar o
interesse que lhes possa advir da casa da "poule", da paixão qve lhes
desperta uma disputa de sensação.

NOSSOS INFORMES SOBRE OS
SETE PAREÔS

1.° pareô — Prêmio INI-
TIUM "A" — 8:000$ —
1:600$ e 800$ — Dist.
1.450 metros. — 14 horas

(1 Tamboril, A. Gutierez
1)

(2 Quinzinho, Nascimento

(3 Belzezu', A. Arthur ...
2!
(4 Laminur, A. Rosa .. ..

(5 Beguin, P. Vaz

Kilos
55

55

55

55

55
31

(6 Opalino, L. Acuna (ap.) 55

(7 Oberty, A. Nappo ,. .. 55
4|8 Capelo, J. O. Silva - - .. 55

(9 Bengal, Ignacio  55
Indicamos nesta carreira, como mais

viáveis, Laminur, Tamboril e Belze-
bu'*-sendo que pela lógica a disputa
deverá decidir-se entre Laminur e
Tamboril. Em Capelo, Opalino e Ober-
t.y, não acreditamos. E consideramos
um tanto viáveis Bengal e Quinzinho,
visto, ao que nos informaram, terem
melhorado sensivelmente.

2." pareô — Prêmio PRO-
GREDIOR "B" — 14,30
horas — 6:000$ e 1:200$
— Dist. 1.450 metros.

Bolina, d. correr .." Boipeba, Nascimento ,.
Zafra, J, O. Silva .. .." Dilca, A. Rosa .. ,, ..
Pepita, P. Vaz

<i Thuya, A. Gutierez .,

Kilos
55
55
55
55
55
55

(5 Batuira, Ignacio  55
Nossa favorita é Pepita, que difficil-

mente levará a peor no cotejo. Para
?. dupla, ou Zafra ou Batuira. Me-
r:os possíveis Bolina, Boipeba, Dilca e
Thuya. Como, porém, se trata de pa-
reo cujas concorrentes não primam
pela regularidade de suas "perfor-
"-nances", não hesitamos em dizer
que, no que respeita ao segundo lu-
gar, pode haver surpresas. s

do-se de animal de certo valor, cha-
memos para elle a attenção de nossos
leitores. E Pachuca e Monteza, se
bem que éguas de qualidades innega-
veis, achamos que a cartada lhes é
bastante difficil.

5.° pareô — Prêmio 5.° ELI-
MINATORIO — 16 ho-
ras — 10:000$ — 2:000$
e 500$ — Distancia 1,800
metros.

1
2

(3
3)

MISS GLORIA, Gonzalez
MAEZTU', Nascimento .
AGUATERO, S. Godoy .

Kilo;
56
58
57

56

56

(4 KILVA, Tlmotheo ..

(5 VIHUELA, P. Vaz ..
4)

(6 MADRILENO, J. O. Silva 58
Impõem-se aqui, pela lógica, essa

malsinada lógica que tantos desarran-
jos nos causa, Aguatero, Vihuela e
Miss Gloria, concentrando-se mais
nossas attenções na formula Aguate-
ro-Miss Gloria. Maeztu', de todos os
animaes da optima importação Iru-
legui o que até agora menos mostrou
bons' predicados, pouco deverá fazer.
E o mesmo se pôde adeantar em re-
lação a Madrileno e Kilva, já que um
e outra não lograram ainda nos dar
a mais leve impressão.

3.° pareô — Prêmio PRO-
GREDIOR "A" — 15
horas — 8:000$ e 1:600$
— Dist. 1.650 metros.

Maléo, A. Rosa ..
1. Blues, Gonzalez ., .,

'3 Trapezio, E. Silva
3|

(4 Quasimorio, J. O. Silva

(5 Fetiche, P. Vaz .. ..

Kilos
55
55
55

56

55

(6 Luminoso, A. Gutierez .. 55
Está, a julgar pela corrida anterior,

o remate desta prova á mercê de Ma-
leo e. Blues. Comtudo, é necessário
reparar na presença de Trapezio na
competição, já que esse crioulo do
Haras "Piahy". apesar de indócil,
está á altura dc medir forças vanta-
josamente com aquelles. Pouco nos
impr-issionam os restantes. Mesmo as-
fim. Luminoso é merecedor de certa
attenção.

4." pareô — Prêmio COM-
BINAÇAO — 15,30 ho-
ras — 5:000$ e 1:000$
— Dist. 1.800 metros.

Kilos
58
51

Marabô, J. Montanha
Montesa. Tlmotheo ..

Favius, P. Costa  56
(3 Pachuca, A. Tucilo (ap.) 49

(4 Resgate, Nascimento .. 55

6.° pareô — Prêmio IM-
PRENSA — 16,30 horas

—6:000$ e 1:200$ —
Dist. 1.800 metros.

Kilos
, 1 SYMPATHICO, P. Vaz .. 59

GRAND SLAM, A. Gutie-
rez  56
RAMI, Gonzalez .. ,. ,, 56

(4 PAPARY, Timotheo .. .55
4)

(5 HAUI, A. Rosa  53
Duvidamos que Sympathico' confir-

me sua corrida anterior, razão pela
qual vamos indicar: para o vencedor,
Rami, que anda correndo uma enor-
midade; e para o segundo lugar, Grand
Slam, que perdeu em seu compromis-
so anterior em virtude da séria luta
que teve de sustentar com Soloma.

Papary nos parece decadente, o que
não quer dizer esteja elle fora das
cogitações dos "technicos". E Haui,
que voltou ha pouco do st;!, onde não
chegou a dizer ao que foi, o reputa-
mos capaz de marcar brilhantemente
sua "entrée".

7.° pareô —• Prêmio EXTRA
17 horas — 4:000$ —
800$ e 400$ — Dist. 1.659
metros.

II
(1 Itanino, P. Vaz .
I
(" Itavilla, B. Garrido ,.

A. Nobrega

Kilos
52

54

(2 Secretario,
(ap.)

21" Superfina, Nascimento .
(3 Neurgile, A. Nappo .

52
50
52

(5 Midas, Ignacio .. . 52
4)

(6 Amilcar, Gonzalez  58
Destacamos, para o primeiro e se-

gundo lugares, Marabô e Favius, pa-
recendo-nos que o triumpho deverá
sorrir ao cavallo do Stud Senise. Mi-
das e Amilcar formam parelha de
respeito, não ha duvida. Será, po-
rém, que elles logram impor-se ao duo
por nós indicado?

Sobre Resgate nfio temos informes
precisos, o que nfio impede, tratan-

(4 Ataque, Gonzaelz 52
315 Faz de Conta, A. Tucillo

(ap.) 50
(6 Ardorosa, N. Pereira (ap.) 50

(7 Altair, E. Silva  52
4|8 Atrazado, A. Altran (ap.) 52

(9 Arak, Ignacio  52
As forças sáo Itanino, Ataque e Al-

tair, náo sendo poucas as esperanças
que ha no suecesso do representante
do Stud Cintra. A parelha do Stud
Assumpcao, a postos, poúcsdo dar-se
entanto, que Secretario mais uma vez
deixe de corresponder.

Retornam Ardorosa e Arak, a res-
peito dos quaes nada nos disseram
que possa fazer luz acerca de suas
probabilidades. Dos demais, exce-
ptuado Atrazado, nfio gostamos.

PALPITES DO "CORREIO
PAULISTANO "

TAMBORIL-Belzcbu'
PEPITA-Batulra ,
FAVTÜS-Marabô

? AGUATERO-Vihuel?.
RAMI-Grand Slam
ITANINO-AItair

DOENÇAS DO FÍGADO, VESICULA BILIAR E INTESTINOS
PARASrrOSE INTESTINAL (AMEBIASE, OIARDOSE, ETC.)

DR. LAURO TORRES DE REZENDE
Cons.: Rua Benjamim Constant, 77, 4.° andar - Das 15 ás 18 horas

Telephone 2-1883

HIPPODROMO BRASILEIRO
Jockey Clube fará cumprir cm

seu festival de hoje o seguinte pro-
gramma:
1.» carreira — Prêmio BURU"

1.500 metros — 10:000$.
A's 13,20 horas.

Kilos
Zacaria, V. Andrade .... 55
índio, C. Pereira ... .. 55
Inhandui, P. Simões . ,, 55
Astor, Canales ..... ,, 53
Caocira, Salustlano ,, .. 53
Brutus, J. Morgado 55
Barulho, Zuniga ... ,, 55" Brazão, A. Molina .- 55

2" carreira — Prêmio HALL
MARK — 1.500 metros —
5:000$ — A's 13,50 horas

Kilos
Gagé, A. Molina 58
Brazador, C. Pereiar ... 55
Xaveco, J. Santos 57
Lafayettc, A. Guadalupe .. 54
Mlst, O. Serra 48
Pojaquara, P. Simões .... 50" Lindaia, Canales .. • 51

carreira — Prêmio MIRA-
GAIO —¦ 1.500 metros —¦
5:000$ — Com descarga —
A's 14,20 horas.

Kilos
Diccionario, O. Santas ... 52
Raio do Luar, A. Gomez 52
Sanguenol, Salustiano ..
May-be, J. Morgado ..
Meuarco, Reduzino
Verônica, O. Macedo ..
Susan, H. Molina ..
Mondesir, J. Mesquita
Imbetlba, R. Urbina ..

55
52
53
48
58
55
48

4.° carreira — Prêmio QUATI
1.600 metros — 5:000$000 —
Com descarga — A's 14,50
horas.

Anajá (XX)
Oiticoró, P. SimCes ..-,,
Myathan, P, Simões .
Zenobia, O. Fernandes
Prateada, Mesquita ..
Bradador, H. Soares ..
Blue Boy, J. Morgado
Califórnia, O. Serra ..
Blue Boy, J. Morgado
Califórnia, O. Serra ..

Kilos
58
52
52

¦56
54
53
54
50
54
50

7."carreira —¦ Prcmlo TAOY —
1.000 metros — 6:000$000 -—
"Betting" — A's 10,40 ho-
ms.

Kllos
Durte, Felix Cunha . ..52
Palhaço, H. Soares .... 52
Acrobata, A. Molina ... 58
Altona, Zuniga  56
Kid Gallahad, J. Morgado 55
Malisana, D. Ferreira .. 50
Campo Real, Geraldo . ..52
Mohu', O. Serra 52

Dardo, Salustiano  52

5." carreira — Prêmio Clássico
IMPRENSA FLUMINENSE -
1.800 metros — 15:000$000
— A's 15,25 horas.

Bamum, Saiustiano
Bandido, A. MolinaBolero, Zuniga .. .
Zoroastro, P. SimõesBauá, Canales .. .
Talvez, Geraldo ..Moníta, Reduzino .

Kilos
50
53
50
50
50
50
53

6,a carreira — Prêmio CAMI —
1.200 metros — 10:000$000
— "Betting" — A's 16 ho-
ras.

Kilos
Soberano, H. Soares ,. 55
Pitangui, Salustiano 55
Galico (N|C|) 55
Ponche Verde, V. Andrade 55
Carocho, Mesquita .... 55
Pólo, C. Pereira ...... 55
Bornéo, Zuniga 55
Bougainville, A. Molina .. 55
Aventureiro, Walter .. .. 55

10 Tiberlum, D. Ferreira .. 55
11 Sanharó, Canales 55
12 Jurado, P. Simões ., ,. 55

8.a carreira — Prêmio CHEERIO
1.600 metros — 6:000$000
"Betting" — A's 17,20

horas.
Kilos

Figurante, D. Ferreira .. 53
Almoravides, Geraldo .... 53
Ih! Ta! Tan!, Mesquita .. 58
Buster Keaton, Walter .. 53
Rigueira, P. Simões . .. 51
Marauira, Canales , 52
Jarandina, O. Serra .. 53

OS QUE NAO CORREM
Não serão apresentados a disputar

os pareôs em que haviam sido alis-
tado para o festival de hoje no prado
da Moóca os parelheiros Belzebu',
Bolina e Dilca, cujos "forfaits" de-
ram entrada hontem na secretaria do
Jockey Clube.

O INICIO DO "MEETING"
O primeiro pareô da reunião de

hoje será disputado ás 14 horas em
ponto.

TURFE INGLEZ
MANCHESTER, 16 (Reuter) — Após

um grande lapso de tempo, Manches-
ter teve a opportunidade de assistir
uma grande prova hippica, conhecida
sob o nome de "Manchester November
Handicap".

Venceu o cavallo "Beinn Dearg", de
lord Zetland, montado pelo jockey Ne-
vett. Chegou em segundo lugar, por
meia cabeça, o cavallo "Longriggan"
pertencente ao major Cayzers, e em
terceiro, a tres corpos, o cavallo "Bell-
mann", períencente á sra. Corbetts.

O primeiro collocado saltou á frente
loog após a sahida sendo entretanto
dominado por "Longriggan". Entre-
tanto "Beinn Dearg" num esforço vio-
lento passa á frente de seu advelsario
poucos metros antes do disco de che-
gada. t

O vencedor cobriu o percurso de mi-
lha e meia no tempo de 2'42" e 3|5.

jj ENGENHEIRO MECÂNICO §
tí Grande Companhia precisa de 11°» um, de preferencia brasileiro, para«! superintender nflicina e garage.
»t Deve possuir bastante experiência
XI em toda a especio dc concertos ii
.. manutenção dc vehiculos, transpor- !<
.. to o motores Dlcscl. Responder in- •*
.. dlcando ordenado, cdade, com dela- "
.. lhes de experiência, para a Caixa 2*
j: Postal, 14(1 — Rio do Janeiro. 8« ~«•::««::::{::«««:::«::«:::{::*::::::?::::?¦

PUBLICAÇÕES
ESPORTIVAS

::

"VIDA PALESTRINA"
Encontra-se em circulação a revista

palestrino que trata das actividades in-
ternas do clube da Água Branca e do
esporte em geral. A "Vida Palestrina"
do corente mez, conta com variado einterssante material esportivo desta-
cando-se, entre outros, os seguintes:"Aspecto da viagem do Palestra ao
Norte", "Campeonato Brasileiro de
Athletismo de 1940", Bola ao Ces-
to, etc.

HOSmOS CnPITQLISflÇflD':-s/ir
I CAPITAL i J.OOOiOMJOOO • REALIZADO t U00;000J000 '

SEDE SOCIAL: 87. RUA DO OUVIDOR. 87 - RIO DE JANEIRO

RESULTADO DO SORTEIO DO CORRENTE MEZ:
YKJ FIS IOO UUZ ORV WYV CRJ MET

OS SORTEIOS SAO REALISADOS NOS DIAS 16 DE CADA ME, OU NO DIA ÚTIL 1MMEDIATO.
NA SEDE SOCIAL, AS 12 HORAS.

Succursal de Sáo Paulo: Rua Alvares Penteado, 24 — 2." andar (Predio Santa Maria)
Caixa Postal, 2.798 — Telephone--: 2-8707 e 3-1382

"¦ ¦*¦ ¦ ..  ¦ —" — ¦¦¦—i ni-i— ii ¦*¦-.¦¦¦. ¦¦ ,, — -,,—- , .,. _. . ,n

Competição natatoria inter - estadual
REALIZOU-SE NO RIO A PRIMEIRA FARTE DA COMPETIÇÃO INTER-CLUBES PAULISTAS E
CARIOCAS PARA O PREPARO DE NOSSA REPRESENTAÇÃO AO SUL-AMERICANO — O

GERMANIA A' FRENTE DO CERTAME
5.a PROVA

Será preciso
para o universitário disputar campeonato

RIO, 16 (Da succursal, via VASP) —*.
Correspondeu á expectativa a primeira
parte da competição de natação rea-
lizada hontem, á noite, na piscina do
Clube de Regatas Guanabara, em pre-
paro para o proximo sul-americano.

Um único recorde foi registado, na
prova de 200 metros, nado livre, na
qual Piedade Coutlnho, do Flamengo,
bateu o recorde brasileiro, que se acha-
va em seu poder, por 4 décimos de
segundos. Foi um feito notável, que
serviu para positivar o estado de apu-
ro em que se encontra. Piedade, por
estes dias, irá tentar bater o recorde
sul-americano dos 1.500 metros. Hon-
tem, se não fosse a baixa temperatura
e numa piscina de 25 metros, a glo-
riosa nadadora flamenga teria regista-
do mais um recorde na sua carreira
esportiva. Otto Jordan, do Germania,
foi outra figura destacada da compe-
tição, vencendo duas provas: 100 me-
tros, nado livre, e 200 metros, nado de
peito. Está em fôrma o nadador do
Germania; Paulo Fonseca e Silva ven-
ceu os 200 metros, de costas, derrotan-
do Helmuth e Ivan.

Atravessando um periodo áureo na
sua carreira, Paulinho vem ultimamen-
te triumphondo seguidamente, paten-
teando que está em excellentes condi-
ções de preparo. Cecilla Heilbom con-
firmou o seu prestigio de melhor es-
paldista brasileira, tendo encontrado
em Sieglinda adversaria de valor. José
Carlos Pinto reappareceu em grande
fôrma, marcando 5' 15" sem se empre-
gar a fundo. Maria Lenk, a campionis-
sima, venceu os 100 metros. Não mar-
cou porém bom tempo. , Parece que
está fora de fôrma, pois ha muito tem-
po não apparece em publico.

No computo geral, o Germania figu-
rou em primeiro lugar, devendo, salvo
alguma surpresa, que não acreditamos,
encerrar em primeiro lugar na parte
final do certame, inscrevendo o seu no-
me na "Taça Luis Aranha". Em se-
gundo collocou-se o Fluminense, ten-
do em terceiro o Flamengo. Este não
apresentou a sua equie completa, como
era de desejar. Scyla, Lygia, Túlio,
Armando, Athenar, estiveram ausentes.
Os demais clubes tiveram actuações
apagadas, apparecendo um ou outro

licença
em nutras entidades

UM DOS ITENS PRINCIPAES DA REGULAMENTAÇÃO EXPOSTOS PELO SR. MINISTRO CA-PANEMA NO III CONGRESSO UNIVERSITÁRIO DE ESPORTES - DECLARAÇÕES, A RESPEI-TO. FEITAS AO "CORREIO PAULISTANO" PELO ACADÊMICO CID NAVAJAS. CHEFE DADELEGAÇÃO PAULISTA A ESTE CONCLAVE
Afim de tomar parte nos trabalhos

do III Congresso Universitário Brasi-
leiro de Esportes, seguiu dia 5 p.( p.
para o Rio a delegação da Fupe, che-
fiada pelo universitário Cid Navajas.

Tambem faziam parte da delegação
os universitários Roberto* Barbosa, José
Gomes Talarlco e Sallm Árida.

Com o propósito de melhor informar
os leitores sobre os resultados dos de-
bates dessa importante reunião, pro-
curamos ouvir o chefe da delegação
paulista, que já se encontra nesta ca-
pitai.

IMPRESSÕES DE CID
NAVAJAS

Sciehte do nosso objectivo, Cid Na-
vajas adeantou-nos o seguinte:

— Este congresso foi convocado pelo
presidente da Cube, para o fim de nelle
ser discutida a regulamentação do es-
porte universitário e para serem dados
os primeiros passos e mpról da rea-
lização dos IV Jogos Universitários
Brasileiros, marcados para o mez de
julho de 1941.

A abertura solenne do congresso rea-
lizou-se na noite do dia 5, no salão
nobre da Escola Nacional de Musica,
a ella comparecendo as altas autorl-
dades. Presidiu a sessão o Ministro
Gustavo Capanema.

Discursou, inicialmente, o presidente
da Cube, que expõz os motivos da-
quella convocação, fazendo notar o
interesse que despertava o conclave,
onde 8 Estados se representavam: São
Paulo, Districto Federal, Minas Ge-
raes, Estada do Rio, Bahia, Pernam-
buco, Pará e Paraná.

Ao encerrar a sessão o Ministro Gus-
tavo Capanema chamou a attenção dos
universitários do Brasil para o interes-
se que o governo federal estava de-
monstrando com os esportes universl-
tarios, e, ainda, para a regulamenta-
ção do referido esporte, que, dentro de
poucos dias, se tornaria plena realido-
de. E, terminando, s. s. convocou para
o dia lmmediato, ás 15 horas, em seu
gabinete, ai.' sessão plenária do con-
gresso.

OS PRINCIPAES ITENS DA RE-
GULAMENTAÇAO

Nesta sessão — proseguiu Navajas,

—- s. s, expôz aos congressistas os itens
principaes da regulamentação, mós-trando o motivo de cada resolução.

Dentre os principaes pontos da re-
gulamentação, que interessam a nósuniversitários, destacamos: — a neces-sidade de licença para o universitário
disputar campeonatos em outras en-tidades, pois em principio o, universl-tario só pôde disputar torneios entreuniversitários; o governo auxiliará mo-ral e materialmente os esportes uni-

Campeonato Estu-
dantino de Futebol

AS REPRESENTAÇÕES DA ESCOLATECHNICA E DO CESARIO DE CAR-VALHO DECIDIRÃO HOJE A LIDE-RANÇA DA SERIE BRANCA — PRO-
VIDENCIAS DA LIGA

Com o empate de um ponto obtidono jogo de domingo ultimo, entrarãoem scena hoje as representações doDepartamento da Escola Technica deCommercio e da Associação Esportiva
e Cultural Cesario de Carvalho, emdisputa da liderança da série branca,
onde se encontram empatados com 4
pontos perdidos.

Este embate do certame estudantino
vem sendo aguardado com bastante in-teresse por ambos adversários que es-tão preparados para a luta decisiva.

A julgar-se pelo valor dos dois con-
juntos estudantis, é de se esperar quena manhã de hoje teremos uma par-tida suggestiva, animada e dlscipli-
nada.

Para este jogo, a Liga Estudantina
escalou o seguinte Juiz e represen-
tante:

Juiz dos primeiros quadros: Antônio
Laino.

Representante official, Walter Bar-
bosa de Mello.

Em caso de empate, haverá proro-
gações suecessivas.

versitarios, devendo as entidades soli-
citar ao Ministério da Educação o que
precisarem; a mudança de denomi-
nação da Cube, passará a chamar-se
Confederação Brasileira de Desportos
Universitários, (CBDU); em virtude
da necessidade de uniformização quan-
to ao emprego da palavra "desporto"
preferindo "esporte"; a mudança da
sede da Cube para o Rio, pois não ha
mais motivo para permanecer fora de
lá.

Após explicar toda a regulamenta-
ção o sr. Ministro disse que o governo
apoiaria integralmente a realização dos
IV Jogos Universitários Brasileiros, no
proximo anno, no Rio.

CONTRIBUIÇÃO DA FUP
Antes de ser encerrada a sessão íoram
designadas as diversas commissões quedeviam apresentar seus trabalhos den-
tro de tres dias. Eu e Roberto Petiz,
presidente da F. A. E., fomos encar-
regados de fazer a revisão dos Estatu-
tos da Cube, entrozando-os dentro da
regulamentação, que nos fora exposta
pelo Ministro. No dia 9, antes de re-
gressar, tive oceasião de apresentar ao
congresso o projecto de reforma, quefoi approvado, sendo entregue ao Mi-
nlstro da Educação, que fará uma nova
revisão, e, numa portaria do Minis-
terio baixará os Estatutos, da Cbdu.

Esquecla-me de dizer que logo na 1."
reunião do congresso, a directoria do
Cube, no Intuito de facilitar os tra-
balhos, demittiu-se collectivamente. A
regulamentação do Esporte Universi-
tario, conforme informou o Ministro
Capanema, deverá ser dada a publici-dade, dentro de poucos dias, logo queregresse da sua viagem ao Sul o sr.
Presidente da Republica.

Infelizmente, meus afazeres par-tlculares me obrigaram a regressar,
antes mas posso informar que o con-
gresso foi encerrado no dia 12, com um
grande almoço que os congressistas of-
fereceram ao sr. Ministro da Educação,
e que o universitário José Gomes Ta-
larico foi novamente eleito presidenteda máxima entidade universitária de
esporte*-. — rematou o presidente da
Fupe.

pareô. O resultado technico foi o se-
guir.te:

1.» PROVA
100 metros — Homens — Nado

livre
1." Otto Jordan, Germania .. 1'03"2
2.° Winfried Jordan, Germania 1,04"
3.° Francisco Feitosa, Vera Cruz 1'04"6
4.° Geronymo Stradas, Esperia 1,04 "8
5.° Armando Troya, Fluminense 1,04 "9
6.° Aloysio B. de Mello, Tijuca 1,05"

2* PROVA
200 metros — Moças — Nado

livre
i.° Piedade Coutinho, Flamengo 2'36"6

(Recorde brasileiro).
2.° Lieselotte Kraus, Germania 2'53"2
3.° R. Fonseca e Silva, Flum. 2'57"4
4.° Elsa Richter, Germania .. 2'58"G
5.° Dalva Dias, Botafogo .. 2 '59 "7
6.° Jeanne Berrogain, Flumln. 3'08 "8

3.a PROVA
200 metro — Homens — Nado

de costas
1.° Paulo F. e Silva, Vera Cruz 2'41"8
2.° Helmuth von Schuctz, Germ. 2642 "2
3.° Ivan Freysleben, Flamengo 2'43"4
4.° Hélio Tavares, Fluminense 2'43"6
5.° Alberto Mibielh, Fluminense 2'50"2
6.° Alberto Haddad, Esperia .. 3'12"4

4.a PROVA
100 metros — Moças — Nado

de peito
1.° Maria Lenk, Guanabara .. 1'25"2
2.° Edith Heimpel, Germania 1,30"
3.° Betty Pereira, Clube Tietê 1'37"2
4.° Edith Pfister, Germania .. 1,40 "7
5.° Maria Emilia Maia, Flumln. 1'45"5
6.° Elsa Hamelman, Guanabara 1'46"1

200 metros — Homens — Nada
de peito

i.° Otto Jordan, Germania .. 2'54"8
2.° Pedro M. de Carvalho, Flum, 3'02 "5
3.° Wilson Louzada, Flamengo 3'03"8
4.° Miguel Paes Loureiro, Flum. 3'04"8
5.° Newton A. dos Santos, Tijuca 3*07"
6.° Bartlin Grether, Germania 3'12"5

6.R PROVA
Nado100 metros — Moças

de costas
1.° Cecília Heilbom, Flumin. 1'23"
2.° Sieglinda Lenk, Fluminense 1'23'*
3.°. Maria Helena Cortes, Tijuca 1'25"
4.° Piedade Coutinho, Flamengo 1'25"8

1'30"8
1'33"3

5.° Usa Cardim, Saldanha
6.° Elsa Richter, Germania

7.a PROVA
400 metros NadoHomens

livre
1.° José Carlos Pinto, Germania 516"8
2.° Winnfried Jordan, Germania 5'24"8
3.° Aldo Earrilari, Flamengo 5'24"8
4.° Armando B. de Lima, Flum. 5'25"2
5.° Ruy Ribeiro Ratto, Tumyarú 5*41"
6.° Douglas Michalany, Esperia 5'47"

Contagem de pontos da primeira
parte

Ponto*
1.° lugar— Germania, com .... 87
2.° lugar — Fluminense, com .. 50
3.°'lugar — Flamengo, com ., 39
4.° lugar — Vera Cruz,- com .. 18
5.° lugar — Guanabara, com .. 14
6.° lugar — Tietê e Esperia, com 5
8.° lugar — Botafogo, Saldanha

e Tumyaru', com 3
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RADIO-VICTROLA PORTÁTIL - 1941

Crauae offerta aos compradores directos. Lindíssimo movei dc mesa emestylo futurista. 6 válvulas dc dupla efficiencia, grande alcance c perfeitas-Mectlvldade, com grande volume de som c riquíssima tonalidade. A vista só 4455000.

RADIO SERVI ÇO
Predio Martlnelli, sala 2.410 — Plione: 3-3033 — Calva Tostai, 4.364.
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Encerra-se hoje a tempo-
rada esportiva da Hippica

NOS TERRENOS DE INDIANOPOLI3 REALIZA-SE, ESTA
MANHA, A TRADICIONAL "CAÇADA

DE SANTO HUBERTO"

A veterana Sociedade Hippica Pau-
lista encerra hoje, conforme temos no-
Melado, a sua temporada esportiva do
corrente anno, fazend oreallzar a sua
prova "Caçada de Santo Huberto".

E' uma interessante e concorrida
prova, que reúne os mais ágeis e dex-
tros cavalleiros e amazonas do clube,
bem como outros, pertencentes aos gre-
mios esportivos e corporações desta ca-
pitai.

Tratando-se de uma prova encerra-
mento da temporada, e como Já se tor-
nou tradicional, grande será o numero
de concorrentes, que darão um desta-
cado realce á reunião.

Por outro lado, a directoria da ve-
terana sociedade tudo providenciou
para que a "caçada" decorra dentro
do brilho que assignala todas as rea-
lizações da Hippica.

Os caçadores, incorporados, partirão
da sede de campo da Hippica, em Pi-
nheiros, ás 9 horas em ponto, diri-
gidos pelo "master" capitão Otto Li-
vonius e pelo "Dono da caça", sr. Gui-
lherme Prates, em direcção aos campos
de Indianopolis, pelas avenidas Rebou-
ças e Brasil. *-

A caçada se fará em terrenos mais
ou menos accimentados, onde encon-
trarão obstáculos assignalados com
bandeirlnhas, cuja passagem será obri-
gatoria para os candidatos ao prêmio.

Será desclassificado o caçador que dei-
xar de transpor um dos obstáculos ou
passar á frente do "Dono da caça".

Terminada a caçada, serão distribui-
dos pelo "master" ramos de honra a
todos os que delia tenham participado
e em seguida dar-sc-á o regresso á
sede de campo, na mesma ordem.

O traje para as amazonas será de
accordo com o bom gosto, para os
cavalleiros civis será a casaca verme-
lha ou traje de montaria: para os of-
ficiaes o uniforme de representação.
Em absoluto, não será permittido a
presença de caçadores ou quaesquer
pessoas que os acompanhem durante
o trajecto em camisa (sem casaca),"sweater" ou trajes semelhantes.

A assistência deverá dirigir-se para o
ponto final da avenida Aracy, na Auto
Estrada, onde existirá um serviço de
indicação do melhor local para se apre-
ciar o desenrolar da caçada, que se
calcula deverá te rinicio entre 10 e
10,30 horas.
ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

Após a interessante reunião espor-
tivo-social, com que será encerrada a
temporada esportiva da Sociedade Hip-
pica, na sede de campo realizar-se-á
um almoço, cuja inscripção ainda po-de rá ser feita ali, pelos sócios que odesejarem.
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HEMORRHOIDAS

Internas e externas, hemorrhaglcas ou
ulceradas. Cura em poucos dias *

POMADA MARROHINDX
todas as Pharmacias e Drogaria»
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CONCERTO DA BAND4
DA FORÇA POLICIAL
Programma do concerto que a 2» Sec-ção da Banda de Musica da Porca Poli-

çlal sob a direcção do sub-tenente Bene-meto Adriano de Oliveira, executará noJardim da Luz, hoje, das 19 ás 21 horas:
1.» parte — O. Cabral — Sonhador —Dobrado; Verdl — Conde de Sâo Bonifácio— Symphonla; Waldteufel — Treiule —Valsa; Franz Lear — Viuva Alegre — Pout-Pourrlt.
2» parte — Rossinl _ Itallanl ln AI-geri — Symphonla: Celestino — Ouvindo-te — Tango: Verdl — Travlata — i-an-tasla; Adriano — Passa hoje, vem «na-nhà — Sr. " ,

Cursos e Conferências
"CONFERÊNCIAS DO PADRE PIERRE

CHARLES"
Realizam-se nos dias 19, 20 e 21 do oor-rente, as conferências do padre PierreCharles, s. J., r.a sala JoSo Mendes, d»Faculdade de Direito.
Essas conferências, que sâo patroclDada»

pela C. P. A. S., reallzar-se-ão ás 20.30horas.
"GRATIDÃO"

A prol.a Antonletta Alves Santos, faráuma conferência sob o thema acima, hoje,
ás 50,30 horas, no salão de conferência
da "ederaç&o Espirita do Estado de Sio
Paulo, á rua Maria Paula, 158.
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CABfLOS

QnvelíiBcem
soa

fisionomia! ^T
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A LoçSo Anti-Branca rei'
titue a cAr natural doa
cabelos, sem tingi-los!

• ELIMINA:
caipa, teborrêa,
para*itaí,elc. Não
mancha enão con-

têm Nitrato
de Prata,
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São Paulo tem a
da introdução do futebol
DATA DE 1894 A PRATICA DO VELHO "SOCCER" - OS PRIMEIROS CLUBES FUNDADOS NO
PAIZ - 0 RIO GRANDE Só COMEÇOU EM 1900 - RESTABELECENDO A VERDADE - VARIAS

primazia
no Brasi

O futebol tem tido uma interessante
disputa de prioridade. sobre a sua in-
troducçfio na vida nacional, apparccen-
do, as vezes, esportistas que focalizam
o assumpto sem se apoiarem em dados
explicativos sobre as varias regiões do
paiz. .

Aincm ha pouco, os nossos prezados
collegas do "Jornal dos Esporte", do
Rio, publicaram uma interessante re-
portagem sobre o futebol antigo do Rio
Grande do Sul, na qual dois veteranos
esportistas reivindicavam para si a
gloria da introducção do futebol no
Brasil.

A' parte esse aspecto affirmativo, que
deixa a \->rdade um pouco distante, a
reportagem merece ser reproduzida,
pois 6 um pouco de historia do emo-
cionante esporte entre nós.

"Vários clubes de futebol revindi-
cam a prioridade no lançamento do
popularissimo esporte britannico no
Brasil.

Liga de Futebol do Estado de São Paolo
ACTOS DAS COMMISSÕES DE FUTEBOL E JUSTIÇA E RESO-

LUÇOES DA DIRECTORIA DA ENTIDADE

A Liga de Futebol do Estado de S.
Paulo, por inter nedio de suas com-
missões de futebol e justiça e da di-
rectoria tomou, entre outras, as se-
gulntes resoluções:

COMMISSAO DE FUTEBOL
Chamar a attenção do jogador Car-

los Claudino Leite, pertencente ao S.
Paulo Railway A. C„ pelo facto de
ter disputado clandestinamente jogos
nos dias 13 e 27 de outubro p. p. pelo
E. C. Savoia prejudicando assim, o
disposto no art. 4.° do respectivo re-
gulamenlo, sob pena de, na reinei-
dencia, ser eliminado do seleccionado.

Convocar o juiz Carlos Rusti-
chelli para comparecer ao sorteio a
se realizar aos domingos, ás 12 horas
em caracter provisório.

Resolver que no próximo dia 20

proximamente, uma vez que entre com
os documentos necessários para se ins-
crever no alludido concurso.

COMMISSAO DE JUSTIÇA
Multar em 15S000 o juiz Bruno Pis-

chetti, escalado para servir como juiz
de linha no jogo S. Paulo A. C. x
C. A. Ipiranga, por não ter compa-
recido e não ter justificado a ausen-
cia.

Convocar para prestar declara-
ções na próxima sessão desta commis-
são, sobre as oceorrencias verificadas
no jogo Santos F. C. x Commercial
F. C, os srs. Antenor Ávila, juiz da
partida, e o jogador Armando Carez-
zatto, do Commercial F. C.

Chamar a attenção ao sr. An-
tonio Fernandes Abelha, director da
A. A. Portugueza, por ter se dirigido

Mas ha um delles, u veterano e glo-
rloso Esporte Clube Rio Grande, ain-
da cm plena actlvidade colhendo mais
louros para sua coroa de successlvos
triumphos, que ha 40 annos mantém
uma sccç&o de futebol.

Acreditam os legítimos representan-
tes desse grêmio gaúcho que foi elle
a primeira entidade esportiva a promo-
ver um authentico prelio do esporte
que hoje domina os "fans" esportivos
brasileiros o é praticado em todo o paiz.

Estiveram em visita á redacção do"Jornal dos Sports", os srs. Nestor
Cotta de Mello, presidente de honra do
Esporte Clube Rio Grande, e o coronel
Luis Francisco Ricci, ambos veteranos
desportistas daquella tradicional cida-
de do Rio Grande do Sul, elementos
radicados ao esporte gaúcho e ao do ve-
terano clube.
S. C. RIO GRANDE — O MAIS AN-

TIGO CLUBE DE FUTEBOL DO
BRASIL

O sr. Nestor Cotta de Mello, fala ini-
cialmente:

— Creio que o Esporte Clube Rio
Grande é mesmo o mais antigo clube
de futebol do Brasil. Elle foi fundado
no dia 14 de junho de 1900, tendo por-
tanto, completado o seu 40.° anniver-
sario. Nessa cidade ha também o Tiro
N.° 1, o primeiro fundado no Brasil.

Depois cxhibe um exemplar do an-
tigo orgam de imprensa do Rio Gran-
de do Sul "A Federação", dodia 18 de
setembro de 1903, pertencente ao ar-
chivo do S. C. Porto Alegre, que des
creve a excursão desse antigo grêmio a
Porto Alegre para revelar ao publico da
capital do grande Estado, pela primeira
vez, uma partida de futebol.

Na sua primeira pagina a tradicional
folha da imprensa sulina descreve a
visita do Esporte Clube Porto Alegre,
a viagem, a recepção da embaixada em
Porto Alegre, as homenagens e final-
mente um capitulo especial sobre o no-
vo esporte — o futebol.

Num dos trechos da referida noticia,
diz "A Federação":"A partida desse novo gênero de es-
porte, até hontem desconhecida aqui

das, as distancias necessárias, As guar- gador de futebol em seu paiz e que

ás 20 horas sejam confirmadas as ao Juiz da partida disputada domih
inscrlpções dos candidatos que se apre-
sentarem, de accôrdo com a convoca-
ção feita pela circular n. 12|40 e au-
tomaticamento excluídos do concurso
os ausentes.

Determinar que seja o program-
ma do concurso distribuído aos can-
didatos que se apresentar no próximo
dia 20, bem como, as necessárias ins-
trucções sobre as provas a que serão
submettidos.

Determinar que a primeira pro-
va do concurso seja effectuada no dia
21, quinta-feira, por turmas, chama-
das pela ordem alphabetica, tendo
inicio a primeira prova ás 20 horas.

Determinar que a 2.a prova seja
na 3.a feira/'dia 26, ás 20 horas, se-
guindo-se o mesmo critério adoptado
na 1." prova. .

Determinar que a 3." prova seja
realizada na 5.a feira, dia 28, ás 20
horas, seguindo o mesmo critério ado-
ptado nas anteriores.

Esclarecer que a 4." prova será
realizada opportunamente.

Esclarecer que se acham régu-
larmente inscriptos os seguintes can-
didatos: José Braga, Dino Janeiro,
Paulino Américo Vendramini, Victor
Carratu', Aldo Bernardi, Alberto Ri-
bas, Attilio Grimaldi, Armando Del
Dsbbio, José Alexandrino, José Bento
Feijão, Mario Ambuba, Augusto Tei-
xeira Júnior, José Moura Leite, Bru-
no Nina, José Pinto Barbosa, Enéas
Sgarzi, Cândido Casado, Adolpho Ber-
tinelli, Antônio Sotero de Mendonça,
Demetrio Toqueirol, Mario Bassoi, Pe-
dro Grane, Affonso Cannalunga, Ra-
phael Notrispc, Jorge Miguel, Sylvio
Stuchi, Carlos Rusticheli, Mario Bra-
galha, Antônio Cersosimo, João Etzel,
Antônio Janeiro, Álvaro Cardoso de
Moura, Hugo Colarille, Heitor Mar-
cellino Domingues, Ameleto Ricciarel-
li, Américo Bucelli.
— Excluir do concurso os cândida-

tos: Américo Pinto Serra, Theophllo
Oses, Arthur Rocha, Valentim Gomes
e Antônio Távélra, por serem estran-
geiros c o sr. Raymundo Nogueira
Veiga, por faltarem todos os documen-
tos.

Esclarecer que os srs. Carlos For-
naciari, Antenor Ávila, Elpidio Fior-
da, Silio Del Debbio, Trajano Sampaio
dos Santos, Cândido de Barros, Mario
Miranda Rosa, José Maestre, Arthur
Cidrin, Licinio Persequite, -Antônio
Laino, Francisco Urbano, devem apre-
sentar attestados médicos para esta-
rem devidamente inscriptos.

Esclarecer que os srs. Antenor
Ávila, José Maestre, Benedicto César
do Amaral, Ubirajara Pinheiro Lima,
Angenor Ribeiro devem apresentar
áttestado de idoneidade moral para
estarem devidamente inscriptos.

Esclarecer que os srs. Durval B.
Silva Valente, Fausto de Andrade
Junqueira, Homero Nicolinl, Francis-
co Urbano e Antônio Laino, devem
aprerentar áttestado de antecedentes
por estarem devidamente inscriptos.

,Commumcar aos clubes interes-
sados que os jogadores convocados
para treinos da selecção, não pode-
rão, no mesmo dia, participar de trei-
nos nos respectivos clubes.

Rectificar a resolução anterior
que considerou "caduca" a inscripção
do jogador Stcfano Melchiorre, do Pa-'lcstra de S. Bernardo e consideral-o
registado em data de 7 do corrente,
em vista do equivoco verificado.

Csncellar, a pedido dos respecti-
vos clubes, as inscripções dos seguin-
tes jogadores: Danilo Colonesse, do C,
A. Juventus; Alfredo Cacioli. Laercio
Milachias, Sady Bento da Silva, Ha-
roldo Mattei e Domicio Massini, do
Corinthians F. C, de Santo André;' Lauríndo Cacioli do Primeiro de Maio
F. C. e Alfredo Baptista de Oliveira,
da Liga Campineira de Futeool, Gua-
rany F. C.

Registar os .seguintes jogadores:
Norberto Pereira e Arthur Ferreira,
para o Hespanha F. C: Paulino Ma-
rapani, Orlando Quito e Luis Lebar,
para o C. A. Juventus; Américo Dias
e Alfredo Baptista de Oliveira, para
o C. A. Ipiranga: Francisco Sanf
Anna, para o E. C. Corinthians Pau-
lista e Mario Pedro, para a A. A.
Portugueza de Esportes.

Tomar conhecimento da carta
recebida do sr. Armando Mariani e
informar que elle pôde ser incluído
no concurso de juizes a se realizar

nições que marcam o lugar dentro do
qual deve fazer-se o jogo e por sob
as quaes, passando fts bolas atiradas
pelas Jogadores, decide-se do resulta-
do das partidas, com a victoria ou não
do grupo representado pelo goai, encar-
regado da respectiva guarda.

Os dois grupos eram dirigidos pelos
sócios A. C. Lawson e C. Roblnson c
formados dos sócios Menhort R. Heldt-
mann, F. Dietlkcr N. Bornhort, A. C.
Lawson, L. Turim, Gustavo Pook Ju-
nior, H. MInnemann, O. Schmith, E.
Storn, C. Wigg, das cores riogranden-
ses; e R. Volckes, A. Legercr, C. Ro-
binson, A. Bower, C. Nieckele, R. A.
Ral, H. Bkhle, A. F. AUagazer, A. Fittig
e G. Craner, cor branca".

O coronel Luis Francisco Ricci in-
tervem para dizer' que ainda no Rio,
residem dois fundadores do S. Clube
Rio Grande, os srs. Guctavo Pook Ju-
nior e Ernesto Castro, ambos indus-
triaes e capitalistas".

A PRIORIDADE PAULISTA
Com relação aos paulistas, nós conhe-

cemos o futebol desde 1894, quando
chegou ao nosso paiz, para trabalhar
na agencia da Mala Real Ingleza o sr.
Charles Muller, campeão em sua pa-
tria, que trazia comsigo uma bola de
futebol e demais apetrechos esportivos.

Affirma o entrevistado que o seu clu-
be excursionou a Porto Alegre em Se-
tembro de 1903 e então a capital gau-
cha apreciou, pela primeira vez, uma". xsÔ*4
partida de futebol. Pois bem. Em
São Paulo, por essa oceasião, já exis-
tia a Liga Paulista de Futebol, cujo
campeonato se iniciara em 1900 e se
encontrava no seu 4.° certame!...

O Esporte Clube Rio Grande deve
ser o mais velho grêmio futebolístico
dc Estado do Rio Grande do Sul, mas
não do paiz.

Vamos, afim de elucidar bem esse
ponto de controvérsia, dar a palavra
ao velho mestre prof. Leopoldo Sanf-
Anna, em seu livro "Supremacia e De-
cadência do Futebol Paulista", edição
de 1925, 6.° capitulo, pags. 147-49:

"E quanto á prioridade da adopção

trouxe consigo duas bolas, começou-se
a falar desse esporte entre nós.

Data, pois, de 1894 o appareclmento
do futebol cm terras de Plratinlnga,
isto é, seis annos após a fundação do
Athletic.

E, desde ahi, começaram a appare-
cer sociedades esportivas que cultiva-
vam o futebol, em São Paulo e no Rio.

Vejamos a seguinte estatística, na
ordem chronologica:
S. Paulo Athletic (S. Paulo), 1888, fu-
tcbol em 1894.

Rio Cricket and Athletic Association
(Rio), em 1897.

A. A. Mackenzie College <S. Paulo),
em 1898.

E. C. Internacional, (S. Paulo), em
1899.

E. C. Germania (S. Paulo), cm
1899.

C. A. Paulistano (S. Paulo), em
1900.

Paysandu' Cricket Clube (Rio), em
1902.

Fluminense F. C. (Rio), em 1902.
C. A. Internacional (Santos), em

1902.
E. C. Americano (S. Paulo), em

1903.
Football and Athletic Club iRIo);

em 1903.
Bangu' F. C. (Rio), em 1904.
Botafogo F. C. (Rio), em 1904.
America F. C. (Rio), cm 1904 e
A A. das'Palmeiras (S. Paulo), cm

ASTHMA E BRONCHITE ASTHMÂTIÜ!
Novo c poderoso produeto que os soffrcdoros attestam o rccommondam i

sua efflcacla.
Veja o que diz sobre a sua cura o importante áttestado nhnlxo:
"Estando minha filha Clara soffrendo de Aslhma, recorri ao Elixlr anti.

asthmatlco de Bruzzl e com um só vidro obteve a cura radical, nada sof.

frendo até agora, ficando gorda e forte. Rua Affonso Cavalcanti, 171 ~ Ho-
raclo Ccsar do Lima, firma reconhecida pelo tabclllfio Paulo c Costa.

A' venda em toda as drogarias do Brasil.

P

Campeonato da Divisão Intermediária
PRIMEIRO DE MAIO F. C. VS. PALESTRA DE S. BERNARDO E
UNIÃO VASCO DA GAMA F. C VS. CERÂMICA F. C. SAO OS
DOIS JOGOS DE HOJE — AS AUTORIDADES ESCALADAS E A

SITUAÇÃO DOS CONCORRENTES

go ultimo, fazendo recommendações
que não lhe competiam.

Suspender por 3 jogos de cam-
peonato o jogador Hcrminio Cepeli,
do Corinthians F. C, por infracção
da letra "c" do art. 32.° do código
de penalidades, por ocaesião do jogo
disputado contra o S. Caetano E. C,
em 9 do corrente.

Suspender por 30 dias o chro-
nometrista do jogo Corinthians F. C.
x S. Caetano E. C, sr. Nicolau de
Gennaro, por infracção das letras"a" e "e" do art. 18.° do código de
penalidades,

Tomar conhecimento do officio n.
1662, da Liga Esportiva Qommercio, e
industria, e, em conseqüência: a) can-
cellar as multas applicadas por ter a
Directoria de Serviço de Transito F.
C. jogado com clubes não filiados; b)
advertir a Leci por não ter feito em
tempo opportuno a communicação da
desfiliação do clube acima, infrirígin-
do assim o disposto na letra "c" do
artigo 43.° dos estatutos.

Tomar conhecimento do officio do
E. C. São Bernardo, desta data, con-
siderando as attenuantes apresentadas,
reduzir para um jogo a suspensão ap-
plicada ao jogador Caetano Ragusa.

Cancellar a multa applicada a A.
A. Botucatuense, em vista das razões
apresentadas em seu officio n. 90 de-
ferindo, assim, o pedido constante do
officio acima.

Tomar conhecimento do officio n.
473 da Liga Campineira de Futebol,
informando que o jogo de 20-10-40, foi
realizado entre o Corinthians F. C,
de Campinas e o Paulista F. C, de
Jundiahy, e mandar rectificar a reso-
lução que puniu aquellas entidades, es-
clarecendo que o clube faltoso de Jun-
diahy e o Paulista F. C. e não o Co-
rinthians Jundiahyense F. C.

Tomar conhecimento da commu-
nicação da secretaria sobre as infrac-
ções commettidas pelos jogadores Car-
los Claudino Leite, do S. Paulo Rail-
way A. C. e João Imparato, do C. A.
Ipiranga e resolver: a) multar em 50$
o jogador Carlos Claudino Leite, por
infracção do artigo 4.° do Regulamento
para a disputa do Campeonato Brasi-
leiro, por ter jogado em 13-10-40 em
Sorocaba, integrando o quadro do 3.
C. Savoia; b) multar em 1OOS000 o jo-
gador Carlos Claudino Leite, por tèr
jogado em 27-10-40 pelo S. C. Sa-
voia, com infracção do artigo 4.° do
Regulamento do Campeonato Brasilei-
ro (reincidência); c) censurar o jo-
gador Carlos Claudino Leite, por ter
clandestinamente disputado jogos para
o S. C. Savoia, de Sorocaba, estan-
do escalado para os treinos da selec-
ção da entidade, com a aggravante de
usar nome trocado, advertindo-o que,
caso se verifique nova infracção, será
severamente punido; d) censurar o jo-
gador João Imparato, por ter, clandes-
tinamente, disputado jogos para c S.
C. Savoia, de Sorocaba, com a aggra-
vante de usar nome trocado, advertin-
do-o que, caso se verifique nova in-
fraecão, será severamente punido; e)
censurar o S. C. Savoia, de Soroca-
ba, por ter permittido que os jogado-
res Carlos Claudino Leite do S. Paulo
Railway E. Ce João Imparato, do
C. A. Ipiranga, disputassem jogos
usando nomes trocados, advertindo esse
filiado, que, na reincidência, será se-
veramente punido.

DIRECTORIA

pois nenhuma outra associação desta; dc futebol no Brasil? E' mais uma
capital o levou a effeito, publicamente, primazia que cabe á terra dos bandei-
despertara a maior curiosidade e inte- rantes.
ress«- I Vejamos:

Foi por isso que cerca de mil e qui- | Em 1888 appareceu na Paulicéa o S.
nhentas pessoas affluiram ao Campo Paulo Athletic, que objectivava o culti-
da Redempção, acompanhando com de-' vc dos esportes ao ar livre. O cricket,
susada animação a todas as peripécias,' porém, predominou, durante pouco tem-
da partida". i ÇOi segundo ,os historiadores da época.

E noutro trecho: I p0i segundo os historiadores da época.
"Escolhido o local, foram estabeleci- sr. Charles Muller, que era notável, jo-

PRIORIDADE NAS LIGAS
Quanto ás Ligas:
Liga Paulista dc Futebol (S. Paulo),

cm 1900.
Liga Metropolitana de Esportes Athle

ticos, primitivamente Liga Metropoli-
tana de Futebol (Rio), em 1906.

Ora, vê-se que o futebol se desen-
volveu, e grandemente, primeiro em S.
Paulo.

De 1897 a 1901, no Rio, fundou-se
apenas uma agremiação e isso mesma
estrangeira, emquanto em São Paulo
foram fundadas nada menos de cinco.
O progresso do futebol no Rio, data,
pois, de 1900. E, federativamente, o fu-
tebol paulista também tem primazia,
com a' fundação da Liga em 1900".

Ahi estão, pois, dados concretos dc
um dos mais abalizados chronistas e
historiadores do futebol bandeirante, o
que vem desfazer o equívoco dos vete-
ranos esportistas gaúchos, restabelc-
cendo a prioridade completa do fute-
boi paulista no scenario esportivo do
Brasil.

Completando a décima rodada do se-
gundo turno do campeonato da Dlvi-
são Intermediária, serão effectuados na
tarde de hoje dois optimos encontros
e dado o valor dos clubes disputantes
é de esperar-se que se obtenha pleno
suecesso,

O primeiro embate será effectuado
no campo do Corinthians, de Santo
André, entre o Primeiro de Maio e o
forte conjunto do Palestra, de S. Bor-
nardo. Esse prelio vem sendo bastante
aguardado no município de Santo An-
dré, pois tanto um como outro anta-
gonista estão com seus quadros bem
preparados. Em melhores condições en-
contram-se os companheiros do clube
de Jahu', uma vez que o quadro de Sto.
André vem tendo, ultimamente, actua-
ções íalhas, abaixo do potencial nor-
mal que numerosas victorlas lhe tem
proporcionado. O clube de São Bernar-
do, á confirmação dos prognósticos, de-
verá levar a melhor nessa peleja, a
menos que o Primeiro de Maio volte
inesperadamente a exhibir-se com des-
taque, como quando iniciou o actual
certame, o que é commum em futebol

A segunda partida é a principal da
rodada. O União Vasco da Gama terá
por adversário o Cerâmica, do subur-
bio de S. Caetano, no campo da rua
da Moóca, 2850. O grêmio vascaino
encontrando-he em 3.°, com apenas 9
pontos perdidos, envidará os maiores
esforços afim de reconquistar a posi
ção de lider que, por muito tempo,
conservou

COISAS DO TENNIS...

A fundação de uma entidade sul-americana de tennis
O APOIO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA A' CAMPANHA QUE SE DESENVOLVE PARA
ESSE FIM — PROSEGUE O CAMPEONATO OFFICIAL DO ESTADO — OS JOGOS MARCADOS

PARA HOJE - AS ACTIVIDADES DO CLUBE ESPERIA

OS TENNISTAS AMERICANOS

A seu turno ,o Cerâmica, que tanto 8.o

trabalho deu ao Palestra dc S. Ber-
nardo domingo ultimo, está em n,ndi.
ções de brilhar frente aos commanda.
dos de Maneco, a quem irá dar grande
trabalho.

Para os jogas citados, a direcção cs.
portlva dos clubes disputantes solicita
o comparecimento dc seus jogadores á
hora marcada na sede social.

JUIZES E REPRESENTANTES
A Liga designou os seguintes juizes

c representantes:
I." dc Maio F. Ò". vs. Palestra dc S.

Bernardo
Campo do Corinthians, em Santo

André; juiz, l.os quadros: Cândido Ca-
sado; juiz 2.os quadros: Américo Ser-
ra; representante. Antônio Paolilo.
União Vasco da Gama F, C. vs. Ce-

ramica F. C.
Campo do Vasco, á rua da Moóca,

2350; juiz, l.os quadro.'!, Agncllo Lco.
nardo; juiz 2.os quadros. Rafael Nus.
trlpl; representante, Renato Spavoli.

POSIÇÃO DOS QUADROS
A situação cios connr>rcntcs por puntos

perdidos c a seguinte:
1," o 2.°

l.o S. Caetano .. ..
2.o Cerâmica .. .
3.o Vasco da Gama
4.o São Bernardo .,
5,o T. Cantareira ..
G.o 13 de Maio ....
7.o Corinthians F. C.

Palestra

2
3
8

. 11 10

. 12 ': 13
, 13 12
. 14 9
. 15 16

INSTALLAÇÕES FRIGORÍFICAS
PARA REFRIGERAÇÃO
E FABRICAÇÃO DE GELO

cem ei afamàdos compressores "Borsig",

Grande Stock para entrega immediata
elt 4.000 - 55.000 calorias-hora

Sociedade de Motores
DEUTZ OTTO LEGITIMO LTDA.
Mo Paulo • Rua Floreneio de Abreu, 598 - Caixa Poital, 2010

RIO, 16 — O Fluminense annuncia a participação dos famosos tennis-
tas americanos, actualmente finalizando o campeonato argentino, no seu
torneio aberto, que terá Inicio nestes dias.

Não sei se Alcides Procopio e Manéco virão ao Rio para este torneio,
mas o certo é que só bons resultados lhes proporcionariam um "meeting" de
altos foros como este que o Fluminense promove.

Se os nossos 
"dois 

azes estão se reservando para o cotejo com os ameri-
canos em São Paulo, conviria mesmo assim, a titulo de observação, vel-os em
acção aqui no Rio.

A nossa excellente campeã e;,tadual Virgínia Boyes está, naturalmente
indicada para enfrentar Sarah Palfrey Fabian ou Dorothy Bundi.

Um passeio até o Rio, neste admirável começo de verão carioca, não seria
máu. As praias já estão cheias dessa multidão alegre de cariocas e sempre
poderio, se observar que miss Fabian, principalmente, não tem preguiça de
correr atrás da bola...

Aqui fica a lembrança para Virgínia Boyes, a gentil e excellente cam-
peã do meu Estado. — M.

* * *
UMA CAMPANHA BENÉFICA

RIO, 16 <Da succursal, via Vasp) —
A Confederação Brasileira de Despor-
tos vem de dar o seu apoio á campa-
nha de fundação da entidade sul-ame-
ricana de tennis.

Consultada neste sentido, a entida-
de máxima nacional, depois de ouvir
o seu Conselho Brasileiro, opinou fa-
voravelmente.

Dahi a possibilidade de se fundar
dentro em breve a Confederação Sul-
Americana desse elegante esporte, que
vem tendo um surto enorme de pro-
gresso, graças ao trabalho das enti-
dades chilena, argentina e brasileira.

O CAMPEONATO OFFICIAL DO
ESTADO

Proseguem as partidas pelo campeo-

tino C. Lima vs. Maurício Hess c Aziz
Calfat; juiz, Manuel Brandão. Ida
Garcia c Alcides Procopio vs. Beatriz
Lara Bueno e Ivo Slmonl; juiz, Lydia
Ricci.

Nas quadras do Clube Athletico Pau-
listano:

A's 9 horas — Aziz Calfat vs. Luis
F. Salles Gomes; juiz, Homero Lopes.

A's 15 horas — Manuel Linares vs.
vencedor do jogo Horacio Cherkasky
vs. Álvaro dc Almeida; juiz, Ubaldo
Moro. Ernesto Abdalla vs. vencedor do
jogo Jacques Fatio vs. Deoclydes de
Brito; juiz, Domingos Jannini; Johan-
nes Burmeister vs,. vencedor do jogo
Egon Flues vs. Horts Bielefeld; juiz,
Shila Wilson.

A's 16 horas — Amélia Moro e
nato official do Estado, promovido pe- Ubaldino Moro vs. Olga Kury e Do-
Ia Federação Paulista de Tennis, es- ! ram%os. Jannini; juiz, Manuel Linares
tando designados para hoje as se- \ e Sheila Wilson vs Maria C. Suppli-
guintes: c5'' íuiz' Ernesto Abdalla.

Nas quadras da Sociedade Harmo- \  A Federação Paulista de Ten-
nia de Tennis: j nis solicita dos inscriptos o obséquio

de observarem as chamadas feitas pa-
ra hoje e amanhã, em virtude de te-

A's 9,30 hs. — Anna Zetlweisl e
José Chedide vs. Zulmira Prado e An-
tonio T. Lara Filho; juiz, Carlos C.
Lima; Doris Da^son vs. Dora Lara
Bueno; juiz, José R. Silveira.

A's 10 horas — Carlos C. Lima vs.
José R. Silveira (ultima chamada);
juiz, José Chedide-Homero Lopes e N.
Wolosker vs. Maurício Hess e Aziz Cal-
fat; juiz, Antônio T. Lara Filho.

A's 15 horas — Lydia Ricci vs. Bea-
triz Lara Bueno; juiz, Ida Garcia;
Walkyria C. Lobo vs. Francisco A.
Valls vs. Zaira Guimarães e Manuel

— Conceder a licença solicitada pela! Brandão; juiz, Ivo Simoni. Marianinha
Liga Campineira de Futebol, para o
iogo amistoso no próximo domingo, en-
ire A. A.. Ponte Preta e S. Paulo
Railway A. C.

Conceder a licença solicitada pela
Associação Commercial de Esportes
Athleticos, para um jogo amistoso em
Sorocaba no próximo dia 24, entre a
Associação Esportiva Guarda Civil e o
Estrada de Ferro Sorocabana F. C.

Conceder a licença solicitada pelo
E. C. Commercial, de Pinhal, para
um jogo amistoso no próximo dia 17,
com o C. A. Plrassununga, desde que
este liquide o debito que tem para com
a entidade.

Conceder a licença solicitada pelo
E. C. São Bento, de Sorocaba, para
um jogo amistoso no próximo dia 17,
com a A. A. Tramway Cantareira.

Conceder a licença solicitada pelo
C. A. Penhense, para um jogo treino
no próximo dia 17 com o E. C. Braz
Palestra.

Tomar conhecimento do accôrdo

Alves Neto e Orlando Ribeiro vs. Ma
ria G. Huesman e Paulo da Silva Gor-
do; juiz, Aziz Calfat.

A's 16 horas — Francisco Moraes
Barros vs. Arnaldo Serra; juiz, Fran-
cisco A. Valls, Maercio Munhoz e Al-

A. Ipiranga, para a realização no cam-
po deste, do jogo de campeonato do
próximo domingo.

Approvar a solicitação da Com-
missão de Futebol, indicando os nomes
dos srs. Heitor Marcelino Domingues,
João Etzel, Enéas Sgarzi e Attilio Gri-
maldi, para juizes da Federação Bra-
sileira de Futebol, no Campeonato Bra-
silelro do corrente anno, informando
aquella entidade que foi indicado um
homem a mais para oceorrer á even-
tuaes ausências ou impedimentos.

Informar á Liga Bancaria de Es-
portes Athleticos, que o recurso con-
tido no seu officio de 13 do corrente
só pode ser tomado em consideração

k MANEIRA SEGURA
de combatei a

FRAQUEZA SEXUAL
At psssooi qua Mm o leu organismo
exgotado, sentlndo-ie, porlsso deianl-
madas, pessimista* a sem vontade para
o trabalho ou para o prazer, devem com-
balar *ssai estados depressivos, usando
um medicamento de ação segura a eficaz.
VIRBIN que é um produto rigorosamente
cientifico, é o medicamento qua se deve
aconselhara essas pessoas, porque VIRBIN
4 o mais poderoso tônico nervlna que
existe à venda. Com o uso de VIRBIN,
o doente vi seus males desaparecerem
em poucos dias. A falta de memória, a
Irrltabllldade, a Inionla, a dlspepsla e
todos os estados de depressSo, que oca-
slonam a FRAQUEZA SEXUAL em ambos
os sexos, sSo eficazmente combatidos
pelo poderoso VIRBIN, que pode ser usa-
do em elixlr, comprimidos ou ln|èçSei.
VIRBIN restaura de maneira segura, a
vitalidade perdida, fortalecendo a esfera
sexual sem viciar o organismo a sem ser
excitante, sendo que, por essa razão, a
classe medica o recomenda a o receito
poro o combata à fraqueza nervosa a
cenltal. NSo encontrando VIRBIN nas
Farmácias ou Drogarias, escreva ao De-
positárlo, Caixa Postal 1874, SSo Paulo.* VIRBIN*

rem sido introduzidas modificações nas
mesmas.

 Não serão attendidos pedidos
de transferencia, dada a exiguidade de
tempo e do grande numero de jogos a
ser realizados.

Os concorrentes que ainda não
retiraram as suas inscripções, devem
procural-as com o encarregado das bo-
Ias, na Sociedade Harmonia de Ten-
nis ou nas secretarias do Paulistano e
Libanez.

AS ACTIVIDADES DO CLUBE
ESPERIA

Em proseguimento do seu campeo-
nato interno, o Esperia realizará mais
os seguintes jogos:

Hoje. ás 8,30 horas: — José Reiss-
ner vs. Orelides Ferraz do Amaral; ás
9,30, Roberto Razzini vs. vencedor do
jogo Álvaro de Almeida e Virginio
Pancera; ás 10 horas, Fritz Jank-José
Reissner vs. Miguel Marraccini-Vicente
Napoli; ás 16 horas, Beatriz Noce Vau-

4%nÚABfóUBffiBi 3 ' !&¦ V-. ¦ H3 íiffllili.

1 DR. OTTO CYRILLO LEHMANN j
ADVOGADO |s Causas eiveis, commerciaes e gj
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tier vs. Adelaide Sposato, Egle Barre-
to-Yolanda Lang vs. Amélia Lorenzet-
ti; Erina Sebastianelli e Ingrid Jank-
Fritz Jank vs. Beatriz Nove Vautier-
Orelides Ferraz do Amaral.

Terça-feira, ás 20 horas, Roberto
Razzini-Affonso Mormanno Sob. vs.
Alexandre Nicolaides-Alvaro de Almei-
da e Ignacio Tatulli-Claudio Sacco-
mandi vs. Orlando Porreta-Nobile
Apostólico; ás 21 horas: Domingos
Crescenzo-Julio Bonnewyn vs. Domin-
gos Pagani-Mario de Lorenzo e Virgl-
nio Pancera vs. Arthur Rabello da
Silva.

Quarta-feira, ás 20 horas: Henrique
Robba-Angellno Biancalana vs. Ale-
xandre Nicolaides-Alvaro de Almeida e
Dufond-Claudlo Saccomandl vs. Arthur
R. da Silva-Affonso Mormanno; ás
21 horas: Domingos Crescenzo-J. Buck-
ner vs. Geraldo Tocchlni-Humberto
Barbosa e Domingos Paganl-Julio Bon-
newyn vs. Emidio Falchi-Giullo Chioc-
ca.

Quinta-feira, ás 20 horas — Hen-
rique Robba-José' Andreotti vs. vence-
dor de Domingos Crescenzo-Julio Bon-
newyn e Domingos Paganl-Marlo De
Lorenzo e Jacomo Quarto-Arlindo Ar-
tacho vs. venc. de Domingos Pagani-
L. Bonnewyn vs. Emidio Falchl-Giulio
Chiocca.

0 ESPORTE FIDALGO EM REVISTA
AS ACTIVIDADES DO TIETÊ — A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA

DISPUTA DA "TAÇA AMIZADE", HOJE - AS
TURMAS DISPUTANTES

Terá lugar hoje, domingo, na pista Equipe masculina de espada: -
ao ar livre do Clube de Regatas Tietê, João Baptista de Sousa, Alcides de
com inicio ás 14,30 horas, a primeira Sousa, Raul Leme Monteiro e Joa-
parte do torneio interno por turmas, quim Tinoco. ^
em disputa da "Taça Amizade". "Turma mestre Annibal" (capitão:

Esse torneio marca um grande con- Fortunato Camargo).
graçamento dos elementos que consti- , Equipe infantil de florete: Cláudio
tuem a sala de armas do Tietê, em* ¦ Leoni, Nicolino Terzella e César Gal-
face ao regulamento do certame, que j 

vão da Silva.
prevê a participação de todos os es- I Equipe masculma de florete: —
grimistas do clube, divididos em duas I Arnaldo Marcondes do Amaral, A.
turmas, na equivalência aproximada j Branco, Gonçalo Cruz, Victorio Be-
de valqres e inscriptos numa e nou-
tra por sorteio. j

A parte mais interessante da prova
é que as duas turmas compreenderão
varias equipes como sejam: infantil,
masculina e feminina de florete; mas-
culina de espada e sabre. Receberam i
os nomes de "turma Mestre Frederl-
co" e "Turma Mestre Annibal", por
indicação do director de esgrima e
pronunciamento unanime dos atirado-
res do Tietê, os quaes, desta forma,

dran e Renato Juliani.
Equipe masculina dc espada: An-

tonio de Paula, Guilherme Galvão da
Silva, Nicolás S, Cerello e Renato
Mendino.

Grande tem sido a espectativa em
tomo á disputa das equipes annuncia-
das, 'notadamente das prova.s mascu-
Unas, em face ao grande equilíbrio
entro as forças em cotejo, ainda mais
accentuado pelo meticuloso preparo

em vista da grandiosidade do torneio com que os titulares vêm se submet.
e grande período de disputa marcado
de relevante interesse, rendem tributo
aos mestres de armas Frederico Mo-
reira e Annibal Marcondes do Amaral,
como reconhecimento e homenagem
pela dedicação com que, desde ha lon-
gos annos, vêm preparando os esgri-
mistas do clube "vermelhinho".

As duas turmas se defrontarão no
systema "melhor das cinco", de ac-
cordo com o regulamento especial-
mente elaborado, prevendo todas as
eventualidades possíveis e hoje, terá
lugar a primeira parte da disputa ini-
ciai, entre as equipes infantil e mas-
culina de florete e masculina de es-
pada, ficando para mais breve o en-
contro das equipes feminina de florete
e masculina de sabre.

Cada disputa serão conferidas me-
dalhas ás equipes vencedoras e a "Ta-
ça Amizade" ficará de posse transi-
toria da turma vencedora de cada
jogo e definitivamente da que marcar
3 victorlas.

Vamos transcrever a constituição
das equipes que se vão defrontar e
cujos participantes deverão responder
a chamada ás 14 horas, na sala de
armas do clube."Turma mestre Frederico" — Ca-
pitão Hugler Matt.

Equipe infantil de florete: Dario
Marcondes do Amaral, Guilherme
Galvão da Silva Filho e André Ce-
rello Neto.

Equipe masculina de florete: Wal-
demar Ortiz, Dirceu Góes de Barros,
Túlio D'Addio, João Baptista de Aze-
vedo e Camillo Tueni.

tendo, afim de proporcionar lances
espectaculares no desenrolar as mpdi-
ções de forças do esporte fidalgo. E'
de se esperar, assim, a exhibicão de
superior esgrima.

O director da sala de armas do
Tietê, por nosso intermédio, solicita
a presença dos demais esgrimistas e
affeiçoados da sua sala de armas,
actuarem como vogaes e secretariar
as "poules".

ESPIRITA - MEDICO
Attende por cartas. Mande nome,

edade, profissão, descreva o que sente
com enveloppe sellado e seu endereço
para C. Postal, 895 — Rio.

s

havido entre o C. A. Juventus e C. depois de paga a taxa devida.

PROBLEMAS SEXÜAES
Falta-lhe alguma coisa ? Sente-se in-

feliz? Por que? Soffre de frieza se-
xual, irregularidades, quer ter filhos,
não pód tel-os, é nervosa, desgraçada
no casamento, ciumenta, etc.? Seu
marido é impotente ? Resolva rápida,
pratica e economicamente os seus pro-
blemas. Escreva para Dr. Paiva, C.
Postal 2.742 (dois sete quatro dois)
Rio — juntando enveloppe sellado para
a resposta, receberá orientação segura
gratuitamente.

UM LIVRO
DE SUCCESSO!

Já em 2.» edição nas
Livrarias:

UMA REPORTAGEM
. NA ITÁLIA

de

| ABNER MOURÃO
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CINCOENTENARIO DA REPUBLICAI
Interessante retrospecto ia lavra do illustre Jornalista, I

LUIS SILVEIRA
sobre A CONTRIBUIÇÃO DE S. PAULO NA PROPAGANDA, IMPLAN- jTAÇAO E CONSERVAÇÃO DO REGIME. |
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Chronica Religiosa
CULTO CATHOLICO

XXVII DOMINGO DEPOIS DE PEN-
TECOSTES (VI DEPOIS DA EPI-

P1IANIA)
•'O reino rio céu é semelhante ao

grão de mostarda... que só faz arvo-
res e os aves do céo vêm fazer ninho
em seus ramos." (Evangelho).

A imagem do grão rie mostarda, cs-
colhida polo Divino Mestre paru slgnl-
ficar o reino rio céo, appliea-se, egual-
mente, a lígreja Catholica. Pois sua
historia, estudada com animo sincero,
n uma confirmação oxaeta da verdade
contida na semelhança evangélica. Hu-
mlltle e modesta no seu inicio a dou-
trina e u Egreja dc Chrlsto cresceram
c desenvolveram-se como nenhuma
outra organização entre os homens.
Seus ramas se estendem, hoje cm cila,
sobre o universo inteiro. A' sua som-
bra vem abirgar-se os povos dc todo o
mundo.

Cresçamos também nós, que somos
os ramos dessa arvore, cm virtude e
santidade, para a floria de Deus c fe-
llcidade nossa.

EPÍSTOLA
Lição da Epístola do Apóstolo São

Paulo aos Thcssaloniccnscs
(I, 2-10)

Irmãos: Damas sempre graças a Deus
por todos nós. fazendo continuamente
menção de vós cm nossas orações; lem
brando-nos deante de Deus, nosso Pae,
da obra de vossa fé, dos trabahos dc
vossa caridade e da constância de vos-
sa esperança em Nosso Senhor Jesus
Christo.

Sabemos, irmãos amados por Deus,
que fostes escolhidos, porquanto o nos-
so Evangelho não vos foi pregado so-
mente com palavras, mas na virtude
do Espirito Santo e em grande pie-
nltude; como sabeis que estivemos en-
tre vós para o vosso bem, E vós flzes-
tes imitadores nossos c do Senhor, re-
cebendo a palavra no meio de grandes
trlbulações. com a alegria do Espirito
Santo; a tal ponto que servistes de
modelo para todos as crentes, na Ma-
oedonia e na Achaia. Porque entre vós,
não só a palavra do Senhor se divul-
gou na Macedonia e na Achaia, como
ainda a vossa fé em Deus correu por
Ioda a parte, de modo que não nos é
necessário dizer coisa alguma, uma
vez que elles mesmos contam, qual o
acolhimento que tivemos entre vós, c
como vas convertestes dos Ídolos para
Deus, para servir o Deus vivo e verda-
deiro. e para esperardes do céo o seu
Filho Jesus, a quem resuscitou dentre
os mortes e que nos livrou da ira fu-
tura.

Bôa Morte - 5, 6, 7, 8, 10 e 11 ho-
ras.

Santo Antônio (praça do Patrlar-
cha) — 7,30, 8,15, 0, 10,30 e 12 horas.

Capella do Colleglo Sáo Luis, 6, 7,
D c 9 horas.

Capella do Sanatório Santa Catha-
rina — 6 e 8 horas.

S. José de Villa America — 8, 7,
8, 9,30 e 11 horas.

Nossa Senhora da Saude — 6, 7, 8
c 10 horas.

São Bento — 5, 5,30, 8, 7, 8, 9, 10,
11 c 12 nemus.

Santuário do Coração de Jesus —
7,30, 8,15, 9, 10,30 e 12 horas.

Immaculana Conceição — 5,30, 6,30,
7,30, 8,15, 9, 10,30 e 12 horas.

BONBONS
COM FRUTAS EM COGNAC

A VERDADEIRA DELICIA!

ütitt&fcn»
RUA 15 DE NOVEMBRO, 112

(Esquina Largo Thesouro)
AVENIDA SAO JOÃO, 223

(Em frente ao Correio)
RUA DA BOA VISTA, 250
(Pegado ao Hotel d'Oeste)
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SCIENTIFICAMENTE
AS SUAS FERIDAS
• Pomadct seccativa São Sebastião
combate scienlificamente toda o
qualquer aífeccão cutânea, como
sejam: Feridas em geral Ulceras,
Chagas antigas. Eczemas, Erysipela,
Frieiras. Rachas nos pés e nos selos.
Espinhas, Hemonoides, Queimadu-
ias, Erupções, Picada» do mosquitos

SÂ0 SEBASTIÃO
SECCATIVA - ANTI-PARASIIABI*

,í. SÔ PODE FAZEH BEM

EVANGELHO
Continuação do Santo Evangelho

segundo São Mathcus
fCAPITULO XIII, 31-35)

Naquclle- tempo propoz Jesus esta
parábola ao povo que o seguia; O reino
dos céos é semelhante a um grão de
mostarda, que um homem tomou e se-
meou em seu campo. Este grão é, em
verdade, a menor de todas as sementes;
mas depois de crescida, é a maior de
todas as hortaliças, e chega a tornar-
se uma arvore, de maneira que as aves
do céo se vêm aninhar em seus ra-
vmos. Disse-lhes ainda outra parábola:
O reino dos céos é semelhante ao fer-
mento que uma mulher toma e mis-
tura em tres medidas de farinha, até
que toda cila fique levedada. Todas
estas coisas disse Jesus ás turbas, em
parábolas; e náo lhes falava senão em
parábolas, para que se cumprisse o que
estava escripto pelo Propheta: Abri-
rei em parábolas os meus lábios e pu-
blicáíei coisas oceultas desde a creação
do mundo.

AS MISSAS DE HOJE
Damos a seguir o horário das missas

na capital, hoje:
Cathedral Provisória (Santa Iphi-

genia) 5, 7, 9,30 e 10 horas.
Moóca — 6, 1 e 9 horas.
Villa Marianna — 6, 8, 9, 10, 11 e

11.30 horas.
Barra Funda — 8 e 9,30 horas.
Sáo José do Bexiga — 5,30, 6,30.
SanfAnna — 6, 8,30 e 10 horas.
Ipiranga — 6, 7,30 e 10 horas.

Santo Antônio do Pary - 5. 6, 7, 8,30
horas.

Nossa Senhora de Fátima — 6,30, f
e 9,30 horas.

Capella da Liga das Senhoras Ca-
tholicas, ã avenida Luis Antônio, 580,
as 11 horas e meia.

Capella de S. Domingos, à rua Ca
tumby, 164 — A's 7 e 8 horas.

São José do Belém — 5,30, 7, 8, e
9 horas.

Convento do Carmo — 6, 7, 8, 9, 10
11 e 12 horas.

Santuário do Sagrado Coração de
Maria — 5,30, 6,30, 7,30 8,30, 9, 9,30
e li/ horas.

Convento do Calvário -- 6, 7,3f, 9 e
ás 7, 8, 9, 10 e 11 horas.

Matriz dc São Pedro de Guaiau'na.
A's 7 e ás 9 horas.

Sant,a Cecília — 6, 7, 8, 9, 10,15 e
li horas.

Consolação — 7,30, 8,15, 9,10 e 11
horas.

Bella Vista — 6,30, 7,15 8, 9, e 10,30
Matriz de Santa Thcrezinha de Hy-

gienopolis — A's 6, 7, 8, e 9 horas.
Matriz de Christo Rei, de Tatuipé

— A's 5 horas e meia, ás 7 horas, ás
8,30 e ás 9,30 horas.

Matriz de Villa Califórnia — A'*
6,15, 7,30 e 9,30 horas.

OS SANTOS DO DIA
São Gregorio, acclamado o thauma-

turgo, bispo da Nova Cesaréa, no Pon-
to, no terceiro século. Homem douto,
verdadeiramente christão e cathollco,
em cuja vida, como em espelho polido
todo o mundo estava a ver as reflexos
da sublimidade do christianismo — o
homem carnal e imperfeito transfor-
mado em typo acabado de todas as
perfeições moraes. Arrebatado pela vi-
da admirável de São Paulo, cujas pe-
gadas seguia, também elle quiz que
nelle morresse o homem para que re-
vivesse o Chrlsto que palmilhara a
Galliléa arrastando as multidões, arre-
batadas pela sua doçura, pela sua pu-
reza, pela sua caridade. Foi este o ty-
po de missionário que encarnou. Quan-
do foi enviado para a sua diocese, a
de Nova Cesaréa, ali não se encon-
travam mais que uma a duas dezenas
de christãos. Quando morreu, após
episcopado que durara apenas duas de-
zenas dc annos, se constatou que ali
apenas viviam uma a duas dezenas do
pagãos.

Para que suas palavras, além do tes-
temunho de seu viver, tivessem a
apoial-as factos concretos, manifesta-
ções exteriores da verdade e de divin-
dade da doutrina que ensinava, Deus
enriqueceu-o do precioso e rarissimo
dom dos milagres. Aslsm, a sua evan-
gellzação entre os pagãos alcançou
êxito sobrenatural. São Basilio, o Ma-
gno, que foi seu contemporâneo e tes-
temunha dos seus prodígios, delle fala
com grande vigor e não teve duvidas
em subscrever o titulo que as multi
does já lhe haviam conferido: — o
Thaumaturgo. Morreu São Gregorio, o
bispo de Néo Cesaréa, no Ponto, o
Thaumaturgo extraordinário, em 273,
tendo deixado de seus labores livros
notáveis de theologia e exegese que at-
testam a alta potência da sua intelle-
ctualidade.

 Também é celebrado, nesta da-
ta, Santo Eugênio, diacono da Egreja,
intemerato confessor da fé, que viveu
nos dois últimos quartéis do século
quarto e morreu no século quinto, em
422, cujo culto devocional perdura até
nossos dias, na egreja de Florença.
CHRISMA DO CORRENTE MEZ

HOJE— Santa Therezinha do
Chora-Menino e capella do
bairro do Birltiba-Mirlm na
paroenia de Mogy das Cru-
zes.

Dia 24 — São Pedro de Alcântara do
Bairro das Pltangueiras e
Estação de Suzano (Estrada
de Ferro Central do Brasil).

NO SANTUÁRIO DO CALVÁRIO
Realizam-se, hoje e amanhã, as so-

leimes festividades em honra de Santa
Gemma, no Santuário do Calvário, á
rua Cardeal Arcoverde.

Hoje — Dedicado a todos os as-
sociados e aos devotos de S. Gemma.

Amanhã — Dedicado ás Congrega-
ções Marianas. Pias Uniões das Filhas
de Maria e Mocidade Catholica.
FEDERAÇÃO MARIANA FEMININA

De ordem de s. exc. o sr. arcebispo
metropolitano, a Federação Mariana
Feminina transmitte ás Pias Uniões a
seguinte determinação, recebida por
Intermédio do revmo. assistente geral
da Acção Catholica:

"A's reuniões mensaes da Conferie-
ração Catholica — Secção Feminina —
cada Pia União deverá ser representa-
da peln sua presidente, c no caso dc
impedimento desta, por uma associado,
sempre a mesmo, que seja membro da
directoria, afim dc nao haver dlscontl-
nutrindo rie acção.

Estas reuniões se realizam no salão
ria Curla Metropolitana, nos 3.as do-
mingas, ás 15 horas, sondo já a deste
mez, no próximo domingo.

Dada a importância desta determi-
nação, a Fcdcrnção Mariana Feminina
espera das sras. presidentes n maior
attenção".

 AVISOS — Hoje, ás 10,30
horas, na Curla Metropolitana, reunião
geral da Federação; á tarde, dns 13
ás 17 horas no Collegio da Assumpção,
recolhimento gcrnl de aspirantes, e
Circulo para Mestras, á hora habituai
(no mesmo colleglo). As retirantes de-
verão levar seu lanche.

"SANTA GEMMA GALGAM"
Nesta capital, no Santuário do Cal-

vario, á rua Cardeal Arcoverde, na
Villa Cerqueira Ccsar, realizar-se-ão
em breve grandes solennidades, para
tributar á nova Santa "Gemma Gal-
gani" as primiclas das homenagens do
povo paulista.

Todos os catholicos são convldadoj
a tomar parte a esses brilhantes fes-
tejos.

Nesses dias, no salão annexo ao
Santuário, haverá uma exposição per-
manente, em beneficio das festas da
nova Santa e dc uma considerável e
urgente reforma do mesmo Santua-
rio, que será sensivelmente ampliado
fornecido de orchestra. Nessa exposl-
ção entre muitos artigos de apreço,
serão trocados objectos c imagens de
Santa Gemma.

MISSA CAPITULAR
Hoje, ás 10 horas, com a pre-

sença do Colcndo Cabido Metro-
politano, haverá na Igreja Matriz de
Santa Iphigenia, Cathedral Provisória.
o tradicional missa capitular.

.Será celebrante o mons. dr. Nicolau
Cósentino, fazende a Homília o mons
dr. Martins Ladeira.

ORAÇÃO PELO IV." CONGRESSO
EUCHARISTICO NACIONAL

DE S. PAULO
Já se encontram, na Portaria da

Cúria Metropolitana, a disposição dos
revmos. parochos, reitores de igrejas e
capellães, os santinhos com o texto du
oração do IV.0 Congresso Eucharistico
Nacional.

CONFEDERAÇÃO CATHOLICA
Hoje, realizar-se-á no salão nobre

da Cúria Metropolitana, ás 15 horas,
a reunião mensal ordinária da secção
feminina da Confederação Catholica, á
qual, por determinação do sr. arcebispo
metropolitano, deverão comparecer as
presidentes de todas as associações re-
ligiosas, ainda mesmo dos que, como as
Pias Uniões ou o Apostolado da Ora-
ção, estejam filiadas a alguma federa-
ção.

Tendo sido grande a affluencia á rc-
união da secção masculina no ultimo
domingo, a ponto de ficar literalmente
cheio o salão da Cúria Metropolitana,
é de se esperar que também a reunião
de amanhã, tenha grande concurso de
representantes

REUMATISMO?
ARTRITISMO — ACfOO URICO - GOTA

CIATICA - SANGUE FRACO
£ INFECTADO — SIFIIIS

O "ANTI.RHEUMATICO
VIRTUS", fórmula do
celebra ProfessorVitalis,
é o remédio ideal para
esses casos. Este especí-
fico do Reumatismo foi
idc.iado após demora-
dos estudos e obse
ções clínicos, por
sábio conhece*
dor profundo
da ciência mé-
dica e da arls
de curar os ma-
les que afligem a humanidade.
O "ANTI.RHEUMATICO VIRTUS", fórmula
do célebre Professor Vitalis, é composto d»
medicamentos específicos que agem herói*
comente, curando as dores mais atrozes e
rebeldes, causadas pelo Reumatismo, as
Dores Góticas, as Nevralgias de qualquer
espécie, além das manifestações do Ácido
Urico e do Artritismo. Tem, ainda, a pro-
priedade de ser um ótimo dcpuralivo destí*
nado a expurgar o Sangue Fraco e Infec-
tado, curando os males provenientes das
Anomias e da Sífilis. Não encontrando
nas farmácias e drogarias, escreva ao De.
positario— Caixa Postal 1874 - São Paulo.

ANTI-RHEUMATICO VIRTUS
OE RESULTADOS INFAl/VEIS
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Agora, estou tão forte

.- que até perguntam si

^ estive em alguma

fazenda!"

UMA OPINIÃO ABALISADA

O Prof. Renato dc
Souza Lopes,, diz:
O Vinho Reconsri-
Luintc Silva Arau-
jo c uma tradição
na therapeutica
brasileira, até ho-
jc, com justiça a-
catada. Sempre o
aconselho com a
maior confiança."

EFFEITOS COMPROVADOS!
A Sta. Irene Sarmento, declara:
— "Eu me cansava atoa! Não
ia nom a cinemas, para não me
cansar... O que me valeu foi
o Vinho Rcconstituinlc Silva
Araújo. Agora, já lenho appc-
li te c o cansaço dcsapparcceu..."

O linòtypista Sr. Nnstor Peixoto,
diz : "Havia dias em quo me sen-
lia quebrado. Experimentei va-
rios fortificanles, mas o único
que me deu resultados foi o Vinho
Keconstituinte Silva Araújo."

E DE

SEGUNDO 
os médicos, nos

tempos acluaes, de trabalho
e preoecupações constantes —
em cada grupo de 10 pessoas,
9 suo asllienicas, quer dizer: —
estão depauperadas e têm o san-
gue desnutrido. Tenha sempre
presente esta observação. Es-
tude as deficiências de seu or-
ganismo. Notando que as suas
forças diminuem, que o seu appe-
tite foge, que o seu peso baixa,
que os seus nervos estão exci-
tados — pense que esses symp-
tomas podem significar desnutri-
ção do sangue. Recorra quanto

antes a um fortificante de acção
rápida, como é o Vinho Recona-
tituinte Silva Araújo, que con-
tem todos os elementos que
garantem a nutrição do sangue
— como extracto de carne, qui-
na, phosphoro e cálcio. Faça
uma prova de um ou dois me-
zes, e o Sr. verificará que o Vi-
nho Reconstituinte Silva Araújo
abre o appetite, levanta as
forças e traz ainda uma
agradável sensação de saude
e bem estar. Cada dose des-
te activo fortificante fica em
300 réis apenas.

SILVA ARAÚJO
RECUSE IMITAÇÕES/ EXIGINDO 0 FRASCO COM ROTULO OVAL

OUÇAM AS IRRADIAÇÕES DE F00T-BALL DA REDE TUPÍ (ARY BARROSO NO RIO E JORGE AMARAL EM S. PAULO).

Nossa Senhora das Neves de Iguape
(CIDADES PAULISTAS)

UM NOME QUE É UMÂ GARANTIA!
ALBERTO B0NFIGLI0LIS. A.

BANQUEIROS

DEPÓSITOS - COBRANÇAS - CAUÇÕES E DESCONTOS
PREFIRA EM SUAS OPERAÇÕES BANCARIAS

ESTA PERFEITA E MODERNA ORGANIZAÇÃO

SECÇÃO VALORES
Vendas de apólices cm suaves prestações mensaes
mm rlireito a milhares de contos em prêmios.

Rua 3 de Dezembro, 50 - - Te!. 2-7121 - (Rede Interna)
»ja!tM9M*mmmmmgmmm

0 TELEGRAPHO...
Escreve-nos d. Chlquinha Rodrigues;
"Fios esticados sobre u terra levam men-

sagens através dc cidades, estados, paizes
que se confinam ou vivem distantes mas
sem sombra dc mar que os separe.

Pios esticados ou supportes presos no
fundo do míir lcvnm mensagens, de povoa
para povos, por distancias Immensas. E vi-
braçôcs metallicas cortam o espaço e se
transmlttem, á revelia das correntes ocea-
nicas. Vencem a distancia no mister ale-
vantado de servir o homem, nas scllci-
tações que esse mesmo progresso faz á
criatura.

Historiando...
Em 1B52 surgiu o telegrapho no Brasil,

llgandi. a Quinta da Bôa Vista ao Mlnis-
Lerio da Guerra.

Em 1855, as suas linhas Iam até Pctro-
polis.

Em 1874, alcançaram a Victoria.
Em 1875. alcançaram Parahyba.
Em 1878. alcançaram Natal.
Em 1881 alcançaram Fortaleza.
Em 1883, alcançaram JaguarSo, devido á

guerra do Paniguay. linha esta em com-
mnnicaçSo com o Uruguay e a Arger.tlna.

Em 1890 c 01 Goyaz e Matto Grosso II-
garam-ss ao Rio.

Mas, Já cm 1889. havia no Brasil 18.935
kilometros de fios telegraphlcos em com-
municaçao com a Europa, por meio de
um cabo submarino, desde 1887. >

Dentre os lideres deste movimento des-
tacam-se Guilherme Capnnema, Paula
Cândido c Euscblo de Queiroz.

E' o telegrapho — fios esticados sobre
a teria...

... fios esticados no fundo do mar.
E' a civilização de hoje que surpreende

o homem na missão redemptora do bem e
do bello, para que. assim assistida. a
criatura seja melhor, reverenciando o
Creador.

Hoje, nos dias nublados que correm, os
fios esticados no céo e no mar, levam la-
mentos, trazem prazeres, escondem soluços
de pena, além das fronteiras, aquém dos
C3nh6es. Ha, em todo canto, um motivo
triste, uma emoção forte a gritar por
misericórdia. O "que vem lá" põe de ata-
laia os amigos dc hontem, os companhel-
ros de outrora. Os fios náo levam mais
sorrisos, saudades, esperanças; os fios es-
tlcndos que cortam o ar. que se firmam
no mar ligando paizes. estado», povos e
coletividades. Insensíveis ahi estão.

Quando » paz reinar entre os homens...
quando n telegrapho servir par» o en-

tendimento »n»re as eriaturas... que b»m-
fazfjo terá rlle na rtivln» ml***n de snll-
dartedarfe".

(Para o "Correio Paulistano")

IGUAPE (I+guá-í-pe)- No laga-
mar, na bania (fluvial), no valle ou
baixada d'agua. De yg, y, i, ou hy:
rio, água. liquido, summo, etc; gua:
bania, baixada, valle, depressão de ter-
reno, seio; pe, o mesmo que be: em,
no, na. Iguape foi elevado a villa, com

mesmo nome, não se sabendo ao cer-
to quando, antes de 1639. A lei n. 17
elevou á categoria de cidade, a villa
de Iguape, em 3 de abril de 1849, re-
cebendo o nome de — Bom Jesus da
Ribeira; em 1850, a 3 de maio, tro-
cou-se-lhe este ultimo nome pelo de
— Bom Jesus de Iguape. Baptlsta de
Castro, no seu Dicclonario Tupy-Gua-
rany, annota: "Ygua-gente, natural
de, Ygtiabá, Yguápe: bebedouro, lugar
de beber". João Mendes de Almeida
(Dicclonario Geographlco da Provin-
cia de Sáo Paulo) diz: "Aquella re-
gíão littoral era denominada — Yguáá-
i-pe: na enseada". Etc.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Ruas que existiam em Iguape em

18C9: Rua do Funil, rua da Palma,
rua do Rosário, rua do Ipiranga, rua
da Gloria, rua da Cadeia, rua Augus-
ta, rua do Commercio, rua Direita,
travessa do Rosário.

Largo», principaes: do Rosário, da
Matriz, de São Francisco, de Santa
Cruz, e do Riachuelo. (No lugar de-
nominado Porto da Ribeira, naquella
cidade, existiam ainda algumas ruas.
porém, sem denominação).

Templos: a matriz do S. B. Jesus,
egreja do Rosário dos Homens Pre-
tos, capella do cemitério, capella da
Senhora da Conceição do Botujuru'
(em Jacupiranga); de Santo An-
tonio (no Juquiá); de N. S. de Gua-
delupe (na praia da Juréa).

Edifícios públicos: quartel, que ser-
ve de cadeia e a cadeia nova, em
construcção.

A produccão do município de Igua-
pe, durante o anno de 186"?:

Arroz exportado — 40.000 saccas
de 2 alqueires; milho e canjica —
6.000 saccas; aguardente — 100 pi-
pas; couros de boi — 1.500; taboado
— 250 dúzias; vigas — 50 dúzias;
pranchões — 300 dúzias; ripas — 200
dúzias; farello de arroz — 300 sac-
cas; couros de veados e onças —
3.000. Não existiam neste anno (1867)
fazendas de criar gado, pois que a
introducção de gado tourino, para cru-
zamento das raças lá existentes, não
deu resultado satisfatório; entretanto,
o chamado gado Nilo, bem como o
de pello fino, de raça hespanhola, ia
progredindo, embora com pequeno des-
envolvimento).

Plantas indígenas medicinaes: Jala-
pa, abutua, ipecacuanha, e numerosas
outras.

Em 1867, segundo uma informação
da Câmara de Iguape. dirigida ao Pre-
sidente da Província, não nxistia oi-
nhum estabelecimento de mineração:pntanto. anteriormente, multo ouro se
mtneroti. a mm irrnnde wtceeMo, nas

J. DAVID JORGE (Aymoré)
cabeceiras do rio Quilombo, Piranga
e Jacupiranga, empregando-sc para o
apanhamento do metal, processos ro-
tineiros dos primeiros tempos do Bra-
sil colonial. Por esta época, apparece-
ram nesta cidade amostras de uma

ALEKSANDER STABELL GRIEZ

pedra betuminosa, similar do carvão
em suas primeiras camadas, contendo „,,,.„
algumas, pinto de ferro em larga cs- i._n^_Ame,i;i„C£Í^° „^.rte' de onde le-

Entre as victimas da catastrophe de
aviação, verificada com o apparelho
da "VASP" no Rio de Janeiro, en-
contrava-sc o cônsul da Noruega em
Santos, sr. Aleksander Stabell Grieg,
director-proprietarlo da firma "Ship-
ping Aleksander S. Grieg e Cia".

A sua morte causou profunda im-
pressão em todos aquelles que o co-
nheceram.

O saudoso extineto, pelos seus apri-
morados predicados de espirito, cora-
ção c caracter, contava com grande
circulo de amigos e admiradores não
só no Brasil, mas na sua terra natal

cala; estas amostras foram colhidas
no monte da Juréa,

Em 1861, em Iguape, o principal
ramo da agricultura era o arroz, o
qual era exportado em numero de ..
30.000 saccas por anno. Neste anno
existiam no municipio 140 engenhos
—- sendo 120 de pilar arroz, 22 de ¦
moagem e dlstillação de aguardente
e 4 para o preparo de café. Possuía
ainda muitas olarias, que fabricavam:
telhas, tijolos, talhas, potes, morin-
gas, que se exportava alguma. A cal
para a construcção dos edifícios em
toda produzida no município. Pabri-
cavam-se embarcações de todas as es-
pecies e tamanhos, para o lugar e pa-
ra fora, como por exemplo: Paraná-
guá, Antonina, Morretes, na provin-
cia do Parairá; Cananéa, Santos, em
São Paulo.

Valores dos produetos produzidos no
municipio de Iguape (1867). — Ar-
roz, sacca — 6.000; aguardente, pi-
pa — 60.000; café, arroba — 6.000;
feijão, alqueire — 6.000; farinha de
mandioca, alqueire — 1.600; milho,
alqueire — 2.000; batata ingleza, ar-
roba — 1.000; taboado de canella,
com 20 palmos, dúzia — 6.500; di-
to, com 14 palmos, dúzia — 5.000;
ditos, de "caixeta", 20 palmos, dúzia
— 6.000: ditos, 14 palmos, dúzia —
4.000; ditos "Folha larga", 20 pai-
mos, dúzia — 7.000; ditos. 14 palmos,
dúzia 5.500; dito, de cedro, 20 pai-
mos, dúzia — 7.500; dito, 14 palmos,
dúzia — 6.000; dito, de "guairana",
20 palmos, duzla — 7.500; e de 14
palmos, dúzia — 6.000..

O primeiro supplente do juiz mu-
nicipal de Iguape, em officio dirigido
ao Presidente da Província de S. Pau-
Io, em data de 8 de novembro de
1868, solicitava o pagamento de 
156S880 réis que dispendeu com a
madeira e o feitio duma forca que
mandou levantar, onde soffreu pena
ultima o escravo Francisco, assassino
de Antônio Corrêa de Azevedo e sua
mulher.

gressára recentemente.

morto, que deixou viuva e dois filhos
menores, muito trabalhou pelo desen-
volvimento, cada vez maior, do inter-
cambio commercial entre o seu e o
nosso paiz.

Foi o creador da Missão dos Mari-
nheiros, na cidade de Santos, tendo
sido um dedicado cooperador do crês-
cente progresso daquella cidade praia,
na.

Nasceu o sr. Aleksander S. Grieg
em 1897, em Bergen, Noruega. Tra-
balhou em companhia de "Shipping",
no seu paiz, na Inglaterra e Argenti-
na. Em 1926, foi nomeado chefe do
ramal, em Santos, da Linha de Na-
vegação Noruegueza para a America,

ol , ,, .. , do Sul, da qual vem a ser, mais tarde,
O sr Aleksander Stabell Grieg era , reprE,sentante geral.

Foi nomeado cônsul da Noruega, emcelebredescendente tia familia do
compositor norueguez Grieg.

Amigo sincero do Brasil, o illustre

- Cadeiras para Barbeiro
iL*. "FERRANTE"

".¦***"* V installado cm
prédio próprio

Peçam catálogos

GENNARO
FERRANTE

RUA INDEPENDÊNCIA N.° 678
SAO PAULO

mis¦Jm

SERVIÇO MILITAR

Santos, em 1929, prestando, nesse alto
cargo, relevantes serviços a sua pátria
e ao Brasil.

Ao receber a noticia do fallecimento
do cônsul Aleksander Stabell Grieg, o
sr. dr. Oswaldo Aranha, titular à%
pasta das Relações Exteriores do go-
verno brasileiro, enviou, ao sr. Minísr
tro da Noruega no Rio de Janeiro, o
seguinte telegramma:"Queira v. exc. acceitar, em meu
nome e no dos meus companheiros do
Itamaraty, a expressão do mais pro-
fundo pesar pelo trágico fallecimento
do sr. Aleksander Stabell Grieg, con-
sul da Noruega em Santos, grande
amigo do Brasil e cujo passamento
é profundamente lastimado. Rogo a
v. exc. transmittir ao seu governo os
sentimentos de pesar deste governo".

CULTO EVANGÉLICO
CONVOCAÇÃO DA CLASSE DE 1018-10
Recebemos o seguinte communicado:"Nos termos do disposto no Boletim Re-

glonal n.o 240, são convocados para lncor-
poraçâo no corrente anno, todos os sor-
teado1, da 1." chamada, da classe dc
1018|1919.

Assim, prosegue até 27 do corrente a . horas. Pela manhã, nregara o pastor da
apresentacio dos convocados, á séde da Egreaa, rev. Jorge Bertolaso Stelln. ». *.
Junta de' Alistamento Militar desta capl- noite, o rev. Shcrlock Nogueira, pastor d»
tal, rua Florcnclo de Abreu n.o 427. das Egreja de Londrina

PRIMEIRA KOREJA PRESBTTER1ANA
INDEPENDENTE

(Rua 'ti de Maio, 234)
Escola Dominical ás 9.45. Culto e pri-

| nação do Evangelho ás 11 horas e ás J1

12 ás 18 horas, aíim de serem encaminha
dos aos p. C. a que se destinarem.

De accArdo com as disposições do re-
ferido Boletim, serão declarados lnsubmls-
sos, a 3 de dezembro e nos termos do art^.
111 do R. S. M., os sorteados de 1.*
chamada que não se apresentarem em
suas unidades até 27 de novembro".

JUNTA. DE ALISTAMENTO Mn.ITAR
Afim de tratar de assumpto do seu in-

teresse. é convidado a comparecer na séde
da Junta de Alistamento Militar, rua Fio-
rencio de Abreu n.o 427. ná próxima se-
gunda-Ieira. dia 18, ás 13 horas, o reser-
vista de 3,a categoria. Affonso Panlsi, de-
vendo entender-se com o tenente Dlonyslo.
mmmwmmmsBSEJX 3s sxiBZSm ¦ ¦ --^-

Vae a Curityba?
VIAGENS DIÁRIAS EM 0MN1BUS E LIMOUSINES

Passa: ••'' Omnibus, 70$000 - limousine, 120S000
Endereço: Brigadeiro Tobias, 541 — S. Paulo — Tel., 4-0880

TERCETRA EREJA PRESBVTERIAXA
INDEPENDENTE
(Rua Joly, 408)

Escola Dominical ás 10 horas. Culto •
pregação do Evangelho As 11,30 e ás 30
horas, pelo pastor da Egreja, rev. dr. 8eth
Ferraz.

TERCEIRA EGREJA PRESBYTERIANA
INDEPENDENTE

(Travessa Benta Pereira, 4)
Escola Dominical ás 10 horas, culto é

piégação do Evangelho ás 11,30 e ás 30
horas pelo pastor da Egreja, rev. Franci»-
co Pereira Júnior.

QUINTA EGREJA PRESBYTERIANA
INDEPENDENTE

(Gua General Barreto Mcnezti, 9, Otaiee)
Escola Dominica! ás 13 horas. Culto « pre-

gação do Evangelho ãs 111,30 pelo pastor
da Egreja, rev. João Euclydes Pereira.

EGREJA PRESBYTERIANA
CONSERVADORA

Rua 13 de Maio, 830 — Tel. 7-5111
Pastor, rev. Bento Ferraz. Co-pastor,

rev. Raphael Camacho.
Escola Dominical ás 9.30 horas. No cullo

matutino deverá pregar o rev. Armand»
Pinto de Oliveira. No culto da noite, pré-
gsrá o rev. fiamuri A. de Figueiredo, pir
tor da Egreja MethodiíU do Brasil erue
Irá discorrer so»r« o «esruin»» them»: —
•Ventos e tempeítades".
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SECÇÃO COMMERCIAL
CAFÉ

A Associação Commercial de Santos
está declarando calmo o mercado do
café disponível, affixando pnra o dis-
ponlvcl, ns seguintes bases, por 10 kl-
ios: 185000 para o typo 4 molle o —
I7S000 pnra o typo 4, duro. O typo 5
cie bebida Rio continu'a nominal,

DISPONÍVEL — Pequenos negócios
foram hontem concluídos no dlsponi-
vel a preços estáveis, cnccrrando-sc os
trabalhos mais cedo, como sucecrie rc-
gularmcntc nos sabbados. A semana
commercial que hontem terminou teve
transcorrer estável, logrando quasi to-
dos os cafés cm exposição offcrtas cm
bases sustentadas, com excepção dos
cafés de fundo ou gosto Rio, que em-
bora já melhor collocados. ainda estão
muito depreciados. Os cafés da safra
nova, geralmente muito melhores que
os da safra passada, são os que mais
interessam aos exportadores, logrando
sempre bases m3lhores, conforme os
casos, de $500 a 2S000 por 10 kilos
acima dos demais. Inexplicavelmente,
os cafés finos desta safra não estão
tendo o aglo que deveriam dar pois os
exportadores estão pretendendo com-
phal-os com 1S000 apenas sobre os ca-
fés molles, o que não é evidentemente
possível, uma vez que esses cafés são
mais caros no interior e, ademais, os
de preferencia dos exigentes consumi-
dores norte-americanos.

De um modo geral, os operadores
continuam confiantes em melhores
dias, estimulados pela diminuiçf.o sen-
sivel da safra futura, pela conclusão
do accôrdo para fixação de quotas aos
paizes produetores e, finalmente, pela
boa vontade do governo norte-ameri-
cano em auxiliar o reerguimento eco-
nomico dos paizes sul-americanos.

Os preços correntes no disponível são
mais ou menos os seguintes por 10
kilos, para os cafés da safra velha:
19S500 a 20S500 para os lotes corridos,
finos; 18$ a 18S500 para os lotes cor-
ridjs, molles; 17S5 a 18S000 para os
simplesmente molles; 1655 a 17S500
para os lotes corridos duros, livres de
gosto Rio; 16S a 16S500 para os de
fundo Rio e 15$500 a 16S00O para os de
bebda Rio. Os cafés da safra nova va-
lem de $500 a 2S000 por 10 kilos mais,
conforme os casos.

ENTREGAS DIRECTAS — Estável
toda a semana, este mercado fechou
hontem com possibilidade de engocios
a 17$600, 18S200 e 18S900 por 10 ki-
los, para os cafés duros de typo 4 e boa
fava. isentos de brocados, barrentos,
chuvados e de gosto Rio, a serem en-
tregues em partes eguaes, respectiva-
mente de novembro a dezembro deste
anno, de janeiro a junho e. de julho a
dezembro de 1941.

TAXA DE 15 "SHILLINGS"
SANTOS, 16.

Café paulista

Total ..

Café paulista

69:348$000

69:3488000

3.083:2488200

Total 3.083:248$200

MOVIMENTO GERAL
SANTOS, 16.

Paulista ., , « „ -^ 9
Central
Barra Funda 
Armazéns S. Caetano .. .
Sorocabana  .
Braz 
Regulador São Paulo . .
Regulador Santos
Arm. Reg. Água Branca .
Ipiranga .. ., , -. ¦ .

Saccas
9.149

2.281
22.296

Imttfòwuiw>iw4wumtmiimmiii«niffiiiffl»fflto,^
CENTRO INDUSTRIAL JAGUARÉ" «• SÃO PAULO

TERRENOS FtARA FABRICAS E DEPÓSITOS
fcCOM DESVIOS DAS ESTRADAS DE FERRO SOROCABANA.

SÃO PAULO RAILWAY E CENTRAL 00 BRASIL.
i SOCIEDADE IMMOBILIARIA JAGUARÉ* LTDA.

HENRIQUE DUMONT VILLARES. - omECtoa. *+
RUA DE SÂO BENTO, 329 — SAO PAULO — TELEPH. 2-6944 -N

rtttmttTTi«mírím««m««m8«»«t8««^tm

MERCADOS ESTRANGEIROS
INGLATERRA

LONDRES, 16.
(Comtelburo).

Cotações telegraphieu
Sobre Nova York:

Abertura
Nova York , .
Paris
Amsterdam ...
Berna
Lisboa
Barcelona . .

ESTADOS UNIDOS
NOVA YORK, 16.
(Comtelburo).

i Sobre Londres:

4.02.50 a 4.03.50
176.50 a 176.75

7.58 a
17.30
99.80

37.70

7.62
17.40

100.20

Entregues á C. D. S„ até ás 17
horas:

Carregados .- .. V, .- ., •- ..
Vasios  . »- ..

50

Total .. .....

Devolvidos pela O D. 8„ até
ás 17 horas:

Carregados  •»
VaSiOS  :t .. i..

50

Total 38

CONTRACTO "RIO"
NOVA YORK, 16.
(Comtelburo).

Abert. Fech.
Dezembro — 4.10
Março  ,. — 4.20
Maio  — 4.29
Julho  — 4.37
Setembro Não colado
Mercado  — Estav.

Abertura — N|cotado.
Fechamento — Inalterado.
Vendas: —.

Abert.
4.04
5.05
9.20

23.21
23.86
4.00

23.65

Vagões carregados no pátio,
armazéns e cues

Movimento dc café:

Café entrado hoje .. .,
Idem, desde 1.° do mez .,

2!)

Saccas
11.714

116.920

CAFÉ DESPACHADO
SANTOS, 16.

Papor "Camamu"'.
Para Nova Orleans

Sampaio Bueno e Cia.
Vapor "Gonçalves Dias".

Para Nova York
Cia. Brasileira de aCfé .. .
Cia. Leme Ferreira
Ray Deininger e Cia. Ltda.

Vapor "Annita".
Para Nova York

Saccas

1.625

"CASA AVESSO"
ALFAIATARIA
Rua Senador Feijó ..»<*
n. 7.1 - sobrado _ Uc
Patenteado <Çr>

*»',«°

*e»
V*<v°

fk>" Becoria-se
O-0 terno vlrando-o

pelo avesso. 
(De Pae para Filho)

Executa-se qualquer reforma

i ~<><B_wfflíW:iynffiii^^

Londres . ...
Gênova ,, .
Madrld .. ., ,,
Madrld ... ,
Stockholmo . ..
Lisboa
Buenos Aires ..

ARGENTINA
BUENOS AIRES, 16.

(Comtelburo).
i Londres ã vista, port.:

Abert.
I Vendedores .... —

Compradores .... —
Sobre Nova York:

por $100:
Abert.

Vendedores .... —
Compradores .... —

URUGUAY
MONTEVIDÉO, 16.
(Comtelburo).

Cambio Livre
Londres á vista por libra:

Abert.
Vendedores .... —
Compradores . —
Sobre Nova York

por $100:
Abert.

Feeh.
4.04
5.05
9.20

23.21
23.86
4.00

23.65

Usina Primeira 53S000
Crystal  45S000

(Por 15 kllos).
Somenos  w N|cotado
Brutos ' .. .- ... 5$5!B$2

Mercado — Estável.
Entradas:

Saecat
em taecasDesde hontem.

dc 60 kllos  53.700
Exportação:

Rio dc Janeirc , . ... 9.800
Santos ^ •• 18.600
Sul do Brasil 13.000
Norte do Brasil —

Existência:
Em saccas de 60 kllos . .. 969.300

MERCADO DO RIO
RIO, 10 (Da succursal— Via Vasp).

— O mercado de assucar regulou ho-
jo, firme, porém, com os preços inalte-
rados. . Os negócios realizados foram
mais desenvolvidos c o mercado fechou
menos abastecido. I

Movimento estatistico |
Saccasi

Feeh

CAMBIO

Sampaio Bueno e Cia 1.000 ma:

S. PAULO
1.000 Durante os trabalhos, o Banco do
1.000 Brasil affixou as seguintes taxas:

500, A' 90 d|v.: — Londres, 65S910, Nova
j York, 16S460. — A' vista: Londres.
| 66S410, Nova York, 16S500. Cabogram

A. Sion e Cia.
Alves Ribeiro e Cia. Ltda. ..

Vapor "Scandinavia".
Para Buenos Aires

Haumann Gepp e Cia. Ltda .
Vapor "Pará".

Para Belém
Instituto de Café do E. S.
Paulo
Vapores diversos.

Para consumo de bordo
Diversos  .. .. ..

401 !
250

Londres 66$490, Nova York.

400

11

Entraram:
Da Parahyba .... 
De Pernambuco ... ....
Total . .. v> ..

Í67Í0 Sahiram
lg g0 Em stock

Cotações por 60 kilos:
Branco-crystal .. .. Nominal
Demarara .. ,. .. 505000 a 51$000
Mascavinho Não ha
Moscavos  37S000 a 39S000

1.000
4.502
5.502

26.800
34.024

Fech.
425.00
424.50

Feeh.
10.50
10.40

Feeh.
252.00
251.00

Vendedores .... —
Compradores  —

TAXA DE DESCONTO
Banco da Itália  4-1/2
Banco da França  2
Banco da Inglaterra ,,,,,.. 2
Banco da Hespanha  —
Londres, 3 mezes  1-1/16
Nova York, 3 mezes t[vend. .. 7/16
Nova York, 3 mezes t|com. . 1/2

Total 6.387

Total do mez, até hoje inclu-
sive 246.763

;; Se qulzcrdes enviar um auxilio em ;j
í! dinheiro ou em material aos doen- :;
H tes de Santo Ângelo, fazei-o por ;•
•• Intermédio deste jornal, ou ao "
•• seguinte endereço: ;{

Total 33.726

BALDEADAS

Desde 1.° do mez .. ,:
Desde 1.° de julho . ..

Em egual periodo
anno passado:

Saccas
234.381 |

1.973.284
do

Em 16 r
Desde 1.° do mez .. ..
Desde 1.° de julho,. ..

ENTRADAS

Em 14
Desde 1.° do mez .. ..
Desde 1.° de julho . ..
Média

Em egual período
anno passado:

Saccas
28.632

290.508
2.649.036

Saccas
34.188

381.860
.708.786

34.714

II CAIXA BENEFICENTE DO ASYLO-
|| COLÔNIA SANTO ÂNGELO
jj ESTAÇÃO SANTO ÂNGELO
:: E. F. Central do Brasilh

MERCADO DE (CAFÉ' DO
RIO DE JANEIRO

RIO, 16.
Typo 7, por 10 kilos .. ..

Mercado: — Calmo.
Vendas conhecidas (saccas)

MOVIMENTO GERAL
RIO, 16.
Entradas dc hontem:

do

Saccas
46.667

539.009
4.741.875

49.000

Em 14
Desde 1.° do mez .. .,
Desde 1.° de julho . ..
Média

EXISTÊNCIA
Saccas

Em 14  1.778.186
No anno passado:

Em 14  2.327.445
DESPACHOS

Saccas
Em 16 * ;. 6.387
Desde 1.° do mez .. ,r ... 246.763
Desde 1.° de julho  2.786.047

Em egual período do
armo passado:

Em 16  t.
Desde 1.° do mez ., .. ,.
Desde 1.° de julho

EMBARQUE

Em 14
Desde 1.° do mez
Desde 1.° de julho

Em egual periodo do
anno passado:

Saccas
5.802

524.881
4.807.359
S

Saccas
42.985

256.602
2.742.675

Estrada de Ferro Central ..
Estrada de Ferro Leopoldina
Devolvidos
Entregas de Armazéns Auto-

rizacios . 

Total  r >, .,

Emarquer em 14
Sahidas:

Outros portos ..
Estados Unidas ..
Europa .. .. .
Existência .. ..

16S520.
Os demais Bancos saccaram nas se-

guintes bases para venda:
A' vista — Londres 80S050, Nova

York, 19S770, Gênova 15000, Lisboa.
i $795, Berna 4S595, Buenos Aires (papel
14S620 Montevidéo (ouro), 7S500. Ber-

Mm (M. comp.) 6$070, Valparaizo, ..
200 $660, Oslo, 4$730.

SANTOS
Estável quanto as taxas c muito cal-

mo quanto ao movimento, foi como se
apresentou, hontem, o mercado de cam-
bio, no único period útil d dia, visto
aos sabbados, as activldades dos ope-
radores se encerrarem ás 11 horas.

O Banco do Brasil operou nas se-
guintes condições:

Mercado Livre — Vendas, á vista, li-
bras a 80S050, dollares 19S770, liras a
1S000, escudos a $795, marcos compen-
sados a 6$070, francos suissos a 4S595.
pesos argentinos a 4$720 e pesos uru-
guayos a 7S770.

Para compras de letras de exportação
foi cotado o seguinte dinheiro: A 90 d|V.
entregas até 18 dias, libras a 78S650 e
dollares a 19S590; á vista, ntregas até
180 dias, libras a 79S050, dollares a ..
19S640, escudos a S780. pesos argenti-
nos a 4$590 e pesos uruguayos a 7::330.

Cabo — entregas até 180 dias, libras
a 79S130 e dollares a 19S660.

Mercado Official — , Repasse aos
bancos, á vista, entregas a 30 dias. 11-
bras a 79S350 e dollares a 16S560.

Para receber a quota dos 30°|° sobre
os negócios de coberturas foi cotado di-
nheiro, ás seguintes' bases: A 90 d|v.,
entregas até 180 dias libras a 65S910 e

151,1 dollares a 16Ç460; á vista, entregas até1 180 dias. libras a 66S410, dollares a ..
16S500, escudos a $660, pesos argenti-
nos a 3S870 o pesos uruguayos a 6S450.
Cabo — entregas até 180 dias. libras
Cabo — entregas até 130 diasfa-ohj
a 66S490 e dollares a 16S520.

Para compra de ouro fino, em gram-— i ma, na base de 1.000 por 1.000. em
I barra ou amoedado, ficou sem altera-

1.568 ção o preço de 23S700.
O mercado abriu e funecionou até

o encerramento dos trabalhos, com
dinheiro para libras a 78$650 e dolla-

14.300 ! r.es a 195610.

::

12S000 .

Saccas
4.560
2.158

8.331

Saccas
300

476.775

TÍTULOS
BOLSA DE VALORES

DE SANTOS
Movimento do dia 16:
Apólices:

Empréstimo externo
de E 15.000.000 E.
série 6.a a 10.a .. 840$

Empréstimo externo
de £ 15.000 000 E.

Idem, 7." série, B.a . 935$
Cans. do E. S. Paulo 199$

Municipalidade de
São Paulo:

Uniformizadas .... — 1:041$
Sâo Paulo. 1929 .. ., — 1:030$
Idem, 1931 , — 1:0355
Idem, 1933 —

Obrigações:
Do "Café"  830$
Empréstimo de São

Paulo, 1921  980S
Letras de Câmaras:

São Vicente 83?
São Paulo, 1913 ... 93$
São Paulo, 1918 .... —

Acções de Companhias:
Comnanhia Paulista

de' E. de Ferro .. 226$ 223$
Mogyana de Estrada

de Ferro 88S5 85S
Companhia Central de

Arm. Geraes .... 2505
Companhia Seg. Ar-

mazens Geraes ... — 1:000$
Segurança do Com-
mercio  1:100$ 1:005J
Bancos:

Ccmmercio e Indus-
tria  333S 327f,

Commercial  316R 313S
Noroeste  203$ 198$

MERCADOS ESTRANGEIROS
NOVA YORK, 16.
(Comtelburo).
Cotações de fechamento:

Assucar para
entrega em:

Hoje Fech.
Ant.

1.91
1.95
2.00
2.03'

Janeiro  1.90
Março 1.95
Maio  .. 2.00
Julhc .. 2.03

Mercado — Estável.
Baixa parcial de 1 ponto.

ALGODÃO
TERMO DA BOLSA DE MERCADO

RIAS DE S. PAULO
15 kilos

CONTRACTO "A"
ÚNICA CHAMADA

Algodão em rama — Typo 5
Comp. Vend.
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Agencia em S.Paulo -Rua 15 Nov. N?150-9?And.
Telef.2-2292 I
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1 Novembro
Dezembro
Janeiro .,
Fevereiro
Março

43S500
44S300
45S500
46S700
47S000

45S000

47S500

46S700Abril  46S200
Maio  45S700
Junho .. ..  45S500 —
Julho  45S500 46S500

CONTRACTO "C"
Comrj

Mercado  —
São Paulo Fair Novo"Standard" .... —
Norte do Brasil Fair . —
American Fully Mid-

d 1 i n g Universal"Standard" 1935 . —
American "Futures"

para:
Disponível Brasileiro —.
Disponível Americano —.
Termo Americano —.

ESTADOS UNIDOS
NOVA YORY, 16.
(Comtelburo).

ABERTURA
•American "Futures"

ara:

Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março ..
Abril .. .

43S800
44S200
45S400
46S500
46SE00
46S0C0

Vend
44S500
44S400
45S500
46S600
47S300

Dezembro
Janeiro ..
Marçc- .
Maio .. .
Junho .,
Outubro .

Hoje

10.08
Njcot.
10.11
10.03
9.89
9.58

Especial, claro ,, . .. 62:63$
Superior, claro  59;G0$
Bom, claro ... . 56,5"$

Mercado: — Calmo.
MILHO

(Sacaria usada)
(60 leilos):

Comp.
Amarellinho . . 21S8J22S
Amarello . . . 21$6!2l$8
Amarellão 21$B|21S8

Mercado — Firme

64 6SS
fil 634
53G0S

Vend.
22$3 22$5
22$ 22S3
22$ 22$õ

Vcnii.

Fech
ant.
10.08
10.00
10.09
10.03
9.89
9.5G

Maio  45S700 46S00O
Junhc  45S600 45S900
Julho  45S600 46S000

NEGÓCIOS REALIZADOS
CONTRACTO "C"

500 arrobas para o mez dc
dezembro  44$400

2.500 arrobas para o mez de
dezsmbro  44S300

2.500 arrobas para o mez de
janeiro  45S500

1.500 arrobas para o mez de
fevereiro  46S600

500 arrobas para o mez de
abril  46S20I:

O CAFÉ' NA PRAÇA DO RIO
RIO, 16 (Da nossa succursal — Via"Vasp") — O mercado de café clLsjio-

nivel, funecionou hoje, calmo, com os
cotações em alta e não houve, nego-
cios sobre o produeto.

Cotações por 10 kilos:
Typo 3 ...... .. .. ., 14$000
Typo 4 .. *. .. ... .. 13S500
Typo  13$000
Typo 6 ..  12S500
Typo  „.. 12S000
Typo  11$500
Pauta mensal:
Estado de Minas:

Café commum
Idem fino

Pauta semanal:
Estado do Rio:

Café commum
Movimento estatístico

1$400
1$800

1$400

Saccas
81.315

545.505
4.736.890

Em 14
Desde 1." do mez .. ..
Desde 1.° de julho . ..

DISPONÍVEL
Saccas
50.598

378.103
,r 3.361.338

Em 14
Desde 1.° do mez .
Desde 1.° de julho

• ESTRADA DE FERRO
SOROCABANA

SANTOS, 16.
Movimento do dia 14 de noxmebro

de 1940:
existência de vagóe*

Vehl-
enloa

Km noseas linhas destinados â
C. D.  75

A' disposição do D.N.C. .. » 21
Para o pateo e armazéns .... 29
Baldeação — S. P.  —
Baldeação — C. D. »t —

Saccas
:. .., x 8.286

 4.560
• «o *• 3.726

300
500

¦ •• o» 4u
Stock t :, 476.775

Entraram .. ..
Sendo:

Pela Leopoldina
Pela Central ..
Embarcaram .. .
Consumo local ..
Café doado

79S870
19S770

S998

$660

4S737
17S810

S795

"stock"

Total  -.-... 125

OSEURADIO |
pôde ser transformado em um Radio- JJ
Victrola Automático, sem grandes ??
despesas. Peça sem compromisso, g
um orçamento ao ti

RADIO-SERVIÇO I
5 Prédio SlartineUi, sala, 2.440 — g
H Phone: 2-3633 — Cr. Postal, 4*11. g

Café revertido ao
desde 1.° de julho 22.014

MERCADO DE CAFÉ' DE
VICTORIA

VICTORIA, 16.
Preço do disponível, typo 7|8

por 10 kllos  1U200
Mercado — Estável.

Saccas
Entradas •• .. . ¦•'<». •• 3.624
Sahidas .. .. .. .. •••*.. —
Existência .. .. 107.160

MERCADOS ESTRANGEIROS
ESTADOS UNIDOS

NOVA YORK, 16.
(Comtelburo).
Contracto Santos:

Dezembro
Março <>
Maio .. .. M •• •
Julho ...... .r .
Setembro ......
Mercado .. Estav.

Abertura — Inalterados.
Fechamento — Inalterados.
Vendas —.

Abert.
6.01
6.13
6.19
6.27.
6.36

Fech.
6.01
6.13
6.19
6.27
6.36

Estav.

CÂMARA SYNDICAL DE
CORRETORES

SANTOS, 16.
Londres , .. ,,
Nova York
Hollanda
Itália
Franca 
Chile
Dinamarca
Rumania
Argentina
Canadá .. -
Portugal 
Noruega  —
Allemanha (Varrechnungs
mark  —
Suissa  4S588
Uruguay  7-9400
Suécia  4$717
Japão  4S636

RIO DE JANEIRO
RIO, 16 (Da .succursal — Via Vasp.)
O mercado de cambio abriu hoje,

com o Banco do Brasil, cotando a 11-
bra área para os outros Bancos a
79S350,

Comprava aquelle Banco no cambio
livre as seguintes taxas:

A' 90 dias: Libra área 78$650 e dol-
lares 19$590. A' vista: libra área . .
79$050, dollar 19$640, marco-compen-
sação 5$620, franco suisso 4$530, es-
cudo $780, peso argentino, 4$590, uru-
guapo 7$680 e chileno S620. Cabo: —
Libra área 79$130 e dollar 19S660.

O Banco do Brasil, vendia no cam-
bio iivre as seguintes taxas:

A' vista: — Libra área 80S050,
dollares 19S770, marco-compensação
6S070, franco-suisso 4$595, escudo
$795, Ura 1S000, corôaisueca 4S730,
peso argentino 4S690, uruguayo 7S820 e
chileno $660. Cabo: Libra área 80S130
c dollar 19S800.

Aquelle banco saccava no cambio 11-
vre especial a 20$700 sobre Nova York
a vista e a 20$730 por cabotagem e
comprava a 20S200 a vista.

O Banco do Brasil, declarou comprar
no cambio official: as seguintes taxas:

A 90 d|v.: libra área 65S910 e dol-
lar 16$460. A' vista: libra área 66$410,
dollar 1CS500, franco suisso 3S830, es-
cudo $660, peso argentino 3$880 e uru-
guayo 6$490. Cabo: — Libra área
66S490 e dollar 16S520.

Aquelle Banco operava para repasse
aos bancos a 16$560 por dollar a vista
e a 16$580 por dollar cabo.

Assim fechou a òmelo-dia.
Ouro-fino

O Banco do Brasil, comprava hoje,
a gramma de ouro-fino, na base de
1.000 por 1.000, em barra ou amoe-
dado ao preço de 23$700.

BOLSA DE VALORES DO RIO
RIO, 16 (Da succursal, via VASP) —

A Bolsa de Titulos. esteve hoje, bem
collocada c calma, com negócios de ai-
gum vulto sobre a maior parte dos pa-
peis em actividade. como se vê adeante:

VENDAS REALIZADAS HONTEM
Apoliccs-Gcraes

34 Uniformizadas .. ..
50 D. Emissões nom. ..

Idem 200S
13 D. Emissões, port. ..

2 Idem
Idem

4 Reajustamento
Idem 500$

100 Obrigações 1932 .. ..
10000 Idem 1939  1:010$

Municipaes
50 Emprestibo 1920, port. .. 178$
79 Idem 1931  203$
50 Decreto 1999  190$

Municipaes dos Estados
110 Pref. P. Alegre

4 Idem
Estaduaes

10 Minas 1:000$, 5°i°, port.
12 Idem Cautelas
50 Minas 500$, 7 °|°, port
30 Idem

160 Minas 1934, l.a série ,„
210 Idem  .<

54 Idem 2.° Série
323 Idem  ... «•
1Q2 Idem 3a série
172 Idem
60 Pernambuco

Rodoviárias Rio 8 °|° . ..
61 S. Paulo  
99 Idem Uniformizadas
45 Idem

Idem »
3 Idem  1:046$

Acções
100 Banco Brasil m

75 Bco. Func. Públicos
1755 Cia. Docas de Santos ..

70 Cia. Sld. Belgo-Mineira
Debentures

62 Bco. L. Brasileiro .. ..

7.500 arrobas
COTAÇÕES DO DISPONÍVEL

Algodão em pluma
(Base typo 5)

Comp. Vend
Typo 3 .. 44S000 445500
Typo 4 .. . ... 44RO0O 44S509
Typo .'»... 44SO00 44S500
Typo 6 , ,. . • . 44S000 45S000
Typo  44$000 455000

Mercado — Flrm'
MOVIMENTO l)S ARMAZÉNS

GERAES
Movimento do dia 14.

Entradas:
Fardes Kilos

Mercado — Alta parcial de 2 pontos.
FECHAMENTO

NOVA YORY, 16.
•Comtelburo),

Hoje Fech
Ant.

ÓLEO DE CAROÇO DE ALGODÃO
Compr.

Do Estado, em caixas
de 2 la^as (36 kilos
peso líquido) .. ..

Do Estado, em caixas
de 36 kilos (36 kilos,
peso liquido) .. ..
Mercado: — Calmo.

CEBOLA
Comp.

Do Estado (15 ks.) .. 18-20$
Do Estado (typo

Rio Grande  24 26S
Mercado

69$000 70.$000

87$000 88500(1

Vend.
22 23$

27 29$

American Spot Mi-
dlmg Upplands . .

American Futures"
para:

Dezembro
Janeiro
Março .. 
Maio
Julho
Outubro "<»41) . . .

10.23 10.28

10.03
9.95

10.04
9.99
9.84
9.45

10.08
10.00
10.09
10.03
9.89
9.53

808$
81 OS
160$
813$
810$
812S
840$
415$

1:045S

32$
30$

647$
825$
412$
413S
151$
152$
161$
162$
159$
160S

88$
613$
198$

1:044$
1:045$
1:047$

475$
48$

228$
340$

204$

ASSUCAR
DISPONÍVEL DA BOLSA DE

MERCADORIAS
Saceaa de

M küM
Camp. .Vend.

Refinado, filtrado, e«-
peclal  71$500

Refinado, filtrado pri-
meira

Moldo branco, 58 ks.
Crystal bom, aeceo, de

Pernambuco .. ..
Crystal bom, secco, do
Estado  631000

Somenos, bom .... 571000
Mascavo  42$000

Mercado — Calmo.
MERCADO DE PERNAMBUCO

RECIFE, 16.
Aetaal

Demerara .« .. 37$200
Terceira sorte  32$700

72$000

681500 691000

611500 62$503

641000
581000
43$000

ftigodão em I
rama ... —

Resíduo de j

algodão . —
Algodão Lin-

ther ... —
Semente de

algodão . —
Sahidas:

Fardos Kilos
Algodão em

rama . . 445 87.634
Alzodão Lin-

ther ... —
Resíduos de

algodão —
Stock:

Fardos Kllos
Algodão em

rama ... 263.596 48.970.031
Resíduos de

algodão . 273 34.766
Semente de

algodão . 29
Algodão Lin-

ther . . 9.502 2.009.1C5
MERCADO DE PERNAMBUCO

RECIFE, 16.
Preço de primeira sorte:

Compradores  34$000
Mercado — Estável.
Entradas:

Desde hontem em saccas de
84 kilos  1.400
Exportação:
Não houve.
Consumo diário — 500 saccas de

80 kilos.
MERCADO DO RIO

RIO, 16 (Da succursal, via Vasp) —
O mercado de algodão regulou ainda
hoje, calmo e sem alteração nas cota-
ções. Os negócios realizados foram mo-
derados e o mercado fechou inaltera-
do.

Movimento estatístico
Saccas

Entradas —
Sahiram .. „,  256
Stock  11.150

Cotações por 10 kilos:
Serldó, typo 3 .. .. 37$000 a 37$500
Typo  36$000 a 36$500
Sertões typo Nominal
Typo  29$000 a 30$000
Ceará, typo 3 .. .. Nominal
Idem, typo 5 .. ,. Nominal
Mattos, typo 3 ... Nominal
Idem, typo 5 .. .. Nominal
Paulista, typo 3 .. 35$000 a 35S500
Idem. typo Nominal

Mercado — Baixa de 4 a 11 pontos.

GÊNEROS
COTAÇÕES DA BOLSA DF.

MERCADORIAS
DISPONÍVEL

Para lotes de 500 volumes:
ARROZ

(Saccaria usada).
(60 kilos).

Comp. Vend
Agulha benellciado
especial  64Í65S 66|675

Idem. superior .. .. 56 57$ - 58 59$
Idem, bom ... . 50Í51S 52|53$
Idem. regular  Nominal j

Mercado — Frouxo. |
Quiréra 25$;26S 27SÍ28S,
Meio arroz  31$|32$ 33$',34$ j

Mercado — Frouxo.
Catete. do Rio Gran-

de do Sul:
Beneficiado, especial 49i50$ bl:52S
Beneficiado, superior 47;48$ 49i50S

Mercado — Frouxo.
BANHA

Compr. Vend
Do Estado em la-

tas lithografa-
dos de 20 kllos,
caixa de 60 ki-
los";.'-"« 220$ , 221$

Do Estado em la-
tas lithografa-
dos de 2 kllos,
caixa de 60 ki-
los 230$ 231$

Do Rio Grande
do Sul. em la-
tas llthographa-
das de 20 kilos,
cx. de 60 kilos 220$ 2215

Do R. G. do Sul
em latas litho-
graphadas de 2
kllos 230$ 23 U
Mercado — Calmo.

BATATA
(Saccas de (0 kllos).

Compr. Vend
Amarella especial .. 76$j78$ 79SJ81S
Amarella bõa .. .. 64$|66$ 67SI69S
Sup. "Paraná" . .58|60$ 61|63$

Mercado — Frouxo.
MAMONA

(Saccaria usada).
Por küo:

C*mp. Vend
Grauda ... •—
Misturada . «- .. 615]620$ —
Miúda . . —
Média  6151620$ —

Mercado — Firme.
FEIJÃO DE CORRS

(Saccaria usada)
Por 60 kilos:

Calmo.
ALHO

(Milheiro)
Compr. Vend.

Especial .. ¦ .. .. 80Í82S 81365
De 1.»  46J48S 50 54S
De 2." .. 32|345 ' 36|38í

Mercado — Estavei.
CAROÇO DE ALGODÃO*"'""

(Por 15 kilos).
Comp. Vend

Sem sacco  2$800 3$0Cn
Ensacado —

Mercado — Calmo.
FARINHA DE MANDIOCA

Comp. Vend.
Do Estado, de

Ia. — Saccos
de 45 kilos .¦ Nominal
Mercado —

ALFAFA
(Por kllo).

i Do Estado .
Mercado -

Campr.
. .. 410j420$'Frouxo.

V<nd.
430 150$

ERVILHA
(Sacco de 60 kllos).

Comp.
Especial .. .. ,. .. 58;60$
Superior ... .. 53)55$

Mercado — Calmo.
AMENDOIM

Sacco de -5 kllos.
Camp.

Do Estado, bran-
co, bom .... Não ha

Do Estado, tatu' 16$5;17$ 18$
Mercado: — Calmo.

Vfnd
02 65$
54 Õ85

Vend.

105

Comp. Vend.
Nominal
Nominal
Nominal

46148$ 5052$
46148$

Refinado, Ia sacca 51$000

MERCADOS ESTRANGEIROS
INGLATERRA

LIVERPOOL, 16.
(Comtelburo).
Abertura ás 13,30:

Hoje Ant

Chumbinho, superior
Chumbinho, bom
Branco, sup. grauao
Preto, superior ..
Preto, bom  43 45S

Mercado — Firme.
Roxinho, superior .. Nominal
Roxinho, superior .. Nominal
Roxinho, superioi . Nominal

Mercado —.
FARINHA DE TRIGO

(Sacco de 50 kilos)
Comp. Vend

Typo único  50$000 51$000
Mercado — Calmo.

FEIJÃO MULATTNBO
'Saccaria usada).

(Safra de seeea)
C-Btnp. Vend.

: -Ki*

29S00O
265000

28Sd"0
245500
23:000

305500
27S500

27-5500

¦¦¦Vi

MERCADO DE GADO
PORCOS — Preços dos mercados cie

Osasco por arroba:
Gordos especiaes  315000
Enxutos, gordos .. ,.
Enxutos, magros .. .. ,. .. 275000

Barretos:
Novilhos gordos postos nn ma-

tadouro. tvno "Exrxirt" . .
Gordos tvno "Consumo"
Gordos, typo "Marrucos" . .
Vaccas. gordas, "especiaes",

postas no matadouro . - .
Gordas, "regulares" . .. ..
Gordas, "conserva"
Novilhos gordos, postos no ma-

tadouro, typo "Export" ...
Gordos, typo "Consumo" . ..
Gordos, typo "Marrucos" . .
Vaccas, gordas "especiaes".

postas no matadouro . , .
I Gordas "regulares" ,. .. .. 25C000

Matto Grosso:
I Bois por cabeça 250*000
I Vaccas '-'005
I Vaccas magras  •• 1705000

MERCADO DE TRIGO
BUENOS AIRES, 16.
(Comtelburo).
Cotação de fechamento:
Preço por 100 kllos:

Hoje Ant
Novembro ..... 6.55 6.80
Dezembro ..,-%. 6.64 6.57
Fevereiro  Ncot. Njcot.
Mercado  Estav. Esta-'-
Dispon. typo Barlet-

ta para o Brasil .. 6.65 6.65
Chicaco:

Preços por bushel para
entrega em:

Dezembro  — 60.88.75
Maio  — S0.87.87

Alta de 5 á 7 pontos.
RECEBEDORIA DE RENDAS

Arrecadação
SANTOS, 16.

Vendas e consignações .. 23:0135100
Sello por verba .. .. 42:553Sti00
Impostos 26:6815100
Estampllhas 2:4412700

94:6915500
ALFÂNDEGA

SANTOS, 16.
RENDA

Renda  1.200:483$9nn
Desde l." do mez .. 512.654:1?3;5'n
Desde 2 de janeiro

anno passado .... 512.929:6395300

Himm
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Domingo, 17 do Novembro do 1940 1 CORREIO PAULISTANO ¦ 19

Em prol do Sanatório
Padre Bento

RENDERAM 14:3048000 AS ULTIMAS
EKSTAS REALIZADAS NESTA CA-

1'ITAL — AGRADECIMENTO DA
COMMISSÂO PROMOTORA

Rçallznram-se, nesta capital, ha
fllns, os annunclados festejos cm prol
rio Sanatório Padre Bento.

Em nome da cnlxu beneficente dos-
ia instituição, as sras. d. d. Chlquila
Clareia Rosa, Maria Helena Prndo Ra-
mos, Norma Sulcas Abreu c Zcliea Pln-
lo Castilho, da commlssão promotora,
agradecem a collaboração do Clube
Paulistano, da Companhia Melhora-
mentos, Casa Mnppin, Casa Allemã c
tia sra. d. Julicta Corroa Dutra, cujo
auxilio foi multo cfflclcnte no desen-
rolar da campanha beneficente.

O resultado final dn referida cam-
punha foi de 14:304$600 (quatorze con-
los, trezentos e quatro mil c seiscentos
réis), nsslm distribuídos: o bridgr do
Clube Paulistano, 11:500S; chá da Casa
Maplpn, 87CS; e o da Casa Allemfij
1:9285000.

0 PRESIDENTE DÂ ARGELINA E A
Ml"

MONTEVIDÉO. 10 (II.) — "El Dia-
rio" publicou interessante entrevista
dada ao seu representante em Buenos

PRESENTE DO REICH AO CHILE
SANTIAGO DO CHILE, 10 (T, O,)— No Museu Noolonnl dc Bellas Artes

doatft. capital foi inaugurada unia ex-
posição de gravuras allemãs do século
XVI, representando um presente feito
pelo governo allomão a nação chilena,
por motivo do 400" anniversario da cl-
cinde de Santiago, o eclebrar-sc em fe-
verclro do 1011.

Estlovrnm presentes a Inauguração o
ministro da Instrucção do Chile, sr.
Juan Antonio Iribarrcn: o presidente
do Instituto Gerniano-Chlleno, o pre-
sldente do Senado, sr. Miguel Cru-
chaga Tocornal; o dlrector do Museu
de Bellns Artes, sr. Júlio Ortlz de Za-
roto; o presidente da Commlssão Dlrc-
ctora da Exposição, sr. Rodolfo Cyar-
zun, assim como embaixador allemão,
Sr. von Schocn.

Âda Negri na Real Academia
da Italia

ROMA, 10 (Stefani) -— Por decre-
to real, datado dc hoje, sob proposta
do "Duce", Ada Negri foi chamada
para fazer parte da Real Academia da
Italia, em substituição ao falleeldo aca-
derriico Cesare Pascarclla. Ada Negri
é a primeira mulher que entra no
"anhcdirm da Real Academia da Ita-
lia. Entre o.s mais celebres cscrlptorcs
da Italia de hoje cila oecupa um dos
lugares mais eminentes. Nascida na
pobreza, em Lodi, no cila 3 de feve-
relro de 1870, tornou-se conhecida aln-

BIBLIOGIUPHIA

Aires pelo presidente da Argentina, sr. da niulto J°v°n. através do seu pri-
Roberto Ortlz, sobre a política ameri
cana.

O sr. Roberto Ortlz declarou: "Os

paizes de toda a America devem, neste
momento, conjugar seus esforços c sua
vontade, afim dc formar uma frente
unlca deante das ambições de alguns
paizes europeus, cujos exemplos vimos
com pesar e dôr. Não falamos de uru-
guayos e argentinos já que, como se
riisse, são povos irmãos, filhos todos de
uma mesma raça que falam o mesmo
idioma e que diariamente confratemi-
zam dando mostras de affcctuoso sym-
pathia.

Por outro lado, não existem egual-
mente nestas plagas nem ódios raciaes
nem intransigências, nem maldade,
nem ambições mesquinhas, mas acho
que todos os paizes da America de- j sagrado
vem estar em contacto constante c seus
governos devem saber c conhecer como
pensam os demais".

meiro livro de poesias "Fatalidade
que lhe deu renome nté no exterior.
O segundo livro "Tempestades" pre-
cedeu "Maternidade" e foi seguido da
obra "Do profundo" e depois "Exi-
lio": que são todas ellas obras de pie-
dade humana, de soffrimcnto e de can-
ticos da solidão. Entre as numerosas
outras obras de Ada Negri o roman-
ce "Stela Matutina" c considerado
sua obra prima cm prosa. Suas ulti-
mas obras são dois poemas lyrleos
"Vespertina", publicado em 1031,
quando Ada Negri recebeu da Real
Academia dn Italia o prêmio "Mus-
solini", c "O don", publicado em 1036,
que lhe valeu o prêmio "Florença",
o dois volumes em prosa "Dia a dia",
publicado cm 1033, e "Herva sobre o

publicado em 103B.

Esperado no Rio o Prefeito da
(apitai pernambucana

RIO, 16 (Da nossa succursal, pelo
telephone) — Pelo avião da Panair
chegará amanhã ao Rio o sr. Novaes
Filho, Prefeito da capital pemambu-
cana.

O chefe da municipalidade recifense
deverá demorar alguns dias na metro-
pole.

Na próxima terça-feira viajará de
avião para Porto Alegre, onde, a con-
vite do governo rlograndense represen-
tara o municipio de Recife, nas festas
eommemoratlvas do bl-centenario da
cidade.

Durante os dias de sua demora no
Rio, o Prefeito Novaes Filho ficará
hospedado no edificio Laranjeira.

Político inglez ferido durante um
bombardeio

LONDRES, 16 (Reuter) — Lorri Sta-
more, chefe do grupo liberal na Cama-
ra dos Lords. está entre os feridos du-
Banfctv; o .bombardeio allemão de sexta-
feira, á noite.

Lord--Staraore que foi ferido quando
o edificio em que no achava desabou
parcialmente, attingido por uma bom-
ha inimiga, encontra-se .hospital!-
zado.

Desastre ferroviário na Bélgica
BRUXELLAS, 16 (Stefani) — O

violento furacão da noite passada pro-
vocou desastre na estrada dc ferro. O
vento tendo derrubado os postes dc
signaes luminosos, um trem collidiu
com o rápido na estação de Dieghem.

Deplora-so vinte -mortos, vinte e
nove feridos graves e cincoenta feri-
rios leves. Em outros lugares o vento
provocou numerosos prejuízos e cau-
sou dez mortes.

Caixa de Construcções do Ministério
da Guerra

RIO. 16 (Da nossa succursal, pelo
telephone) — A commlssão ha tempos
designada para estudar a situação da
Caixa de Construcções do Ministério
fia Guerra, acaba do apresentar ao sr.
Miniftro Enrico Gaspar Dutra, o re-
intorio contendo as conclusões a que
chegou.

Os estragos causados pelos bom-
bardeios a Gibraltar

ALGECIRAS, 16 (Stefani) — Sabe-
e que as autoridades britannicas em

Gibraltar estão procurando com gran-
rie actividade reparar os damnos causa

Neutralidade dos portos do Eire
DUBLIN, (via Nova Yon. 16 —

(Stefani) — Os jornaes do Eire. ? par-
licularmente o "Irish Indepenrient",
põem cm relevo o effeito tranquilliza-
dor produzido sobre a opinião publica
pela rcs))osla dada por De Valera ã
campanha britannica concernente á
questão dos portos dn Eire, que a Ingla-
terra pretenderia usar em sua acção
contra a Allemanha.

De Valera declarou principalmente
que a manutenção das relações anglo-
irlandezas pode se basear unicamente
sobre a eliminação das causas que tor-
naram trágica a historia dos dois po-
vos. O "premier" Dc Valera reafflr-
mou, em seguida, que a política dc
neutralidade nesta guerra foi acceito
não somente pela Câmara, mas, tam-
bem, pela unanimidade do povo. De-
sejando entreter boas relações com to-
do o mundo, e, naturalmente, tambem,
com a Inglaterra, que é o paiz geogra-
phicamente mais próximo, o principio
fundamental da politica do Eire, no
entanto, continu'a sempre a ser o de
que a Ilha não será base de ataque
para nenhum belligerante. E'. portan-
to, falso affirmar que os submarinos
allemães se reabasteçam nos portos do
Eire. Emquanto o Eire fôr neutro; dis-
se De Valera, está fora de questão que
seus portos possam ser entregues a
quem quer que seja, por motivo algum.
Toda tentativa de pressão por parte
dos belligerantes pode provocar somente
ef fusão de sangue. A razão para quò
os portos pudessem ser utilizados para
fins de guerra, deveria, em todo o ca-
so, valer para todos os belligerantes.
De Valera concluiu dizendo que o povo
poderá fazer face á crise, sabendo bem
que combateria por uma causa justa.

CIDADE SERVIA BOMBARDEADA
BELGRADO, 16 (T. O.) — A cida-

de de Bitol, na Servia meridional, si-
tuada próxima da fronteira grega, foi
novamente bombardeada, ás 22.10 ho-
ras de hontem (hora de Belgrado), por
tres aviões de nacionalidade desço-
nhecida. Perto de seis bombas cahi-
ram nas proximidades da estação fer-
reviaria, causando, felizmente, somen-
te damnos materiaes.

Segundo Informações obtidas até
agora, não ha vidas humanas' a la-
mentar. Os aviões de caça yugoslavos
estacionados cm Bitolj levantaram
vôo immediatamcnte, porém, quando
se aproximavam dos apparelhos ata-
cantes estes fugiram. Ém toda a Ser-
via meridional existe uma grande ex-
citação em conseqüência desse atten-
tado.

ACCORDOS CONCLUÍDOS PELA

COPENHAGUE, 16 (Stefani)
nos pelos bombardeios aéreos. Calcula-1 ministério do Commercio declara que

serem precisos nada menos de 2.500
operários.

Decisão annullada do governo
hespanhol

NOVA' YORK, 16 (REUTER) — Sa-
bc-se que o governo hespanhol, após a
::itervenção da embaixada norte-ame-
i icana. annullou sua decisão relativa á
-uspensão das actividades jornalísticas
norte-americanas no território hespa-
nhol.

0 mercado de cambio "yankee" e
a missão argentina em

Washington
NOVA YORK., 16 (H.) — O merca-

do de cambio segue attcntámente as
conferências que vêm sendo realizadas
entre os membros da missão argentina
recentemente chegada a Washington
e os altos funecionarios da Thesoura-
rlà.

Os círculos autorizados salientem que
o empréstimo á Argentina teria o ef-
feito de suavlsar, mas não o de resol-
ver o problema da falta de divisas e
declaram que se fosse possível solucio-
nar a questão com a compra de gran-
des quantidades de produetos argenti-
nos, o problema estaria grandemente
simplificado.

Os referidos meios não oceulta, en
tretanto, as difficuldades que traria a
concorrência de produetos argentinos e
norte-americanos

A hypothese da Inglaterra ser ex-
rlulda do accordo entre os Estados Uni-
rios e a Argentina será, sem duvida, en
rarada pela missão argentina e pelas
autoridades da Thesourarla.

Os círculos autorizados assignalam
ninda que qualquer resolução no caso
ria Argentina constituirá a base para
a solução de casos idênticos que, por-
¦ rntura, surjam com outras nações da
'.merica do Sul e que, por consequen

' ;a. será de interesse capital no que
refere ás relações commerciaes entre

os paizes sul-americanos.

o Clearing levo um saldo de trezen
tos o setenta e tres milhões e oito-
centos mil coroas em favor da Di-
namarca.

Accentua-se que as trocas com a
Allemanha augmentarain considera-
vclmentc, e fez saber que estão sendo
realizadas negociações para um trata-
do commercial italo-clinamarquez so-
bre a base de um Clearing de vinte
e um milhões de coroas. Annuncia,
ainda, a conclusão de accordos com
a Suécia, Noruega, Finlândia, Bélgica,
Suissa e URSS.

As cifras dos desocupados na
Inglaterra

STOCKHOLMO, 16 (T. O.) — O"Daily Maíl" mostra-se descontente
com o minsitro do Trabalho inglez e
seus colegas do gabinente de Guerra

O referido Jornal declara que a ma-
rinha mercante necessita urgentemèrí-
te de um maior numero de barcos, os
quaes devem ter uma protecção suffl-
ciente contra os ataques aéreos.

"A resposta a todas os nossos pro-
blemas — continua o mesmo diário— encontra-se numa só phrase: pro-
ducção, mais producção, sempre mais
producção, A viria na Inglaterra de-
ende, em ultima analyse, do trabalho
das oficinas. E' o exercito do trabalho
tão grande como poderl aser? Begln
e seus collegas do gabinete de guerra
devem responder a essa pergunta. Nós
não podemos respcndel-a afflrmatlva-
mente, emquanto o actual exercito de
750.000 desoecupados não se transfor-
mar em escassez de braços, As cifras
dos desoecupados íi&o são tranquilliza-
doras".

O diário exige um racionamento mais
severo, affirmando:"E' chegada a hora de tomar em
consideração a nova restrlcção de nos-
sa importação de mercadorias de pri-
meira necessidade, adoptando-se medi-
das mais praticas de racionamento".

"MANDAI, TIlEOlttCO K IMtATI-
, OO IIOH I,K(.íUVAI:N", por Otll-

'lon Niivnrm — Sfm Paulo, 11)10.
Ente voilimò prosln relevante serviço n

loclo.i quantos ro dedicam no trabalho (10
(oro o outros, correlatou. Foi orgnnlziulo o
imniiliiclii do accordo ram o Cortino Civil
liruiillelro e com n lORlslnçAo do» Kntndos,
contendo nlndn o processo do Invonttirlo a
pnrlllhu, unindo numero do formulas o
neles dos escrivães e os processos dos ca-
Bamòntos civil o religioso, adaptados as
disposições legues que lho dizem respeito.

"VIAOKM ATKAVr.'S 1)0 MtA-
SU.", por Arlosto Ilspiiiliciru —
Silo Paulo, IIIIII.

As "Edições Melhoramentos", contlnunn-
do us publicações du série "Viuiiem atra-
ves do Brasil", Iniciada com os volumes
referentes A Amazônia o no Nordcslc, nca-
bnni de nos enviar os volumes números
i e 4 daquella collccçao, referentes aos
Cintados da lialiia, Espirito Santo, Rio do
Janeiro e Minai Clcracs, respectivamente.
O tititor apresenta agora no 3." volume a
roglao oriental do Brasil; a Bahia, com os
stus tnbolclros. caatingas, suas egrejas c
elevadores; n Esp. Santo, mnls no sul. com
nuas rlqulsslmus florestas, nuas usinas de
assücnr, seus rios, suas prosperas cidades;
o Estado do Rio, ainda mais abaixo, com
nuas interessantes cidades, suas extensas
plantações, suun fabricas, seus recantos
curiosos. No 4.» volume trata de Minas
Cerues, com suas bclloztis, suas cidades
históricas c seus grandes vultos. Em contl-
nunçfio iio» livros orn publicndos, Ariosto
Eeplnholrn promcttc ainda, em novos vo-

Rubros Sampaio, — Rão Paulo,
Meridional o Central, sempre através do
encanto de um passeio cm avlíio com os
leitores.

"MULHER SECUI.O XX", por
Rubens Sampaio, — São Paulo,
11)10.

Este livro, dc chronlcas, humorlsmos e
pensamentos, c uma critica em que o au-
tor, o sr. Rubens Sampaio, faz ao mun-
do feminino moderno. Nesta época, com o
progresso das sclenclas, das artes c das
letras. Julga o autor que as mulheres cs-
trio sc desapegando dos suan obrigações
domesticas e enveredando para o terreno
das futllldades exageradas.

Caixa Beneficente da
Forca Policial

São convidados a comparecer á sede da
Caixa Beneficente para esclarecimentos: —
Maria de Jesus Pires, viuva da praça An-
tonio Jullo: Maria de Oliveira Uma, viuva
da praça José de Clivclra Lima; Leontlna
Pinto, viuva da praça Henrique Manuel:
Anna Nunes; Jorgina Maria da Conceição
c sua irmã Edith.

Associação dos Nego-
dantes Alfaiates

Rcnliza-se dia 20. ns 20 horas, na sede
social ã rua Rlachuclo. 134 - 1." andar,
uma assemblén geral que obedecerá n sc-
gulntc ordem do dia:

Leitura dn neta nnterior; eleição da dl-
rcctorla o «o Conselho 'Fiscal, dc accordo
com as novas leis do paiz; Assumptos
vários,

Accordo firmado na lfa'ia pelo
Ministro do Trabalho do Reich
BERLIM, 16 (T. O.) — O Mini&te-

rio do Trabalho allemão firmou, no
Ministério romano de Obras Publicas,
um accordo destinado a investigações
em torno de construcções a serem leva-
das a effeito, entre a Allemanha e a
Italia.

Para isso, foi constituída a "união"
italo-germanica, entre o consórcio ita-
liano para os vivências populares e a
Academia Allemã de Investigações para
Construcções.

Esse trabalho será feito em com-
mum, devendo ser c (adas secreta-
rias especiaes em Berlim e Roma.
/ A. commlssão germono-italiano re-
unir-se-á. pela primeira vez, cm janei-
ro de 1941.

Tambem será Incrementada a indus-
tria têxtil de ambos os paizes.

Será explorado o minério da provin-
cia sueca de Smaland, cujos trabalhos
foram suspensos ha alguns decennios.
Essas minas poderão apresentar uma
extracção diária de 800 toneladas, com
30°í° de ferro.

Por mediação das autoridades germa-
nicas, foi assignado um accordo entre
a Bélgica e a Suécia, destinado ao for-
neciinento de madeiras suecas para a
Bélgica.

A1 nova estruetura econômica curo-
péa já foi Iniciada mediante o tratado
de compensação, assignado entre a Al-
lemanha e a França, incluindo os ter-
ritorios não occupados das colônias,
protectorados e mandatos ' africanos,
para o que foi fixado, com effeito Im-
mediato, o cambio de 20 francos por
marco.

Uma prova da evolução do trafego
commercial europeu está na communi-
cação da Feira de Amostras de Leip-
zig, publicada na ultima semana, dl-
zendo já estarem promettidas os Ins-
tallações de todos os seus 24 palácios
para a exposição a verificar-se na pro-
xima primavera, a inaugurar-se a 27
de março de 1941.

Lisonjelros, lambem, são os infòr-
mes colhidos acerca da Feira da Pri-
mavera, de Visnna, que iniciará as
suas actividades a 9 de março vln-
douro.

Quanto aos alimentos, a economia
européa tambem apresenta Indícios fa-
voravets, sabendo-se que a colheita do
milho, dos paizes do sudeste, alcança
a 13,6 milhões de toneladas, o que re-
prssenta um recorde em relação á co-
lheita anterior.

Foi grande a quantidade de assucar
produzida m?.dlante os esforços dis-
pendidos pelo governo geral, sendo fa-
vorãyel o resultado da colheita, do Lu-
xembürgo.

O alto indico apresentado pela In-
dustríá das verduras seccas demonstra
ter sido favorável o desenvolvimento dr.
situação alimentícia do continente eu-
ropell.

37 milhões de pessoas ameaçadas
pela fome

NOVA YORK, 16 (T. O.) — O ex-
Presidente Hoover proseguiu hontem.
em discurso proferido perante o "Vas-
sar College", na sua campanha em
favor do fornecimento de vlveres ás
regiões curopéas ameaçadas pela fome
Declarou o orador ser obrigação mo-
ral do povo norte-americano Impedir
que a fome venha attlnglr os 37 ml-
lhões de pessoas que habitam a Fln-
landla, Noruega, Hollanda, Bélgica e
parte da Polônia. Salientou não po-
der acreditar que o povo yankee se
mantenha indifferente em face dessa

FICAM DE PLANTÃO
Estão tio serviço, hojo, ns seguintes

pliarmaclas:
CENTRO: — Anula de Ouro, rua Denja-

mim Constnnt, 30; Torrono, largo do Ou-
vldor, 13.

BÍIAZ - MOO'CA — Ferrai, av. Rangel
Pestana, 101o: Cavalheiro, nv. Rangel Pes-
lana, 2I0B; Santo Expedido, nv. Celso Oar-
cia, 175; Hlppodromo, rua ltlppodromo, 1404;
Hcixas, rua' Ilresscr, 1003; Mnrplmm, rim
Hlppodromo, 805; Callfornln, run Visconde
Pnrnnhyb», 1088: Rlban, rua Moôcn, 40;
Snnta Margarida, rua Dnrfto do Jaguora,
312; Almeida, rua Moóca, 1078; 8. Vlto, rua
Benjamim do Ollvclrn, 122.

ORIENTE - CANINDE' - PARY , -
NoBsn Senhora do Carmo, ru» Silva Telle»,
415; 8. Mnnuol, ru» Maria Marcolln», 181;
Rocha, rua Oriento, 600; Portuense, run
Rio Donlto, 137; Ideal, run Canlndé, 13;
S. Marcos, rua Rio Bonito, 334; Santa
Rita, rua Cachoeira, 210; Oriental, rua Jo-
«4 Theodoro, 113; S. João. ru» Bresser, 105
Santa Edwlgos, rua Cnnlndé, 410.

LUZ - SANTA rPHIOENIA — universo,
rua Conceição, 70; Santa Iphlgcnla, rua 8tn
Iphlgcnla, 581; aunrany, rua dos Cuamoos,
n.o 234.

PARAISO-VILLA MARIANNA: — Oun-
nuhara, vttn Paraíso, 650; Anna Rosa, rua
Domingos do Moraes, 307; Redcmptor, run
.losé Antônio Coelho, 581; Indiana, rua
Domingos de Moraes, 008; Golvcz, run Tan-
Cortí, 12,

LUZ-S. CAETANO - Ramlro, ru» SAo
Caetano. 310; Silveira, avenida Tlradcn-
te», 38; Economlzadora, rua São Caetano.
104; Na vo Ern, nvenlda Tlrotlentos, 172.

AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTÔNIO-
BELLA VISTA - .Vigor, avenida Brlgadcl-
ro Lul» Antonio, 243; Macedo, largo do
Rlachuclo, 48; Oswaldo Cruz, rua Santo
Antonio, 113; Argus, ru» Conselheiro Ro-
'ho, 100; N. 3. Acheroplt», rua Cons Car-
rão, 84; Brigadeiro, av. Brlg. Luis Antonio,
1458; Jaccguay, rua Santo Amaro, }1:
Abolição, rua Abolição, 86.

SANTA CECÍLIA - CAMPOS ELYSEOS
— PERDIZES - Santa Cecília, run dai
Palmeiras, 12; Mattos, praça Marechal
Dcodoro, 250; Hyglcnopolls, rua cons. Bro-
tero, 1120; Italiana ra Barra Punda. rua
Barra Funda, 700; S. José, largo Padre Pe-
ryclcs, 61; Angélica, rua Jaguarybe, 710;
Ouaynnzes, rua Duque de Caxias, 376; San-
tn Therezlnha, rua Turlassu', 70; Paulista,
rua Cte. Salgado, 338; Bom Jesus, rua
Anhanguera. 2.

JARDIM AMERICA - Jardim Europa,
rua Augusta, 3005; Anchleta, rua Augusta,
2288; S. Paulo, rua Augusta, 2257.

JARDIM PAULISTA - Estados Unido»,
rua Pamplona, 183; Casa Branca, alameda
Casa Branca, 605; Appareclda, av. Brlg.
Luis Antonio, 3521; Menezes, rua Pamplona,
776.

CEROUEIRA CÉSAR - Excclslor. rua
Theodoro Sampaio, 950; Cerquelra César,
rua Arthur Azevedo, 453; Muniz, rua Theo-
doro Sampaio, 1427; Arthur Azevedo, rua
Arthur Azevedo. 1307

LIBERDADE-GLORIA - - Oliveira, run
Liberdade. 771; Tamandare, rua Tamanda-
re. 001; Santa Amélia, run dn Glorin, 280;
S. José. run Lavapòs, 80; Cathedral, pra-
ça da Sé. 44-C.

ANHANGABAKü' - Anhangabahu', rua
Ar.hangabahu', 074.

BOM RETIRO — D'Amato. rua José
Paulino, 849; Cosmopolita, rua Silva Pinto,
150; Tocantins, rua Gunrnny. 300; Estrcl-
Ia. rua Solon. 334; Santa Lusla, avenida
Rudge, 309; Bôn Espernnça, rua José Pnu-
lino, 447; Primor, rua Ribeiro de Lima,
n.o 404.

VILLA BUARQUE - CONSOLAÇÃO -
Paulicéa, rua Augusta, 710; Aymôrés, ruaMaceió, 98; Salvn-VIdas, rua Dr. Álvarode carvalho, 94-A; Republica, rua do Arou-che, 30.

SANT'ANNA - central, rua Voluntário^
da Pátria, 383; Lobo, rua Alfredo Pujol. 3-ZuriUlm, rua Dr. Zuqulm, 011.

IPIRANGA _ N. S. da Paz, rua SllviBueno. 1088; D. Bosco, rua Bom Pastor, 18;Rosa. run Silvn Bueno, 2763; Independeu-cia. rua Patriotas. 20.
VILLA DEODORO - (Alto do Cambu-cy) — Cama Cerquelra. rua Oamn Cer-

queira, 410; Padroeira, nvcnidn Lins deVasconccllos, 1,113,
SAUDE: — Madeira, rua Domingos deMoraes, 2.370.
BELÉM — BELEMZINHO: — N. S. dnPenha, avenida Celso Garcia, 580; Dalva,avenida Álvaro Rnmos, 195; Resurreiçno,

run Herval, 643.
VILLA POMPEIA: - Sáo Camljlo,- avon,Pompeia, 1.227; Werneck, ruá Mia. Fer-rclrn Alves, 570; 8nnta OórtTUdcs Tüà ApUnngés, 501.
PINHEIROS: — Doro,'> rua' Butnhtnn;Nossa Phnrmncln, rua Pinheiros, 105; N.S. Pinheiros, rua Theodoro Snmpnlo, 2781.
LAPA _ Pharmnsll dn Lapa. rua Trln-dade, 19; Santa Isabel, rua 12 de Outu-bro, G20.

FLORESTANO
JOSÉ FLORESTANO FELICE, Leiloeiro Official, escriptorio, rua Consolação, 532, autorizado pelos sa.

Behar, Alalú & Comp., proprietários da

GALERIA STOPEL
208 - RUA BARÃO DE ITAPETININGA - 208

Realiza importante e grande

LEILÃO
Do dia 19 até 30 do corrente — das 16 ás 18 horas e das 20 ás 23 horas

PARA TERMINAÇÃO DE NEGOCIO, de todo o stock da Galeria, constando de moveis antigos authentlcos de Jaca-
randá cstylos I). J. V., Luis Fcllppc, Colonial, etc, Prata ria antiga e moderna, espelhos venezianos, quadros a óleo
e pórccllanas antigas, candelabros e castiçaes de crystal Baccarat antigos, estatuas de bronxe asslffnados, finos blb«-
lots, relógios antigos para lareira, Jarrões de porcollana franceza, China e Japlio, e Objectos de arte e adorno que
fazem parte do grande stock para ser vendido cm leilão ao correr do martello, para prompta entrega do predio.

Transpassa-se o contracto da loja.

Caixa Econômica Federal de Sâo Paulo
CARTEIRA DE PENHORES

MONTE DE SOCCORRO FEDERAL

LEILÃO
DE PENHORES

Devendo realizar-se a 14 de Dezembro de 1940, ás 10 horas, o leilão de penhores vend-
dos, cenvidem-se os srs. mutuários, portadores das cautelas da Secção de Jóias emittida» ov
reformadas até 31 de Outubro de 1939, e de cautelas da Secção de Objectos, emittidas até 30 d»
Novembro de 1939, a resgatal-as ou reformal-as até o dia 12 de Dezembro de 1940, ás 16 hora»,
na 2° sobreloja, Predio dá Praça da Sé. Caso contrario os penhores serão vendidos em leilão
publico, conlorme determina o Regulamento.

Leiloeiro Official ARMANDO FONSECA

VENDIA COCAÍNA
A Delegacia de Costumes, prendaihontem, Arlstides Cittadlno, residente

cm Santos, no momento em que pro-curava vender vinte grammas de co-
caina a um dentista.

Arlstides declarou que comprara a
droga tíe um embarcadiço japonez e
que viera para esta capital, afim de
encontrar um comprador. Outra dili-
gencla foi effcctuada no hotel em que
estava hospedado, tendo sido desço-
berto no colcha de sua cama mais doze
grammas do entorpecente. Arlstides, foi
identificado no Gabinete de Investiga-
ções, ficando a disposição do delegado
de Costumes, afim de melhor esclare-
cer o caso. O pó apreendido, foi entre-
que ao Laboratório da Policia Tcchni-
ça. para ser examinado.

QUEDA ACCIDENTAL
José LucchcUi, dc 52 annos, -solteiro,

apcrarlo, residente , a rua P, n.° 08, lio
bairro de Casa Verde, as 6,40 horas de
hontem, cm frente á sua residência, cahlu
do cstrlbo do bonde 301,' dirigido pelo
motorneiro 005, loffrendo vários lerlmcn-
tos.

A vlctima loi soecorrido pela Assistcn-
cia, tendo a policia Instaurado Inquérito
sobre a occorrencla.

Á PRAÇA
ÉROS — EMPRESA PE MJBLICIDADE

LTDA.
Communicamos nos nossos amigos e

clientes, que o sr. José Cardoso da Silveira,
desde l.o do corrente mez, deixou de tra-
bulhar para esta Empresa.

Sâo Paulo, 16 de novembro de 1049.
A. J. DE PARIA TAVARES JR.
JARBAS CID OODOY.

Directores.

Você desconfia que km
uleera no estômago!

Os radiologistas affirmam que 80 por
esnto dos soffredorcs de dyspepsia an-
tiga com eólicas sâo portadores de ul-
ceras no estômago ou no duodeno.
Hoje em dia as escolas italianas e ai-
lemas condemnam a operação da ul-
cera sem primeiro tentar uma cura cll-
nica, isto, é, submetter o paciente a
um rigoroso regime dieteti?o Junta-
mente com o emprego de saes neutrall-
cantes ou clcatrlzantes, como: Blsmu-
tho, o Kaolin, a Magnesia perhydrol.
etc. Está tendo geral applicaçao o novo
produeto denominado CASTORINA
que encerra estes tres elementos asso-
ciados á Belladona, de acçfio sedativa
incontestável. Para a azla, arrotos,
dyspepsia, eólicas, flatulencias, etc,
remédio algum pôde ser comparado &
GASTORINA. Se você soffre do esto-
mago, use a GASTORINA para evitai
a formação de ulceras e se você soffre
de uleera, use tambem a GASTORI-
NA para cicatrizal-a. Em qualquer ca-

i so, peça prospectos aos Laboratórios
Fltra-Pisani, Cai:;a Postal 2.453 —
São Paulo.

VINHO CREOSOTADi
FRAQUEZAS EM GERAL

J0SIAS F. ALMEIDA «"ÜJ
própria) — Palac. Riachuelo, u, J-B.
12-19 horas — Tels. 2-0279 e 5-1899.

OXYGENIO — (ARBOGENIO
COMPLICAÇÕES DA ASTHMA E DA BRONCHITE

(Cardíacas e pulmonares)

DR. ARAÚJO CINTRA !^C0DEDSA. S —
Cons.: Rua Barão de Itapetininga, 120 — 4.° andar — Tels.: 4-2225 e

ÜlYí&Oi; 
' 

I '* 7-?6936:— Consultfts das 15 ás 18 horas.

AVISOS RELIGIOSOS

FERIDAS. RHEUMATISMO F
PLACAS SYPHILITiCAS

P.LIXIR DE NOGUEIRA

A íam'1'a de

JANDYRA FERRAZ DE BARROS
sensibilizada agradece as manifestações dc pesar recebidas no doloroso

transe que acaba de passar e convida os parentes e amigos a assistirem
á missa de 7." dia, que será celebrada na egreja de S. Geraldo (Perdi-
zes), amanhã, dia 18, ás 8,30 horas.

Por mais este acto de religião, agradece.

sa e Si vaOr. Cysalpino de Sou
0 chefe do Gabinete de Investigações, os delegados especializados, seus adjuntos e os

funecionarios do reterido Gabinete convidam os parentes e amigos do illustre e saudoso delegado
de Falsificações, DR. CYSALPINO DE SOUSA E SILVA, para assistirem á missa de 30.° dia, em suffra-
gio de sua alma, que mandam celebrar, no dia 20 do corrente, ás 9 horas, no Mosteiro de São
Bento.

ameaça.

ATROPELAMENTOS
Na rua Qorocabanos, cm frente ao pre-

cio r." 051, ás 14,60 horas de hontem, o
menor Bernr.rdo, dc 10 annos, filho de
J060' Roíslnl, morador á rua Bento Vlcl-
ra, 40, (oi atropelado e gravemente ferido
por um auto, cujo motorista, Imprimindo
maior velocidade ao vehiculo. evadlu-se. A
vlctima foi soccorrlda pela Assistência e
hospitalizada.

 Domingos Ruy. de 35 annos. casa-
do, guarda-clvil. residente A rua G. n.o
22. no bairrj de Casa .Verde. As 20 horas
de hontem. achando-se de serviço a aveni-
da Paulista, esquina da avenida Briga-
delro Luis Antonio, foi atropelado pelo
auto P. 656. dirigido por Erlch Adolph
Heydenreich.

A vlctima que soffreu graves ferimentos,
foi soccorlrda peia Assistência c hosplta-
lixada.

A policia Instaurou inqnerilos sobre es-
sas oceorrencias.

A família de

Malvina Ferrara Sammarone
agradece profundamente sensibilizada a todos os parentes e amigos que a confortaram no doloroso
transe por que passou e convida-os para assistirem á missa de sétimo dia, que manda celebrar no
alfar-mór da egreja da Consolação, ás 10 horas, no dia 19 do corrente.

Por mais este acto de religião e amizade antecipadamente agradece.
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Navios allemães fracassam
na tentativa de deixar o porto de Tam pico
0 barco mercante Phrygia" foi tomado pelo fogo - Comtoio mercante inglez atacado na costa oriental da Inglaterra

- De fonte italiana annuncia-se a perda do couraçado britannico "Ramillis" - 0 que informam «* 
je*™

TAMPICO, 16 (Havas) - A tenta- POSTO * "QUE O VAPOR IRLAN-

Uva feita hontem por 4 cargueiros nl- DEZ ARDMORb
lemães, que se encontravam neste por
to, pnra furar o bloqueio britannlco e
alcançar o porto germânico, resultou
em fracasso.

O "Orcnoco", quo desloca cerca de
10.000 toneladas, foi obrigado a voltar
apressadamente ao porto em conse-
quencla de um accldente nos machi-
nas. O "Phrygia", de 4.000 tonela-
das, está em chammas, segundo se an-
nuncia, ha cerca dc 15 milhas da
costa. ,

Emfim, os dois outros cargueiros ai-
lemães, que são o "Rhein" c o "Adar-

wald", pouco depois de haverem zar-
pado, deram meia volta c regressaram
ao ponto de partida, por acreditarem
que seriam chamados á fala c captu-
rados por vasos dc guerra britannicos
que cruzam o mar das Antilhas.

NAVIO ALLEMÃO EM CHAMMAS

CIDADE DO MÉXICO, 16 (Reuter)
— Os últimos tclegrammas de Nova
York informam que, segundo noticias
procedentes de Tampico, algumas ho-
ras depois dos quatro navios allemães
terem deixado áquelle porto, um se
achava em chammas em pleno ¦ mar,
outro foi rebocado para Tampico e as
luzes dos outros dois eram perfeitamen-
te visíveis da terra.

Noticia-se que os quatro navios que
estavam repletos dc gêneros alimenti-
cios, destinados, talvez a um corsário
allemão, que seria encontrado futura-
mente no Mar das Caraibas.

Outra noticia diz que um cargueiro
britannico, ancorado em Tampico,
exercia grande actividade com o seu
radio, no momento cm que os quatro
navios allemães deixavam o porto.

Suggcre-so que o "Phrygia" talvez
tenha sido incendiado, por effeito de
sabotagem. Uma violenta tempestade
que cahia na oceasião evitou o traba-
lho de soccorro. Desconhece-se, assim,
o destino do navio allemão e seus tri-
pulantes.
LAVRA INCÊNDIO NO NAVIO MER-

CANTE ALLEMÃO "PHRYGIA"

CIDADE DO MÉXICO, 16 (Reuter)
— Cerca da meia noite dc hontem um
cargueiro allemão foi visto ardendo a
uma distancia de duas horas dc viagem
de Tampico.

O clarão das chammas era clara-
mente visível de terra. Acredita-se que
o navio incendiado era o "Phrygia ,
de 4.137 toneladas, que deixou Tampi-
co hontem á noite, sob a protecção da
noite, com mais tres outros navios ai-
lemães, o navio dc passageiros 

"Ore-

noco", de 9.600 toneladas, e os car-
gueiros "Idarwald", de 5.033 tonela-
das e "Rhein", de 6.039 toneladas.

Noticias não confirmadas, divulgadas
nesta capital ,affirmam que o "Ore-

noco" teve um desarranjo cm suas ma-
chinas, logo depois de atravessar a

As autoridades portuárias de Tampi-
co foram notificadas de que o destino
de todos os navios allemães era um
porto hespanhol.

Os barcos salva-vidas dos quatro na-
vios allemães estavam promptos para
qualquer emergência quando as uni-
dades allemãs levantaram ferros. Es-

NOVA YORK, 16 (T. O.) — Con-
forme noticias da imprensa novniorqui-
na foi a fundo o vapor morcante irlan-
dez "Ardmore", de 1.023 toneladas,
quando navegava com destino a Gales.

A PERDA DO ENCOURAÇADO BRI-
TANNICO "RAMILLIES"

ROMA, 16 (Stefani) — Observa-se
nos meios autorizados romanos que
até hontem nem o radio nem aim-
prensa Ingleza ousaram fazer allusão á
perda do navio de batalha britannlco

do typo "Rainillies", cujo torpedea-
mento foi communicado pelo boletim
italiano como tendo sido realizado por
um submarino penlnsular. Hontem á
tarde somente, a Reuter affirmava que
o Almirantado declararára que essa in-
formação era falsa. O desmentido che-

Desfilaram hontem os internados do
Serviço Social de Menores

gou com muito atrazo pois que o com-
municado italiano forneceu elementos

0 GENERAL ANTONESCU j.aÉr

Â SUA PÁTRIA

CONFERÊNCIA COM O DUCE E ÇONüb ^ motfl
NO VATICANO - OUTRAS NOTAS

ROMA 16 (T. O.) — A's 18,30 ho-
,uf°ddxAou, hoje, esta ^Wj&íjg
do governo da Ruman'% geneial An-
tonescu, que seguiu cm companhia do
titular do Exterior, sr. Stur^;«;.nn „,

O bóta-féra do chefe do governo ¦»-

ositlvos que permlttem affirmar que a meno foi concorrido, estando presen
tes na estação, o "duce".p,conde Cia-
no o secretario do partido, ministro
Scroria; o ministro d aCultura Popular,
sr. Pavollni, além de representantes
do exercito, do partido c do Estado, o
encarregado dos negócios da Alloma-
nha, principe Blsmarck, e os minis-
tros rumenos junto ao Quirinal c Va-
tlcano.

DUCE

b»1bbbbb3bbbb1111b3b553|bb55bbÍSJJ^
»m__! . Y —.. £. ¦»*__.>_1 .Ia TÜHnnnn t**.n m (1 Vfíft £»H_

unidade Ingleza que recebeu dois tor
pedos não pôde estar ainda cm estado
de servir.

* * *
ROMA, 16 (Stefani) — A perda do

encouraçado inglez "Ramilllcs" dc
29.500 toneladas, constituo um grave
golpe para a marinha britannica, mor-
mente no período em que mais se des-
envolve a offensiva aéro-naval contra1 EIV1 CONFERÊNCIA COM O
as posições inglezas c hcllcnlcas no f; ciANO
Mediterrâneo e na África. BERNA, 16 (Reuter) — Informam
ANNUNCIADA A PERDA DE 5 NA- d(, Roma 

'que 
0 chcfe do govarno ru-

VIOS DA ESQUADRA BRITANNICA' mcno gencrai Antoncscu, actualmente,
S SEBASTIÃO, 16 (Stefani) — O, cm visita á capital italiana confe-

Almirantado britannico annuncia que rendou com os srs. Benito Mufsolim
foram afundados cinco navios das mais c conde Ciano, chefe do governo e

modernos da marinha britannica. ministro das Relações Exteriores, res-

POSTO AO FUNDO O NAVIO ALLE- >^U—Lnescu regressara, ainda
MÃO "HELIGOLANÜ"

Perante o i^i^^^^:^ j 
*%&!^^TS*S « Sumira

£r^^ caseli e JosÉ Augusto de Moraes-encarrcgados da
. ,...  .... J......Í— ...„,.„ho,. „„i., dijcipiina- no Abrigo e Triagem.

O "clichê" acima focaliza os internados do Serviço
demonstrar seu apoio integral ás directrizes traçadas pela
directoria daquelle importante departamento,

Os garbosos Internados foram dirigidos nessa passea- I rpriRccáo
nelos srs Alfredo Hervcy Costa, administrador do Social de menores perfilados em frente de nossa redacçao

ta pelos srs. Alfredo Hervcy Costa,

George VI visita jsjinas de Coventry
"Sinto-me satisfeito por saber que, apesar destas circumstancias peno-
sas, as coisas andaram bem como deviam", declarou o soberano inglez

STOCKHOLMO, 16 (T. O.) — No-
ticias procedentes de Londres assegu-
ram que, no dia de hoje, o rei Jorge
visitou as ruinas da cidade de Co-
ventry, que, quinta-feira, era o cen-
tro da industria da aviação mais im-
portante da Inglaterra. O soberano
tentou atravessar o centro com seu
Rolls Royce, porem deante dos escom-
bros, foi obrigado a caminhar a pé,
percorrendo os escombros, ainda quen-
tes das antigas fabricas. As ruas es-
tão cobertas de tijolos, madeiras e pe-
dras e os automóveis não podem tra-
fè|ar.

O soberano pediu aos funccionarlos
municipaes detalhes sobre as devasta-
ções provocadas pelos aviões germani-
cos.

Estiveram em Coventry, ainda, o
Ministro do Interior, sr. Morrisson, o
Ministro responsável pela producção

ses navios sc refugiavam cm Tampico aeronáutica, lord Beaverbrock. Esses
desde o inicio da actual guerra. titulares se convenceram de que as

fabricas ahi localizadas desapparece-
BARCOS INGLEZES ATACADOS NA
COSTA ORIENTAL DA INGLATERRA

BERLIM, 16 (T. O.) — A Transo-
cean apurou que no dia de hoje, aviões
allemães, voando a pouca altura, ata-
caram um comboio inglez, bem prote-
gido, em águas de Lowestoft, na costa
oriental da Inglaterra. Quatro bom-
bas cahiram sobre um barco de 4.000
toneladas, o qual parou a sua marcha.
Os pilotos allemães, no seu regresso,
notaram que o mesmo estava adernan-
do e pôde ser considerado como per-
dido. Bombardeiros teutonicos, na tar-
de- de hoje, atacaram outros barcos
britannicos. Dois navios de 2.000 to-
neladas cada um, foram attingidos por
aviões allemães em "picado". Os
"Stukas" alvejaram outro barco inglez
de 8.000 toneladas.

esqueleto de pedra, erguido em meio
de grandes montões de escombros. To-
do o centro commercial de Coventry
foi destruído. Ruas inteiras converte-
ram-se em montões de ruinas. As
bombas germânicas fizeram paralyzar
as usinas electricas e hydraulicas.

O "Afonhladet" assegura que o ata-
que dos allemães foi de surpresa, co-
lhendo desprevenidas as autoridades dc
Coventry. Na tarde de hoje, ainda con-
tinuavam a lavrar os incêndios na ci-
dade. A censura ingleza prohibe a di-
vulgação de addos que demonstram o
efíelto desse bombardeio, porém, o
communicado official adeanta que os
estragos foram collossaes, attlngindo
ferrovias, rodovias, fabricas de moto-
res para aviões e demais installações
bellícas.
DECLARAÇÕES DE SUA MAJESTADE

LONDRES,, 16 — (Reuter) — O rei
Jorge VI levou cinco horas percor-
rendo em Coventry, as ruinas provo-

cadas pelo bombardeio allemão, tendo
inspeccionado principalmente as era-
teras das bombas e conversando com
numerosos feridos e membros das tur-
mas de soccorro.

Ao concluir a visita, o soberano bri-
tannico declarou ao Ministro Morris-
son o seguinte:"Sinto-me satisfeito por saber que,
apesar destas circumstancias penosas,
as coisas andaram bem como deviam".

PROSEGUEM OS TRABALHOS DE
REMOÇÃO DOS ESCOMBROS

LONDRES* 16 — (Reuter) — A vi-
sita do rei.Jorge VI commoveu, pro-
fundamente, os habitantes de Coven-
try e os trabalhos para minorar o sof-
frimento popular proseguem, com re-
dobrado vigor, sob a chefia de lord
Dudlcy, commissario regional.

O Ministro da Segurança Interna,
sr. Herbert Morrisson, declarou que
os progressos feitos em Coventry cons-

(Continua na 2.a pagina).

NOVA YORK, 16 (H.) — Os meios
marítimos de Nova York receberam in-
formações, segundo as quacs o carguei-
ro allemão "Hellgoland", que partiu
de Barranquilla, na Colômbia, em 15
dc outubro ultimo, foi afundado pelos
navios de guerra britannicos que cru-
zam o mar das Caraibas.

MOVIMENTO MARÍTIMO NO POR-
TO DE GIBRALTAR

MADRID, 16 (T. O.) — Dc accôrdo
com noticias procedentes dc Gibraltar,
foram ali contractados mais de 40
barcos mercantes para a formação de
um comboio.

Encontram-se naqueile porta o por-
ta-aviões "Ark Royal", o couraçado
"Ronown", e um cruzador do typo
"York", bem como maus tres cruza-
uores do typo grande.

O ATAQUE AO NAVIO MOTOR
"VINGALAND"

STOCKHOLMO, 16 (T. O.) — O na-
vio-motor "Vingaland" foi encontrado
navegando sem tripulação c muito ava-
riado, em conseqüência de impactos de
bombas que recebeu no Atlântico sep-
tentrional. Da tripulação, somente o

capitão c 18 tripulantes conseguiram
chegar a um porto escossez, emquanto

I fi outros desappareceram. referido
barco deslocava 2.720 toneladas.

Inauguração de nova rodovia
na China

O sr. Antoncscu regressara,
hoje, a Bucarcstc.

Af firma-se que o "duce" c o conde
Ciano acompanharão o sr. Antonescu
até a estação dc embarque.

AUDIÊNCIA COM S. S. O PAPA
CIDADE DO VATICANO, 16 (Ste-

ffinl) — S. s. o Papa recebeu, ao meio
dia, o chefe de Estado rumeno, ge-

lierol Antonessu, o ministra do Extc-
rlor, príncipe Bturdza; e seus acom-
panliantcs. . :

A's 11 horas e 35 os hospedes che-
raram ao arco "delia Campane' onde
si guarda sulssa lhe" prestou homena-
grin. Foram recebidos cm S. Dame.so.
pelos camareiros de s. s„

O general Antonescu c o principe
Strudza, forár.1 levados pelo monsenhor
Arborlo até a BlWiothcca. onde mau-
tiverem longa palestra com o S"mnw
Pontífice, a quem. logo üdcs. fvm
apresentados os acompanhantes das
autoridades runienas. Lopo apfis
taram o cardeal Magllòne, secretario
do Estado.

Mais tarde, o general Antonescu vol-
tr.u ao Vaticano onde visitou os mu-
;:eus, interessando-sc multo pelos tal-
xos-relévps da Columna dc Trajano, o
cardeal secretario, retribuiu a visita
feita á s. .",..

VISITA A" ACADEMIA "GIL"

ROMA, 16 (Stefani) — O "cnndu-

tr.tor" do Estado rumeno e as perso-
nalidades de sou séquito, acompanha-
dos pelo conde Ciano, pelo ministro ria
tuucacão nacional, pelo secretario do
partido c por outras personalidades ita-
lianas, visitaram a Academia Gíl (Ju-
ventude italiana do litor), no Fórum
Mussolini.

O general Antoncscu exprimiu sua
admiração pela soberba organização e
pelo rendimento dos alumnos.

0 QUE É PRECISO PARA A ALLEMANHA
GANHAR A GUERRA

O GENERAL GERMÂNICO KABISCH DECLARA QUE O SEU
PAIZ SO' SAHIRA' VICTORIOSO COM A CONJUGAÇÃO DO

EXERCITO E DA AVIAÇÃO

PEKING, 16 (T. O.) — No dia de
hoje loi inaugurada a nova linha fer-
rovlarla que une a linha férrea Tient-
sin-Pukow, com Peking-Hankow.

A nova rodovia tem uma extensão de
200 kilometros e havia sido projectada
ha 25 annos pelo governo chinez. Com
a iniciativa do Exercito japonez do
Norte da China e com a cooperação do
Ministério das Ferrovias de Tokio e
Sociedade das Communicações do Nor-

I te da China, foram reactivados os tra-
balhos e depois de cinco mezes se
inaugurou a mesma.

Accôrdo concluído entre a Itália e
a Allemanha

ROMA, 16 (T. O.) — Publica-se
hoje um accôrdo concluído entre a
Itália e a Allemanha, segundo o qual
a Itália lornccerá grande parte cio ca-
nhamo que consome a industria ai-
lema.

LONDRES, 16 (Reuter) — Segundo
um communicado hoje distribuído pela
agencia franceza "Independente", os
círculos britannicos consideram de ex-
trema importância a recente declara-
ção do general germânico Kabisch ao
"Koelnische Zcitung".

Aquellc militar allemão affirmou aos
'ornalistas que a Allemanha não po-
dera ganhar a actual guerra a nao ser
mediante uma cooperação intima entre
o seu Exercito e a sua aviação.

Os círculos inglezes cffirmam que
taes palavras têm tanto mais impor-
tancia quanto é certo que o máu tem-
po de dezembro deverá prejudicar as
operações aéreas do Reich.

O redactor de aeronáutica do "Dai-

ly Tclegraph" traduz essa- impressão,
dizendo ser possível que os allemães
julguem a sua aviação incapaz de atra-
vessar as defesas britannicas ou de
destruir os aérodromos da Grã Breta-
nha e por esse motivo, pense na in-
vasão 

'das 
ilnas inglezas, sem a devida

preparação pelas forças aéreas. Tal
empresa, verdadeiramente séria, e ex-
tremamente audaciosa, estaria em con-
traste chocante com a doutrina, üe
guerra nazista até p"-ra conhecida.

AS REGRAS DE ESTRATÉGIA
Mas convém lembrar que os alie-

BmatlcL da estratégia pelas quaes nao

Seod1'XctonrnUdonC"Dai.y Tclegraph"

IS21SA1.'?SS-3Z -*

germânico, verificando ser a "Luft-
waffe" incapaz dc bater a R. A. i".,
tento a invasão durante o periodo em
que as operações aéreas forem compie-
tamenle prejudicadas pelas condições
atmosphericas.

LUTA ENTRE EXÉRCITOS E
ESQUADRAS

Como seria muito difficil para a
aviação, num periodo de cerração in-
tensa, destruir as tropas de invasão,
as operações limitar-se-iam, princi-

palmente, a uma luta vigorosa entre
exércitos e esquadras.

Certamente, uma vez dissipada a
neblina, a R. A. F. voltaria a agir a
fundo, mas, continua o referido reda-
ctor, não se deve esquecer os ensina-
mentos da campanha da Noruega, or.de
os allemães se fixaram fortemente nas
posições por elles oecupadas, apesar
dos freqüentes bombardeios.

A tarefa principal dos aluados, nes-
sa hypothese, seria, pois, impedir, por
todos os meios, que contingentes ini-
migos tomassem pé cm posições im-
portantes em solo inglez e que ahi ;ns-
tallassem baterias de defesa anti-aérea.

Chamado o ministro da Guatemala
na França

GUATEMALA, 16 (T. O.) — O mi-
nistro da Guatemala na França, sr.
José Gregorio Diaz, foi chamado a esta
capital Não foram dados a conherer
os motivos que determinaram essa me-

ram sob as ruinas, mallogrando-se des-
se modo os planos feitos para a ap-
plicação e producção de novos appa-
relhos para a R.A.F. Com o ataque
a Coventry, frizam os diários, a in-
dustria aeronáutica ingleza soffre um
retardamento tremendo, pois a cons-
trucção de novas fabricas demorarão
muito tempo.

Os jornaes inglezes não podem men-
cionar os nomes das fabricas destrui-
das. Os diários publicam apenas pho-
tographias da cathedral de Coventry,
que soffreu muitíssimo com os incen-
dios. O bombardeio destruiu o enca-
namento de águas e por esse motivo
os bombeiros não puderam agir com
presteza e os incêndios devastaram a
cidade, durante varias horas suecessi-
vas A cathedral apparece como um

Victorias parciaes dos italianos em di
versos sectores da frente albano-greg
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COMMENTAWO SEMANAL DA GUERRA
AS OPINIÕES DO GENERAL CONDE STILLFRIED

BERLIM. 16 (Transocean) — O col-
laborador militar da "Agencia Trans-
ocean", general-conde Stillfried, com-
mentando as acções bellicas da ultima
semana .escreve o seguinte:

"Os. violentos temporãos que cahi-
ram na Europa Occidental durante a
semana de 9 a 15 de novembro, não
Impediram aos aviões allemães e italia-
nos de agirem, de dia e de noite, con-
tra a Inglaterra. Os seus objectivos
diários foram Londres, os portos, no
rio Mersey e quasi todos os portos e
centros industriaes de importância. No
cUa 14 de novembro, no primeiro ata-
que de envergadura contra Coventry.
foram destruídas as importantes fa-
bricas de motores para aviões e os pi-
lotos lançaram suas bombas cm 26 lu-
gares differentes. Um grande ataque
a Berlim foi facilmente rechassado pe-
Ia artilharia anti-aérea allemã que na
noite de 14 abateu 12 aviões invasores,
deante das portas da capital.
O BLOQUEIO CONTRA A INGLA-

TERRA
O bloqueio allemão contra a Grã

Bretanha se intensifica de dia para
dia e compreende todas as costas ini-
migas. A' proporção que augmentam as
construcções de unidades germânicas,
o bloqueio se torna mais efficiente. A
oecupação das costas desde Dontheim
a Brest, proporciona ás unidades de
superfície excellentes portos de sahida
e a possibilidade de controlar por com-
pleto as regiões costeiras da Inglaterra.

A 8 de novembro as unidades teuto-
nicas de superfície destruíram, em pie-
no Atlântico, um comboio, pondo ao
fundo o cruzador auxiliar " Jervis Bay",
de 14.000 toneladas. A frota ingleza
já não mais domina os mares. Na Grã
Bretanha augmenta o numero daquel-
les que pedem a oecupação da Irlanda
Meridional, afim de serem utilizados
seus portos contra a Allemanha.

O TEMPO E A GUERRA
Já se vae positivando que o tempo não

favorece mais a Inglaterra. Pelo con-
trario, é uma vantagem para os sub.

OS HELLENICOS NOTICIAM HAVEREM OS AVIÕES FASCISTAS ATACADO DIVERSAS
ATERAM DURANTE AS RECENTES HOSTILIDADES 9 ., -_„__.,. MTTTTARES
ACTIVIDADE NO ORIENTE PRÓXIMO -. O QUE INFORMAM OS BOLETINS MILITARES

Os cor-
ESMO

BELGRADO, 16 (T. O.)

notificam que as tropas italianas ob-
tiveram victorias parciaes em diversos
sectores da frente albano-grega.

na guerra commercial. Um só aviador
teutonico pôz ao fundo mais de 100 mil
toneladas desde o inicio da guerra. Ao
que parece, os inglezes não estão sa-
tlsfeltos com o actual systema de com-
bolos. Carecem os mesmos de destro-
yers e outros barcos que devem acom-
panhar as naves mercantes, apesar de
terem os britannicos recebido, á custa
de enormes sacrifícios territoriaes e de
prestigio, os'velhos destroyèrs amerl-
canos. Af firma-se que numerosos bar-
cos passaram, isolados, por Glbraltar,
em direcção ao Mediterrâneo e á In-
glaterra. Só os transportes de tropas
é que iam acompanhados por destro-
yers.
A SITUAfAO NO MEDITERRÂNEO

No Mediterrâneo, a situação não va-
riou. No Epiro as lutas travam-se nas
proximidades das fronteiras. Presume-
se, que os italianos estejam consen-
trando grandes massas de tropas, afim
de desfecharem, para o futuro, uma of-
fenslva de envergadura. O marechal
Graziani continua organizando suas
bases, afim de invadir a região do Nilo

Os aviadores italianos realizaram
com exlto ataques contra os centros
commerciaes gregos e contra barcos
britannicos em Alexandria e Creta. Um
submersivel Italiano atacou e localizou
3 petardos num encouraçado da classe
do •'Ramlllles". As noticias britanni-
cas relativas a suecessos colossaes em
Taranto, são exageradas. Nessa opera-
ção foi apenas avariada uma unidade
penlnsular. óo Sudão, especialmente na
região de Kossala, os êxitos inglezes
são insignificantes. Os'britannicos fo-
ram expulsos, com grandes baixas e os
italianos apreenderam enorme quanti-
dade de material belllco inimigo. As
operações da frota ingleza. apoiando
o desertor general De Gaulle, contra
o porto de Llbreville, na região de
Gabun, na costa occldental africana,
ao sul do antigo Camerum Allemão,
não terão importância alguma no de-
curso da guerra.

O alto commando está á espera dos
resultados das entrevistas entaboladas
pelos chefes dos exércitos allemão

fiS&Sfnte^catuaTcS^TaFanõ; mrrechaes-Keltel e Badoglio"

"Vreme" salienta que estes exi-
tos se verificam já antes de começar
a offensiva italiana, de maneira que é
preciso contar com que o exercito ita-
liano não encontrará quasi reslsten-
cia no momento de desfechar seus ata-
quês.

Todas as melhores posições da pri-
meira linha dos gregos já foram arre-
bentadas pelos bombardeios contínuos
da aviação ou oecupadas por tropas.
A cidade de Florina, por exemplo, foi
violentamente bombardeada durante
meia hora pela aviação italiana, sendo
precárias as possibilidades de sua re-
sistencia no momento em que fór ne-
cessaria.

BOMBAS LANÇADAS A ESMO
ATHENAS, 16 (Havas) — O alto

commando grego distribuiu pela ma-
nhã de hoje o seguinte communicado:"No decorrer do dia de hontem, 15
do corrente, as actividades da artilha-
ria e da aviação continuaram com In-
tensidade no transcurso da frente de
combate. Nossa aviação bombardeou
com efficiencia elementos inimigos em
acção.

Em combates aéreos, abatemos 3
aviões Inimigos. Dois dos nossos appa-
relhos não regressaram á base.

Apparelhos adversários bombardea-
ram cidades e aldeias no interior do
paiz, lançando bombas a esmo, sem
que tivessem attingido qualquer obje-
ctivo militar. Houve poucas victimas"

BOLETIM MILITAR ITALIANO
ROMA, 16 (Stefani) — Eis o com-

municado do quartel general italiano,
n.° 162:

"Na frente grega, tiveram lugar hon-
tem duellos de artilharia e acções de
patrulhas de infantaria.

Nossa aviação em collaboração com
as tropas bombardeou estradas e con-
centrações de tropas inimigas. Foi
bombardeado o aérodromo de Larlssa,
onde dois apparelhos do typo "Ble-
nheim" foram destruídos no solo e va-
rios outros avariados. Foi atacada tam-
bem a base naval grega de Navardlno.
Durante os combates aéreos foram aba-
tidos envoltos em chammas 9 appare-
lhos inimigos de vários typos.

Na África do Norte uma de nossas
formações aéreas atacou com fogo de
metralhadoras as installações do aero-
dromo de Marsa Matruh e posições
militares. Outros aviões italianos bom-
bardearam a base naval dc Alexandria.

estação de Marsa Matruh e Masten-

ferro, provocando incêndios.
! Todos os nossos aviões regressaram
I ás suas bases. A aviação Inimiga ata-

cou Bir-Safari, Sidi Barrani, Sollum
e Bardia, sem causar damnos nem vi-
ctimas.

Nossos apparelhos facilmente reco-
nheciveis pelo symbolo internaciona'.
da Cruz Vermelha, foram atacados por
caças inimigos na altura de Sidi Bar-
rani quando estavam cumprindo sua
missão. Um dos apparelhos foi der-
rubado.

Nossos submarinos que operam no
Atlântico afundaram um contra-torpe-
delro inimigo.

Na África Oriental nossa aviação
bombardeou varias bases de artilha-
ria inimiga á oeste de Gallabat.

Os aviões inimigos lançaram bom-
bas sobre Kassala' e Assab, sem cau-
sar damnos. Dircdaua e Giavello tam-
bem foram bombardeadas, soffrendo
ligeiros prejuízos e nenhuma vlctlma.

Na noite de 15 para 16 de novem-

bro, o inimigo tentou um ataque con-
tra Brindlsi, com numerosos aviões.
O immediato e violento fogo de ar-
tilharia anti-aérea impediu que osiap-

parelhos inimigos lançassem bombas
sobre os bairros residenciaes. Numero-
sas bombas cahiram sobre o mar e em
campo aberto, onde causaram peque-
nos incêndios que foram immediata-
mente suffocados.

Foi destruída uma casa. Um appa-
reino Inimigo foi provavelmente aba-
tido e outros dois attingidos pelos ais-
paros da artilharia anti-aerea.

Não ha victimas a lamentar .

fl APPARELHOS ABATIDOS PELOS
ITALIANOS

ROMA, 16 — (T. O.) - No com-
municado militar de hoje notifica-se
que na frente grega foram abatidos
9 anparelhos inimigos.

No Atlântico, um submarino italia-
no pôz a pique um destroyer inimigo.
A base naval de Alexandria foi nova-
mente atacada.

AS ACTIVIDADES DA R.A.F. NO
ORIENTE PRÓXIMO

CAIRO, 16 — (Reuter) — O com-
municado de hoje do Alto commando
da Real Força Aérea Britannica no
Oriente Próximo annuncia que as suas
unidades da divisão de bombardeio
atacaram novamente as posições ini-
migas, situadas a nordeste de Korit-
za, durante o dia de hontem. Quasi
todas as bombas britannicas attingi-
ram o alvo em cheio. Vários incen-
dios foram provocados, mas os prejui-
zos materiaes e o numero de victimas
causados ao inimigo não puderam ser
observados com segurança.

Numerosos aviões de caça inimigos
atacaram os apparelhos britannicas.
Travou-se, então, violenta batalha,
cujo resultado foi a queda de um avião
inglez, ficando seriamente damnifica-
da uma unidade inimiga.

Na Lybia, as unidades da Real For-
ça Aérea Britannica executaram uma
série de ataques aos aérodromos ini-

Os jornalistas bahianos em vi-
sita ao sr. Secretario da Justiça
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dcAcha-se, ha dias, nesta capital, uma caravana
jornalistas bahianos, que, conforme temos noticiado, rea
liram uma série de visitas ás nossas principaes institui
ções.

Os nossos confrades da Bahia estiveram, hontem, cm
visita ao sr. Secretario da Justiça, dr. Moura Rezende,
tendo, por essa oceasião, o photographo do "Correio Pau-
lista no" focalizado o grupo que se vê acima.

rani, Bardia, Bomba e Tobruk.
Os aviões no solo constituíram o

principal objectivo dos apparelhos in-
glezes e em Sollum e Monastir, as
bombas inglezas cahiram entre os
aviões no solo, causando-lhes avarias
consideráveis.

Em Sidi Barrani, um apparelho de
bombardeio italiano foi totalmente
destruído, e em Bomba as cargas cx-
plosivas britannicas cahiram entre os
hydro-aviões, sobre as rampas e sobre
um edificio militar, que se incendiou.

Em Bardia, as bombas britannicas
attingiram o alvo por diversas vezes,
provocando pavorosa explosão.

A AVIAÇÃO FASCISTA EM POSI-
ÇÃO VANTAJOSA

TIRANA, 16 — (Stefani) — O en-
viado especial da agencia Stefani na
frente grega, pergunta se o abasteci-
mento inglez poderá compensar as per-
das inflingidas pelos aviadores italia-
nos ao inimigo. O numero de aviões
gregos incendiados ou destruídos pela
nossa aviação augmenta cada dia. Na-
da menos que seis aviões gregos foram
abatidos por nossos caças no dia de
hontem, dois ainda pelos bombardei-
ros e dois destruídos no solo. Outros
apparelhos inimigos foram provável-
mente abatidos. Nos céos de Presba.
os bombardeiros italianos que tinham
lançado muitas toneladas de explosl-
vos sobre objectivos militares e con-
centrações de tropas, foram atacados
por caças inimigos. Os bombardeiros
reagiram. Foram abatidos dois caças
gregos e postos em fuga os restantes.
Um outro apparelho inimigo foi pro-
vavelmente abatido. Outra acção in-
teressante foi effectuada á noite con-
tra o aérodromo de Larissa onde nos-
sos aviões de bombardeio chegaram no
momento em que os apparelhos^ inimi-
gos se preparavam para decollar. o
aérodromo estava illuminado e isso fa-
cilitou nossos bombardeiros que pu-
deram visar os objectivos com mais
precisão. Um segundo bombardeio des-
sc aérodromo foi effectuado hontem
pela manhã com tempo claro. Ncjsos
pilotos puderam constatar numerosos
incêndios e puderam ver vários aviões
inimigos reduzidos a um monte de ler-
ragem retorcida. Um grupo de bom-
bardeiros em pique provocou em se-
guida enormes estragos em um gran-
de aeroporto, e lançaram depois bom-
bas sobre pontes, emquanto que as me-
tralhadoras dizimavam as tropas ini-
migas. Nossa actividade aérea, asíim
entrou numa phase offensiva, cujas
conseqüências certamente Metaxas não
havia previsto.
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DA ELEGÂNCIA E DO LAR
A propósito dum reírafo Dizem... os que pensam

A VER-
DADEI-

RA ELE-
GAN-

CIA
DUM
MO-

DELO
PARA

NOITE.

SAPA-
TOS DE

VEL-
LUDO

VER-
DE

PARA
DAN-
SAR.

Chronica de ROSEMARY
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para Suspensão ou falta «
MENSTRUAÇÃO.
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CORRESPONDÊNCIA
DAS LEITORAS

AVISO A'S LEITORAS
Todas as cartas devem in-

dicar o pseudonymo escolhi-
do para a resposta, sendo
desnecessário enviar cnvelop-
pes sellados, por não serem

¦ dadas respostas dircctas.
* * *

GYPCY — A belleza da sua
pelle talvez reclame um trata-
mento mais completo e não só
externo.
--Ainda não experimentei esse
produeto de que me fala.

Uma receita esplendida contra
as espinhas é a seguinte:

Álcool, grs."  100
Enxofre em pó, grs  20
Água oxygenada de 20 vo-

lumes, grs  10
Ammoniaco, gota  1
Applicar com um algodão e dei-

xar seccar.
Para depilação, procure nas

perfumarias a "luva depiladora".

UMA 
mulher de bom gos-

to tem ditas maneifas
de resolver o problema do
seu penteado — escolhe
itm que esteja tão de ac-
còrdo com o seu gênero de
belleza que se ¦ torne inde-
pendente das mutações da
Moda ou deve ser constan-
te na variedade. Isso não
quer dizer que renuncie ao
penteado pessoal, uma vez
que a intelligente prefe-
renda por um dos pentea-
dos da Moda já é uma
prova de personalidade em
questões de elegância.

O aue me encanta num
penteado 

"de sempre" — é
que elle não é tão egual a
si mesmo quanto se costu-
ma acreditar, exactamen-
te como o feitio bem typi-
co duma pessoa conheci-
da. O prazer de descobrir
as suas ligeirissimas trans-
formações quotidianas, é
um desses que nos jazem
repousar de todas as bana-
lidades que estão no que
pretende mostrar-se ainda
nunca visto.

Estas reflexões vêm
a propósito do admirável e"soi disant" immutavel
penteado da pintora Ma-
ria Margarida, que esteve
em S. Paulo ha tempos e
de qttem vejo agora, nu-
ma revista elegante do
Rio, um espiritualissimo
retrato, recentemente pin-
tado pelo illustre artista
que foi seu mestre. G pen-
teado de Maria Margarida
é um sereno penteado de
risca, ao meio e larga au-
reola de trancas.

Sereno e simples como to-
dos os desses estylo, mas
differente dos outros e de
si próprio.

As gradações de tom do
cabello, quasi negro jun-
to do rosto e, nas trancas,
quasi dourado, bastariam

A LINHA MODERNISSIMA, DE UM CHAPÉO MUITO PRATICO.
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para lhe dar uma vida ex-
traordinaria e não ha vida
que 

"se arrume" emquan-
to é digna desse nome.

Escolhendo o penteado
ideal para si, Maria Mar-
garida, com uma seriedade
semelhante aquella com
que resolve um problema
da sua arte, definiu o des-
tino dos seus chapéos —
obedecerem, naturalmente
sem perder a sua graça de
cada estação, a uma belle-
za. Ora é um meio turban-
te de velludo preto, ora a
luminosa moldura dumas"aigrettes" côr de rosa —
demonstrando como se po-
de harmonizar o epheme-
ro e o permanente e dis-
tinguir as subtilezas do que
passa e do que persiste.

ELEGANTE CONJUNTO PARA TARDE, NOTAR A HARMONIA
DAS JÓIAS. A GRAÇA DO VÉO BORDADO.

rr GENCIA SCAFUT0"
A tradicional Agencia Scafuto, communica

aos seus distinetos freguezes, gue por motivo da
demolição do prédio, mudou-se para a rua 15 de
Novembro, 31 — em frente á rua Anchieta.

Contando com a preferencia sempre dispen-
sada pelos seus freguezes, fica aguardando desde
já as vossas prezadas ordens.

AGENCIA SCAFUTO

Quando se escolhe um
penteado 

" immutavel ",

aãopta-se uma feição que
as feições inspiraram. Ê é
pela expressão que ella de-
ve renovar-se, confundir a
monotonia, dar-nos a illu-
são de que a Moda é sua,
nasce da sua forma 

"co-

mo um sorriso dos lábios".

-(*)-

Saber ouvir é dar a illusão
de que se está respondendo
f«m os olhos, para não in-
terromper uma historia en-
cantadora, um pensamento
de alto valor.

'¦*'*

Todos têm razão — o que
é preciso é comprendel-as.
E, depois, mostrar que não
são bastante razoáveis.

* *
Lêr um romance, como se

faz uma viagem apressada,
-(*)-
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Cápsulas

MENAGOL
Para a falta de menstruação

(*)

Estes morangos de joalheria
não são menos appetitosos do
gue os outros, com o sêdoso
creme de uma renda "chan-

tilly", farão um conjunto de
alto gosto.

INDICAÇÕES
DA MODA

VERMELHO, AZUL E CIN-
ZENTO

Um conjunto magnífico, de
tons que cmbellezam as mu-
lheres louras... que não são
louras demais — ohapéo de
feltro ou de palha verme-
lho alaranjado, vestido azul"royal", raposas côr dc pe-
rola e as luvas cguaes ao
chapéo. "Maquillage" condi-
zente.

PARA NOITE
Um vestido de brocado pra-

teado, com mangas longas
e... um longuissimo decote
em ponta. Modelo especial-
mente imaginado para as
mulheres de typo Kay Fran-
eis.

UM RAIO DE SOL...
Com um finíssimo vestido

de "crêpe" cinzento, uma"écharpe" de "mousseline"
côr de sol. Qualquer outra
guarnição é dispensável- Ape-
nas algumas bellas jóias
completarão esse conjunto
supremamente requintado.

CORAÇÕES DE OURO
Um coração dc ouro não é

nada para desdenhar — e
muito menos quando os co-
rações são as jóias da Mo-
da, como se vê pelas illus-
trações desta pagina.

ESPELHOS NOS PE'S
Novidade brilhante — Sal-

tos de sapatos para baile
compostos dum mosaico de
pequenos espelhos! Deve ser
bonito, mas que perigosa in-
discreção para com os senho-
res que não dansam, como
Fred Astaire!

O AFFECTUOSO PO' DE
ARROZ

Guardado num estojo em
forma dc coração, como se
usa hoje, o pó de arroz vae
parecer mais sentimental do
que um antigo Pierrot...

UM COLLAR... FEITO DE
PULSEIRAS

Duas pulseiras eguaes fa-
rão um collar modernissimo
— o collar partido, inquie-
tante para quem julga que
assim se vae perder e digno,
pela sua originalidade, du-
ma especial attenção.

"EMPIE'CEMENTS" RE-
DONDOS

Os "empiécemcnts" redon-
dos estão cm grande voga e
parecem servir de engaste ás
modernas jóias, enormes pe-
dras de côr e admiráveis fari-
tasias, reunindo motivos ma-
rinhos, floraes e... sentimen-
taes.

O CHAPE'0 PRATICO

Um chapéo de feltro cin-
zento claro, tendo a copa ai-
ta, sem exaggero, e negligen-
temente amassada no antro,
aba ligeiramente revirada.
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* O tratamento da cutis tem
de ser encarado como obri-
gação diária. Do cuidado
que se lhe dispensa resulta a
conservação da mocidade c
da belleza.
Rugó!, usado diariamente em
massagens, c o protector na-
tural da epiderme. Rugól se
infiltra até ás camadas sub-
cutâneas, fortalece os tecidos
c dá vigor á pelle, evitando
as rugas, sardas, espinhas e
manchas. A pelle sadia, gra-
ças ao creme Rugól, assegura
a preservação da mocidade.
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guarnição de fita com estrei-
tas pregas, rodeando toda a
copa.

PRETO E COR DE ROSA
Cores que a Moda harmo»

uiza e que podem formar en-
cantadores conjuntos.

VELLUDO E TAFETÁ'
Para noite, uma saia de ta-
fetá preto, amplíssima, e uma
jaqueta de velludo azul tur-
queza pontilhado de preto.
Turbante azul, pequeno e
'iso.

não é passar a conhecer o
mundo que nos despertou
curiosidade, mas apenas ti-
rar uns instantâneos.

» * *
A uma pergunta indiscre-

ta, responde-se com outra
pergunta, de preferencia in-
teiramente desencontrada do
assumpto.

* *
Considerar como rival a"melhor amiga" é, simples-

mente, acceitar a mais im-
pertinente e desoladora das
competições.

* *
Uma desforra superior não

é jamais, numa questão de
sentimento, de qualidade
egual á da offensa-

*¦*'¦•

A mulher não deve esfor-
çar-se por ser superior ao ho-
mem e sim á idéa que o ho-
mem pôde chegar a ter delia,
com ou sem razão.

# *
Quanto mais se cultiva o

gosto da indulgência, mais
saborosa é a vida.

-(*)-

CHAPÉOS

PARA 0 CINEMA

COMEÇAM A USAR-SE AGO-
RA AS PEDRAS EM CORA-
CÃO. VIVA A MODA QUE

HSSIM MANDAI

Parece que as mulheres
continuam a não pensar em
adoptar um typo de chapéo
próprio para ir ao cinema,
para assistir aos filmes que
tanto lhes interessam e dos
quaes não querem perder
uma scena. Essa obstinação
poderia representar um ca-
pricho e, nesse caso, seria,
simplesmente, curiosa e ne-
nessariamente breve. Mas,
como se prolonga, vae-sc
tornando uma especie de re-
sistencia bizarra a uma for-
ma de legancia. Não se diga
que a Moda é culpada, que
não propõe chapéos ao mes-
mo tempo agradáveis de usar
e bastante indicados para is-
so. Um "Vogue" recente, por
exemplo, trouxe-nos diversos
modelos encantador.cs.no ge-
nero — um pequeno chapéo
de feltro macio, com as suas
abas triangulares habilmen-
te reviradas, eminoldurando
o rosto c. poupando a tela
— um fino "béret" de vellu-
do preto, de proporção mo-
deradas e guarnecido com
um "clip" originalíssimo, tão
dourado c juvenil como as"boucles" da sua dona, ima-
ginada pelo creador do mo-
clelo. E os turbantes novos,
todos enfeitados com jóias,
que podem imitar punhaes
antigos, sem apunhalarem o
coração das "estrellas" c en-
cher de tristeza o dos seus
admiradores sinceros, que se
encontram na platéa.

Os figurinos apresentam
essas intelligentes suggestõcs
e as nossas grandes chapelei-
ras não hesitariam em traba-
lhar por essa voga do "cha-
péo para o cinema", desde
que os clientes procurassem
taes modelos, recordando-se
dc que não é mais a ultima
expressão do gosto moderno
ir ao cinema em cabello, co-
mo se está em casa ou se
passeia de automóvel. Uma
senhora que é uma indiscu-
tivel autoridade em questões
de elegância, contou-me que
as suas amigas costumam pe-
dir-lhe para deixar copiar os
seus chapéos, mas não copiam
nenhum dos muitos que ella
encommcnda de propósito
para o cinema — e que são
sempre modelos dum espe-
ciai requinte, envolvendo o
cabello, repetindo ou recla-
mando um tom invulgar do
vestido, sublinhando dum
modo differente a sua belle-
za. E dando uma idéa justa
dos recursos do seu guarda-
roupa.

As amigas dessa mulher
elegante são daquellas que
desafiam o mau humor dos
seus vizinhos de cinema e o
bom humor dos poetas que
ainda dispõem d elle:

Chapéos de mulher bonita
São, no cinema, embaraços,
Não ha quem não o repita!
Em vez de vermos a "fita"
Vemos, apenas, seus laços.
E o chapéo para o cinema,
Sem grandes fitas nem véo,
Não devia ser problema
Feminino! Antes o thema:"Cinema para o chapéo!"

Sem ir até ao exaggero de
ir ao cinema expressamente
para mostrar um novo cha-
péo, como se gosta de mos-
trar um chapéo de theatro
ou um vestido novo de baile,
as mulheres deveriam come-
çar a encommendar chapéos
que, tendo despertado admi-
ração no "hall" dos cinemas,
não despertem ódio na 'sala
de exhibição.

S/d** W\

OS SEUS DENTES^^^X X

• Para que seus dentes se-
jam sempre belos e sadios,
use o creme dental de du-
pia ação: Gessy! Rigorosa-
mente científico, o Creme
Dental Gessy clareia os
dentes sem desgastar o es- •
malte. Desinfeta o meio bucal e neutra-
liza as fermentações, mesmo onde a escova
não chega. E evita o tártaro e a cárie,
graças ao leite de magnésia. Conserve para
toda a vida a beleza de seus dentes, esco-
vando-os,. após as refeições, com o Crame
Dental Gessy.

Oiíçíi os prãgra-
tnnt Gessy com
Nht Tót ico,
liiüox oi dias, tlr.
i'fí, a (iu.jttira, ás
tK:.We 7i:tr> na
Itádio Cultura.

CREME DENTAL

M.«ft«j i? wffifl iyl^^Jl^WZl ^^'^^/fiuWi^í^xjt^^XS^m

COLCHAS MODERNAS Romances da moda e as
reflexões que inspiram

Para um quarto moderno
e luxuoso na sua sobriedade,
uma colcha de setimfniate-
lasse", dé tafetá franzido,
com uma larga barra, de vel-
ludo e "faillc" da mesma
côr.

Num gênero claro e prima-
veril, não menos elegante é
uma colcha de tecido de ai-
godão liso com applicaçõcs
de "chintz". Essas applica-
ções devem harmonizar-se
com a decoração da própria
cama.

-(?)-

Um ramo de flores transpa-
rentes e preciosos, gue illu-
minarão os nossos vestidos
de jantar. Um coração... de
fazer perder a cabeça! Pe-
dras côr de rubi scintillam
sobre um fundo de ouro.

As mulheres modernas lêm
romances intermináveis, que
parecem incompatíveis com
o programma da vida actuai.
O curso do romance é segui-
do ' com paciência pelas lei-
toras, que são as mesmas
mulheres, a quem a demora
de um segundo numa liga-
ção telephonica dá idéa da
eternidade! E o cinema, por
seu lado, acompanha esses
livros que representam o con-
trario daquillo que se julga-
va ser o ideal cinematogra-
phico. Rcflectindo sobre isso,
ha muito, muito que refleetir
e, talvez, uma esplendida li-
ção a tomar, no interesse da
arte de viver.

-(*)-

R BELLEZA DAS JÓIAS
MODERNAS.

ÍS ^^HarjáiMll 1
'mÊÊÂ 
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QUE FALA- '
MOS DOMINGO PASSADO.
Malhas doiradas, pedras colo-
ridas — verdadeiras "mitaines"
millionarias, para usar com o

mais sóbrio dos vestidos.

A MODA DOS PEITTLHOS
PARA NOITE — Um míd*-
lo em "marguisette" rose»

e tafetá preto.
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&CUCL
O CREME DENTAL

A SERVIÇO DO SORRISO

O Creme Dental ECIA, á base de Leite de Magnesia -

O anti-acido por excellencia - tem acção decisiva

,no tratamento diário da bocea.

&düvnulas -ao Mucõ-dod

A essas propriedades chimico-biologicas fundamen*

raes, ajuntem-se a cla.rificaçãó dos dentes, a agrada*

Vel sensaç3o de frescor que provém do seu uso, e um

paladar delicioso-e ter-se-á no Crem- Dental ECIA

O ideal dos dentifricios.

fORMULA DA
C O M L A B S
DE NEW VQRK

A INGLATERRA PREPARA
A SUA DEFENSIVA

LONDRES, 18 (Reutor) -- A Olii
Bretanha organiza, cuidadosamente,
em seus mínimos detalhes, a grande
offcnslva quo levará a effeito, um dia,
no próprio território Inimigo.

Essa operaçfio militar, dc tão ampla
envergadura, tora de repousar, antes
de tudo, numa reorganização indus-
trlal do palz — assumpto do vasf.ssl-
mo plano elaborado pelo sr. Bovin, ml-
nistro do Trabalho. Tal programma
compreende, em primeiro lugar, o clia-
momento ás armas de algumas cen-
tonas do milhares de homens, actual-
monte entregues ás activldades civis e
que serfio substituídos por mulheres e
em segundo lugar o aproveitamento
nas usinas, dos serviços de mulheres e
de homens do edade mais avançada,
dc modo a engrossar as fileiras com-
batentes com os elementos que clles ve-
nham substituir,

Dessa forma, dentro de 6 mezes a
Grã Bretanha tora creado um lmmen-
so exercito, sem que o potencial da
sua producção haja sido affcctado. A
realização de semelhante programma
vae, evidentemente, exigir a coopera-
ção de todas as empresas industriaes
qo, de accordo com o aviso já rece-
bido, irá sendo progressivamente priva-
da em proporção mais ou menos ele-
vada, do seu pessoal masculino. Essas
vagas deverão ser preenchidas imme-
diatamente, mas tendo em vista as
exigências da producção, pode-se ter
por certo que em agosto próximo mais
1.000.000 de operários supplementares
estejam aproveitados nas usinas lngle-
zas.

Sabe-se que na ultima guerra as
mulheres oecuparam uma posição ca-
pitai nas usinas. Entretanto, até ago-
ra, a despeito dos conselhos das auto-
rldadcs os directores dc empresas não
se tfim mostrado muito favoráveis ao
recrutamento do pessoal feminino. Sc-
rão, dc ora em deante, .obrigados a
adoptar essa medida.

Ha de momento, necessidade de de-
zenas de milhares de' operários semi-
especializados e de centenas de milha-
res de operários ordinários.

A admissão destes últimos é fácil o
quanto aos primeiros o plano do Mi-
historio do Trabalho cogita da creação
de cursos de aprendizagem que func-
cionarão anhexos ás usinas e onde não

I só os instruetores, como os alumnos,
receberão um salário convencionado.

A impressão é que sob a direcção de
uma personalidade tão dynamlca como
o ministro Bevin, o problema não of-
ferecerâ diffículdades. E a Grã Bveta-
nha, com a sua producção elevada ao
máximo, em todos os sectores, com seu
exercito accrcscido dc multas centenas
de milhares de soldados e com a coo-
peração norte-americana cada vez mais
efficiente, poderá passar á offensiva e
vencer o inimigo em sua própria casa.

MOTIVOS BELLICOS

Seguir-se-ão aos bombardeios
aéreos os gazes asru:-s—«*** ?
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Uma exposição do que é a bomba utilizada pelos aviadores mrtitares e do que sao as armas

de guerra que ainda não foram empregadas na conflagração da Europa
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Effeitos de uma bomba incendiaria

DR. NESTOR GRANJA
j: LONOA PRATICA EM BERLIM
t: Tratamento e operações

de:
í; Ouvidos, nariz e garganta

RUA LIBERO BADARÓ. 452
:: PHONE : 2-4821

;: Das 10 ás 12 hs.. das 3 ás 6 hs.
Aos sabbados das 10 ás 12 hs.

A Primavera é a época para
depurar o sangue

TRATEM-SE COM OS VÉGETAES

im. iv

¦ ''.'^íSii: . >¦¦ *". íir- tò "

PENTAL
l SCifNTIFliidf

RICO EM LEITE DE MAGNESIA

Depois dos w annos, tanto os ho-
mens como as mulheres, começam a
sentir certos achaques de maior ou me-
nor importância. SSo as toxinas ac-
cumuladas no sangue, que atacam os
orgams vitacs, determinando o rheuma-
tismo, gotto. doenças dos rins, eru-
pções da peUe. transtornos clrculato-
rios, etc. Um tratamento enérgico com
o Elixir Velamol evita estas desagrada-
veis e dolorosas conseqüências. O Eli-
xir Velamol c fabricado com os suecos
concentrados de 10 plantas depurativas
da flora medicinal brasileira. Nellc, a
sciencia reuniu as virtudes maravilho-
sas de certas raízes, cascas c folhas,
para purificar o sangue eliminando
todos os vestígios de males venereos.
O sangue livre da Impureza, circula
melhor, torna-se mais fluido, as mo-
lestias da pelle dcsapparecem, as arti-
culações enferrujadas pelo ácido urico
desentumecem, as dores rheumaticas
se vão e todo o organismo rejuvenesce
adquirindo maior vitalidade. Se seu
organismo está em lamentáveis condi-
ções e ainda não encontrou allivio com
outros medicamentos, não desanime,
peça o auxilio do Elixir Velamol. Sua
acção é rápida e precisa, c seus effei- jtos são duradouros. O Elixir Velamol
é encontrado em todas as boas phar-
macias e drogarias do Brasil. '

A Europa tem um novo inimigo, que
talvez seja o mais terrível de toda a
sua altribulada historia: é a bomba
aérea. Nunca as bombas produziram
tanta destruição, nem agiram com tan-
ta violência, como agora, durante a lu-
ta que ensangüenta o Velho Mundo.

Uma bomba é, em palavras simples,
uma câmara dc fôrma cylindrica, ou
ovalada, cheia de explosivos que expio-
dem por melo da acção de uma carga
de fulminoto. A referida câmara pos-
sue apêndices, numa de suas extremi-
dades, que a fazem descer de ponta pa-
ra baixo. E' na ponta que se situa a
carga de fulminato. O fulminato é in-
cendiado por um disposltvo, denomina-
do "detonador", que se parece com o
gatilho de. qualquer arma de fogo. Ao
ser accionado, o detonador produz o
incêndio da carga de fulminato, e dahi
decorre a explosão da bomba.

O typo mais simples e menos genera-
lizado de detonador c uma vareta col-
locada na ponta da bomba. Ao cho-
car-sc com qualquer obstáculo, a- va-
reta golpeia um pistão, incendela a
carga de fulminato c faz a bomba ex-
plodir.

Os aviões dc bombardeio se utilizam
de bombas munidas de um peso cylln-
rlrico, fechado dentro de um tubo oco.
Emquanto a bomba desce, no espaço, o
peso cylindrico permanece na parte
traseira, ou superior; quando a bomba
chega ao chão, o peso, pela lei da iner-
cin, bate contra o pistão, e este produz
a descarga. Alguns typos de bombas
possuem dois dètonadorès desta catego-
ria, um em cima e outro em baixo,
liara evitar falhas eventuaes.

Existem bombas que explodem ao
chocar-se com qualquer obstáculo, por
mais insignificante que seja; existem
outras, entretanto, que são dc acção
lento, e que só explodem muito depois
de haverem penetrado no interior de
um edifício ou de um navio. Estas são
as que causam damnos mais terríveis.

BOMBAS ESPECIALIZADAS
Existem quatro classes principaes de

bombos: a dc demolição, a de fragmen-
tação, a incendiaria e a chimica. As
duas primeiras categorias recebem car-
gas de alto explosivo; as duas ultimas
são dotadas de composições chimicae
que se derramam ao abrir-se da capsu-
ia; a cápsula abre-se por meio da des-
carga de pequena quantidade de fulml-
nato.

A bomba de demolição é a mais te-
mida pelos habitantes das cidades;
além dc aterrorizar a população, cau-

sam estragas materiaes muito conside-
raveis, paralysam as communicações,
destróem os meios de transporte e im-
pedem a distribuição de vlveres. Ha
bombas desta categoria de poucas li-
bras de peso, destinadas á destruição de
pequenos edifícios; mas ha tumbem as
que aceusam 500 kilos de peso, e mesmo
uma tonelada. Com estas, pode-se pôr
a pique qualquer couraçado moderno,
desde que o projectll attinja o alvo.

As bombas de demolição são as maio-
res que se fabricam; as de fragmenta-
cão são menos pesadas, possuindo um
cartucho de espessura limitada, que se
despedaça, quando se dá a explosão, e
que origina uma chuva, de balas, em to-
das as direcções. Com estas bombas
de fragmentação é que se bombardeiam
arsenaes, fabricas, estaleiros, estradas
de feiro, edifícios públicos, etc.

As cidades bombardeadas soffrem
terrivelmente os effeitos das bombas
incendiadas, que penetram pelo telha-
do e causam Incêndios pavorosos. Es-
tas bombas são as menores de todas,
entre as usadas na guerra moderna.
As labaredas propagam-se com incrível
rapidez. Um único aeroplano de bom-
bardeio pode levar centenas de bombas
desta classe.

Para as bombas de incêndio, expe-
rimentaram-se vários typos de petro-
leo; comtudo, as autoridades militares
preferem os ingredientes sólidos aos
ingredientes líquidos, porque offerecem
maior margem de segurança.

Ha uma espécie de termite, que se
usa muito nas obras de soldagem, a que
os peritos dão preferencia, para a con-
fecção de bombas incendiadas, porque
a termite referida, é produeto muito
estável e provoca labaredas extrema-
mente intensas. Outros fabricantes se
utilizam de produetos chimicos Inflam-
mavèis", como o phosphoro e o magne-
sio. Alguns paizes europeus, hoje, es-
tão usando uma bomba de magnesio
com termite no centro, o que reúne a
vantagem de ser leve como a de desen-
volver altíssimas temperaturas.

Os círculos da" aviação militar dis-
cutem, ha já alguns annos, a confecção
das bombas chimicas. A crença de que
seria possível destruir toda uma cida-
de, apenas com uma de taes bombas,
já se dissipou.

A despeito da apaixonada rivalidade
entre os contendores da guerra civil
hespanhola, nem Franco, nem o gover-
no de Madrid, empregaram gazes as-
phyxiantes. Os japonezes tambem não
recorreram a essa arma, pelo menos até

agora, em sua campanha contra a Chi-
na. Os allemães, por sua vez, não se
utilizaram dc gazes, contra Londres, até
ao presente momento. E' certo, porém,
que, em qualquer das guerras citadas,
os gazes produziriam effeitos espanto-
sos.

Ninguém, por emquanto, decifrou o
enigma da prudência que, deste ponto
de vista, vem caracterizando os com-
batentes europeus da actualidade. Se-

rá que os horroriza a simples idéa ria
I formidável hecatombe que essa arma.

| poderia produzir? Ou será que os dois

j adversários estão reservando seus ins-
trumentos mais terríveis para o mo-
mento decisivo, quando a civilização
tiver, por força das circumstancias, de
soffrer, ainda que seja momentânea-

I mente, um eclipse total?

J. MARTIN
ENGENHEIROS

CIA LIDA

Al. Barão de Piracicaba, 70 — Caixa, 3133 — SÃO »

LOCOMOVEIS: — de 3 cavallos nominaes ou 9 HP. effectivos, ate
25 cavallos nominaes ou 75 HP. effectivos, em perfeito estado de func-
cionamento.

CONJUNTOS A VAPOR: — de HP. effectivos, até 350 HP. efíecti-
vos, em perfeito estado de funecionamento.

MOTOR A GAZ POBRE: — de 20 HP. effectivos, em perfeito es-
tado de funecionamento.

CALDEIRAS A VAPOR: — Verticaes, multitubulares, Locomotivas
c Aquotubulares de HP. até 500 HP.

MOTORES ELECTRICOS. POLITRIZES, VENTILADORES. DYNA-
MOS, TRANSFORMADORES: — Novos e usados, de qualquer força.

BURRINHOS, BOMBAS, ETC. — De vários tamanhos e typos.

AUTOCLAVES: — Horizontaes e Verticaes, para qualquer fim e
para qualquer capacidade e pressão.

TRANSMISSÕES: — Eixos, Mancaes, Luvas de Junção, Anéis dc
Pressão, Polis, Supportes, etc, de qualquer dimensão.

TUBOS PARA CALDEIRAS: — De qualquer dimensão.
BRITADORES: — De diversos typos e para capacidade de 1 e 5

metros cúbicos por hora.

Os CABELLOS BMNCC£rd«£otoni* ratt-Tanj-v edade»
do que realmente se tem j

.Capiilus-Serum (rotulo prateado) devolve, en» 5 dias, dj
^eôr natural primitiva, sem tmsli i

Contra • CALVICIE, CASPAS E'QUEDA OOS CABB3
LOS, Caplllus-Síium (rotulo dotwado) é wrpreheMenttí

pela rapidez dos resultados obtidos.^
Capiiuis-Seraro «"Wformula íüemS'consagrada enftoefil

i faropaiejBK^radojRri^^a^a.parte^ |
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DIVERSOS
NELSON WERNECK SODRÉ

O continuo apparccimcnlo dc obras
em que se procede a um levantamento
da* possibilidades brasileira», a um
estudo do seu passado, ao debate dos
sens problemas, os de hontem como os
de hoje, indica a persistência num
rumo que surge como o signal mais vi-
slvel c propicio dos nossos tempos. A
curiosidade do Brasil, ainda mesmo
quando vem dc mistura com um pouco
de pessimismo c de amargura, de des-
crença forte, c marca que assignala um
momento dc nítidos contornos, fixando
uma etapa do desenvolvimento da
mentalidade nacional. Essa busca dc
motivos, esse continuo estudo do pas-
sado, essa discussão acccsacm torno
de problemas, tudo são indicações pre*
risa» de um trabalho cada vez mais
profundo, mais accclerado e mais vivo
em torno das coisas que nos interes-
sám e que, assim agitadas c debatidas,
passam a oecupar n primeiro plano
das nossas Idcas c concluem por tor-
nar-se a preoecupação diária. O vasto
panorama nacional, em que os casos
particulares constituem a regra c cm
que o campo dc applicaçáo dos estudos
é dos mais vasios c seduetores, ja se
encontra devassado, cm muitos dc seus
aspectos, por estudiosos, agitadores de
idcas, comment? dores, analysadorcs,
gente que pesquisa e que movimenta
motivos e que accende a tela das dis-
cuseõcs, com evidente lucro para a na-
cionalidade, que se vê 'estudada e pro-
gressivamente conhecida. Slgnaes in-
nequivocos dc vida. dc movimentação
constante, dc desenvolvimento innc-
(tarei,
ronstituem um;i

de positiváçao dc anseios nacionaes.
sempre promptos a affirmar-se.

HISTORIA GERAL DA AGR1-
CULTURA BRASILEIRA — LUIS
AMARAL — Companhia Editora
Nacional — SAO PAULO — 1040

Dando como sub-titulo á sua exaus-
tiva obra, o dístico singular: "No tri-
plice aspecto politico-social-ccono-
mico", o sr. Luis Amaral marcou a ex-
tensão do seu esforço e a vastidão da
tarefa a que se entregu c que, pode-
mos dizer, dc3de jã, executou com fir-
meza e com brilho, abordando mesmo
todos esses aspectos do assumpto c com-
mcnlando, com segurança, com infor-
mações c com critério, as faces mais
contradictorias do problema agrícola
brasileiro. A obra, monumental pela
sua feitura c pelo seu alcance, um dos
grandes livros da "Brasiliana", junta
ao seu caracter histórico, pelo levanta-
mento do que foi feito c pela narra-
ção do passado, um Interesse dc ordem
actual, mormente nas suas conclusões,
porque attinge aspectos dos nossos dias
e propõe soluções que só o futuro per-
mlttirá executar.

As palavras de Introducção do autor,
respeito á agricultura, cm que mostra
o valor do cultivo da terra, para a sua
própria redempção e conquista, lem-
bram certas passagens de Albcrdl, na
sua campanha pela "civilização da
agricultura" contra a barbárie da pe
cuaria que dominava c infelicitava a

,,,„...,..  Argentina, trazendo cm contínuos so-
,,,„¦ „;.n nodemos"fug7r e que ] brcsaltos os quadros políticos e pertur-

caracteristica dos bações constantes o desenvolvimento
tempos, e uma marra bem aventurada nari.,r:-il da -rrandr- nação que so co-

nheceu a estabilidade quando isolou o
campeador para o Interior, constltuin-
do, cm torno do coração do paiz, um
parque agrícola cm que a gente orlun-
da da i.mmigração, toda dc caracter
partioulárista, começou a dividir c frag-
mcnlar a propriedade c a llgar-sc ao
solo, dc maneira indissolúvel, da ma-
ncira que só a agricultura permitir,
para a edificação dc uma riqueza que,
articulada por uma sólida e csclarc-
cida politica dc caminhos c dc cetra-
das, concluiu por dar á nação Argen-
tina a posição que cila hoje oecupa, no
palco internacional.

Nesse mesmo sentido, transcreve o
autori no segundo tomo da obra, aquel-
Ia passagem, narrada por Saint-IIi-
Iaire, que defrontando um fazendeiro
do nosso interior, este 'ementava a
sua miséria, emquanto, no campo fron-
teiro ú fazenda, pastavam rezes c ani-
maes dc toda a espécie. Era a conhecida
miséria do pastoreio, baixo padrão dc
existência, curtos horizontes, precarie-
dade humana, rarefacção de habitantes,
infixidez dos que se lhe ligam, nomadis-
mo, tristeza, isolamento. Quadros que,
ainda hoje, tem lugar, em todas as
grandes zonas exclusivamente pastoris
do nosso paiz, á espera da arrancada
agrícola, para a fragmentação da pro-
priedade, para o seu levantamento de
nivel econômico, para a fixação da sua
gente ao solo e para o progresso acce-
lerado que a agricultura permltte.

Nas palavras dc conclusão de sua
obra, notável por muitos títulos, o sr,
Luis Amaral focaliza o sentido da
marcha da nossa civilização no sentido
do Oeste e accrcscenta que só a agri-
cultura poderá dar o signal vis.vel e
concreto dessa mareha, pela conquista
dc terras e pela riqueza qur ha de

proporcionar. Justamente cilas se coa-
dunam com o que vimos affirmando,
desde que representaria, tal coisa, a
.substituição progressiva do pastoreio
pelo labor da terra, com as consequen-
cias apontadas.

Não é possível, numa simples chro-
nica, dar uma idéa exacta da vastidão
da materia tratada cm uma obra as-
sim extensa c arejada sempre pelos
commentarlos mais vivos c exactos. São
tres volumes que abrangem tudo o que
foi, c.c promcttc ser a agricultura bra-
sileira, sob os tres aspectos propostos,
o social, o econômico e o político, em
suas causas c repercussões, cm suas
ligações intimas com a vida collectiva.
Trata-se de uma obra de valor nitido e
que oecupará, desde logo, um lugar de
justo destaque entre aquellas que, obe-
deoendo aos Imperativos do momento,
estudam, debatem e agitam coisas do
Brasil.

O RIO SAO FRANCISCO —
Geraldo Rocha — Companhia Edi-
tora Nacional — São Paulo —
1040.

Livro escripto com paixão, este do
sr. Geraldo Rocha, agitando um pro-
blema de graves repercussões e de gi-
gantescos effeitos. Trata-se de uma

mem, do que tem sido feito, até a pro-
posição daquillo que elle espera ser a
grande realização nacional: o aprovei-
tamento da energia da caudal immen-
sa e das suas águas para a irrigação
dos campos vizinhos, afim de dar um
impulto considerável ao advento de um
surto p-grlcola capaz dc produzir um
accumulo considerável dc riqueza e
apto a abastecer as populações depen-
dentes do valle do rio em questão.

Citando os exemplos notáveis de Del-
miro de Gouveia e dc Lauro Borba,
aquelle o mallogrado iniciador de uma
era que fracassou com a sua morte,
um iniciador e pioneiro dotado de qua-
lidades notáveis, que construiu, na Pe-
dra, uma obra esplendida; este o Ini-
ciador, em pequena escala, do aprovei-
tamento da energia hydraulica do São
Francisco, o sr. Geraldo Rocha nos
aponta os exemplos do que tem sido
feito na África, na Algerla, no Egy-
pto, no Nilo e no Niger, com as barra-
gens suecessivas que servem á irriga-
ção dos campos mais ferieis do uni-
verso, dando um considerável impulso
á agricultura de uma região enorme e
levantando as energias econômicas das
zonas beneficiadas.

Escrevendo com convicção apaixona
idéa Immcnsa que o autor defende, da e com conhecimento profundo da
apoiado em exemplos do que vem oc
correndo cm terras distantes, fertili-
zadas por rios do porte do São Fran-
cisco.

Depois de discorrer sobre a funeção
histórica do grande rio naoional, que
elle chama, com justeza, "factor,pre-
cipuo da existência do Brasil", o sr.
Geraldo Rocha entra a abordar a the-
se que defende, defde o estudo do ho-

questão, conhecedor das caracteristi-
cas locaes, o sr. Geraldo Rccha defen-
de, calorosamente, os seus pontos de
vista e seduz, sem duvida, os leitores,
com as perspectivas que aponta. Pode
ser que cilas sejam de difficil execução
c que a exigência de grandes capitães
iniciaes embaracem o lançamento da
obra, mas que ns seus frutos seriam
Ittrlr- Ivo que noi mostra, rom optlmis-

mo, o autor da obra, nio padece duvi-
das.

Trata-se de um livro para admlnlt-
tradores, políticos e estudiosos de pro-
blemas nacionaes, escripto com clareza
e com vigor, com fé e confiança e que
não deixará de encontrar éco entre
os que o abordarem e espíritos que se
sentirão dominados pelas razões ex-
postas com tanta vivacldade.

AS BASES DA UNIDADE NA-
CIONAL — Francisco Rodrigues
Alve» Filho — São Paulo — 1940.

Espirito inquieto, que sempre perma-
nece em agitação, disposto a focalizar
idéas e a debatei-as, com convicções
enraizadas e com sinceridade digna dc
encomios, o sr. Francisco Rodrigues
Alves Filho aborda, agora, o problema
complexo da unidade nacional, talvez
o de mais difficil estudo e de aspectos
mais curiosos e confusos doa que aur-
gem, no scenario nacional.

Começa o autor por fazer um ligeiro
histórico dos principaes movimentos
revolucionários no Brasil, percorrendo,
depois, os factos mais importantes da
colônia e do império.

Estuda, em seguida, o phenomeno
bandeirante e detem-se nos aspectos
sociaes da nossa evolução, o engenho c
a fazenda, o campo e a cidade. Abor
da, depois, os problemas de saude pu
blica, de instrucçao e educação e de
cultura para estender-se ao que dlx
rerpelto á propaganda, aos extremis-
mos, á defesa nacional, ao jornalismo
e á Egreja.

niscorre, depois, sobre as vias de
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communicação e transportes, popuU'
ções, immlgraçio. economia, producção.
Importaçio e exportação. Conclue U-
zendo referencias á unidade politica, *
federaç&o e centralização, ao munkl-
pio e á província, á administração rm
geral.

As conclusões a que chega o sr. Fran-
cisco Rodrigues Alves Filho não sa"
dc.-atentadoras. E elle propõe, então,
como remate da obra, uma série de me-
didas, destinadas a manter a unidade
nacional, articulando as partes coniti-
tutlvas do nosso paiz: organização da
nossa economia, pela creação de um
ministério de economia e producção,
pelo estudo das zonas produetivas, com
serviço de informações agrícolas, creeli-
to agrícola, valorização dos produetos
principaes e aproveitamento da encr*
gia hydraulica, estimulo do mercada
interno, desenvolvimento da produ-
cçáo industrial. Incentivo ao compiT-
cio exterior, além de medidas de ordem
propriamente financeira, etc.

Não se pode concordar sempre r/sia
o autor deste livro, mormente com »s
conclusões apresentadas, reveladoras
de multa ingenuidade e alicerçadas cm
pura theoria, mas não se deve negar a
sinceridade dos seus propósitos, a con-
vicção com que defende as suas idéas
o calor com que as debate e um inte-
resse digno de attenção pelas nossas
coisas.

São essas qualidades as que ma'8
prendem o espirito dos que percorrem
aa paginas do sr. Francisco Rodrigues
Alves Filho, c fazem reconhecer a bo*
intenção com que fora mescrip*aí- e
que as tornam tão agitadas e ptttores-
ras.
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0 concurso do disco de grammophone no ensino
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É possivel que chegue o dia em que a historia e a literatura não serão lidas, e sim ouvidas,
na escola e no lar, para maior conveniência dos moços e dos adultos
HnHHKlflBSHVl WBÊW IÍ*II?T1 li ES WÊÈÊÈ^ ¦-¦¦
ani"H^mBai:''ÍTWblíwMmMwMrmmwMW^WSmMmn Mm 1 W^SSmWwm \WÊÈÊi>w U RI IAi^Ori4HHir .J El ilflif «IJy* rfi"wBlH
*Ji mk, \M~W m\ ÁW ''^SmnS^^^mm^wWk^mmm%
WmlÈMmlÊÈmW1 fli lAA filf^/f '^Wi^SMHi

I Bi 1% '*l PSÍn^HÍjÍ if ' f ¦MÊr^fflMl
¦3m>m* '^^^^^^^^"^^^mmmMmmmmmmmV^^^' ^J&ÉLJftK «^ A
W^^^^^mmmmmmWmW^mm^mk
MMMMMMMWBSf&M^MíMBm^ •%£% fSw$SÈISBa!&m¥*. * ^*^*^^M**^'*\jj! -1 tf* ^BfSS^^s^S^^r^ímtmy^^^^^MWMtSXmwmwm^. % t^MM

r1** ijoZü? 'mi ||'"*">| **** i iiiiuisijiiiijif
il^VRIP^âHll^^^W^^l^ BÉmMWl" mmmWtlÊIÊS^^

Nos sectores mais remotos dos Estados Unidos, as crianças ouvem as transcripções phonoçjraphicas do soliloquio de "Hamlet",
o discurso de Lincoln em Gettysburg, e as orações das figuras mais famosas da literatura e da historia do paiz. Com este pro-cesso, accelera-se a educação e consegue-se mais tempo para que os alumnos aprendam trabalhos manuaes, de ordem pro-fissional, que os possam auxiliar na luta pela vida, quando deixarem a escola

Os collegiaes do nosso tempo gozam
de facilidades que os estudantes do
começo deste século não conheceram, e
que os alumnos de épocas anteriores
nem sequer sonharam. Os gymnasianos
de hoje, nos Estados Unidos, por exem-
pio, já não precisam ler os versos phi-
losophicos do monólogo de "Hamlet",
nem as passagens românticas de "Ju-
lieta e Romeu", e menos ainda as "ti-
radas" por vezes enfadonhas do "Don
Qulxote" . Para ensinar a transcen-
dencia da "Carta de Jamaica", de Bo-
livar, ou a oração de Lincoln, em Get-
tysburg, os professores não precisam
mais obrigar os alumnos a tomar par-
te em longas dissertações. Basta-lhes
tocar um disco phonographico, para fa-
zerem os estudantes ouvir, maravilha-
dos, os momentos mais emocionantes
da literatura, do drama e da historia.
A ESCOLA, OFFICINA DO CÉREBRO

E DO ESPIRITO
Marlc Hawley, um desses gênios do

radio, que, como Orson Welles, se de-
clica,a promover revoluções nos metho-;
dos de divulgação da cultura, dirige, |
em Nova York, uma companhia cuja

actividade se resume em gravar discos
para o ensino. A série de transcri-
pções, denominada "Studistic Séries",
está sendo usada, hoje, em 43 dos 48
Estados da União Norte-Americana,
com grande êxito.

Cada disco é cuidadosamente prepa-
rado por peritos e autoridades na ma-
teria, de modo que a reproducção é feita
com a authenticidade devida. Hawley
não permitte descuidos de pronuncia,
nem adulteração características dos
personagens. Algumas vezes, dramatiza,
nos discos, episódios que exigem a par-
ticipação de cinco ou seis actores; nes-
tes casos, o trabalho se processa como
qualquer boa representação theatral,
com estudo prévio dos papeis, ensaios,
etc..

O methodo phonographico, além de
intensificar o interesse dos estudantes,
serve admiravelmente para a educação
dos adultos, e se enquadra na moldu-
ra dos princípios da educação dyna-
mica, enunciados nas obras de Flora
Cooke, Johen Dewek, Francis W. Par-
ker e Carleton Washburne. O pensa-
mento philosophico destas personalida-

RODRIGUES DE ABREU ATRAVÉS
DA EVOLUÇÃO DE SUA ARÍE

IV

NA ANTESALA DE "CASA DESTELHADA"
CESIDIO AMBROGI

(Para o "Correio Paulistano") <Cathedr-l'-<-o d° Gymnasio do Estadovrara o oorreio rauiistano ) cm Taubaté) e presi(lente da Sociedade
Taubatcana de Ensino).

Em "A Sala dos Passos Perdidos",
Rodrigues de Abreu se firma defini-
tivamente na technica do verso. A
poesia que deflue de sua inspiração
soberba, é limpida e suave: tem modu-
lações de água corrente e refulgencias
de estreitas.

Senhor perfeito da arte de verse jar,
conhecendo-lhe todos os segredos e pe-
netrando-lhe todos os mysterios, os
seus versos se caracterizam por uma
forte expressão verbal e pelo aprimo-
rado da forma.

Os processos artísticos de que usa
nesse livro assumem, por vezes, aspe-
ctos completamente novos. O artista
se singulariza pela sua própria origina-
lidade. e á musica de estranhos e ma-
i-avilhosos rythmai, as Imagens que ei-
le cria, passam pelos nossos olhos, re-
camadas de pedrarias fulgidas e au-
reoladas de luz. Não se lhe percebem
mais essa indecisão c as ligeiras fa-
lhas que, em "Nocturnos", aqui ou ali,
repontam, como pequeninas manchas
de sombra a empanar, ligeiramente em-
bora, a radiosa belleza aurorai que ha
ho seu livro de estréa.

Habituado á dôr e ao soffrimento, o
poeta parece alheiar-se, por vezes, ás
tristes perspectivas que o próprio des-
tino lhe traça no panorama de sua
vida sombria.

Em sua silenciosa sala dos passos
perdidos, apenas povoada de visões so-
turnas, o sol de uma alegria quasi in-
fantil, em horas de luz mais intensa.
consegue penetrar sorrateiramente. E a
alma do artista se illumina, então, na
enganadora crença de que é a felici-
dade que o vem visitar.

E' quando Rodrigues de Abreu se
torna alegre e lyrico. despreoecupado e
feliz como um pássaro solto, sentindo
que sua alma simples se deslumbra
com o azul do céo, com o vóo das an-
dorinhasi com a volta da primavera.

E porque sua alma se sente leve e ly-
rica. as cordas sensíveis do seu coração
se põem a vibrar. E á vaga lembran-
ça de alguém que ficou lá longe, em
meio ás nevoas do seu caminho, elle
canta baixinho:

"O SONHO DA PENNA

Quando escrevo, pensando em minha
[Amada,

a inspiração me brota facilmente,
a imagem vem subtil e delicada,
os meus versos escorrem suavemente...

E não procuro a Forma complicada:
tudo é tão claro e simples e contente!
A minha penna sonha, de enlevada,
que é um regato correndo transpa-

[rente...

I5onha que borda, cm rendas da
I Bretanha.

um céo azul com bandos de ando-
[rinhas,

para ornar um vestido de noivado...

E sonha até fque fantasia estranha!)
estar talhando, em frágeis, puras

[linhas,
o milagre daquelle corpo amado!"

Muitos, talvez, não acreditarão mes-
mo que são de Rodrigues de Abreu,
sempre triste e desilludido, estes ver-
sos deliciosamente irrequietos:

"Vae um amor... E vem, cantando,
outra mulher para outro amor;
e outra e mais outra... E, desusando
de leve, têm todas, passando,
o mesmo olhar provocador.

Cada mulher, como um desejo
novo, traz nova sensação:
e a alma da gente, num harpejo,
a cada riso, a cada beijo,
vibra, em perpetua exaltação!

E cada amor tem uma graça
nova, a prender e a íascinar,
que a gente esquece o amor que passa
e outra illusão, sorrindo, abraça,
na alta e suprema ânsia de amar."

A vida, sem duvida, lhe fora adver-
sa. Mas o martyrio de suas longas noi-
tes sem auroras, pontilhadas de surdos
desesperos, não conseguiu matar-lhe.
neste livro, aquella resignação de san-
to c aquella serenidade, em que elle se
encastellava para spiar a proiirla vida.

E, agora, antes de deixarmos a ante-
sala de "Casa Destelhada", onde ire-
mos encontrar em Rodrigues de Abreu
uma das expressões mais radiosas da
moderna poesia brasileira, deslumbre-
mo-nos, ainda uma vez, com este poe-
ma simplesmente admirável:

"NOVA COLHEITA
Com o mesmo ardor, buscando o

[mesmo engano,
espero, maus ditoso, outra colheita...
A passada foi ruim, embora feita
com todo o zelo e com trabalho

[Insano:
contrario o sol, contraria a chuva;

[e, humano,
entre suores, não vi a mésse eleita,
loira, acabada, emfim, quasi perfeita,surgir — tormento e ideal de todo

[um anno!
Semearei... E ao lavrar a terra amiga,
de novo deixarei em cada cova
um pouco de illusão e de cantiga...

Assim, falhando o que a minha alma
[encerra,

hão de ficar, para a colheita nova,
versos e sonhas; perfumando a¦terra!"

des da pedagogia norte-americana assi-
gnala a livre expressão e o anseio crea-
dor como sendo dois dos principaes ele-
mentos da verdadeira cultura, c insis-
te em que taes faculdades devem ser
estimuladas por processos differentes
daquelles que a rotina aconselha.

A INFLUENCIA DO RADIO NA
METHODOLOGIA

Para os partidários de taes idéas, a
escola é uma officina, e não uma aca-
demia. A criança, naturalmente, prefe-riria vér e conhecer Lincoln, ao invés
de ler o que elle disse ou escreveu. O
mais natural, jk-ís, é proporcionar-lhe
uma representação tão authcntica
quanto possivel da sua personalidade,
evocando a sua acção na historia, na
arte ou na politica. Se isto se faz no
cinema, para educar os adultos, com
muito mais razão se deve fazer na sala
de aula das crianças.

O methodo dos discos de Hawley é
simplesmente a applicação e extensão,
á escola publica, da theoria dramática
do radio. Nos Estados Unidos, ha um
programma de radio que se denomi-
na "Cavalgada Americana", e queconstitue verdadeira attracção para mi-
lhões de ouvintes, todas as semanas. Nes-
te programma, dramatizam-se os epi-
sodios mais importantes do passado na-
cional norte-americano. Outro pro-
gramma, de caracter semelhante, é "A
marcha do tempo", com o qual se of-
ferece, ao publico, a representação dra-
matica dos acontecimentos contempo-
ranços.

Se a "Cavalgada" substitue o texto
da historia, cm geral aborrecedor, que
diariamente se lè nas escolas, "A mar-
cha do tempo" é uma espécie de jor-
nal moderno, transladado para o lar,
com todos os graus da emoção huma-
na, através da voz, dos effeitos de som,
do fundo musical, da exposição oral,

etc. Mark Hawley tentou, c com gran-
de êxito, pôr, á disposição da escola
rural e urbana, todos os elementos de
divulgação, por meio de discos de gra-mophone.
A DEBANDADA DOS ESTUDANTES

Convém recordar que, nestes ulti-
mos annos, as autoridades pedagógicas
dos Estados Unidos se vêm mostrando
muito preoecupadas com o problema
da diminuição do interesse para com a
escola, que se nota entre a população
infantil do paiz. Carleton Washburne
acredita que isto se deve, em grande par-te, á necessidade de se adoptar uma
linha de condueta vital na educação.
A "Junta de Regentes", do Estado de
Nova York, publicou, em 1939, o deci-
mo volume de uma série de trabalhos
sobre este assumpto, depois de minu-
ciosa investigação feita nas escolas pu-
blicas desse Estadot que custou mais de
500.000 dollares.

Os autores deste décimo volume —
Ruth E. Eckert c Thomaz O. Marshall
— affirmam que. emquanto as escolas
secundarias se dedicam ao preparo de
alumnos para a universidade a verdade
ó que só uns 20 0|° dos estudantes po-
dem seguir carreira. Mais da metade
dos alumnos matriculados nos cursas
secundários abandona os estudos, antes
de receber qualquer diploma.

Os estudantes desta categoria, no
modo de pensar dos referidos autores,
deveriam receber uma educação mais
rápida e mais essencial, nas disciplinas
básicas, como a literatura e a historia,
e aproveitar o tempo que lhes restaria,
dessa maneira, no preparo technico e na
acção pratica de que Irão precisar para
enfrentar as imposições da vida. O em-
prego de discos no ensino, tal como os
imaginou e os está fabricando Hawley,
poderia, até certo ponto, accelerar o
processo da educação.
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COMO SE EXPLICA A SORTE DE ALGUNS
Como se explica que certas empreendimentos prosperam

rapidamente; — as vezes entre pessoas de modesta cultura.
Sclentistas de vasto saber, admittem que o esforço vale

multo, mas o factor sorte de certos objectos ou coisas de
contacto diário comiiletam o trlumpho.

E' essa a razão porque prosperam .sempre, os que com-
pram moveis da grande organização Brasileira Marcenarias
Reunidas, rua do Carmo, 53 — factos que comprovam.

No Brasil c a unlca no gênero. Seu variado "stock"
satisfaz a todos os gostos, a entrega é feita immccllatíimcntr.
os preços são baratos c ao alcance de qualquer bolsa

Os maiores fornecedores ela Praça — á Industria: Com-
mercio; Empresas; Bancos; Syncllcatos-, Repartições Publi-
cas e Exmas. Famílias, etc.
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CORREIO MILITAR
2.» REGIÃO MILITAR

Do Boletim Regional n. 2,0(1:
Sorvlço para hoje:
Officlal de permanência — cap, Mario

Barbosa, da 3.a secção; Ofllcial de dia —
2.o ten. Prlntes, da 4." C. R.; Ofllcial
encar. do patrulhamento — 2.° ten. Tolo-
sa; Adjunto — 3.o sgt. Mello, do S. P. R.;
Ordem de pernoite no E. M. — soldado
Pedro Bulhosa, do Correio; Motorista —
soldado Perazolo; Telephonista — soldado
Pedro; Guarda do Q. G. — 1 sgt., 1 cabo
c 6 soldados do 4.o B. C; Piquete — 1
corneteiro do IH|4.o R. i,; Ordens ao
Commando — 3 soldados da tropa do Q.G.; Entafeta da PTP — 1 soldado do III|4.°
R. I.j Estafeta da PTÜ 3 — 1 soldado do
IVJ2.0 R. c. D.

Serviço para amanhã:
Official de permanência — cap. Ira-

puan, da 4.a Secção; Official de dia —
2.o tPn. Moraes Barros, da 4.a c. R.; Offi-
ciai encar. do patrulhamento — 2.o ten.
Nobrega; Adjunto — 3.° sgt. Ublrajara,
do S. P. R.; Ordem do pernoite no E.
M. — soldado Deoclccio. do S. E. R.;
Motorista — soldado Carreiro; Telepho-
nlsta — soldado Costa; Guarda do Q. G.— 1 sgt., 1 cabo e 6 soldados do 4.o B. C;
Piquete — 1 corneteiro do 4.o B. C; Or-

— supprimindo do mesmo projecto a
construcção do. reservatório, com capacida-
de de 20.000 tj. c 000 metros de sargetas
de paraleplpcdos, obras estas de menorurgência e necessidade e que poderão serfeitas no próximo anno.

Missão (ommema! britannica
RIO, 16 (Da nossa succursal, j>eln

telephone) — Deverá chegar, ama-
nhã a esta capital uma commis-
são sob a chefia do marquez Wellin-
gton, antigo vice-rei das Ilhas e do Ca-
nada, figura de prestigio nos meios
politicos, industriaes e commerciaes da
Inglaterra, a qual vem concluir-as ne-
gociações iniciadas em Londres, entre
nosso embaixador naquella capital e o

RESTAURAÇÃO
Gradual e permanente das

funeções masculinas enfraque-
cidas. Impotência viril total ou
parcial. Frieza feminina: — O
Instituto BEAUGENDRE, cai-
xa postal, 862 — PORTO ALE-
GRE — Sul. Mediante simples
pedido, remetterá discretamen-
te e acompanhada de um GRA-
PHICO VIRIL, a sua valiosa
brochura "IMPOTÊNCIA VI-
RIL E FRIEZA FEMININA,
SEU TRATAMENTO", a quem
a solicitar.

deus ao Commando 3 soldados da tro- '.

isenção do serviço rr.iiitar — Transcripção I governo inglez, para o augmento dasde nota ministerial l exportações de carne e minério do nas-Transcrevo-se a seguinte nota mlnistu- 
j so paiz, em troca de produetos manu-

"Nota n.o 556 - Ao sr. secretario Bcr.1 f 
ía"U™^wd,a .^ir""»'

do M. G. — Tendo Julgado procedentes as 9 marquez de Wellington vem acom-
allegações de crença religiosa apresentadas I Panhado de peritas e de elementas cie
por Jarbas Abreu, alistado c sorteado para l destaque nos meios econômicos da Grã-o serviço militar pelo município de Muriaé. I BretanhaEstado de Minas Geraes, ei concedida a Iscn- |ção que pede do mesmo serviço, de accôrdo |com o disposto no art. 123. do Rcgulamen- |to, visto ser religioso da Congregação dos |Irmãos Maristas. nc município de RibeirãoPreto, onde reside.

Nesta data, remettem-sc ao Ministério
da Justiça c Negócios Interiores os papeisreferentes ao pedido de que trata, para cs
effeitos do art. 119, letra "b", da Constl-
tuição". ID. O. de 9-11-1940).

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Tela S. M. M. G.

Flamar-on Pinto de Campos, capitão, pc-dindo concessão de medalhas a que fez Ju?o sou fallecldo pae. gen. João Antonio daCosta Campos: Indeferido. As medalhasexistentes nesta secretaria serão destinadas
ã constituição de collecções officiaes. IBol
da S. G. M, G. n.o 256, de 31 de outu-
bro de 19401.

Nelson Policio dos Ss-ntos. capitão pedin-do providencias quanto ao dcsapparccimcn-
to de um processo: Archlve-se. O processoacha-se presentemente na 1.» Directoriado Tribunal de Contas com o funcciona-rio senhor Leal. (Boi. da S. G. M G n°256, de 31-10-19401.

Pela dircctoila ele Recrutamento
José Cairo de Freitas, reservista de 2.acategoria, pela E. I. M. n.o 582 (Itapera —

Estado de São Paulo), pedindo rectificação
do nome constante de seu certificado. Des-
pacho: Deferido, á I. T. G. da 2.a R: M.,
para rectiflear o nome constante do certi-ficado de refervista de 2.a categoria n.o1:8.852 — José de Freitas Cairo para JoséCairos de Freitas, de accôrdo com as cor-lídões annexas. _ Documento fichado sobo n.o 14.&44-RÍ3. (Transcrlpto do B. I. n»258, de 31-10-1940, da D. de Recrutamento).

Por este commando

ESCOLA REMINGTON
CURSOS PRÁTICOS E RÁPIDOS
Dactylographia e Tachygraphia — Ma-

tricula sempre aberta.
RUA JOSÉ' BONIFÁCIO. 148

VIAS URINARIAS
MODERNO TRATAMENTO

da Blenorragia Aguda ou Cro-
nica em ambos os sexos e das
Doenças dos Rins e Bexiga.

.... ri„ n ... ,,„,. ,„. , „-,.„ , „. Pelegrino Colacray reservista pedindo car-
Sado0do3'lHÍ4.oTfIl; &£? £ P$S SÍ^T^^T* medlantC '""
- 1 soldado do IV|2.o R. C, D.. j Orlando Moutlnhò Ribeiro da Costa 2 o

ALTERAÇÕES DE OFFICIAES ten. da Res. pedindo carteira de idcntlda-
! ele: Concedo, mediante Indemnização

IMPUREZAS no SANGUE?
BENEFICIE o seu ORGANISMO

com o uso do

y^nifíB
tônico DEPURATIVO cientifico

DEPART. PROPAS*HDA DO YANTOL

MINISTRO DA RUMANIA NO
VATICANO

ALLOCUÇÃO DO PAPA PIO XII
CIDADE DO VATICANO, 16 (H.)

— Numa allocução pronunciada por
oceasião da entrega das credenciaes
do novo ministro da Rumania junto
á Santa Sé, o Papa declarou: — "O
povo rumeno teve sua parte de sacri-
ficios pela causa da paz. Esta enche
de esperanças essa nobre .nação.

Os homens do governo, bem como
o povo rumeno, viram-se collocados
pelos recentes acontecimentos deante
de uma tarefa rude e cheia de res-
ponsabilidades.

Nessas condições, o joven rei da
Rumania julgou que era indigno dei-
xar sem titular a legação da Rumania
junto á Santa Sé.

E' com viva satisfação que acolhe-
mos essa decisão, como uma nova
prova de homenagem prestada aas
valores espirituaes.

E' com a mesma satisfação que to-
mamos conhecimento da declaração
do novo ministro da Rumania junto
ao Vaticano, segundo a qual, nas re-
lações entre a Egreja e o Estado, o
governo inspirou-se nos tres seguintes
principios fundamentaes: respeito á
religião, execução fiel dos compromis-
sos contrahidos e grande devotamento
á causa de Deus. •

Guiada por esses principios. sua
missão sempre encontrará nasso apoio
benevolo".

HEÜRASTHENIA SEXUAL!
UMA PLANTA QUE FAZ MILAGRES I

Alguns Jornaes norte - americanos
informaram que o chefe de uma expe-
dição nas selvas do Equador, trouxe
uma planta milagrosa contra a impo-
tencia. neurasthenia ou fraqueza sexual.
Este senhor recebeu seduetoras offer-
tas de diversos laboratórios, tendo re-
cusado systematicamente, sob a alie-
gacão de que o seu intento é pura-
mente scientifico.

O mais interessante é que esta planta
a que chamam de "Acanthes vlrilis",
nada mais é senão a Marápuama, que
existe abundantemente em alguns Es-
tados do Norte do Brasil. A Mara-
puama é conhecida de longa data pelos
indígenas brasileiros como poderoso
levantador do systema nervoso, sobre-
tudo quando se trata de neurasthenia
genltal com impotência.

Existe á venda nas principaes phar-
macias e drogarias um produeto deno-
minado "PÍLULAS MARATÚ" fabri-
cado com extractos de Marápuama e
Catuaba. As pessoas interessadas de-
vem experimentar um vidro deste afa-
mado tônico nervino que tanto sue-
cesso está alcançando nos meios norte-
americanos.

N. B. — As "PÍLULAS MARATÜ"
foram approvadas e licenciadas peloD. N. S. Publica e são isentas de
qualquer acção nociva. Peçam prós-
pectos aos Laboratórios Fitra Plsanl,
Caixa Postal, 2453. São Paulo.

Apresentações
A 13 cio corrente: cap. de inf. Carlos

Ribeiro Trovão, do IIj5.° R. I., por ter i
vindo disputar o Campeonato Regional e
ter de regressar, a 20; cap. de Inf. Otto
Pereira de Carvalho, do 4.o R, i., por ter
permissão para gozar o resto do transito, |
que termina a 2-12-1940, nesta capital; l.o .
ten. med. dr. Nestor de Sousa Coelho, do .
5.° R. I., por ter de presidir a Junta Ml- .
lltar de Saude, do p. c. 15. em Bauru'; |l.o ten. de Inf. Luis Gonzaga Pereira da
Cunha, do 5.0 B. C, por ter vindo para o
Campeonato Regional r recolher-se ao seu
corpo; 2.0 ten. vct. Antônio Lannes Vieira,
elo 4.0 B. Oi*, por ter regressado de San-
tos, onde fora a serviço; 2 o ten. de Inf. •
Paulo de Carvalho, do 5.° R. I., por ter I
vindo disputar o C. D. R. c ter de re- I
gressar a 20 do corrente; 2.o ten. conv. '
Jalf Saldanha Franco, do 4.° R. I., porter sido encarregado do P. C. 11. 4; 2.o .
ten. conv. Wenceslau Guimarães de Bar- '
ros, por ter regressado a 12. de Araçatu-
br. e Pcnnapolls, onde fora a serviço da j
I. T. O.; 2.o ten. med. da Res., dr.:|'ãtdS

Ao

Francisco Marcondes Vieira c 2.o tcn. da
Res., Mozart Pupo Nogueira, ambos porterem vindo prestar compromisso o rece-
berem carta patente; asp. a of. da Res.,
Orlando Menusier, do 5.° B. C. por ter
de lazer exame de saude para effeito de
promoção; asp. a of. de inf. Oswaldo Igna-
cio Domingos, do 5.° R. I., por ter vindo
disputar o C. D. R. e ter de regressar, a
20; asp. a of. da Res., Antonio Paulo de
Nlemeyer Barreira, por ter de seguir parao Rio de Janeiro, onde Irá permanecer 30
dias.

Permissões
Conforme solicitou o exmo. sr. gen. di-

G. F. I
DIVERSAS ORDENS

Ordem sobre assignatura do "Diário
Official"

O cxrno. sr. Ministro manda que soja rei-terada em Boletim do Exercito a "Ordem
.'¦obre assignaturas de "Diário Official" e"Diário de Justiça", publicada em Boletim
da S G. M. G.. n.0 299. de 29-12-1939. itemVII. (Boi. da S. G. M. G. n.o 250 do2-10-1940).

A ordem acima referida acha-se publi-cada em Boi. Reg. n.o 3, de 4 de Janeiroele 1940, ilem 19.
Vencimentos ele' motoristas — Solução de

consulta
O exmo. sr. Ministro, em aviso n.o 4070,— venc. 16, de 5 do corrente publicado noBoi. da S. G. M. G. no 260, de hontem.declara o seguinte:"O cmt. da 2.a Formação de Intcndencia

Regional, em officlo n.o 253, de l.o de Julhoultimo, consulta se o actual código de ven-ciincntos c vantagens revogou as dispo-ições do aviso n.o 1.009, de 12 de marçodo corrente anno, tornando os motorlsti
e ajudantes de motoristas a receber indls-tinetamente os vencimentos de especialis-tas, de vez que estão compreendidos nestasituação.

Em solução declaro que, o código de ven-clmentos e vantagens dos militares do Exer-cito revogou o citado aviso 1.009, de 12 demarço de 1940. (Boi. da D. I. G. n.o 262de 7-11-1940).
Ordens

Em aditamento ao Plano de Licencia-
monto relativo ao anno de instrucção de1039-1940, publicado cm Boi. Reg. n.o 244,

rectT do VaTêrlal^elIrcoT°em"r.KSi 3 
" 
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ar»;Sta?°P?aer^,; ^ 5ffi£ | &^3%£^»J^£
Os demais corpos desta região deverão

fornecer ás suas praças licenciadas passa
Capital Federal, as suas férias ao 1.° ten.
med. dr. Arnaldo Marsllac, da 2.a P. s. R.
(radio 971, da Directoria de Saude).

Designação
Foi designado encarregado do P. C. n.

4 (quartel do 4.o R. I.) o 2.o ten. conv.
Jalf Saldanha Franco. (Officlo n. 3.997, do
4.0 R. I.).

Reforma
Por decreto de l.o, publicado no D. O.

de 5, tudo do corrente mez, foi reforma-
do, nos termos do artigo 15, letra "a" e
parag. l.o, letra "d", do mesmo artigo, do
decreto lei n. 197, de 22-1-1938, o 2.° ten.
da Reserva, conv. da Arma de Infanta-
ria, Vicente Soares, com as vantagens es-
tipuladas no artigo 208, do decreto lei n.
2.186, de 13 de Maio de 1940, visto ter si-
do considerado invalido definitivamente
para o serviço do Exercito.

Transferencias
Foram transferidos: por interesse pro-

prio, o tcn.-cel. José Sbaino Maciel M.
Filho, do Q. O. para o Q. S. G. (D. O.
de 5-XI-1940); por necessidade do servi-
ço, o cap. Jayme Mathias Rlcão, do Q.O. I5.c G. A. C.) para o Q. S. G. (D.
O. de 8-XI-1940).

Rectificação de transferencia
Foi rectiflcada, por necessidade do ser-

viço, a transferencia do cap. Arnould
Antunes Maciel, do Q. O. (4.o r. a. M.),
para o Q. S. G. c não como publicou o"Diário Official" de 31-X-1940. (D. O. de
8-XI-1940).

Official i disposição
Foi posto á disposição do E. M. E. o

2.o ten. da res. conv. Rubens Fortes, do
4.o R. A. M., servindo actualmente como
auxiliar da 2." C. R. ID. O. c'e 5 de no-
vembro de 1940).
SERVIÇO DE ENGENHARIA REOIONAL
Autorizaçã' para modificação de projecto

Autorizo S. E. R. a alterar o projectode "Construcções de casas em Qultau'-na", introduzindo as seguintes modllica-
çôes: construcção de 160 metros de muros
de alvenaria de tijolos com 1.60m. de altu-
ra p..ra divisão dos qulntaes das casas dos
officiaes;

colocação de 283 metros quadrados de
calxllhos com 'ela de arame latonado nas
Janellas das mesmas casas e construcção
de dua.-i earages ;c..ieas. rom 43,40 m

O mais cientifico •
moderno tratamento
preventivo ou cura-
tivodasmolésllaidai
vias urinadas (3le-
norraglo Aguda ou
Crônica em ambos os
sexos) e das Doenças
dos Rins e da Bexiga,
i o que se faz cam a
poderoso "OXYL".
Não possuindo ele-
mentos nocivos em
sua composição, o"OXYL"nãoprodux

perturbação alguma no estômago e, sendo
os seus sais extremamente solúveis no uri-
na, que lhes serve de veiculo, o "OXYL"
age na uretra como se fosse aplicado
numo lavagem em sentido Inverso, evl-
tando dessa forma o contagio (para evl-
tar o contagio use uma dragea) ou dei*
xando os órgãos afetados pela moléstia,
sob a ação permanente e benéfico do
medicamento. "OXYL"é facll de tomar
por ser em drageas.
Com o uso de "OXYL", os eorrlmentoi
agudos ou crônicos em ambos os sexos»
cedem em pouco tempo, evitando-se
assim as conseqüências da blenorragia
crônica que afeta os rins, ocasionando
Dores nas Pernas, Tornozelos Inchados,
Perda de Vigor, Reumatismo, Pontadai,
Dores de Cabeça, Dores nas Costas, Pele
Seca ou Manchada, Nervosismo, Tontel-
ras, Olhos Empapuçados, Incontlnénclo
do Urina, Acldez, / rdência, Perturbações
na Bexiga. Não encontrando nas Farmà-
cias e Drogarias, escreva ao Deposita,
rio, Caix Postal 1874 ¦ São Poulo.

ài OXYL'

gens até os destinos finaes, de accôrdo com
o parag. l.o, item II, do art. 2.o, das ins-trucções sobre requisições de passagens etransportes. (Boi. do Exercito n.° 20, de10-4-1933).

O corpo a que pertencerem as praçasabaixo providenciem no sentido de que as
mesmas se apresentem com urgência a De-
legada de Accidentes em Trafego, sita árua Visconde do Rio Branco, 541, a saber:
soldado Isuar Araújo Pimentel e Victor
Paulo, cabo Raymundo Pereira Albuquér-
que, soldado Valdemarino (este da 4.a c.R.), e o sgt. José P. de Almeida Pedro. (Of.no 172, da citada delegacia).

Solennidades do dia 1!) de novembro
No dia 19 do corrente, ás 12 horas, ha-

verá neste Q. G., o hasteamento da Ban-
delia, em commemoração á data, devendo
comparecer todos os officiaes em uniforme
2,o armado e conduzindo medalhas.

Por oceasião desta solennidadc será feita
entrega ao cel. med. dr. Mario Pinheiro
Bittencourt da medalha de ouro que lhefoi concedida, cem o cerimonial prescripto
pelo R. Ccnt..

Em conseqüência, a escolta formará ar-
mada c a pé no patco em frente, em uni-
forme 5.o.

Todas as praças cm serviço neste Q. G.formarão desarmadas em uniforme 5.o (cin-to de couro e capacete).

a i ¦ ¦ ¦

QUARTEL GENERAL DA FORÇA POLICIAL
DO ESTADO DE S. PAULO

Do exped^nte de hontem:
Requerimentos despachados pelo Com-

mundo Geral: Benedicto ele Oliveira Vas-
concellos, 2.0 cabo reformadu. pedindotransferenci ade ordem de pagamento de
seus vencimentos do S. P. para o 8.° B.
C. — "Deferido"; José de Miranda, sold?-
do reformado, pedindo transferencia ele
origem de pagamento dos seus proventisdo S. P. para o 5.0 B. C: — "Deferido";
Thomaz Eugênio, soldado reformado, pe-dlndo para que seus vencimentos sejam
pagos por intermédio do 5.0 B. C: —"Deferido"; d. Prazeres dos Anjos, viuva
do soldado íeformado João Antonio Mar-cos. solicitando pagamento ele abono fune-rario: — "Deferido": José Francisco Rosa.2.o cabo reformado, solicitando rue seus
vencimentos sejam pagos por Intermédio do4.o B. C: — -Deferido": d, SebastlànaCândida de Oliveira, pedindo pn*jámcntodos vencimentos, deixados pelo soldfílo re-formado Antonio Evaristo de Oliveira: —"Deferido"; d. Maria Georgina da Silva,
pedindo pagamento de abono íimeral, pelofallecimento de seu esposo, o soldado re-formado Caetano José da Silva: — "Selle
devidamente o requerimento c volte, que-rendo"; Joaquim Soares, ejc-soldádo, soli-citando pagamento de vencimentos atrazn-elos: — "Deferido"; João Ferraz de Toledo.2.o cabo reformado, solicitando selam seus
proventos pagos por Intermédio do 7.o B.C: — "Deferido"; Domingos Ferreira, sol-
dado reformado, pedindo para receber seusvencimentos pela Coliectoria Estadual deRio Claro: — "iDriJa-se á Secretaria daFazenda, querendo".

Serviço para hoje: Dia ao Quartel Gene-ral. capitão Moura: adjunto ao official d»
dia. sgt. escr. Cassiono; ordenaii^a, solda-do Lauro; ligação entre este Q G. e o d?2. R. M„ um officlal do R. C: ronda á
giiarnição. um capitão do l.o B. C: uni-forme, para officiaes. 2.0; para sargentose praças. 5.°.

Serviço para amanhã: — Dia ao Quart»lGeneral, tenente Matheus: adjunto ao ní-flclal de dia. sgt. escrv. Adelino; ordenan-
ça. soldado Rodrigues; ligarão entr- est»
Q. G. e o da 2. R. M.. um-officlal di fi."
B. C; ronda á Guarnicáo. um capitão dnso. B. C: uniforme: para officiaes. 2.0;
para sargentos e praças, 5.0.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•

ANTENNAS MODERNAS
FILTRASOM - Para intercalar na antenna aérea. Filtra o som de seuradio, e garante optlma recepção. Preço 25SU(iO.

f.!í;;n?W1EH^"~ 
*ífi° exU;tInd0 nntenna aérea, Blg-Power actúa comoantenna, ciando volume, alcance e nitidez ao radio. Preço 85SO0U.

EFFICIENCIA GARANTIDA
Remette-se qualquer typo pelo correio. Pedidos acompanhadas da im-
S^Sr^ASSPí Va'e P°Stal °U re&istad°- dirigidos ã RADIOTECHNICA BRASIL. Praça da Sé, 96, antigo 26, sala 31 - São Paulo.

Damos representação c/propria.
ANTENNAS DE SEGURANÇA CONTRA FAÍSCAS ELECTRICAS
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ALFAIATARIA
FECÇÕE3 E ARTIGOS
PARA HOMENS, RA-
PAZES E MENINOS.

Rua do Arouche, 211 - Telefone 4-3311

(Oo nosso correspondente mi 15)
' 10 DE NOVEMBRO

Rcallzou-so, no dia 10 do concilie.
As 15 horas, no edlficlo Municipal, n
festa commcmoriitlva do "Estado No-
vo" sendo Inaugurado, nessa òccaalfld
o retrato do sr. Interventor Federal,
dr. Adhemar dc Barros c da blbllo-
lheco publica".

A sessão foi aberta pelo Prefeito Mu-
niclpnl, sr. Francisco Zauzltll que falou
sobre a data, passando, cm seguida a
palavra ao professor, sr. Bcncdlcto
Perreirn cios Santos, director do Grupo
Escolar "Antônio Ferraz", que
nrofcrlu impolgnnto discurso, real-
condo a obra do "Estudo Novo", so-
bre a direcção do Presidente dr, Ge-
túlio Vargas.

Fizeram, tombem, uso da palavra
os srs. proffesor Joaquim Ferreira Ne-
ves, e Dirceu Manoel Penteado secre-
tarlo Interino da Prefeitura.

O neto foi abrilhantado pela banda
musical "Carlos Gomes", c grande nu-
mero de pessoas.

CENTRO ESPIRITA
Inauguroú-se, no dia 0 do corrente,

o "Centro Espirita Francisco Xavier"
Abrindo a sessão falou seu presiden-

te, o sr. Fernando Miirtinez,.
Falaram cm seguida os srs. Benedi-

cto P. dos Santos, director do Grupo
Escolar, o sr. Zoccaria Onofrc dc Ity-
papimi. Ary Duarte c capitão Joãu
Santos dc Dons Córregos o outros.

Encerrando a reunião realizou-se um
festival artístico cm que tomaram par-
to diversas senhoritas c crianças des-
ta cidade, recebendo fortes applatisos
clu assistência.

EM VIAGEM
Acompanhado dc sua filha, Uva. se-

guiu para Bello Horizonte o sr. Oscar
Arthur Fernando, pharmacetitico nesta
praça.

HOSPEDE
Está nesta cidade acompanhado de

sua esposa o sr. Jorge Pereira Salles,
phurmaceutico residente cm Campinas.

MEU INTESTINO PARECIA
MORTO...

R I B EIR ÃO PRETO

RIBEIRÃO PRETO, 15.
PROCLAMARÃO DA REPUBLICA

A Sociedade Legião Brasileira, atra-
vés do microphone da P. R. A. 7 com-
memorará, solennementc, hoje, a da-
ta da proclamação da Republica no
Brasil.

Por isso organizou excellente pro-
gramma festivo, que se irradiará, as
íí) horas cm ponto. O discurso offi-
ciai será pronunciado pelo prof. Sc-
bastião Fernandes Palma, havendo, em
seguida uma parte artística a cargo
do Orpheão da Escola Normal da As-
soclação de Ensino sob a direcção da
profesora d. Cecy Azevedo.

(DA NOSSA SUCCURSAL)
O crime

Segunda-feira, ú tarde, Altamiro e
Maria dc Lourdes, foram visitar uma
parente no Barracão. Cerca das 18
horas foram encontrados Maria, de
Lourdes agonizante e a seu lado Al-
tamiro bastante ferido.

A inditosa moça falleceu logo de-
pois, c Altamiro. no dia seguinte, no
Hospital da Santa Casa.

A policia compareceu ao local abrin-
do o competente inquérito.

O CREDITO RURAL
O Banco do Estado dc São Paulo

já está operando em nossa região.
Um dos princípios básicos do Ban

Presunto STAR

GRANDE CONCERTO SYMPIIONICO co do Estado dc São Paulo, 6 facilitar o
No próximo dia 22, no Theatro Pe-i pequeno produetor e estimular a in-

dro II a Sociedade Musical de Ri-, dustria, sob juros módicos e creando
beirão Preto levará a effeito um con-1 essa modalidade de credito pessoal,
cer o symphbnico, em homenagem á j tão difficultada de uns tempo para
memória de d. Joaquina Gomes, Íí- cá. Cumprindo o seu programma a
mã"do immortol maestro A. Carlos agencia já iniciou as transações de

Gomes

Wêb&Ê Zm4Xf2^Êm\\

O feliz operário, Encas Arimonta,

residente nesta capital, á rua Glyccrio,
G40, que sarou completamente dc uma

prisão de ventre chronica com o uso

das Pílulas Aloicas.
Não se trata dc uma mystificaçá".

Esta carta dc agradecimentos esta cin
nosso escriptorio, á rua Pires da Mot-
ta, 44, á dlsposlçfto dos interessados.

"Srs. M. Fitllpaldl & Cia. Ltda. —

Cordiacs saudações — Venho por melo
desta agradecer a vv. ss. a maravilho-
sa cura que obtive com as suas Pílulas
Aloicas. Eu padecia desde menino dc
uma rebelde prisão dc ventre a ponto
de passar 20 dias sem fazer minhas
necessidades. Meu intestino parecia
morto. Gastei minhas economias com
laxantes dc toda a espécie. Em boa
hora um engraxate da rua Quinze en-
sinou-mc as Pílulas Aloicas. Comprei
um vidro na Casa Barucl c comecei
a usal-as. Nellas encontrei a felicl-
dade. Os meus intestinos começaram
a funecionar com a máxima regular!-
dade. Agora só tomo uma pílula de
vez em quando para ajudar a digestão,
sempre que abuso dc comidos pesadas.
Não tenho mais vertigens, enxaquecas,
palpitações, dôr na bocca do estorna-
go, nem pontadas nas costas. Hoje
como bem, durmo melhor e vivo ale-
gre. Junto a minha photographia e
autorizo-lhes a publicar esta carta
afim dc que o povo paulista, sòffrédòr
faça uso deste santo remedio. (***)

tfimboiri, no desfile, as aluirmos da Es-
cola dc Commerclo, Escola Normal,
Grupos Escolares, Escolas partícula-
res n os componentes da Guarda Mu-
niclpnl c Guardi NocUirna, A' noite,
nu P. R. B. í>, perante autoridades
locaes, discursaram diversos oradores,
fazendo o discurso òfílolàl 0 prof, An-
tonlo Ricardo do Sousa.

"DIÁRIO DA TARDE"
Está sendo aguardada a circulação

do jornal "Dlnrlo da Tarde", nesta
cidade.

Nota-se um grando enthusiasmo por
parte da população com a noticia da
publicação diário do órgão da impren-
sa frnncona, que vem preencher uma
falho desde há muito notado no nosso
melo.

ESPORTES
No Jogo de futebol hontem realizado,

no campo da Floresto, entre o Inter-
nacional E. C. vs, o Esporte Clube Fui-
gcnclo, sagrou-se vencedor o primei-
ro pelo scorc dc 2 a 0.

O esquadrão do Gyninoslo Cham-
pagnot, vencendo hontem o fortissl-
mo quadro da A. A. Escola Proflsslo-
nal, pela contagem de 3 o 0, tornou-se
campeão cstudnntliio dc futebol.

HOSPEDES E VIAJANTES
Seguiu para o Rio de Janeiro, afim

de tomar parte nas commemoroçóes do
primeiro dcccnnio do Governo do
Presidente Vargas, o prefeito munlcl-
pol, dr. João Ribeiro Conrado.
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NAZARETH

| sua Carteira Rural, effectuando as
O programma a ser executado será primeiras operações.

SMS VEGETAES EFERVESCENTES

AGORA
TAMBEM EM.

o seguinte
1 Parte — Zerco — Ouverturc

Drammatiqiie — (1.° audição) Para
grande orchestra: Sammartini — So-
nata— Violoncelles piano, Àllegro —
Grave — Vivace, Schumamm — Rc-
rerje _ violoncello c piano Valcsim —
Minueto; Bocherini — Rondo.

2.a Parto — J. Tescari — Samba —
fl.a audição) para grande orchestra, j
A. Carlos Gomes — Bailada — Canto |
por Margherita Rinata; Saint Sacns
— Concerto em lá menor — Violon-
cello e orchestra.

3. Parte— Albeniz — Tango — Vio-
loncello e piano; Mastrucci — A Mos-
ca<— Violoncello e piano; Mario Ca-
ruerind— Berceuse popular Brasilei-
ra _ Violoncello e piano; Popper —
Tarantella — Violoncello e piano. A
regência da Orchestra Symphonico e j

os acompanhamentos ao piano esta-'
rão a cargo do maestro Carlos V. j

81 
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO j TUBOS DE 1 DOSE

A 1 de Dezembro, realiza-se a ceri-!
monia da collação dc grau dos phar-
macolandos e os odontolados da Asso-
.ciação de Ensino desta cidade, que
terminaram o curso este anno.

O acto será presidido pelQ, sr. dr.
Mario Guimarães de Barros Lins, Se-
cetario da Educação e Saúde Publicai ,
que, paranymphará a turma, sendo ora-1 "' .rnr.nn

dor o joven Nestor de Azevedo Calva- PERECEU 
AFOGADO

no e Eduardo Mastrocollo. I Hontem corriam diversos boatos de
E' o seguinte o programma: Missa'que um joven residente nesta cidade

ás 8 horas, na Cathedral, Collação dc | havia, sahido, terça-feira ás 10 horas,
grau ás 20 horas, no salão nobre da, dc sua casa para ir pescar, não móis
Legião Brasileira, baile, ás 22 horas . voltando, c que hontem por volta da
no salão da Sociedade Recreativa,.j 12 horas o seu corpo foi encontrado
Receberão grau nove pharmacolan-' próximo ao Macedão.
das e 15 cirurgiões dentistas. | Tratava-se de Primo Milani, de côr

«r-irvA nr SANGUE branca, com-18 annos dc edade, re-SCLNA l)t 
f^y.V^. sidente, é. rua Américo BrasiUense,

Ribeirão Preto, c uma cidade poça; | 20„ mhc) do sl. Lui5 Milani
ta. Raramente a chronica policial rc-, 0llvindo 0 pae da victima, soube-
gista algo sensacional e sangrento. , mQ3 f|Ue primo sanlu de (;asa para ir

AGRADÁVEL AO PALADAR

500
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Dahi o ficar a cidade abalada com
uma dupla tragédia oceorrida no dia

11 á tarde nas proximidades do Cam-
po das Cruzes.

As victimas
Maria de Lourdes Santos, de 18

annos, era namorada de Altamiro Car-
los Alberto, de 22 annos, empregado
na Cervejaria Paulista.

A familia do moça já íior diversas
vezes, quezera que o namoro termi-
nosse de uma vez ou Altamiro casase.
Este promettia e não resolvia.

A primeira tentativa de morte
Altamiro não sabe a razão, de ha

muito nutria a idéa de matar a na-
morada. Em 8 de junho deste anno,
desfechou-lhe dois tiros.

pescar, terça-feira, as 10 horas. Como
não voltasse, a familia desconfiou de
que lhe houvesse acontecido alguma
cousa, pois elle soffria de ataques epi-
lepticos.

Iniciada a procura foi o infeliz re-
paz encontrado morto próximo ao
oorrego do Macedão, em adiantado
estado de putrefação.

As autoridades compareceram ao lo-
cal, tomando as necessárias providen-
cias.

CHUVAS
Após uni longo periodo dc secca,

toda a zona da Mogyana vem sentln-
do os effeitos benéficos da ultimas
chuvas, que desabaram em todo o de-
correr da semana.

(Do nosso correspondente cm 15)
10 DE NOVEMBRO

Commemorando o 1.° anniversarlo do
governo do sr. dr. Getulio Vargas e

3." do Estudo Novo, a Prefeitura
Municipal promoveu importantes so-
lennldades cívicas. A's 9 horas, ao som
do Hymno Nacional, foi hasteado o
Pavilhão, no Paço Municipal, ouvin-
do-se nessa oceasião uma salva dc 21
tiros. A's 10 horas, houve uma eoncen-
tração de mais de 500 alumnos no
Praça da Matriz, para em seguida, ini-
ciar-se o desfile que obdeceu a seguin-
te disposição: a) bandeira, estandar-
tes o dísticos alusivos á data; b) ban-
do de musica c fanfarra; c) escola-
res e associação Marlanna; d) traba-
lhadores em geral. Findo o desfile que
se procedeu na maior ordem e com vi-
vas demonstrações de júbilo pelos seus
participantes que ovacionavam o Chc-
fe da Nação, Ministro da Guerra e
Interventor Federal, o sr. Prefeito con-

vidou o povo para uma novo eoncen-
tração no Praça da Independência,
onde foram collocados 4 alto-falantes,
para transmissão das discursos que se-
riam pronunciados. Usou, primeiramen-
te, do palavra, o sr. Valabonso Can-

1 dido Ferreira, chefe do executivo que,
I poz em evidencia a personalidade do
i Presidente Getulio Vargas e o quanto
I s. exc. fez na primeira década da sua
I ascensão ao poder. Discorrendo sobre

o 3.° anniversarlo do Estado Novo, o
orador abordou todos os problemas que
o Chefe da Noção vem levando o effeito
no território nacional e a sua grande
visão de estadista e diplomata que, não
descurando da situação interna — ob-
jecto de sua maior preoecupação pro-
cura, por outro lado, a cooperação das
nações visinhas para solução de inte-
resses geraes, como aconteceu na sua
viagem áo Amazônia, onde lançou a
idéa de uma conferência dos noções
limitrophes — e talvez dc todas do
continente americano, — para estudo
das bases do transporte fluvial na gran-
de bacia, a maior dádiva que a natu-
reza nos fez.

Falaram em seguida, padre dr. Adol-
pho Moran, pelo dlstricto dc Perdões
e Domitillo Figueira, pela população
catholica de Nazareth.

Finalizando, o prof. Gasparino Rosa
falou sobre a unidade nacional, tendo
ao ílnaliar exaltado o Exercito Bro-
slleiro, na pessoa do sr. General Eurico
Gaspar Dutra, a personificação da bro-
vura militar sempre ao serviço da Pu-
tria.

Em nome do povo de Nazareth, o sr.
Prefeito telegraphou ao Presidente da
Republica e Interventor Federal, apre-

i sentando-lhes felicitações pela passa-
gem do data. Torna-se necessário fri-
zar que o povo e o professorado de Per-
does, muito contribuíram para as fes-
tlvidodes dc 10 de novembro, neste mu-
nicipio.

Prefeitura Municipal, onde foi saúda-
do pelo governador da cidade. Num
ambiente dc alto grau de civismo, fo-
ram acclamados os dois eminentes
chefes de Estado c o novo regime, ins-
tituido pelo Chefe dã Nação que, be-
neficiando todas as closes socioes, so-
lidificou o grande Familia Brasileira.

Houve farta distribuição de bom-
bons aos presentes. O sr. Prefeito Mu-
nicipal, logo ao romper da alvorada,
telegraphou oos srs. drs. Getulio Var-
gas c Adhemar dc Barros. nos seguin-
tes termos: "Ao completar Estado No-
vo seu terceiro anniversario, é-mc gra-
to afflrmar ao seu benemérito fun-
dador as expressões de minha indefecti- j

(Do nosso correspondente cm li)
CORREIO PAULISTANO

O agente do "Correio Paulistano",
em Piracicaba, sr. Antônio Moraes
Sampaio, está enviando clrculores de
propaganda a muitos habitantes" cies-
ta cldode. Tombem já está procedendo
á reforma c tomada de novos asslg-
naturos para o anno do 1941, porá o
que deve ser procurado á rua S. José,
n. 141.
SOCIEDADE ITALIANA DE MUTUO

SOCCORRO
Com inicio ás 20 horas, realizaram-

se sobbodo ultimo, na Sociedade Ita-
liana dc Mutuo Soccorro as solennl-
dades commemorotivas ás duas datas
italianas, 28 de outubro e 4 de novem-
bro. Presidiu a mesa o sr. Mario De-
cliiii, cônsul da Itália nesta cidade.

Após ser aberta a sessão, pronunciou
rulta oração o consagrado tribuno pi
rocleabono, dr. Francisco Lagreca, que
na oração teceu um hymno á tradic-
cional amizade italo-brasileira. Levan-
tou-se, em seguida, o prof. Rubino La-
corra, que com sua palavra sempre
brilhante exaltou a "Marcha sobre
Roma", e a "Vlctoria", accentuando,
por fim, os laços de sympathia que
unem os dois povos irmãos.

ENLACE-VEIGA-BECKER
Realizou-se ás 10 horas, do dio 10,

na igreja Coração de Jesus, o enlace
matrimonial da srta., Odctte de Ar-
rudo Veiga filha do sr, prof. Antônio
dos Santos Veigtv e do sra. d. Olesla
de Arruda Veiga com o sr. Paulo
Oldegor Monteiro Becker, filho do sr.
Paulo Becker e de d. Jacy Monteiro
Becker.
PADRE LÁZARO SAMPAIO MATTOS

nosso correspondente em
10 DE NOVEMBRO

Foi condlghamcnto commemorada,
nesta cidade, a data de 10 de novembro
que marco o advento do Estodo No-
vo e assignala o dcccnnio do Governo
Gotulic) Vargas.

Por Iniciativa da Prefeitura, optl-, ----- , 
f . recentem(

mante coadjuyada pelo dlrectoria dolciaio, paia o qu.u nn . ..

RIO CLARO
(Dn nosso correspondente cm lli

A POSSE DO NOVO PREFEITO, DU.
SOI.ON REGO BARROS

No salão nobre do paço municipal.
rcallzou-se, no dia 13, ás 14 horas.
,i posse do dr. Solou Rego Barras, no

I cargo de Prefeito Municipal do Rio

vel solidariedade e a mais irrestricta
obediência ás salutares normas esta-
béléeidss pela Carta Constitucional de
dez de novembro. Respeitosas Saúda-
ções" e "No terceiro anno de existen-
cia, tenho a máximo satisfocção em |
reaffirmar ao illustre patrício minha
incondlcc.lonal solidariedade, fazendo
votos dc felicidade a vossa pessoo e ao
vosso fecundo governo. Attcnciosas sau-
dações."

FRANCA
(Do nosso correspondente em 13.)

COMMEMORAÇAO DO PRIMEIRO
DECENNIO DO GOVERNO "GETU-

LIO VARGAS"
Ao romper da madrugada do dia

10 foi ouvida na cidade, uma, salvo
21 tiros, annunciando o inicio das com-
memorações prestadas ao Chefe da Na-
ção.

A's 9 horas realizou-se a grande pa-
rada escolar, tendo ã frente o conjuneto
musical local, seguida do Tiro de Guer-
ra 23. batalhão do Gymnasio do Es-
tado o Champagnat. Tomaram parte

Em São Paulo, onde se achava em
tratamento de sau'de, falleceu ás 23
horas do dia 6 o revmo. podre Lázaro
Sampaio Mattos. O extineto era filho
do sr. Manoel Francisco de Mattos o
d. Maria Cândida Sampaio Mattos e
gozava de grande estima nesta cidade.
Santo Antônio e do Senhor Bom Je-
sus, desta cidade. Foi, ainda, vigário
dc Rio das Pedras, Araras, Indaiatu-
ba e Itapira.

Era irmão das sras. Olivia, Antônio
e Maria Sampaio Mattos; Madre Co-
léta Maria e dos srs. João Boptista
Sampaio Mattos este, já fallccido.

O corpo do virtuoso sacerdote foi
transportado para esta cidade, em
carro fúnebre, c sepultado no cemite-
rio local.

co nosso grujio escolar, foi com cnthu-
slasmo cívico, festejado o doto.

Ao amanhecer do dio 10, o popula-
ção foi despertada pelo som do Hym-
no Nacional, pela corporação musical
São Vicente de Paulo, na frente do
edifício municipal, em cuja fachada
foi hasteado a Bandeira, Nacional, ce-
rlmonla esto que se efectuava nas dc-
mais repartições publicas.

A's 8 horas, realizou-se uma con-
corrido sessão cívica no grupo escolar
sendo executado apreciado programma
alusivo, á data, estando presentes, além
do corpo docente e discente do estabe-
lecimcnto, o sr. Prefeito Municipal e
demais autoridades locaes.

Fez uso da palavra o professor Sal-
vador da Silveira Moraes, inspector
escolar, que discorreu brilhantemente
sobre si profícua actuação do Presiden-
te Getulio Vargas na chefia do Gover-
no da Republico.

Em seguida realizou-se o desfile
após o qual encerraram-se os festejos.

PELA PAROCHIA
O vigário da parochio, podre Doni-

zeti Tavares dc Lima pretende levar
avante o reparação e pintura exter-
na da Matriz cie Santo Antônio e Ca-
pela de São José.

CHUVAS
Tem chovido regularmente nestes

dias.
DE VIAGEM

Seguiu para essa Capital, afim de
tratamento de sua sau'dc. o sr. Al-
fredo Monteiro de Castro Filho, func-
cionario da Caixa Econômico Estado-
ai.

MELHORAMENTOS LOCAES
A nossa Prefeitura está terminando

o serviço de sargeteainento c arbori-
zacão da avenida 15 de Novembro,
após haver terminado o sargeteamento
e apredregulhamento do rua Cordei-
ro do Vale. Até o fim do corrente an-
no, pretende reformar o jardim da
praça Santo Antônio que terá sua 11-
lumlnação modernizado com cabos sub-
terraneos e columnas dc ferro.

E' um melhoramento que de ha mui-
to se fgz sentir naqucllc logradouro
publico.

ITÚ

AREIAS

(Do nosso correspondente cm 16)
DECENNIO DE FORMATURA

Transcorrendo no próximo dia 24, o
primeiro decennlo de formatura da
turma de professores da Escola Nor-

nomeado pelo governo do Estado,
substituição ao dr. Francisco Pentea-
dn Júnior, que solicitou sua exonera-
ção.

Em manifestação espontânea de
franco acolhimento ao novo Prefeito
c de sympathia c admiração á sua
distlncta pessoa, o vasto salão nobre
da Prefeitura, mesmo antes da hora,
marcado Já se encontrava repleto,
riotandò-se a presença dc represen-
tontes de todas as classes sociaes,
amigos do dr. Solon, e todas os funo-
cionarlos da Prefeitura.

As numerosas pessoas presentes ao
acto da posse do novo chefe do exc-
cutivo, provam a merecida estima quo
é tributada ao dr. Solon Rego Bar-
ros o a grande sympathia com quo
todos o cercom, no momento dc as-
sumir " governo de nossa cidade.

Sob applausos da assistência quo
abriu alas, o novo Prefeito do Rio
Claro entrou no salão nobre do paço
municipal. Sentaram-se á mesa os
srs. drs. Solon Rego Barros. Francls-
co Penteado Júnior c Paulo Hoefllng,
official dc gabinete do Prefeito.

Pelo sr. Hygino Pereira, funcciona-
rio municipal, servindo de secretario
do acto. foi lida a acta da transmls-
são do cargo. Em seguida, o sr. Pau-
Io Hoefllng pronunciou significativo
discurso, desejando ao novo admlnls-
trador municipal idas dc satisfação,
oriundos do trabalho fecundo que pro-
porcionará ao progresso desta terra
que tanto o admira:

"Estando, portanto v. exc. empos-
sado no cargo de Prefeito Municipal,
desejo apresentar-lhe os meus cum-
primentos muito sinceros, pela hon-
rosa investidura, pois o seu governo
será. por certo, dos mais patrióticos,
dentro dos elevados postulodos do Es-
tado novo, em bóa hora inaugurado
em nosso paiz pelo grande Presidente
Getulio Vargas c tão bem orientado
em nosso Estado pelo nobre Interven-
tor Adhemar de Barros."

Em seguida, foz uma saudação ac
novo Prefeito, em nome de todos os
seus amigas o admiradores, o prof.
Arthur Lucchini Bilac, envolvendo nos
seus conceitos, tambem, o dr. Fran-
cisco Penteado Júnior.

Levantou-se o novo Prefeito, que
pronunciou um bello e substancioso
discurso, sendo, ao terminar, enthu-
siastlcamente applaudldo.

O dr. Solon Rego Barros permanc-
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PALMITAL
(Do nosso correspondente cm 13.)

COMMEMORAÇAO DO 3." ANNIVER-
SARIO DO ESTADO NOVO

Revestiu-se de brilhante civismo a
commemoraçao levada a effeito nesta
cidade, pela passagem do 3." annivcr-
,»ario do Estado Novo.

Sob a direcção do prefeito sr. Do-
nilngos Dias de Mello e o direcção do
delegado technico, sr. Josc Paschoa-
relli, após a alvorada que ás 5 horas.
despertou a população, os 150 esco-
teiros locaes desfilaram pelas princl-
pães ruas da cidade, tendo á frente a
banda musical. No grupo escolar, onde
pessoas gradas aguardavam o corte-
jo, após a continência ô Bandeira,
prestada sob o rufar dos tambores e do
som do3 clarins, o professor Cesarl-
no Plrró Pilho, director do estabele-
cimento, exaltou o civismo dos jovens
e convidou todos os presentes a ef-
íectuor uma visita protocolar a essa
casa de ensino. A comitiva percorreu
todas as dependências no novo pre-
dio o no gabinete do sr. director. á
visita dos retratos do sr. Getulio Var-
gas e Adhemar de Barros. foram pror-
rompidas enthuslasticas ovaçcões.

Finfllmentc, diriciram-sc pnrn a

Milhares
tio pessôiis
Cl O I) o i s,
pállidas e
esgotadas,
mesmo us quo são "magras dc misccn-
ça", ficam maravilhadas com este novo
procçsap de readquirir rapldamcote o
peso iinniml. li comimim observar-se o
iiligmerilo do 7 a 1» kilos num lm,z u "e
^ kilos por semana.

Vlítclp, o novo conconlriiilo de mino-
iiiok, lodo-vlliimlnlco, extraindo do mur,
ataca dlroctamcnté as causas cia magro-
za o d» esgotamento, nugmentando o
poso por dois modos eni um só processo
natural.

Primeiro, suas grandes reservas de
iilllieráes tucllmontc assimiláveis nutre-n
as glândulas procluctonis do bucco gas-
Irico necessário pura digerir gorduras e
amidos, factores do peso na nllmenlnçuo.
Segundo, o IOUO NATURAL contido om
Vikolp nutre n regula as glândulas in-
lornas quo controlam o metnuollsmo --
processo polo qual os alimentos digeri-
dos so convertem om carnes rijas e no-
cas [orcas c onérgtas. Além disso, Vikolp
Cüntêlrl a cifeo dlnrlft do lorro, ooliro o
jihosnlinto dc baleio, bem como da im-
portanto vitamina H, dc quo. careci o
organismo.

Tros comprimidos do Vikolp contêm
mais lerro o colire cio quo 1/2 kllo do
osplnatro ou 31/2 kilos cio tomates tros-
cos; muis cálcio do que 8 ovos; mais
phosplioro do que «Ml grammas de ee-
nuuruB e muis IOUO NATURAL do que
7211 kllos de carne.

Experimente Vlkelp durante uma se-
mnna c observe a dlltercnca — veja
como se sente melhor. Sl nosso tempo
náo ganhar pelo menos 1! kllos de enr-
nus rliaa c Bas, o seu dinheiro scru do-
volvido. Vlkelp acha-se á Veada nas
lulas pharmacias e drogarias.

LABORATÓRIOS
ASSOCIADOS DO BRASIL, LTDA.

R. Poulino Fernandes, 49 - Rio
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(Do nosso correspondente cm 13.)
CONGREGAÇÃO MARIANA

Em virtude da passagem do 4.° an-
niversario da fundação da Congrega-
ção Mariana local, realizou-se, impo-
nente concentração da qual fizeram
porte os congregados das localdodcs
vizinhas.

A' tarde, no cinema local, sob a pre-
sidencia do podre Antônio Pereira de
Azevedo, com seleeta e numerosa as-
sistencia a sessão. Falaram o dr.
Antônio Egydio de Carvalho, juiz de
direito da Comarca, Evandro Cam-
pos, presidente da Federação das Con-
gregações, prof. Joaquim Irtneu de
Andrade c outros oradores.

COLLECTORIA ESTADUAL
Tomou posse do cargo de collector

estadual desta cidade o prof. Paulino
de Carvalhlo Vasques, removido de
egual cargo em Cajoby.

FALLECIMENTO
Falleceu nesta cidade, d. Generoso

da Costa Cardoso, esposa do sr. Joa-
aqulm da Costa Cardozo, fazendeiro
neste município.

10 DE NOVEMBRO
Foi solennemente commcmorado

nesta cidade o decennlo do Governo do
dr. Getulio Vargas.

PIEDADE
(Do nosso correspondente em 13)

O DECENNIO DO GOVERNO DR.
GETULIO VARGAS

O decennlo do governo Getulio Var-
gas foi, condlgnamente, commemora-
do nesta cidade. No grupo escolar, e
nas escolas isoladas se realizaram pa-
lestras sobre as grandes realizações
levadas a effeito durante o governo do
Illustre Presidente. No dia 10, 3.° an-
niversario do Estado novo, a Prefel-
tura mandou celebrar missa cm acção
dc graças, a que compareceram todas
as autoridades locaes.

Ao evangelho pregou o padre Pai-
ma que discorreu longamente sobre
os problemas nacionaes já soluciona-
dos pelo Presidente Vargas, pondo em
destaque as relações cada vez. mais
amistosa entre os dirigentes da Na-
ção e do clero.

PELO ENSINO
Com a presença do professor Anto-

nio Rodrigues Claro, Inspector esco-
lar substituto da zona, tiveram Inicio
nesta localidade os exame.s escolares.

Pelo professor Paschoal Viscont, di-
rector do nosso grupo escolar, foi en-
dereçado aos poderes competentes um
pedido para a creação de mais tres
escolas neste município.

PELA LAVOURA
Em inspecção á lavoura dc cebola

esteve nesta localidade o dr. Olymplo
Prado, incumbido pelo Instituto Agro-
nomico de Campinas, de orientar os
agricultores deste município na esco-
lha .dos bulbos destinados a produc-
ção dc sementes da cebola "Ilha",
tambem. conhecida por cebola dn Rio
Grande.

mal desta cidade, foi organizado para ceu na prefeitura até tarde onde rc-
solennizar essa data, o seguinte pro-1 ceDeu numerosos cumprimentos pela-•"""' "'""' 

BUa mvestidura no alto cargo.
Muitas cortas, cartões e telegram-

mos foram endereçados ao novo Pre-
feito de Rio Claro.

gramma:l.°) missa e communhão geral
na Egreja de N. S. do Patrocínio ás
7 horas do dia 24; 2.°)offerta á Nossa
S. do Patrocínio de um ramalhete es-
piritual e consagração da turma de
de 1930; 3.°) saudação a Dlrectoria
da Veheranda Madre Maria Theado-
ra Voiron fundadora da provincia bra-
sileíra das Irmãs dc S. José de Chan-
bery.

Fazem parte da commissao organi-
zadova do programma ás prof. Ma-
ria cio Carmo Bueno, Adelaide N. Cas-
tanho Carneiro e Mario do Carmo Ro-
cha.

CENTRO DE SAÚDE
Será inaugurado dentro de breves

dias nesta cidade, o ambulatório dc
syphilis, do Centro de Saúde local. A
direcção desse dispensario estará p
cargo do sr. Rodovalho Mendes, me-
dico desta Unidade Sanitária.

Para assistirem a esta solennidade
deverão vir a esta cidade os drs. Hum-
berto Pascale.D. do Departamento de

Saúde, Adamastor Cortez, Director do
Serviço do Interior do Estado c J.
Vieira de Macedo, assistente technico
de syphilis.

O dispensario dc syphilis funcciona-
rá no prédio do Centro de 8aude, mag-
nificamente adaptado aquelle fim pe-

MJOIAM

ITAPIRA
(Do nosso correspondente em, 15)

GYMNASIO DO ESTADO
Commemorando o 1." anniversario

da creação do Gymnasio do Estado lo-
Io sr. Joaquim Galvão de F. Pacheco leal, o Grêmio Estudantlno 21 de No-
Prefeito Municipal. jvembro realizará, nesse dia, uma im-

ponente 
"marche aux flambeaux ,

alem de outros festejos,
directoria:

ITUANO CLUBE
Em assembléa realisodo, dia 8, foi

eleita a seguinte directoria: presi-
dente: sr. Eridano Del Campo, vice-
pres. sr. Ulvses Leme de Campos; the-
soüreirò; prof. José R. Leite; 1° secre-
tarlo: ten. Nilo Lopes; 2." secret. sr.
Corintho Martins, conselho fiscal: sr.
Naim Curi, A. Andrieli o Joaquim
Filho.

CAJOBY
16)IDo nosso correspondente em

DEZ DE NOVEMBRO
A data dc dez de novembro, foi con-

dignamente commemorada nesta ei-
dade. sob o patrocínio do sr. João Ri-
mole Netto, Prefeito desta localidade.

O Pavilhão Nacional, foi hasteado
em todas as repartições publicas.

A banda local. "Lyra Municipal", re-
gida pelo maestro João Carcez. as 5
horas, percorreu em ar festivo, as
principaes ruas da cidade.

A' noite, houve retreta no jardim da
praçaçç çRçuy Barbosa, iniciando r ter-
minando com os accordes do hymno do
nossa pátria.

15 DE NOVEMBRO
A data da proclamação da Republi-

ca, foi altamente festejada nesta

Tora lugiar a abertura da expo-
sição de trabalhos geographicos or-
ganizada pelo prof. HUton Fedorici.

lente de Geographia do Gymnasio
desta cidade.

KERMESSE
Prosegue bastante animada a gran-

de kermesse em beneficio do Gymnã-
sio local. A commissao encarregada ria
sétima semana tem-se esmerado afim
dc apresentar um resultado na altura
das semanas anteriores.

ORÇAMENTO MUNICIPAL
O Departamento Administrativo dn

Estado, approvou pela Resolução n.
2550, o orçamento deste Município
para 1941, que orça a receita o im
a despeza em 650:000$000.

CLUB XV DE NOVEMBRO
Commemorando mais um atiniver-

sario de sua fundação, a dlrectoria
do Club XV de Novembro desta cl-
dade offereceró aos seus sócios o. con-
vidados. um grande baile.

HOMENAGEM POSTHUMA
O sr. Prefeito Municipal, por acto

de 17 de Setembro ultimo, deu o nomo
do major João Manuel Pereira de OU-

... ¦ - ¦' 'cm homenagem ao ex-prefeito e cem
desta cidade, promovido pelo professor
Jayme dei Mônaco, uma sessão cívica
diversos oradores, que enalteceram os
vultos que mais se salientaram na pro-
pagando e consolidação do regime re-
publicano.

OS QUE VIAJAM
Seguiu para es3a capital, acompa-

nhado da sua esposa, o sr. João Ri-
mole Netto, Prefeito desta cidade.

Rgressou dc Bebedouro, o sr. Ag-
nello da Cruz Prates, delegado Muni-
cipal do Serviço Nacional rin Recensc-
nrnento, desta rjdnde.

quisto itaplrense recentemente íalle-
cido.
.a ¦ ¦ a ¦"¦¦¦¦ a ¦ \
1 Auxilie o Abrigo de Menores |¦ "Maria Immacuíada" I

de MOCÓCA, neste Estado I

j§ Instituição que tem prestado reaes |
¦ serviços aos menores desamparados. ^
g Os donativos podem ser entregues"

neste jornal. §•'.«¦¦¦¦ h xa: * m m §._f
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DA COMP. PROGRESSO NACIONAL

HOJE, das 20,15 ás 20,30 horas, um PROGRAMMA ANTARCTICA,
com musica popular, na rede dos milhões de ouvintes.

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
(Do nosso correspondente em 13)

IRMÃ MIQUELINA

dade, Previamente cngalanndo para cs-
ta rrstlvdnde, o recinto apresentava
lindo aspecto, vóndo-so ao fundo da
mesa tia presidência, uni Brande pavl-
Ihfto nacional o outro, cobrindo o rc-
trato do dr, Getulio Vargas, que seria
Inaugurado.

A's 10 horas, assumiram seus lu-
gares a Mesa dlreòtora, ante cnormò
assistência, os srs,! Sebastião Ferreira
Barbosa, Prefeito Municipal: Iluben
Cláudio Moreira, dlrector do grupo
oscólár; padre Admito Vitall, que se
ncluiva na presidência, dr. A. Peneira
da Silva, delegado de Policia, dr, P.ilva
Dutra c dr. Anísio Bretas Soares.

Abrindo a sessão, o sr. presidente
padre Adauto Vitall, disse das tinnll-
dades daquella magna sessão o o ar.
Sebastião Ferreira Barbosa, pedindo a
palavra declarou que, na qualidade cie
presidente da directorla do Líder Clu-
be, tinha a honra dc ver realizada
naquelle recinto social uma Justa lio-
menagem ao sr. Presidente da Rcpu-
bllca, commemorando o 3." anniver-
sario da Implantação do Estado novo
cm nosso paiz e décimo anniversario
do governo de s. exc.

A seguir, i sr. Prefeito convidou a
senhorita Maria Apparcclda de Sousa
a descerrar o Pavilhão nacional, que
cobria o retrato do dr. Getulio Vargas.
Isto feito, o sr. Prefeito declarou Inaü-
gurado o retrato tio sr. Presidente da
Republica. A seguir, o orplieáo do
grupo escolar, acompanhado dc todos
os presentes c Instrumentos musieaor,.
entoou o Hymno Nacional.

Em proseguimento, o padre Adauto
Vitall, produziu um bellissimo dlsçur-
so, estudando a profunda influencia
dos jesuítas na formação da nossa na-
cionalitlade, dizendo dos Innumeros
benefícios colhidos pela Egreja Catlio-
llca sob o governo do dr. Getulio Vai-
gas, que lhe tem prestigiado e pro-
curado, assim, collocal-a á altura a
que tem direito pela sua nobre fina-
lidade.

Após um numero executado pelo
orpheão escolar c um recitatlvo pelo
alumno Nelson Chimentão, fez-se ou-
vir o delegado de Policia, dr. Antônio
Carlos Ferreira da Silva que estudou
a proveitosa actuação do Estado novo
no estabelecimento da ordem publica
em nosso paiz. Pela justeza dos seus
conceitos, o discurso do dr. Ferreira da
Silva mereceu demoradas palmas.

Ouviram-se em seguida cânticos pe-
lo orpheão escolar e um recllativo
pela alumna Maria Theresa Teixeira
Nlgro, usando, então, da palavra, dr.
José de Paiva Dutra.

O orpheão cantou um numero e a
menina Geovanina Mongeli declamou
uma poesia. O alumno do grupo. Ho-
mero Bastos, declamou a oração á
Bandeira, de Fernando de Magalhães.

Finalmente, falou o sr. Sebastião
Ferreira Barbosa, Prefeito Municipal.

BIBLIOTHECA I>UBLlCA MUNI-
CIPAL

Commemorando a passagem do tíe-
cimo anniversario do governo do dr.
Getulio Vargas c terceiro da implan-
tação do Estado novo. o sr, Sebastião
Ferreira Barbosa, Prefeito Municipal
baixou um decreto-lei que foi submet-
tido á approvação do Departamento
das Municipalidades, creando a Biblio-
theca Publica Municipal, anncxa á
Prefeitura.

Aspecto dos funereres da irmã Miquelina

No dia 8 do corrente, falleceu nesta
eidade, a Irmã M. Miquelina Di Tradi,
mie aqui residia lia 9 annos. Pertencia
li Congregação "Filhas de N. S. do
Monte Carvario" e fazia parle do qua-
dro das Irmãs dirigentes do Hospital
Sáo Vicente.

A noticia dc seu fallecimento teve
dolorosa repercussão nesta cidade, onde
era muito estimada.

Da Congregação é a primeira reli-j
giosa que morre no Brasil. ;

Os seus íuneraes foram realizados no;
mesmo dia, comparecendo aos mes- |
mos todas as associações religiosas, i
alumnos do Gymnasio local, Irmãs re- |
ligiosas desta cidade e das elrcurhvlzi-;
nhas e grande massa de povo. j

No cemitério usou da palavra, o dr.;
J. Cardoso Filho. !

COMMEMORACÕES 1)0 10 DE
NOVEMBRO

São José do Rio Pardo participou
rias commemorações nacionaes da data
rio advento do Estado novo. Pela ma-
nha, nos grupos escolares "Dr. Cândido
Rodrigues" e "Tarquinio Cobra", rea-
lizaram-se diversos festejos e foram
pronunciados discursos patrióticos ai-
lusivos á data.

A' tarde, no estádio da A. A. Rio-
pardensc-, promovida pelo sr. Aurino
Villela de Andrade, Prefeito Municipal.

constou de discursos proferidos pelo dr.
Agrippio Ribeiro da Silva, director do !
Gymnasio do Estado e pelo sr. Octavio •
Pereira Leite, official maior do carto- i
rio do 1." officio, tendo nessa oceasião i
o sr. José Carmo da Silva, f iscai íe- j
deral, declamado poesias nacionall&tas. |

CONTRACTO DE CASAMENTO j
O sr. Ivo Paterlini tem o seu casa- j

mento contractado com a srta. Jandyra |
Del Bono, fiihs. da sra. Severina Be- j
nisse Del Buono, viuva do sr. Alfredo '

realizou-se uma sessão cívica, a qual i Del Buono,

CAC0NDE
(Do nosso correspondente, em 1.1).

COMMEMORAÇÕES DA DATA DE
10 DE NOVEMBRO

Commemorando o décimo anniver-
sarip de governo do dr. Getulio Var-
uas c terceiro da implantação do Es-
lado novo em nosso paiz, a Prefeitu-
ra Municipal promoveu a realização
de festividades cívicas, que estiveram
grandemente concorridas.

Pela manhã, houve o hasteamento
da Bandeira nacional no edifício da

sr. Prefeito

promovida pelo professor Ruben Clau-
dio Moreira e corpo docente de nosso
estabelecimento de ensino primário.

O hasteamento do pavilhão nacio-
nal foi presenciado, não só pelos pro-
fessores e alumnos, como, ainda, pelo
sr. Prefeito, havendo o orpheão entoa-
do o Hymno Nacional, logo a seguir.
Diversos recitativos allusivos á data
e cânticos patrióticos, ouviram-se pelo
nosso magnífico orpheão, proficiente-
mente dirigido pelas adjuntas d. Ma-
ria A. Nogueira Tortorell, Gracia Tor-
torell, d. Maria Lells e d. Antonia
Tortorell.

A' noite, realizou-se uma sessão cl-

CONQUISTADOR
aos 50 anos

Multai vezes llcamoi admlradoi ao ver
certas pessoas Idosas e que, entretento,
conservam todo a aiegrlo • todo o vigor
du juventude. Essas pessoas passam pela
vida, dosfrutondo de todos o: prazeres
•, sempre, encarando tudo com otimismo.
Se quer saber a razão por que essas
píssoos não demonstram tor a idade
que têm, preste atenção no seguinte ¦
o NERVOSISMO, o DESÀNINO, a FALTA
DE MEMÓRIA, a DIMINUIÇÃO DA VITA-
LIDADE SEXUAL, MENTAL e ORGÂNICA
sSo conseqüências da perda de fosfato».
Para combater êsso mal, o remédio Inla-
livel é FOSFOSOL cuja Fórmula cientifica
4 a rnals concentrada em fosfatos • d*
assimilação Imediata.
Se está atacado de um dos males acima
enumerados, 6 porque faltam fosfatos ao
seu organismo. Tome FOSFOSOL, em
elixir ou em ln|ecção Intramuscular, e logo
depois das primeiras colheradas ou ln|ec-
çSes, se sónrlrá outro i Animado I Fortel
Disposto! paro o trabalho e para o
prazer I Não encontrando nas Farmácias
ou Drogarias, escreva ao Deposltãrloi
Caixa Postal, 1874 S Paulo

FOSFOSOL
AMPARO

ÉccSir^tesT^, í 
yico-niüsícal 

no salão nobre do IJder

seguir, uma bellissima festa escolar, também promovida pela Municlpaii

(Do nosso correspondente em 13)
O 10." ANNIVERSARIO DO GOVER-

NO DO DR. GETULIO VARGAS
Amparo, pelo seus elementos mais

representantivos, estudantes e pelo po-
vo prestou grandes e significativas ho-
menagens ao lllustre dr. Getulio Vargas
pela passagem do 10.° anniversario do
seu patriótico governo e pelo 3.°. da
implantação do Estado Novo, que inau-
gurou no Paiz uma nova fase de reno-
vação política, econômica e administra-
tiva.

CASA BROMBERG
BROMBERC & CIA.

$Í0 Mil» «'» Bt JiHtlH
AVENIDA TIRADENTES, 32 - CAIXA 756 RUA GENERAL CÂMARA, 64 - CAIXA 690

MACHINAS f MATHIAES Dl QUALQUER ÍSP1CIE PARA OFFICINAS MECÂNICAS.
ESTAMPARIAS, SERRARIAS, ETC.

MACHINAS E INSTRUMENTOS
PARA

LAVOURA EM GERAI

INSTALLAÇÕES COMPLETAS PARA ÜÜAESQUER INDUSTRIAS

REPRESENTANTES PARA LOCOMOTIVAS E MATERIAES PARA ESTRADAS DE FERRO

FERRAMENTAS - FERRAGENS - GERADORES
_ DYNAMOS - MATERIAL ELECTRICO -

ÓLEOS E GRAXAS LUBRIFICANTES "SUNOCO"

L_ _„.

Nas oòmmomoraçBos levadas a effeito
uns estabelecimentos de ensino do mu-
nlnlpln, foi realçada a benemérita obra
do eminente Presidente Vargas, gra-
vahdo-a Indoionv.olirioritp na alma riu
juventude iiiriparonBO,

A festas dc encerramento tiveram
um brilho Invulgar, A's 8 horas foi
pelo sr. Prefeito Municipal o com a
presença de grande massa popular,
hasteado o Pavilhão Nnclomtl. rcnll-
santio-se, em .seguiria, a Missa Campal,
na Praça da Bandeira, cm intenção
ao sr. dr.! Getulio Vargas, crmlnnda
esta cerimonia religiosa, deu-se o Ini-
cio um Imponente desfile, no qual to-
muram liarte os alumnos do Gymna-
slo do Estado. Escola Normal, Colle-
glo Nossa Senhora do Amparo, Es
cola Profissional c dos Grupos Escoln
res.

A' noite, no Grêmio Recreativo Cul-
tural c Artltisco, realizou-se uma ses-
são civica que foi aberta pelo sr. R;uii
do Ollveira Fagundes, Prefeito Muni-
cipal.

Gongratulandò-se com o povo ampa-
rense pelo seu concurso patriótico e
sincero ás justas homenagens tributa-
tias an primeiro Magistrado da Na-
ção o orador apresentou 110 auditório,
o sr. dr. Garcia D'Avila Pires, lllustre
auditor de Guerra da 2." rtrçiiio Mi-
litar e brilhante homem dc letras, s. s.
discorreu sobre o Estado Novo, alçou-
çando no terminar a sua conferência,
calorosas applaüsoB; Em seguida, n enr-
go dos alumnos do Gymnasio, Escoln
Normal é dos grupos escolares. foi
desenvolvido um prog ram ma cie hym-
nos c rieclamações patrióticas.

PREFEITURA MUNICIPAL
A Prefeitura Municipal, arrecadou

ate 31 de outubro, a Importância de
950:0978000.

FALLECIMENTOS
Falleceu nestr, cidade, o pe. Frei

Gregorio Kurpick, O. F. M., residen-
te no Convento Frnnciscano. desta
cidape.

—Falleceu. o joven Joaquim Azc-
vedo, com 20 annos de idade, filho de
Francisco Azevedo e da sra. d. Ro-
sa Lopes Azevedo.

BIBLIOTHECA PUBLICA MUNI-
CIPAL

Foi creada annexa a Prefeitura Mu-
nicipal, uma Bibliothcca Pu lica.

HOMENAGEM A HENRIQUE CAS-
TEJON

O sanatório para dementes "Ismael"
no dia 10 do corrente, ás 14 horas,
promoveu uma solennidade em memo-
ria dc seu fundador, Henrique Cas-
tejon. Abrindo a sessão, o presidente
em exercício, sr. Lauro de Sampaio
Vianna, fez o elogio da pessoa e da.
obra do homenageado e após , houve
um minuto de silencio cm sua memo-
ria.

Em seguida foi inaugurado a placa
com o nome do homenageado a qual
foi fixada na entrada do Pavilhão
n. 1 — Essa solennidade foi abrilhan-
tada pela banda de musica do sr. Fi-
lizardo Pompeu — Terminada a ceri-
rriònía, o sr. Lauro de Sampaio Vian-
na convidou os presentes a fazer uma
visita aos prédios do Sanatório.
GRÊMIO CULTURAL ARTÍSTICO

ARTÍSTICO
Está fixado para o dia 24 cio corren-

tc. a escursão organizada pelo Gre-
mio Cultural c Artístico a Villa cie
Monte Alegre. Seguirá um trem cs-
pccial.

DOIS CÓRREGOS
ci)o nosso correspondente em, lp)

AS COMMEMORAÇÕES DO DIA
DEZ DE NOVEMBRO

O programma traçado pela Prefei-
tura e autoridade locaes foi executa-
rio com grandes applausos.

O franco concurso prestado pelo
povo provou o grau cie apreço em
que é tido o grande dia na sua signi-
ficação para a nosso localidade.

COMEÇO DAS FESTIVIDADES
A manhã clara e agitada pelas sal-

vas c marchas brilhantes executadas
pela Banda Municipal, pelas ruas da
cidade, annunclou na sua alvorada o
que poderia ser o decorrer das 12 ho-
ras restantes.

A' missa solenne, das 7.30, no adro
da Matriz, em frente ao magnífico
jardim, ocorreu grande numero de
pessoas, tendo-se ouvido predica ai-
lusiva as homenagens do dia, pelo vi-
gario da parochia.

A's 8, 15 realizou-se, na fachada do
edifício da Prefeitura, o hasteamento
da Bandeira Nacional, pelo sr. Pre-
feito. Foram ouvidos vivas ao Brasil,
Presidente da Republica, Interventor
Federal e Governador da cidade.

Em seguida, no salão nobre da Pre-
feitura, em sessão solenne, na presen-
ca das autoridades locaes, procedeu-se
á entrega dos títulos de naturalização,
conferidos a nove estrangeiros aqui
domiciliados, revestindo-se tsse acto
de grande significação. Usaram da pa-
lavra, em nome do sr. Prefeito, o dr.
Lofredo Júnior, e o sr. Antônio Ber-
telli, Agente Consular da Itália neste
município.

A Banda Municipal executou o
Hymno Nacional e pelo orpheão do
Grupo Escolar, foram cantadas di-
versos hymnos, sob a direcção da
prof. Maria Ranzani.

A's 17 horas, houve um soberbo des-
file.

A's 18 hor.as, grande numero de pes-
soas já se achava nos salões do Thea-
tro S. Paulo.

Postaram-se no palco, a Commissão
dos festejos, o Juiz de Direito, dr. João
Pinto Calvacante, o Promotor Publi-
co dr. Francisco Solano Franco, o
Prefeito Municipal, sr. José Bernardi-
no do Amaral, o Vigário da parochia,
pe. Eloy Tutor dei Pozo, o dlrector
do Grupo Escolar, prof. João Benedi-
cto Costa, o delegado de Policia, dr.
Theodomiro de Sousa Pacheco, o en-
genheiro . da chefia da Linha Férrea
da Cia. Paulista, dr. Alfredo Bauer, o
Collcctor Estadual, sr. Antônio Novaes
Cortez, o advogado do nosso foro, dr.
Francisco Lofredo Júnior, e mais os
senhores: Antenor de Noronha, An-
tonlo G. Cunha professores Nissard
Ferraz dc Negrelros c Waldomiro L.
Camargo, tendo á frente, sobre a me-
sb, a Bandeira Nacional e rica cesta
de flores.

Em nome do sr Prefeito, falou o
dr. Lofredo Júnior, passando a Pre-
sidencia da Sessão ao Juiz dc Direi
to e externado com eloqüência vários
e brilhantes conceitos sobre a impor
tancia daquella reunião.

Assumida a presidência, foi dada a
palavra ao orador official sr. João Be-
nedicto Costa.

Dada a palavra ao prof. Waldomiro
L. Camargo, este pronunciou seu dis-
curso e, em seguida, falou de improvi-
so o acadêmico Antônio G. Cunha.

Por fim, o Mi Presidente, deu a pa-
lavra ao sr. Antenor de Noronha, sen-
do por este, num improviso feliz, syn-
thetisado todo o brilhante panora
ma das festividades do dia.

Desse discurso são os seguintes to-
picos:"Si apparccessc no paiz, como o
espelho ustorio enfeixando as irradia-
ria luz, — quem conseguisse num
abençoado esforço reunir todas essas

Aqui ha óleo
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ISTO 
c importante para o

automobilista: óleo, ha
em garrafas, em tambores,
em tanques... masEssolube
só encontrará de um modo
— em latas hermeticamen-
te fechadas. Assim, ao
comprar Essolube, o auto-
mobilista poderá estar cer-
to de quatro coisas: 1.°)
que obtém o melhor lubri-

ficante para seu carro;
2.°) que é Essolube legiti-
mo; 3.°) que seu conteúdo
é exato; 4.°) que o oleó
está livre de qualquer im-
pureza ou contaminação.

Use sempre Essolube.
E não se esqueça de que
só é Essolube quando em
lata hermeticamente fe-
chada.

Essolube O ÓLEO
DE MAIOR

DURAÇÃO

Abasteça-se onde vir o oval ©>

1. Verlflqu* a mar-
ca; vejo se a lata é
realmente de Essolube.

sCMãiiriaÉrlkB
2. Verlflqu* a lata;
certifique-se de que é
aberta em sua presença.

mSM:
3. Verifique o cen-
teúdo; observe se
é totalmente esvasiado
em seu carro.

STANDARD O IL COMPANY OF BRAZIL

brilhantes allucucões proferidas na
presente semana, — agitada em tu-
multuosas o arrebatadoras sónánciàs,
— victoriosamente ouvidas nas gran-
des e pequenas reuniões, conduzidas
pela imprensa ou pelo radio, partidas
de todos os recantos da nossa querida
pátria em homenagem no seu engrade-
cimento e extensivas ao Presidente
Vargas, — poderíamos estar na cor-
teza feliz de havermos alcançado a
posse de uin soberbo monumento for-
mado das mais brilhantes concepções
do talento e do civismo, nas expio-
soes do mais justo e sincero,eincoe,rs

CUNHA

ATAQUES NERVOSOS
OU EPILÉPTICOS

NOVO TRATAMENTO
O tratamento mais ofleai t seguro qi»
a medicina tem tiofa em dia para os
¦tiquet nervosos ou epiléptica! é
o que se laz com MARAVAL - solução.
Esto poderoso medicamento, graças â
feliz combinação de elementos opoterã-
picos e vegetais de sua fórmula, restltu*
em pouco tempo o saúde, a alegria e cs
sossego aos doentes. MARAVAL - so-
lução - é verdadeiramente o tratamento
racional e cientifico dos ataques ner-
vosos t epilépticos.
Não encontrando MARAVAL - solução
• nas Farmácias e Drogarias, escreva ao
Depositário, Caixa Postal 1874, São Paulo.

MARAVAL
munho de apreço. — Um monumento
que outra cousa não seria senão a
encarnação de outra VIA LATEA de
luminosidade provocadas por outro sol
brilhante no esplendor do esforço pa-
trlotico e no devotamento sem par,
ao serviço da nossa grande pátria."Dois Córregos, cuja vida sóbria e
distineta, toda cheio de sentimentos e
virtudes que se enquadram perfeita-
mente nos grandes moldes palpitantes s)
dos centros culturaes e cívicos do
paiz, — pela magnífica pagina que
acaba de modelar com a parada ci-
vlca — encantadora e expressiva —
óra a encerrar-se, — contribuiria,
também, significativamente, para a
estruetura desse grande monumento".

"Dois Córregos, com a feição de
unidade que offerece nesta festa, em
torno á homogeneidade do sentimen-
to brasileiro, na hora presente, (con-
dição que reflecte magnlficamentc os
princípios básicos do nosso governo),
deixa-nos cheio do mais justo orgu-
lho e das mais seguras esperanças —
avaliando quão copiosos deverão ser os
factos que por essa influencia terão,
forçosamente, dc advir ao scenario já
bastante promissor da nossa naciona-
lidade".

Levantou-se, então, o rvmo. vigário,
e num discurso arrebatador, expen-
deu a sua commoç&o ante o quadro
magestoso que acabava de considerar
í.aquella cerimonia.

Finalmente, o sr. Juiz de Direito, pro-
ferio uma allucuçâo estendendo-se em
conceito sobre a magnlficlencia da
festa que terminava, referindo-se á
grande marcha do Estado Novo gula-
de pelo eminente dr. Getulio Vargas e,
destacando o grande mérito da uni-
dade brasileira, congratulou-se com o
povo de Dois Córregos.

O Hymno Nacional, executado pelo
Jazz Oato-Preto local — seguido dc
uma salva rie palmas, foi o final das
solennidades.

(Uri nosso correspondente em, Í3)
SORVETERIA

O sr. Alfredo Otach acaba de Ins-
tallar um bar, e uma machina de fa-
bricar sorvetes.

CULTURA DE FUMO
Cunha, ultimamente tem sido a

meca dos agricultores do sul de Mi-
nas. Aqui tem chegado innumeras
famílias que adquirem propriedades
liara tratar unicamente da cultura de
fumo.

ANNIVERSARIOS
Fizeram annos:
No dia 30 do mez sr. Francisco

Mendes de Souza, escrivão interino' da
Policia local.

No dia 1.° do corrente José Pires
Querido, no dia 2 o menino Antônio,
filho do casal, Bento Ferraz de Cam-
por Júnior e de d. Maoclàlna Pin-
to Ferraz.

FESTA
Encerraram-se com raro brillian-

tismo no dia 8 do corrente, os fes-
tejos dedicados á Nossa Senhora da
Conceição padroeira local.

ESTRADAR
O nosso prefeito tem envidadas ma-

ximos esforços afim dc dar ao muni-
nipio maior kilometragem de estradas
de automóveis. Tem portanto lutado
com corta dificuldade em vista do
terreno ser demasiado montanhoso. O
grande empreendimento iniciado pelo
sr. Clodomir Moulinari, ex-prefeito, e
levado avante pelo actual, tem mere-
cido applausos dos municlpes. Hoje,
Cunha, o maior celeiro do Valle do
Parahyba, possue nada menos de 200
kilometros de boas estradas, cortando
cm todas as direções nosso município.

ENFERMOS
Acha-se enfermo o sr. Manuel Pru-

dente de Toledo Sobrinho.
Está em convalescencla a sra. d. Eli-

za Ferreira de Mendonça, esposa do
Ulisses Mendes de Mendonça

PEREIRAS
(Do nosso correspondente, em 13)

10 DE NOVEMBRO

Foram festivamente commemorados,
o decennio governamental do sr. Presi-
dente da Republica, dr. Getulio Var-
gas e o 3." anno da implantação do
Estado novo em nossa pátria. A's 5
horas houve alvorada pela Banda Mu-
sical Lyra Pereirense. Uma salva de
21 tiros de morteiros despertou a po-
pulação local. Na matriz, ás 8 horas,
foi celebrada missa, sendo officiante
o padre Ângelo Tersi. Compareceram
todas as autoridades locaes. A egreja
enfeitada com flores naturaes e havia
ao centro, duas grandes bandeiras na-
cionaes. Durante o evangelho falou so-
bre a grande data, o padre Ângelo
Tersl.

PARA OS CABELLQS.
JUVENTUDE
ALEXANDRE

ORÇAMENTO MUNICIPAL

Foi publicado na secretaria da Pre-
feitura Municipal, o decreto-lei que
orça a Receita e fixa a Despesa p»ra,
o exercício financeiro de 1941,

PORTARIA

Em substituição ao sr. José Fraletti
que solicitou 4 mezes de licença, foi
nomeado o sr. Luis Venturelll para o
cargo de contador da Prefeitura. Mu-
nicipal.

AO PARAoccn^N r«*j|

UN<a?

Dê-lhe, pois. novas energias, usando

CEREUS BRASILIEMSIS
e elle voltará a funecionar com a mesma regularidade

A VENDA EM TODA* AS PHARMACIAS C DROGARIAS

ARAÚJO PENNA & CIA. r- da a.undv s?
WIO Dfe JANEIRO

GRÁTIS: Remetia-nos seu livrinho "Doenças do Coração"
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CULTURA DE H1MU Em que distancia devemos plantar as nossas florestas de rendimento
O presente communicado do collabo-

nidor desta Directoria. dr. Mansueto
Kosanskl, technico sllvlcultor do Ser-
viço Florestal do Estado é de grande
importância, principalmente tratando-
se do aproveitamento do solo, quando
cite se apresenta cada vez mais, de
valor maior:

eà-1 o uso desse processo rotineiro rio desin- 1 Poucas questões são tao discutidas e
"mear em terra semi mal compreendidas como esta. E, po' 

rem, de summa importância. Devemos

AEELARDO RODRIGUES LIMA1
(Chefe da Secção de Fumo da I
Secretaria da Aaricuilura de j

São Paulo)

Dcsinfestação da terra — Os Ol'f
nismos causadores de numerosas mo-
lestias se encontram

fectaçfio do que s
freqüentemente tratamento. • 

os i Para egualar o aquecimento da teiia

to trabalhoso e de resultados médio-no viveiro e os que mais tarde dani
licam as plantações.

Alem disso, certas pragas também se erra. .,-.'¦, . „„,„
abS no solo,bem como sementes 

^^S^SS^ 5TA ser
pratico nem muito efficaz.

.„ a dcsinfestação, tem por fim :»... 8) 
^Jg*gg* 

,1"SÍ"f""Ü""

destruição de todos esses inimigos da tes - Os pilncpaes
,<.i,.„ n ó pnnrllr.no indispensável

de ervas damninhas.
A desinfecção ou, mais propriamen

te, dcsiníeetantcs
y.ur. formol, sublimado corrosivo, ácido

distinguir a distancia das covas para
o plantio inicial, daquella entre as ar-
vores cm crescimento ou já crescidas.
Esta dlstincção é necessária para che-1
garmes a uma conclusão razoável. I

A distancia das covas, ou das arvo-
res em crescimento, não é uma coisa das arvores

menor comparando ás arvores do cam
po. Pois dentro da matta, as arvores
são protegidas contra o vento e o solo
é bastante "adubado", a humldadc e
mais constante, devido á protecçao
contra a evaporação, pela manta rio-
restai.

Fedemos até certo ponto imitar a
natureza, e plantarmos mais junto,
proporcionando as condições biológicas
favoráveis á uma reducçáo do systema
radicular e consequentemente o au-
n.mcnto de volume cia madeira, para
uma determinada área.

O Imnortante. porem, c o estudo,
para cada espécie florestal, da distan-
cia mínima, ao bom desenvolvimento

lume total de madeira na época do
córte. Ha uma falsa concepção de que
quanto mais largo plantada, mais gros-
sa cresce a arvore. Nada mais errôneo.
Uma arvore cresce até corto ponto cm
altura e depois começa a engrossar

(Do eng.° agr.° A. MENEZES SOBRINHO)

O milho é uma das maiores riqueza* [ do, portanto, grande quantidade de
do continenteT americano. Cereal do' alimentos viuveis. Em terrenos

mais alto valor econômico, é elle culti-
vado com suecesso cm todo território
nacional. , ,,.

Em São Paulo, a cultura do milho
oecupa lugar proeminente, dilatando-

• . , ., , i-n anno a anno a ásea de seu cultivo,
Mesmo dentro de unia espécie ha va- re cres.
rlações de indivíduo para indivíduo >,s 

vflriados tlns,
As arvores procuram nos primeiros = "i£i£r 

(.„ vulto considerável de nos-
annos crescer rapidamente em altura, K 

£rodljCçaÓ, a cultura do milho não

BTgS.SSS.fS SEa: acá»ro. uspulum e calda bordada,
para se P'W£ . .rluiaSi Toci0s, quando bem applicados, dao
VSe^nutóS°P^ssos' 

para resultados9 satisfatórios. Com excepçáo

derinSr a tèr a dol quaes citamos da calda bordalesa, sao de emprego,

of mas conhecidos e aconselháveis: caro c impossíveis de vulgarização. A

i^nneima da terra- calda bordalesa. posta na quantidade
a™ icação de àgúa fervente; necessária (cerca de 20 litros por me-

addicão de soluções desinfectan- tro quadrado), altera a composição da
3) aamçao ac su.u. , 

^^ ^ prejutíica a germinação e cres-

4) vaporização ou tratamento pelo ! cimento das mudas clifflcultando a
^.o„,,n I primeira e retardando o segundo.

VBr 
Orêlma da terra - O aquecimen- 4) Tratamento pelo vapor .Vagua -

to da era pela combustão de galha- a) vapor sob pressão - E'. o .melhor
ri» » nalna dispostas em camada so- systema de dcsinfestação Devido, po-
hre a íl com fUo de livru-la ! rém. ao elevado preço da apparelha-

das ervas damninhas e das pragas, é eem necessária torna-se impossível seu
oas ei\as uam j 

^^ nos^ ta] como p lelt0

N^semeViras de fumo, esse pro- | nos Estados Unidos. Consiste, em ve-

cesso é dl uso multo generalizado, se « sumo, no seguinte: uma caldeira, mon-

Bem aue dê resuUados nem sempre sa-; tada sobre rodas, fornece vapor com

Ifàtorio. O aquecimento penetra dif- pressão de 120 libras que, por meio oe

í c hnente' na terra e obriga o empre- ! mangueiras especiaes ou cannos de

fo te um fogo excessivo, que calcina ; forro, é lançado dcnt.o de -j^-

1°camada superficial, destruindo ioda cie de tampa, cujos bordos de. chapa
„ „,tpH« nreanica E' preciso que a I penetram uns 20 cms, na tena a

ter?S aquecida 
'pelo 

menos até uns ' 
desirifestar; Depois de Injeetar vapor

n cms de nrofundFdade. | durante 3|4 ou 1 hora. a tampa e re-

Pam coL^tai o effeito desse aque- \ tirada e posta mais adeante e assim

cimento, costumam enterrar batatas a
essa profundidade e verificar pelo co-
ztmento das mesmas a penetração do
calor. Quando necessário, repetem o
íogo dispondo nova camada de ga-
lharia e palha. Deve-se notar que a
palha leve (haste de milho, capim,
etc), não basta, sendo necessário um
íogo'mais sustentado, que se obtém
iuntando-se lenha fina (galharia) e j vantagens do processo americano,
gravetos. de modo accèssivel a qualquer lavra-

A cinza, depois da retirada dos res- | dor
tos náo queimados, é incorporada a | A caixa váp0rizadora consiste de.
terra, o que representa uma boa adu- ¦

baçãò, sobretudo potassica,

constante que possa ser estipulada logo
no começo, em caracter definitivo. O
phenomeno mais variável na vida de
uma floresta c justamente a distancia
entre as arvores. A distancia está su-
jeita a constantes modificações du-
rante a evolução da arvore e varia com
as necessidades biológicas da floresta.!
Não devemos esquecer que é pela dis-
t anciã que so regula o aproveitamento
da fertilidade do solo, mantendo-o
abrigado ou descobrindo-o pouco a
pouco, de conformidade com a sua
fertilidade, humidade, inclinação c es-
pecle plantada. Emquanto que a dis-
tancia inicial, ou seja das covas, é mais
ou menos constante — o compasso
entre as arvores já crescidas é su-
jeito a uma ampliação systematica.

Isto redundará no augmento do vo-

LUTA CONTRA A BROCA

em detrimento da grossura. Depois en
grossam. E' o que so observa nas
nossas maltas naturaes. Encontramos
ahi muitas arvores gigantescas, de
considerável grossura, ao lado de ou-
trás, finas e delgadas.

Sc fosse regra crescerem sempre fi-
nas as arvores plantadas juntas, de-
viam nas mattas virgens

tem merecido de nossos lavradores os
cuidados que fora para desejar, tra
tando-se de um cereal de tão elevado
valor em nossa economia.

Cultivado desde o século do desço-
brimento e produzido sem maior es-
torço, não sentiram ainda os lavrado-

«»"."• Win* rcs, a necessidade dn racionalizar a
I cultura do milho, embora já observem

O cxlto do combate á broca do café
pela vespa de Uganda, attribulvel cm I forte derrubal-a-á

isoladas crescem

finas, pois ahi crescem em distancia üm"ãHce"ntuaái"íciecresoirnõ de rendi-
mínima, completamente juntas.

No campo o caso é differente.
Uma arvore isolada precisa procurar

desde logo condições indispensáveis ao
seu equilíbrio, senão o primeiro vento

bôa parte á dedicação de diversos ca
feicultores que criaram intensivamente
em insectarios o precioso parasita, cor-
re o risco, de ser annullado dentro de
pouco tempo, caso se arrefeça o enthu-
siasino Inicial c se abandonem as cria-
ções em boa hora encetadas.

Observa-se ultimamente que innumè-
ros lavradores se tém desinteressado
pela criação da vespa, sob a allega-
cão de que a broca já se extinguiu em

Pds0 coiTo augmento^o.Tcnume'd"à suas propriedades, ou ainda de que, já
Infnre auementa também o systema tendo muitas vespas em seus catezaes,

tirada e
v?e sendo tratada toda a área
canteiros.

| b) Vaporização em caixas:

dos

Tendo

arvore, augmenta também o sy
radicular ou "espaço vital" de cada
indivíduo. Este espaço vital não é egual
para cada espécie, depende da quali-
dade da terra, de suas propriedades
physieas e principalmente da espécie
plantada.

As arvores cujo systema radicular e
constituído por uma raiz principal
(peão) poderão ser plantadas mais
juntas e não necessitam uma distancia
lateral muito grande.

As esnecies com o systema radicular
fosciculado exigem maior superfície,
róis o cubo de terra á sua disposição
é mais raso.

Em ambos os casos temos que con-

A terra queimada fica muito sujeita
a. ressecamento em virtude da calcina-
cão, como acima referimos. Para attc-
nuar esse effeito, deve-se evitar a

queima da terra quando muito secca.
para fazel-o quando ella estiver um
tanto humida. . ,

E' preferível, apesar das deficiências,

„„,,„„. nn tva- ! siderar a edade da arvore e a sua ai-
em;vista asigrandes .vantagens,do.»> : tura. As raizes crKccm emquanto a
tamento pelo vapor, que aesV"le>,ca I !rvJr! cresce em altura e em grossura.
sem preju.icar a natureza oa lul'1'I Infl„cm também as condições clima-
idealizamos e construímos u na caixa- 

j tericas 0nde na mUita secca ou muita
vapórizadora, na qual a terra c penei- i yp^taiilà, a arvore precisa desenvolver
tamento vaporizada com as mesmas j 

-^ 
Q Egu svstema radicular para ga-

1'f.ntia de seu equilíbrio e nutrição. As
arvores do campo procuram ampliar
o seu systema radicular por estes mo-
livos. Em condições favoráveis o sys-
tema radicular de uma arvore pode ser
aduzido ao minimo. Assim encontra-
nics o systema radicular das arvores

• A caixa
! duas partes: um deposito de água on-
i de se origina o vapor e que flcr. em

contactò com o fogo, c a parte supe-
rior, formada pela própria chapa ou

parede de tijolos, onde se põe a terra.

Separando as duas partes existe unia-
chapa perfurada, com furos de 2 a 3
mm de diâmetro, que, sem deixar
cahir a terra, dá passagem ao vapor.

não mais é necessário crlal-as cm inse
etários. Trata-se, porém, de um erro
lamentável, que fatalmente redundará
em grandes prejuízos para a lavoura,
pois sem um combate permanente c
sem tréguas devemos assistir a recru-
decimontos de infestação, como sempre
suecede quando o homem náo auxilia
a natureza na manutenção do deseja-
do equilíbrio biológico.

E' um facto bem conhecido que to-
da praga atacada por um parasita
que não é artificialmente multiplicado
passa por períodos alternativos de abun-
dancia e de raridade. Estes períodos
são em regra de tres anos. No pri- ]
msiro a, praga- é abundante, o que per-
mitte no anno seguinte um grande des-
envolvimento do parasita. Este, portan-
to. determina uma grande destruição da
praga, que apparentemente desapparece
no terceiro anno, o que também suece-
de com o parasita por falta de alimen-
to. No quarto anno recomeça o cyclo,
pois, na ausência do parasita, a praga
consegue novamente multiplicar-se abun
dantemente. Muitos dos nossos lavra-
dores estão, em relação á vespa de
Uganda, no segundo ou terceiro anno
do cyclo. Dentro de um a dois annos

Assim as arvores
desde o inicio mais grossas, mais fron-
dosas e com o systema radicular bem
mais amplo. Observem-se as arvores
do canino, com a mesma edade de ar-
vores crescidas nas mattas, para se
convencer, que. após certo tempo, umas
c outras não engros-am mais.

Na formação das florestas cultiva-
das, o factor mais importante é o tem-
po. A natureza não leva em conta esse
elemento.

As arvores semeadas por ella. podem
levar o tempo que quizerem para cres-
cerem e engrossarem, uma vez que ao

mento,
VARIEDADE

As variedades de milho pertencem a
dois grandes grupos — milhos molles e
milhos duros. As variedades "Amarei-
lão", "Dente dn cavallo", e ''Golden
dent", pertencem ao grupo dos milhos
moles. O "Cateto", "Crystal" c "As-

sis Brasil" pertencem á categoria dos
milhos duros.

As variedades do primeiro grupo
("Amarellão" etc.) são de cyclo ve-

jgetativo iongo, exigindo 5 mezes. da
semeadura a colheita. O "Cateto" e
ar, demais variedades duras requerem
apenas de 100 a 115 dias.

PLANTAÇÃO
O milho requer um terreno bem pre-

parado, fofo, afim de que suas raizes' ' A se-

elle vegeta e produz mas sua producçüo
é medíocre, não compensando o esfor-
ço desenvolvido. Mais Intelllgente «-
ria plantar menor área adubada rio
que uma grande extensão sem adubo.
Mas os benefícios da adubarão não so
limitam apenas ao augmento da pro-
ducção, A qualidade cio milho, o por-
tanto o valor commercial, c tambe-m
beneficiado. De facto, numa cultura
adubada, o milho é melhor granado, é
mais uniforme, tem melhor aspecto c,
portanto, melhor preço. Além cliíto,
fica reduzido ao minimo a perrinia-
gem dn "restolhos". Acorescn que os
adubos incorporados ao solo mantém
c melhoram a capacidade productlva
tio solo. permittindo uma exploração
mais longa c mais proveitosa.

Uma colheita de 5.000 kilos de ml-
lho, retira do solo 53 kilos de azoto. 23
dn phosphoro c 67 de potaesa. sendo
necessária uma adubarão completa,
constituída de:

Salitre do Chile
Süperphosphato
Clorureto de potássio .. ..
Torta do mamona ou do ai-

godão 

800 kllo.

fin,i opro.onten, ,a producção prevista 
j 
-^enVoWam = n^aWe^^

mais compll- outubro para as variedades moles e em
1 outubro-novembro para as variedades
duras.

A distancia ideal para a plantação
do milho é de l.m20 nntre as fileiras e
0,m20 entre os pés, conservando apenas
uma planta em cada cova. Deste modo,
gastam-se 30 kilos de sementes por ai-
queire de terra.

Âs doenças das gallinhas

econômicas e
+ -
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Peca o novo catalogo
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niwn.iitamente garantidas

Cas mattas virgens que possuem bem cstarao enes no quarto anno, ou seja o
IdV multiplicação da bróca, que passa-

rá a produzir novamente estragos mais
ou menos consideráveis.

A criação em insectarios e pois in-
dispensável e como ella depende da ca-
tação de frutos broqueados no cafezai,
que são trazidos á vespa para sua ali-

AKECÇOES DO SANGUE (ANEMIA) j mentação, augmentam-se assim os be-
neficios da criação, porquanto a cata-

para a sua espécie.
Mas a humanidade é

cada. Inventou o tempo limitado para
tudo. mesmo para a vida de uma ar-
vore.

O homem quer. o mais cedo possi-
vel. obter o máximo de rendimento nas
suas iniciativas.

As arvores plantadas com compasso
reduzido, crescem mais delgadas.

Mas isto é compensado por um fuste
liso o sem nós, que offerecerá madei-
ra industrializavel. Esta flora "flores-
tal", somente poderá ser obtida pela
plantação com compasso minimo.

Mesmo se obtivessemos um volume
total menor, com a plantação junta,
ainda a qualidade da madeira seria su-
perior á das arvores com copas desen-
volvidas, e cujos fustes embora grossos,
fossem reduzidos cm altura e cheios de
nós e galhos lateraes

Mas. na realidade o volume total
de uma floresta, plantada com o cri-
tnrio da distancia mínima para cada
espécie, é muito maior do que o de
uma com o compasso largo.

(Communicado da Directoria
de Publicidade Agricola I

Kilo-
:inn

IDO

20n

1.000
dest

ADUBAÇÃO
Não está ainda diffundida como fora

para desejar a adubaçáo do milho en-
tre os nossos lavradores. Entretanto, o
milho agradece extraordinariamente os
benefícios de uma adubação, produ-
zindo colheitas fartas. O milho é uma
planta de crescimento rápido, exigin-

Applicam-se 700 a
mistura por alqueire.

A applicação dos adubos deve ser
feita antes da semeadura e. melhor
fora, com antecedência de alguns dias.

A distribuição dos adubos deve ser
uniforme no fundo do sulco, misturan-
do-os em seguida com a terra, pela
simples passagem de uma corrente
dentro dos suicos.* * *

A cultura do milho c uma rias mais
interessantes para o nosso E-itado. não
somente pelo grande consumo interno.
sempre em ascensão, como também pe-
ias possibilidades du exportação. Gran-
des são as necessidades dos merrarlo^
importadores e é mister que nos prepa-
remos para a producção em grande cs-
cala c a baixo custo, racionalizando a
cultura do milho pelo emprego de boa
semente, plantação bem conduzida é
adubação equilibrada. Em vez de 4 e 5
toneladas de milho por alqueire, em
cultura extensiva, faz-se preciso pro-
duzír 7 a 8 toneladas em média com o
auxilio de uma adubação racional e de
uma cultura mais perfeita.

de J. Wilson da Costa

aosReprésenlanles exclusivos | t 
' 

^~ \\ 1|PL

E SEUS llliilES

As aves são muitos sujeitas a esta
enfermidade, já em seguida a outras
moléstias (na convalescença), já devi-
do á nutrição deficiente ou ao cresci-
mento rápido.

As gallinhas, patas e peruas, após in-
cubação, ao atacadas pelos vários pa-
rasitas, pulgas, percevejos, piolhos, etc,
ficam em geral extremamente anêmicas
e muitas dellas morrem.

O diagnostico mais segura se obtém,
observando a coloração da crista das
aves que se apresentam enfastiadas e
tristes. Quando a crista e barbelas vão
perderdo a cor escarlate viva, n émpall-
decem progressivamente até tornarem-
so quase amarelas, é caso positivo de
anemia.

Para combater a anemia urge, em pri- | 
n

msiro lugar, estabeler a causa efficien-
te: nobreza ou deficiência da alimenta-

i ção, choco prolongado, parasitas, etc,
para elimina-la immediatamente. Mu-
da-se a allmnntaçáo para carnívora ou
insectivo e delta-se na água, diariamen-
te. um pouco de algum preparado fer-
rtiginoso.

CÓLERA
E' uma afecçáo microbiana. Os ba-

ção retira do cafezai os focos iniciaes
de bróca, evitando seu augmento. Esse
processo é ideal, portanto, porque asse-
gura a eliminação de uma bôa parte
das primeiras brócas da estação no
cafezai. São estas ultimas que, pela
sua proliferação, vão ser causa dos
maiores estragos. Com a criação, pro-
liferam, em seu lugar, as vespas de
Uganda que, distribuídas nm seguida na
lavoura, destroem o restante das brocas
que nas catações preventivas não foram
retiradas. .

O Instituto Biológico de Sao Paulo
iá forneceu a vespa de Uganda a cerca
c',c 4.000 cafeicultores e espera este anno
fornccel-a a mais outros mil. No en-
tretanto, para que a entrega seja feita
na ordem de recebimento dos pedidos
é bom quo as fazendas que já as pos-
suem procurem aiigmentar sua cria-
cão com os exemplares oxlstentes cm
suas lavouras, não esperando para com-
bater a bróca as novos fornecimentos
do Instituto.

Combater a broca por qualquer dos
processos aconselhados pelo Instituto
Biológico é ter certeza de resultados |jo-
sitivos. Só não obtém taes resultados
quem nada faz, prejudicando não so-

Para destruir "a paqni-
nha ou cachorrinho

d'agua"
Estes insectos produzem sérios dam-

nos ás sementeiras das hortaliças. Pa-
ra combater a paquinha. arar profun-
damente o terreno, destruindo assim
os ovos do insecto. Fazer a rotação
das culturas.

J. P. Fonseca aconselha a applica-
ção de uma isca envenenada, que se
collocará nos canteiros, meio enterra-
da, junto aos pés das plantas; é a se-
guinte:

Arsênico branco .... 1 kllo
Farelo de trigo .... 25 kilos
Mellaço de assucar

mascavo  2 kilos
25 unidades

.FOGÕES
PAULISTAS
BESTAURAMTE HOTÉIS
HOSPITAESiOOHESTICOS

,—, n-'i _f»W| TOA QMMUO GOHUI4S

CULTURA DA PASNEIRÂ
Faz-se a multiplicação da paineira,'

como de outras bombaceas fornecedo-
ras de paina, por meio de sementes e
estacas. Mas ambos os processos apre-
sentam graves defeitos para uma cui-
tura racional. As plantas obtidas de
sementes se tornam muito altas, diffi-
cultando a colheita. Por outro lado, a
producção é muito variável, tanto qua-
litativa como quantitativamente. As

, „„„„„„ , , plantas obtidas por estacas são provi-
^plica-sc 

'por' 
ido> sarrafp de | ^e^^yst^^iMa^mu^^ra-

Limões

madeira, mistura-se tudo muito bem.
Os limões devem ser finamente picados
e amassados, juntamente com o farelo,
antes de se addicionar o arsênico. De-
pois, vae-sc addicionando água, pouco
a ixiuco. até se obter uma mistura que
se apresente levemente humedecida.
Fazem-se pelotas, que se collocam no

co e não resistem aos ventos fortes.
Para afastar esses inconvenientes en-

siaou-se. então, a enxertia de borbu-
lha e de fenda. Os resultados obtidos
foram bons.

Para a oculação, empregam-se cavai-
los obtidos de semente, quando apre--
sentam diâmetro de 1,5 a 2,5 cms., a 30

3") Nem todas as variedades postas
em'condições eguaes exigem a mesma | Ias dejeçoes.
intensidade de destelha; as variedades
que amadurecem mais cedo não devem
Fer destelhadas; ao contrario, as castas
tardias ou de grande vigor devem des-
folhar-se.

4.°) Quando se procede á deslolha,
devem arrancar-se do preferencia as
parras velhas e as que estão em menos
de meio crescimento; as primeiras por-
que iá pouca seiva elaboram e as se-
i;undas porque, estando a crescer e a
consumir seiva, comem mais do que ela-
boram em proveito do cacho; poupem-

quanto possível as folhas sãs, vigo-
rosas, em plena actividade,

attenção as circumstancias atmosPfh.en-|cadavèreS rijos e negros das victimas
cas. Quanto mais frio e humido for o «aaveres "jus <. uti,^ 

^ ^
c-ima, mais ha que cuidar da desfo-

Muitas vezes o viticultor desprevenido
ou confiado em quem desconhece a
vantagem ou desvantagem da destelha
soffre as conseqüências desastrosas que
prejudicam a frutificação.

Dahi o propósito de divulgarmos, em
seguida, uma interessante nota que,
com a devida venia, transcrevemos do

jornal "Victoria".
"As folhas são, como se sabe geral-

mente, os orgams onde se elabora a
seiva que alimenta as plantas, isto e,
onde se completa a seiva bruta absor-
vida pelas raizes, de modo a poder ser
utilizada pela planta no fabrico de te-
cídos, na constituição de reservas e na
alimentação dos phenomenos vitaes.

Se arrancarmos todas as folhas a
uma cepa que esteja carregada de ca-
chos muito verdes, esses cachos jamais
amadurecerão, porque lhe faltará seiva
elaborada.

Sendo assim, á primeira vista, qual-
auer arranque de folhas ás cepas deve
considerar-se como a privação de pe-
quenos centros de actividade vegetal
útil e, portanto, cm principio, devemos
repudiar tal pratica. Porém, so puzer-
mos num dos pratos da balança esta
vantagem das folhas e no outro os in-
convenientes que podnm advir, nm con- influencia na venda.
seqüências da manutenção de todas as| 7o, Em quaiqucr, caso a desfolha
parras tambnm algumas vezes a ba- progressiva deve preferir-se á
lança pende para o lado da desparra.
Vejamos que o sol e o arejamento dos
cachos, em climas muito humidos, ou
em annos muito chuvosos sao elemen-
tos indispensáveis á maturação. Con-
s°rvar as folhas de todas as videiras
nestas condições eqüivaleria a ter a
certeza de que muitos cachos apodrece-
riam ainda verdes, sem poderem ser vi-
nificados.

O vinicultor, portanto, e que tem que
nesar os casos com que depara, antes
de se pronunciar pró ou contra a des-

cilos do cólera se encontram nos ali- i mente a si como a todos os seus vizi
mentos e na água n sn transmitem pn- | nhos

canteiros, meio enterradas, por entre as i cms. acima do nivel do solo. Os borbu-
alas de plantas, sem ficar em eontacto ' lhos são fornecidos por hastes erectas
com estas. Convém que se colloquem | ou horizontaes Indifferentemente, com

Os syntomas principaes são: crista
enegrecida ou azul, forte diarrhea fe-
tida, plumagem arrepiada, cabeça pen-
dente, inapetencia completa. A morte
sobrevem instantânea ou após convul-
soes horríveis.

Devido a rapidez da ataque, isto é,
ao facto de os syntomas do mal sómen-
te se aprcscntarem no ultimo periodo da

O Serviço Contra a Broca do Café,
do Institulo Biológico, vae iniciar nas
próximas semanas a nova distribuição
annual de vespas, observando a se-
guinte ordem:

1) Aos cafeicultores que nao possuem
insectarios e ainda não receberam ves-
pas: 500 vespas.

2) Aos cafeicultores que possuem in-
sectários c ainda náo receberam ves-
pas': 10 saccos de 100 litros cada um

enfermidade, é raro poder-se tentar a Ide café em coco broqueado, contendo
salvação das aves acommenttidas. Além .vespas. „..„.. ._
disto, é quasi sempre á noite, com as 3) Aos que Ja. recebe am vespas^an-
emanações das gazes produzidos pelas teriormente e nao possuem Insectarios.
fezes depositadas no solo dos abrigos, 500 exemplares. insortarios e, nnp snhrpvrm as derradeiras crises da 4 Aos que ja possuem insectaiios t

5.", Em rada raso ha quo t«;_^I.^WÇSSffl^PoSvoslw »«»>èrám ^pas em annos ante-

espantalhos junto ás plantas, afim de
afugentar os pássaros, porquanto se
trata de uma mistura de acção extre

Uma bôa desinfecção
dos estabulos

duas semanas é preciso retirar as ti-
ras de panno.

Depois de ter a borbulha entrado em
franco desenvolvimento, ás vezes se
verifica uma súbita parada. Corta-«o
então o cavallo 5 cms. acima do en-
xerto. E quando o crescimento do en-
xerto passar do 3 cms. corta-sc o talo.
restante, fechando-so a fnrida com ai-
catrão.

Todos os trabalhos de enxertia rr-
vem ser executados com instrumento
bom limpo e bem afiado. Qualquer Ini-
pureza, como toda riilaceraoáo dos to-
cldos, pode comprometter o resultado
favorável.

Na enxertia por oculação, verificam-
?e 89 °'° de pegas; na enxertia de gar-
fos, 70°i°.

Seja por um ou outro processo, as
mudas enxertadas entram em frutifíca-
ção regular um anno depois do enxerto.

As arvores nnxertadas ficam minta
menos altas que as plantas originárias
de semente. Além disso, desenvolvem-

a condição de serem bem sadias e de
terem de 2,5 a 3 cms. de diâmetro. Na
ocasião de se executar a operação, ao

mamente 
"venenosa 

que não'pode ser invés da clássica incisão cm T, faz-se se mais em largura da copa As series
ingerida por aves ou qualquer outros ablacão de uma parte da casca, em de hastes seguem-se muito mais apro-

animaes domésticos. j forma retangular em 3-4 cms. no sen- rimadas que nas arvores enxertadas.
tido longitudinal, por 1.5 no sentido Esses factorns contribuem para o
transversal. A ablação da casca deve; augmento da producção. para a me-
foi- feita á altura de 30 cms. Prepara- lhoria em qualidade e para facilitar a
do o cavallo, tira-se a borbulha com colheita.
as mesmas dimensões, devendo com- verificaram os expèrimentadores das
preender uma gema adormecida e cer- | plliUppmas qlle os garfos provenientes

de ramos verticaes dao origem as pian-Uma bóa formula para sua ralação fa porção de 
ÇasçaV^mo^-todo^o

c conseqüente desinfecção, é a 
'^\^$$Ü$£^>1^

á ferida feita no cavallo. A fixação é
45 litros d'agua. Addicionar em segui-
da, 1 litro de sal de cozinha e meio
litre de sulfato de zinco dissolvidos em
7 litros e meio de água. Misturar tudo

feita por meio do fitas estreitas de
panno impermeabilizado com cera, dei-
xando, porém, descoberto e livre o olho.

de água.

Quando apparecem casos de cólera
cm um galinheiro, é necessário que,
com a máxima presteza, sejam removi-
des todos os seus habitantes, e que os

vazilhas, solo de abrigo e do

1 riores: 5 saccos.
I

,;ue se opponham a uma bóa illumina-
cão do cacho pôde influir na coloração
e brilho do cacho, o que tem grande

lha. , „ ,;
6.°) Nas castas de mesa, a desfolha

deve obedecer a cuidados particulares,
visto oue nestes casos, além das consi-1 ninhos, vazilhas, solo de abrigo ç
deracões precedentes, ha que ter em j cercado sejam rigorosamente desinfe-
conta que o arranque de certas parras ctados com forte solução femeada ou

 : de creolina.
Como tratamento interno e preventi-

vo, da-se de beber água com creolina
ou ácido phenico a 5 por 1.000.

Ha também o tratamento soro-the-
desfo- rapico. Segundo a op'niáo de alguns

lha brusca, islo é, ao arranque no mes- scjCntistas abalisados. e pelo que se ob-
mo dia de todos as parras condenadas, Eerva na pratica, as bacilas do cólera
excepçáo feita, para as chuvadas pro- j aviariò são differentes em cada espécie.
longadas com ameaça de apodrecin-.ento I Assim, o que ataca os pombos é inócuo
das uvas". | para as gallinhas e patos, o que ata-

ca as gallinhas é inoffensivo para as
outras aves, etc.

cólera ataca a todos os animaes
domésticos (de capoeira), incluisve os

os animaes ioi coelhos

RAiMANN & CIA.
LTDA.

0 uso do purgativo para 
0Uors

^¦^B ^^lh w r^^C^^ÜlSI^^g-^^--^* **^

l,m. addioio,,,' no fun =* B S I 
gf 

* Aggjjft 
Titat^': va ou unidade da noite, que poderiam'. causar o apodrecimento.

í Para se fazer o enxerto de fenda,
; emprega-se o cavallo nas mesmas con

parra.
Podem fixar-se certas re-porem

ui as.
1 °) Nos terrenos calcáreos, arenosos,

, ascalhentos e naquelles onde a vegeta-
rão fór fraca ou onde as reflexões uos
ralos solares e do calor solar for gran-
tio. não se deve destelhar

2.°)
rio a maturação

O purgativo e sempre indicado para
os animaes no inicio de todas as doen-
ças infecciosas e inflamatorias, em qua-
quer alteração febril, no meteorismo.
antes das intervenções cirúrgicas, ete.

Não se deve dar purgativos aos cães
nos casos de vômitos, nas anemias, nos
estados de fraquezas ou emagrecimcnlo
excesivo e na prenhez adiantada

O purgativo para cães c outros ani-

TYPHO

Nas terras fortes, argilosas, on- mães deve 
^escolhido 

cpm 
^^-^T^^SS^^^ O

cò*as cepas estão muito densas. te

Os syntomas do typho aviarío são
semelhantes ao cólera, podendo muitas
vezes ser confudidas as duas enfermida-
des.- A grande diferença, porem, esta
na morte não sobrevir fulminante, mas
após dias de enfermidades, e, em mui-
tos casos, no restabelecimento comple-
to da ave, sem tratamento algum.

Pcdc-se empregar no combate ao ly-
tra-

inter-
riosa.

iJMffir"rrM

MACHINAS
e

FERRAMENTAS
para as industrias de madeira

cm geral.

RUA FLOR. ABREU. 647/4»
Thone 1-6363

SAO PAULO

COMO PROTEGER AS
PLANTAS DOS CÃES
Para proteger as plantas, flores, etc,

contra os cães, basta caiar os troncos
com sulfato de nicotina. Os cães têm
aversão pelo cheiro desta substancia e
de forma alguma se aproximam das
plantas espargidas de sulfato de nico-
tina.

FACÃO PARA PERUS
A ração abaixo, simples n econômica,

pode ser dada em comedouros a partir
dos 3-4 mezes:

Milho picado
Triguilho ou aveia amassada
Farelo  ,. ..
Tankage , „ .. ..
Cal extineta
Sal

tas de crescimento erecto. ao passo que
os de ramos horizontaes dão oriconi a
arvores com hastes um pouco encurva-
das para baixo.

De posse dnsses dados, podem os la-
vradores experimentar a enxertia c o
aproveitamento de muita terra vadia em
suas propriedades, valorizando estas
pela creação de uma fonte de renia a
mais.

| (Da revista "Sitios e Fazendas ).
dirbes°que para o enxerto de borbulho. _
Corta-se o oorta-gerfo horizontalmen- ,.
te, a uma altura de 25 cms. e abre-se mnnrtíinflíl da 3.11111611-
uma fenda mediana de 4 cms. de es-! 1»IFU1 UUlljla Ua ft,Uítv

tensão. Cortam-se de 10 a 15 cms. os
garfos, que se destelham completa-

• • ••

40
20
15
19

5
1

mente. Dá-se á base do mesmo a for-
ma de uma cunha bem regular, com o
comprimento de 4 cms. Ao inserir o
garfo na fenda, é preciso ter o cuida-
do de fazer coincidir, ao menos por um
lado. o cambio do cavalo c o do en-
xerto.

Isso feito, passar as fitas de panno
encerado c a cera, para evitar a humi-
dade.

Comn no processo fie borbulho, após

tacão racional
A nutrição é uma das camas q»R

mais modificam a economia do animal,
e é principalmente por meio de alimen-
tos racionaes que os animaes recebem
as influencias do terreno om quo vi-
vem: ao passo que o ar. a luz, o calor.
alteram a sua sunerricie exterior mu-
dando a sua côr. o pello. a nutrição
actua sobre as formas, modificando as
partes interiores.

100

ALFORRA OU CARA BRANCA
::
«

Symptomas — A cabeça da ave se ::
cobre de uma camada branca, que com \\
o tempo invade o corpo, causando gran-
de deprimente Tratamento externo é
o seguinte: com o dedo envolto em pan-
nc e molhado em kerozene esfrega-se a g
cabeça do doente de 3 em 3 dias. A a
pomada Elmerick produz bons resulta- j g
do5.

UUCR0S CERTOS E VANTAJOSOS ü
:: Obtem-se com o auxilio das afamadas machinas

fabricação de:
'VI ANN A" par* ;•

RASPAS DE MANDIOCA
FARINHA PANIFICAVEL ou de Mesc

e AMIDO (Tapioca Flower)
O maior numero de Usinas com as Machinas "VIANNA" representa uniu

garantia da sua superioridade e efficiencia.
Visite uma Usina "VIANNA" e peça Prospectos e informações:

ARTHUR VIANNA & CIA. LTDA.
Roa Fterenclo Abreu, 491 — Caixa Postal 3520 — SAO PACLO
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Banco do Brasí
CONCURSO PARA "AMLIAR DE 1.a CIASSE"

De ordem do sr. Presidente, fazemos publico que, dc 1." a 30 de novembro,
rslarão abortas em todas as agencias do Banco no Estado dc Sfto Paulo, as ins-
rripeocs para o concurso a realizar-se em local, dia e hora oportunamente
iinminclados, destinado fv ndmlssfto dc "AUXILAREB DE 1.» CLASSE".

Fica estabelecido que os candidatos approvudos deverão servir, de prefe-
inicia, nas ugcnclas situadas neste Estado; Isto sem prejuízo da faculdade, a
que o Banco se reserva, dc aproveitar os nomeados, cm qualquer tempo, onde.
melhor lhe convenha. O Bnnco nfio attendera, pois, sob qualquer pretexto, n
pedidos de nddlçíio, ranoçfto ou localização dlffcrcntc da que for designada.

O concurso constarei dc provas cscrlptas das seguintes matérias:
DACTYLOGRAPHIA — Copia dc trecho impresso, durante 5 minutos, le-

vando-so em conta, no Julgamento, não só o numero dc palavras trans-
criptas, como o asselo c a bóa dlrposiçào da matéria — margens, espa-
çamentos, etc. Machlmus n escolher: Continental, Undcrwood. Remin-
gton e Royal. (1," eliminatória).

rOUTUGUEZ — Redacção dc carta dc lhema dado. Scra exigida, como pho (trav.)
nas demais provas, a orthographia simplificada, nos termos do Dc-
croto-Lcl n.° 292, clc 23 de fevereiro dc 1938. (2." eliminatória).

CONTABILIDADE — Lançamentos cm geral — 5 questões.
AR1TIIMETICA — 5 questões elementares sobre systema métrico. Juros,

descontos, cambio c proporções, em que os themas envolvam manejo
de números complexos e íracçòcs ordinárias e dcclmaes.

As provas de dactylographia c portuguez serão eliminatórias. A este res-
peito, faz-se mister notar que constituindo a prova dc dactylographia a pri-
meira eliminatória, os reprovados na mesma não serão convocados para o
rxame das demais matérias. Esclarecemos, outroslin, que os approvudos cm
riaet.vlographia serão chamados para todas as'demais provas: entretanto, caso
nao logrem approvaçfio cm portuguez (segunda eliminatória), as suus provas res-
tantes não-serão Julgadas.

Além dessas matéria? haverá prova facultativa dc stenographla, que, cm
rgualdade de classificação, garantirá o aproveitamento preferencial do can-
didato.

A inscripção será feita nas horas dc expediente externo, nos dias utels,
mediante pedido dlrecto do candidato, que mencionará o endereço c entregara
dois retratos (3 x 4 centímetros). O candidato que náo provar residir, a Juizo
rio Banco, neste Estado, pelo prazo mínimo dc um anno, c náo apresentar ca-
rierneta de reservista do Exercito ou da Marinha, ou documento supplctorlo
definitivo provando plena quitação ou isenção do serviço militar, náo será ms-
rripto. Faz-se mister notar que não poderão ser, clc maneira alguma, dispen-
íadas as exigências alludldas, sendo que, quanto ao serviço militar, náo serão
acceítos documentos que náo comprovem quitação perante as autoridades mlli-
tares, taes como: certidão de alistamento cm Linha de Tiro, certificado dc
instrucção pre-militar e isenção temporária.

Não serão admittidas as inscripções de candidatos do sexo feminino.
Para a nomeação ó necessário que o cnndidato approvado satisfaça os

seguintes requisitos, verificados c provados a Juizo do Banco:

(trav.) — Nova Jerusalém — Nova Je-
rilsalcm (trav.) — Nova Manchester

! (villai — Numéricas — Odcttc Barre-
to — Oporarlcw (dos) — Ouro (do) —
Padre Adelino — Paris (villa) — Par-

1 "im Sfto Jorge — Particulares — Par-
ticulares (trav.) — Paschoal Proven-
ynno — Paula Sousa — Platina — Po-
tygimros — Porto Rico —' Prlmlsslns
~ Projectadas — Projectadas (praça!

Prof. Edmundo Xavier — Prof.
Maòcdo Soares — Quinta Parada —
Rapadura — Raqueta Provenzano —
Raposo — Rodrigues Bftrbosa — Salles
Leme (av.) — Santa Gertrudcs — San-
ta Elvlra — Santa Maria — Santa Ma-
ria (trav.) — Santa Thcrczlnha —
Santn Thcrczlnha (praça) — Santa
Virgínia — Sfto José do Maranhão
(largo) — Sargento Oswaldo — Schrcl-
ber (villa) — Sobastifio Barbosa —
Sem Nome — Serra clc Botucatu' —
"erra clc Bragança — Serra de Japy —
Gorra clc Jurela — Sylvio Romcro —
Sylvio Romero (praça) — Syrla —
Silveira Cintra (Arruamcnto) — Tclc-
phonica — Tatuapé — Tenente Gclás

Tijuco Preto — Tucury — Tucury
ivilla) — Tuyuty — Tuyuty (trav.) —
Tres Martelos — Triumpho — Trium-

Mlrasol — Mirasopoll» (villa) —
Moinbuca — Monte Alegro (villa) —
Monções — Morro da Acclimação —
Narcisos — Nello Vlvlanl — Noto de
Araújo — Nova — Nuporanga —
Numéricas — Onze do Junho — Or-
chideas — Ouvidor Peleja — Padre
Lcitfto — Padre Machado — Pageu'
- Paracatu1 - Parque Imperial (vil- ™?°r Mnnurt Lacerda Franco - SI-
Ia)- Particular (trav.) - Parque mfl° AlviirM - sl«° d° Burttc° "

Jabaquara — Passo da Patria — Pa-

Garcia Velho — Padre Sousa Carvalho
— Parque Contrai Pinheiros — Par-
ticulares — Pedroso Chrlstlc — Pc-
droso do Moraes — Pinheiros — PI-
rnjussára — Projectadas — Purpurl-
na — Roacçllo — Rhodesla — Rio Pi-
nholros — Romano — Rosa (dr.) —
São Manuel — Sebastião Velho — Se-

tuay — Paulo Setúbal — Pedro do
Tojcdo — Pcrlbobuy — Plrltuba —
Pltanguelras — Primeiro do Março —
Ponto Final do Bondo 42 — Poran-
gaba — Primeiro do Janeiro — Po-
tengy — Porvir (trav.) — Prof. Sousa
Barros — Progresso — Projectada
(Saude) — Quinze dc Setembro —
Quatro dc Agosto — Ramalho Orti-
gfto (av.) — Rosas (ai. dos) — 8a-
mambala/s — Santa Cruz — Santa
Isabel — Sapucaia — S. Fernando
(av,) — Saude (av.) — Sylvio —
Sem Nome (Est. Vergueiro) — Sitio
Capão da Serra - Ssption — Sylvc-
rio Pimenta — Sonla — Suzanna
(av.) — Talassu1 - Tal.ulty - TI-
coatlra — Thcbas — Tenente Anto-
nlo João — Tenente Gomes Ribeiro
— Traltuba — Transmissão — Trls-

Trlstão Ma-
Ulysses Cruz — Uru

ray — Uvas — Vasco»Neto — Victorio I (5. MTti^ ric Maio
Ramalho - Vinte o Oito da Julho - tfl0 " UQS

Visconde dc Itaborahy — Villela — Vil-
l:i Lafcmlna — Villa Mathllde — Vil-
ia Azevedo — Villa Brasil — Villa Ca-

I Pfornla — Villa Gomes Cardim —
| Villa Guadanholi — Villa Paris — Vil-
I In Prlmáyerá — Vila Schreibcr — Ze-
1 Ha — Ramos Costa.

? DISTRICTO 23."
VENCIMENTO: 18-11-41)

Sitio (V. Magclalcnji-Butontan) — SI-
tio das Corujas — Sousa Carvalho --
Sumidouro — Sylvla — Tancanas —
Tamonas — Tupy — Villa Ford —
Vital Brasil (av.) — Wlsard — Villa
Ford — Villa Nogueira — Zaparus.

DISTRICTO 28.°
VENCIMENTO: S3j 11 ;40

Alphabeticas — A. Wolff — Affon-
so Sardinha — Alto da Lapa — Albion

Alcântara Machado — Alice (Vil-
ia Leopoldina) — Alicko — Atilados

Alliança Liberal — Alvarenga Pcl-
xoto — Alvos Branco — AmphltheatTo

Anastácio — Andrade Neves — An-
tonio Fldclls — Antonio de Marb. —
Antonio Raposo — Apody — Aquida-
ban — Araçatuba — Argentina —
Aron (Villa Leopoldina) — Augusta
(Villa) — Augusta (Via) — Aurclla

rlanno — Tucuazlara — Tucury — _ Aurellano Fonseca — Bairro Sici-
Turiassu' — Tuluty — Tlmburlba — nttno _ Bnrfl0 (ln Triumpho — Bal-
Timbury — Ulysscs Fagundes - Ver- ^tins (av,, _ Bfm-10 do Amazonas —
rtuciro (villa) — Vtoarlo Albernaz — Barão dc Itauna — Barão dc Jundiahv
Violetas (das) — V. Britannia — Villa | _ Barão da Passagem — Bartholomeu
Campos Salles — Villa do Bosque Buono — Bartholomeu Paes — Beata
— Villa Imprensa — Vise. de Guará- ] _ Belchior Carneiro — Bella Alliança
tlba — Vise. dn Inhaúma — Vise. dc _ Bella Napolc — Bella Vista — Bcl-
Pelotas — Votorantlm (ai.) — Votu- | monte — Bernardo Guimarães —
runa — Ya-íanga — Zôcharlns Klein. | Bianchi Bertoldi — Botocudos — Bre-

mon — Brlg." Gavião Peixoto — Caio

TORNE SUA VIDA MAIS AGRADÁVEL!

GELADEIRA
electrica

GIBSON
tem multo «ipiço
par* guardar
cerne, verduia,
bebidn, leite

'SR *
f J^V rV\ I W8I 11 V I <L t^wk

GELADEIRA
tlectrlc*

GIBSON
indispensável pire
um lar moderno.
Diversos Umanhoi

Soe.
Rua Florencio de

Peça uma demonstração pratica io Importador!

Technica „BREMENSIS" Ltda.
Abreu, 815 - Telephone 4-7121 - São Paulo

DISTRICTO 24.'
EM 10-11-1)40

1)

2i

4)

6)

não soffra de moléstia contagiosa, ou de outra que o impossibilite
dc exercer as funcçõès, nem tenha defeito physico que o inhiba de
exercer o cargo ou lhe diminua a capacidade de producçao;
possua robustez, revelada pelo índice, para supportar o serviço de
escriptorio por oito horas diárias. Este c o requisito precedente se-
rão verificados por médicos de confiança c designação do Banco;

3) — possua idoneidade moral, comprovada por attestados de condueta
passados pelas firma? ou empresas onde houver exercido sua acti-
vidade, ou, na falta, por duas pessoas dc respeitabilidade. A entrega
desses documentos não Impedira a syndicancia, por parte do Banco,
dos precedentes do candidato;
tenha a edade mínima dc 18 annos e máxima de 29 incompletos
(em a data da inscripção), provada com a certidão de edade "verbo-
ad-verbum" do registo civil;

apresente novamente a caderneta ou certificado de reservista do Exer-
cito ou da Marinha, ou o documento suppletorio definitivo provando
plena quitação ou isenção do serviço militar, para serem annotadas
as suas características;

- apresente carteira de identidade passada pela autoridade policial
competente, ou, na impossibilidade, documento que a substitua per-
feltamente a juizo do Banco;

7) — entregue tres retratos com as dimensões dc 3 x 4 centímetros.
Em egualdade de condições, terão preferencia para a nomeação os candi-

datos que exhiblrem diploma de perito-contador, contador ou guarda-livros. ;
O direito á nomeação, dos candidatos classificados, será valido durante

dezoito mezes, a contar da datá: dá realização dó concurso, o prescreverá, por-
tanto, se a nomeação nâo ee'-verificar dentro desse prazo.

A posse do candidato nomeado deverá oceorrer dentro de 30 dias, contado.-,
da data do aviso da nomeação ao interessado, sob pena, na falta, do. ficar a
mesma sem effeito e. bom assim, cancellado o direito decorrente da appròváçf.o
no concurso.

Quanto á prova facultativa de stenographla, esclarecemos ainda que a
mesma constará de um dictado, em 3 minutos, com a velocidade cie (ji) palavras
por minuto, concedendo-se ao candidato 30 minutos oara a traducçáo, que
deverá ser dactylographada.

Santos, 16 dc outubro dc 1940.

Pelo BANCO DO BRASIL
JOÃO PACHECO FERNANDES, Gerente
ALCIDES DA COSTA GUIMARÃES, Contador.

Alphabeticas — Accacias — Affonso
Celso -- Affonso Fagundes — Affon-
so M, Fagundes (av.) — Água Fun-
da (av.) — Aguu Funda (Estrada)
— Alcina — Almeida Lisboa — Altl-
no Arantes (av.) — Américo Silva
Diogo — Américo Eso — Andrade Ne-
ve.-i — Andaluza (trav.) — Angahy —
Anhangalia — Anna Carolina — An-
tonio Carvalho Barros — Antonio Al-
varenga — Antônio Barreira — An-
tomo Franco Amaral — Apody —
Apotrlbu — Arapua — Araçagoyaba

Argentina (av.) — Assundy — Ari-
ranha — Atalaia — Avahy — Aza-
leas — B — (Chácara Ingleza) —
Bairro da Saude — Baptista das No-
ves — Barão da Passagem — Barão
da Passagem (trav.) — Bella Vista —
Bcrtho Conde — Bcrncrdino de Cam-
pos — Eernardino de Campos (trav.)

Bernardo Nogueira — Bertioga —
Biobcdas — Borges da Lagoa — Bo-
ninas (ai.) — Bosque da Saude (av.)

Botuquara (av.) — Cachoeira —
Camelias — Camilo Castello Branco

Campos Salles (Villa) — Chácara
Ingleza — Cambuy — Cambiru' —
Caramuru' — Carneiro Franco — Car-
nau'ba — Carneiro Cunha — Casta-
pho Tacqtics — Caucaia — Corro
Cora — Cesaria Fagundes — César
Baptista — Cidads Nova — Conde de
Irajá — Conde de Porto Alegre —
Corrêa. Vasques — Cel. Domingos
Ferreira — Cel. Lisboa — Cel. Luis
Alves — Crisandalias (ai.) — Cri-
santhemo — Curslno — Curuzu" —• 

j olivia — Olympia (villa) -- Pacajás
Curuzu' (estrada) — Curuzu' (trav.)
— Curupaity — Curityba — D —
Décio — Delia Casa — Delmira —
Delmira Ferreira — Democráticos —
Dinamarca — Diogo Welsh (av.) —
Dois de Dezembro — D. Antônio Gal-
vão — D. Bernardo Nogueira — D.
Costa Barracas — D. Antonio Alva-
renga — Dom. Lucin de Sousa — Dom.
Miguel Costa — Dom Manuel Andrade
nom. Manuel Ressurelção — Dom. Pe-
r'rr> Silva - Dmi. Fero Sardinha - Dom.
fjbastião do Rcto — Dom. Luis Bra-
(;ançà — Dom. Pedro Leitão — Domin-
gos Ferreira — D. Silverio Plmentel
—' Dona. Bcrta — Dona Cesaria —•
Dona Luisa — Eduardo Lobo — Eli-

VENCIMENTO
Açocé — Aicás — Ànapuru'*. •- An-' 

rialuza (trav.) — Aracy (av.) — Araés
(„!,) _ Aràguary — Arapanés (ai.)

Anians (ai.) — Auto-Estrada — |
Aymorés (ai.) — Barão do Triumpho
(av.) — Bartvra (av.) — Beira Rio

Bomtevi — Bemtcvl (av.) — Boro-
rós (ai.) — Csetcs (ai.) — Oalgangs

i (av) _ canário — Caralbas (ai.)
Carajás (ai.) — Carinas — Cari-

rys (ai.) — Cataguazes (ai.) — Caya-
! pós (ai.) — Occy (av.) — Chancs —

Commereio — Commcrclo (ai.) — Con-
• cllio — Coroados (ai.) — Estrada Vc-

lha Santo Amaro — Eucalyptus (av.)
! dos) — Gaivota — Goytacazes (ai.)
! — Grau'na — Gualmumbis — Guai-

mumbis (ai.) — Guaporés (ai.) —
I Guaraciaba (av.) — Guaramonis —
' Guarany (ai.) — Guatás (ai.) — Gua-

yar.es (ai.) — Guaicanans (ai.) —
! Guaycurus' (ai.) - Guayos (dos) —
í Imarés — Inajá (av.) — Indianopo-
I lis — Indianopolis (av.) — Inhom-
bu'~Inhnmbu' (av.) —Iracema (av.)
ivae _ iray (av.) Irau'na — Irore
(ay.) — Itacyra (av.) — Jabaquara
(av,_ _ Jaçanã (av.) — Jacutinga

Jac.yra — Jandyra (av.) — Jure-
ma (av.) — Jurity (av.) — Jurucê
(av.) — urupys (av.) — Macuco (av.)
(av.) — Jurupys (av.) — Maracatlns —
Miruna (av.) — Maria Lourdes —
Moacy (av.) — Mocma (av.) — Nhan-
du' (av.) — Nhambiquaras — N. S.

! Apparecida (praça) —lOdila (av.) —

! (ai.) — Paces (ai.) — Pamarys —
: PorHguassu' — Parecys (ai.) — Pa-
. rintlns — Pavão (av.) — Payaguás
í (ai.) — Periqulto (av.) — Pintasilgc
;— Pirajá (av.) — Pixoxó — Pirati-

hlns (ai.) — Portugal (av.) — Po-

MWKSâ

Graccho — Camacan Cnmillo — Car
los Alberto Vanzolini (Dr.) — Carlos
Viccari — Carneiro da Silva — Catão

Caiapós — Conde de Porto Alegre
César Augusto — Chácara Formosa
Cintra Gordlnho (Dr.) Circular —

Cláudio — Clella — Clemente Alvares
Coaquira — Coevas — Colle Latino
Colombus — Commendador Sousa
Cons." Cândido Oliveira — Cnns.

Olcgario — Cons. Ribas — Coriolano
Coroados — Col. Bento Bicudo —

Corredor — Corredor (estrada) —
Corredor (trov.) — Corrientcs — Co-
rumbatahy — Corupaity — Cortume —
Costa Pinto — Croata — Diogo Ortiz

Dnlopper — Domingos Rodrigues —
Dom Jofto V — Doze de Outubro —
Duarte da Costa — Duilio — Eichcn-
bnrg — Eleuterio Prado — Eng.° Au-
bertin — Estrada da.Lapa — Estrada
Municipal — Estrada das Boiadas —
Fabia — Faustolo — Felix Guilhem jFortunato Carmello — Fortunato (
Ferraz — Francisco Muinardi — Fran-;
cisco Miranda — Gabriel Lara — Gago
Coutlnho — Gavião Peixoto — Ger-
mania (Praça) — Gomes Freire —
Gornier — Grasso — Guararapes —
Guaricanga — Guaycuru's — Guaycu-
ru's (Villa) — Heliodoro E. Pereira —
Hungria — IbtUrapoá — Inhaúma
(ai.) — Internacional — Iracy —
Isaac Anncs — Ivouky (Dr.) — Jatahy

João Annos — João Pereira — João
Sampaio — João Tibirlçá — Joaquim
Machado — John Harrisson — Jorge
Americano — Jorge Chaves — Jorge
Dronsfield — Jorge Smith — José Elias
(Dr.) — Klrschner — Kleber — Lapa
(lgo.) — Laurlndo de Brito — Lauro
Muller — Leopoldina (av.', — Liga-
ção — Lomas Valentinas — Luis Mar-
tins — Manuel Preto — Marco Aure-
lio — Marcelina — Marcilio Dias —
Mario — Maria Whately — Maria Na-
zarèth — Martim Tenorio — Marti-

BANCO DO BRASIL
RUA ALVARES PENTEADO, 112 - S. PAULO

COBRANÇAS - DEPÓSITOS - CAMBIO - EMPRÉSTIMOS -

% a
». a.

% a. »

». t.

1 H >. i
4 % a. a.
4 '* % ». »

CUSTODIA - ORDENS DE PAGAMENTO
TAXAS DAS CONTAS DE DEPOSITO:

POPULARES (Limite de 10:0003000; .,
LIMITADOS iLImltc de 50:0001000) .. 
COM JUROS 'Sem limitei -* •¦ •• •
DEPÓSITOS A PRAZO FIXO:

0 mezes 4 % a. a. — 13 mete. . j. — •.
DEPÓSITOS DE AVISO PRE'VIO:

30 dias „-...,
00 dln 
90 dias

CONTAS A PRAZO FIXO. COM PAGAMENTO MENSAL DE JDROS:
0 mezes 3 112 % a. a. - Um anno, 4 112 % a. a.

MATRIZ: Rua I.» dr Marco n.° 00 - RIO DE JANEIRO
Agencias em todas as capitães dos Estados e principaes praças do Pais, Cor-

respondentes nas principaes praças do Paiz e do exterior
AGENCIAS E SUB-AGENCIAS NA REDE FERROVIÁRIA DE S. PAULO

?.raguarj — Araraquara - Bsrretos - Bauru - llebedouro - Botucatu — Cm»-
pinas — Campo Grande — Catanduva - Chavantes - Lafelandia — Co-
rumbà — Curityba — Duartlna — Franca — Coylania — ouaxupé — Jaca-
ré/lnho  Jahu'  Lins — Londrina — Maltão — Mlrasol — Novo Horl-
rontr — Orlandia — Ponta Grossa — Piracicaba — Presidente Prudente —
Pirajii' — Paraituassu' — Ribeirão Preto — Rio Preto — Santos — SSo José
da noa Vista — Santo Anastácio — Taubaté — Tupan — Uberaba — Uber-

landla — Varglnlia
* CARTEIRA DE CREDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL:

Empréstimos o lavradores para custeio de entre-safra e apparelhogem agro-
industrial. Empréstimos a criadores paro melhoria dos rebanhos. Empréstimos a
Industriaes para ampliação de sua opparclhagcm c compra de materla-prlma.
— Empréstimos em Letras Hypothccarlas, para consolidação das dividas da

lavoura

; tygunras (ai.) - Projectadas - Pu- j-^ Campos _ Mattão (Villa Ipo
rys (aí.) - Quatás - Quinimuras ™° "_ 

Manrw™ -
i (ai.) — Rouxinol (av.) — Sabia —
Sabiá (av.) — Sorlmans (ai.) — Sil-
via — Tabajáras (ai.) . — Taca.unas
(nl.) — Tamoyos (ai.) — Tangará —
Tapajós (ai.) — Tapuias (ai.) — Ti-

| co-Tico (av.) — Tocantins (av.) —
! Triumpho (av.) — Tulm — Tupi-
, nambás (ai.) — Tuplnas (ai.) — Tu-
1 niniquins (ai.) — Tupys (ai.) — TynT-

,-a Silveira - Embahu' - Est. Asua j M™ /ai) 
- Uapés (al.)^-.-Oba-

Funda. - Esthero Belaco - Estr. .ta» (nl.) -Uberaba - Uberabinha
Pfirque Jabaquara — Estr. Vergueiro ! <vllln> — Ubiatans.
(Prol.) - Fagundes (av.) - Fagun- DISTRICTO 27.»

Prefeitura do Município
de São Paulo

DEPARTAMENTO DA FAZENDA

cies Dias — Fazendinha — Felicio Fa-
gundes Filho (av.) — Fiação — Fir-
miano Pinto (Villa) — Floresta —
Francisco. Emilia — Força (da) —
Franco Amaral — Gania — Gambiru'
— Garipí — Garau' — Garcia —
General Camisão — Gironda — Gua-
rany (Villa) — C-ravy — Gucry —
Grccia — Guayra — Guarapuava —
Guaeunduva — Guaripc — Guarau

.»»••. - ,¦¦«,«•••>!,•

DR. L. J. BASSITT Tratamento especializado dai
MOLÉSTIAS DAS SENHORAS.

MEDICO ESTERILIDADE DE CASAE8

Tratamento moderno e seguro das doenças das VIAS URINARIA8, em par-
tlcular da BLENORRHAOIA e suas COMPLICAÇÕES.'¦X Impotência — Rhcumatismo — Slnuslte frontal - Asthma — Apparelhode KETTERINO (Withney) — Ondas curtas -« Ralos ultra-vloletaa

e Infra-vermclhos.
:*  Consultas das 14 As 18,30 horas 
;• vJonsuIlorlo: RUA MARCONI, U - 2." andar — Tel. 4-6610
•::«:::::::::::::::«:::j::«::::««::::na::::::«:::::::5J:::j".»«:M««»»««»"""»

luca) - Maurlcina - Mercedes (av.) - M»toJ»ow lgo.) - Moinho Ve-
Marnuez Paraná - Monte Pascal - lho - Moinho Velho N S. do O -

Montoiro do'Mello rA Moacyr Troncoso^ Mbraes Navarro - Nossa Sra do O' -
«íí-rí^VÍSirf«i3à Mrtypv — Nau' 1 Faschoal Costa — Pedro Xavier —

r'Sr1the-Nor7er- Numéricas PiQUiry - Presciltana Rodrigues -
m .;„ aL f.Vivff, • nffieinis — Par-1 prof." João Machado — Projectada —

HoúS - pSs°ola Pat°riT- & Ribeiro de Moraes - Santa Marina -

Franco — Pedro de Sá — Pinheiro
Machado — Pirahy — Ponta Porá
Projectadas — Princesa Leopoldina —
Roler (Villa Leopoldina) — Roma —
Romana (Villa) — Rosa o Silva —
Rumaica — Sabauna — Sacadura Ca-

EDITAL

A' Prefeitura da capital está arre-
radando o Imposto Territorial, do exer-
ricio de 1940, relativo aos dlstrictos se-
guintes:

DISTRICTO 22.°
VENCIMENTO: n;ilí40

Alphabeticas — Alegre — Ancsia
Costa — Ângelo Vita — Antonio de
Barros — Antonio de Barros (trav.)

Antonio de Macedo — André Vidal
Acucarana — Aracy — Aricanduva
Arruamento Americano — Assum-

pta Nolfa — Azevedo (av.) — Azevedo
'villa) — Azevedo Soares — Azevedo
Soares (trav.) — Arnaldo Cintra —
Baependy — Baguary — Bananal —
Baráo do Serro Largo — Batiatro —
Baptista — Bento Manuel — Bento
Gonçalves — Bôa Esperança — Brasil
(villa) —• Caetano de Campos — Ca-
lífomia -— Cândido Provenzano —
Cândido do Valle — Camocim — Canal

do Tietê — Cantagalio — Cantagallo
(trav.) — Capitão Joaquim Tavora —
Carl03 Silva — Cesarlo Galeno — Cha-
cara Santo Antonio ¦— Chácara Ta-
tuapé — Coelho Lisboa — Columna
- Coluna - Commendador Gil PI-1 _ Ita))orav (av0 _ itaubá (av.) -
nheiro -Condo PronUn - Cel. Gus-1 Itauba (tnu,, _ Itacyrn _ Ibor!na
tavo Santiago - Cel. Gustavo Santiago; (pa imperiai) _ itanha - Ita-"• ¦ ¦ Ita-

VENCIMENTO EM 21-11-.140
Alphabeticas — Albortina (villa) —

Aldeias — Alto de Pinheiros — Alva-
renga — Álvaro Annes — Amaro Ca-
vnlhoiro — Antonio Bicudo — AraçA
(Estrada) — Arthur Azevedo — Ar-
thur Azevedo (trav.) — Aspllcueta —
Atuay — Augusta (villa) — Bairro

Guararema — Guarujá — Gueri- I Bulantan — Balthazar Carrasco —
tiriga — Guruoala — Gumercindo j Bartholomeu Zunega — Beatriz (villa)

i (villa) — Hcllotiopcs — Hilda — j — Belchior Coqueiro
Húngara — Iaganga — Ibituruna

: Ibirarema — Inayra — Irajá — íris

(trav.) — Cel. Joaquim A. Dias — l
Cel. Luis Americano — Cel. Marques;

Cel. Mendonça — Cel. Sodrc —'
Cel. Sousa Reis — Cypriano — Cyro,
Lafcmlna — Cidade Mfte do Céo — De- j
metrlo Ribeiro — D?ntista Barreto — jDom André Llamas — D. Genoveva — i
Duarte Carvalho — Edmundo Xavier

Ellana Zanete — Emílio Mallet —1
Ernesto Mariano — Estrada Caguassu'!

Estrada Villa Penha — Euclydes Pa-1
checo — Felippe Camarão — Fernan-,
des Pinheiro — Francisco Marengo — Jose
Freire Andrade — General Calado —
Gomes Cardim (villa) — Genoveva —
Gil Pinheiro — Guaraciaba — Henri-
que Sertoriò — Hesidro Tinoco — Ibi-
caba — Icarahy — Itapura — Itaque-
ra (av.) — Itapety — Ivahy — João
Penteado — João Fernandes — Joa-
qulm A. Dias — Joaquim Tavora —
José .Ramos da Costa — Juquery —
Lusitânia — Marechal Barbacena —
Marechal Barbacena (trav.) — Maria
Eugenia — Marlano dc Sousa — Mar-
tins Soares — Margem Direita (av.) —
Margem Esquerda (av.) — Matheus
Gomes — Mello Freire — Mello Peixo-
to — Mello Peixoto (trav.) — Mcação

Monte Scrrat — Monte Serrat

guassu- — Itagiba — Italpu
niru' — Itabaray — Itatiaia — Ita-
tins — Itapira (trav.) — Itaóca —
Itaubá — Itaubá (trav.) — Itaucama

Itauna — Irauna — Itororó —
Ivone Fagundes — Jabaquara (av.)

Jaey — Jacinthos — Jaeintho
Paes — Jardim Câmara — Jaguary

Jabaquara (Parque) — Jambuassu'
Jandaia — Jandyra — Jatay —

João Antonio Pedroso — Joaquim
Almeida — Jorge Tibirlçá —

Jorge Tibirlçá (trav.) — José Maga-
lhães. — Juiio Prestes — Jureia —

ta. Marina (av.) — Sto. Antonio do
Limão — Servidão — Sitiantes —• Sitio
Alto Piquiry — Sitio Bôa Vista —
Sitio Itaiu' — Sitio Mandaqui — Si-
tio Morro Freguezia — Stella — Terre-
nos — Thomaz Edison — Thomaz Edi-

:•¦--•: „nM..,.. .,„ riimn. — Slniú.o Ison (av.) — Thomaz Edison (trav.)
""¦"L™..88 

íliva AvrSe (av Dr) - - Tristáo Alvares - Villa Albertlna
^«Ser» .nTvf qiHo Tabatmguera1- Villa do Clymene - Villa Diva -
!%arSa«u^ 7 Vllla *»»**» " V"lR
Tliomé de Sousa,-, Tiberio - ^ ^m—^ 

30.o

Belchior de
Pontes — Bianchi Bertoldi — Boa
Vista — Boiada (Estrada da) — Bu-
tanton — Cachoeira (estrada) — Ca-
margo — Cap. Prudente — Cap. Fer-
reira da Rosa — Carlrys — Catechese

Cerquelra César (villa) — Cerro
Cora — Christovam Gonçalves — Clr-
cular (praça) — Cláudio Soares — Co-
ropés - Costa Carvalho - Cunha Gago -
Deiphina — Drauslo — Edson Dias

Esmeralda — Estancleiro — Es-
trada do Sitio Boa Vista — Estrada
M'Boy — Eugênio Medeiros — Est. Cia.
City — Est. de Pinheiros — Est. do
Sitio — Fazenda Lageado — Fernan-
do Coelho — Femãc Dias — Ferrei-
ra Araújo — Ferreira da Rocha —
Fidalga — Fradlque Coutlnho — Fu-
turo — Georgina — Gericó — Gerlva-
tlba — Girasol — Guararapes — Gua-

Jussara •- Klabin (terrenos) — Leo- yacu.5 _ Harmonia — Henrique Mon-
nardo Nunes — Loefgreen — Ligação teiro — Iquitos — Iracy — Isabel

Linda Baptista — Loefgreen (trav.) castella (av.) — Jandyra — Japuas
- Lomas Valentinas — Lucinda Fer- _ jUd(th — Jerico — Jurys — Le-

reira — Luis — Luis da Bragança — | mos Monteiro — Ligação — Luis
Luis Góes — Luisa — Machado Bit- ( Anhaia — M.M.D.C. — Macunls —
teneourt — Madureira — Magnolias
(das) — Major Freire — Major Frei-
re (trav.) — Maqucroby — Margot —
Margarida — Marginal (av.) — Ma-
rechal Andrade — Marechal Polldoro

Marquoz dc Hcrval — Maria He-
lena — Massaranduba — Martim de
Sá — Mauro — Maurício de Lacerda

Mayrink — Monna Barreto —

Magdalena (vllla) — Manuel Lacerda
Franco — Maria Helena — Mercedes
Ramos — Miguel Isasa — Miragaia
— Miranhas — Missões — Moras —
Morato Coelho — Natixiguy — Nico-
lau Gagliardi — Numéricas — Nu-
merleas (praça) — Omaguas — Osas-
co (estrada de) — Original — Paes
Leme — Padre Carvalho — Padre

Tonelciros — Tordesilhas — Traia-
no — Trindade — Ulpiano — Vespa-
slnno — Vesuvio — Villa Leopoldina

Villa Pirapitinguy — Villa Pelotas
Visconde de Indaiatuba — Walde-

mar Gerschow — Wllliam Speers.

DISTRICTO 29.°
VENCIMENTO: 2:1-11-40

Alphabeticas — Antiga Estrada da
Balsa — Antonictta Leitão — Antonio
Couros — Antonio Leitão — Antonio
Plres _ Bairro do Limão — Baixo (de)

Balsa — Balsa (trav.) — Barnabé
Coutlnho — Bartholomeu Canto —
Bartholomeu de Faria — Biqulnha —
Bonifácio Cubas — Cabuçu' — Ca-
choelrinha — Chico Paula — Chico
Paula (trav.) — Corredor — Corredor
do Limão — Corredor do Mandaqui —
Diogo Domingues — Diogo Domingues
dc Faria — Diogo de Faria — Diogo
Rego — Elza — Ernesto Garside —
Eslevam Furquim — Estrada do Bair-
ro do Limão — Estrada da Balsa —
Estrada de Cabuçu' — Estrada da Ca-
choelrinha — Estrada Freguezia do O'

Estrada do Limão — Estrada do
Mandaqui — Estrada Particular Bairro
do Limão — Estrada do Piquiry — Es-
trada Velha do Piquiry — Estrada Si-
mão — Fazenda Santa Maria — Fran-
cisco Alvares — Freguezia do O' —
General Carmona — Gomes — Gomes
(trav.) — Itaberaba — Itaperlnha —
Ituverava — Javorau' — Jesulno Brito

Jorge Leite — José Simões — José
Siqueira — José Gonçalves — La-
noel Corrêa — Limão — Linha da
Light — Mandaqui (av.) —- Manuel
Arzon — Manuel Corrêa — Maria He-
lena — Martins Claro — Matriz (lgo.)

VENCIMENTO: 23-11-40

Adellna — Adelaide Boschettl —
Adelino Bortolli — Aida Boschetti —
Alegre — Alphabeticas — Almeida —
Anno Buono — Anacleto — Angelina

Anhaia — Anna Boschetti — Ap-
parecida — Antonio Boschetti — An-
tonio Ponte — Arlosto Cezare — Au-
rora — Ausonia — Bella Cintra (Villa
Cachoeira) — Bella Vista — Belmon-
te — Belmonte (trav.) — Benedicta

Benedicto — Benevenuto Boschettl
Bemvlnda Rabello (av.) — Bôa

Vista — Bonita — Borges — Borges
Ladario — Boschettl (av.) — Boschet-
ti — Boschettl (Vllla — Cabuçu' —
Cabuçu' (av.) — Cachoeira (Vllla) —
Cachoeira (estrada) — Campo (do) —
Cantareira (estrada) — Carandiru' —
Carandiru' (estrada) — Canque — Ca-
suarinas — Caviu'nas — Chácara (da)

Chácara Pedrosa — Cláudio Ignacio
Cláudio Joaquim — Clnamonos —

Coary — Coimbra — Comprida —
Concórdia — Concórdia (trav.) — Co-
nego Ladeira — Copressos — Coquei-
ros — Córrego Lavrinhas— Cruz de
Malta (av.) — Custosa — Domingos
Calhelros — Daniel Ladario — Dom
Pedro II (Vllla) — Dona Carlota —
Dona Elvlra — Dona Mathllde — Do-
res — Ede (av.) —- Edu' Chaves —
Electra — Eleonora (Villa) — Elvira

Enotria — Esperança — Esperança
(trav.) — Esplgão (do) — Estação —
Estrada de Bragança — Figueiras —
Formosa — Francisco Llppl — Frutas

Cambôas (Villa Nova Mazzei) —
Gertrudes — Gloria (da) —Grcvileeí

Grota (da) — Guarajá — Guapira
(estrada de) — Guido Boschettl —
Gustavo Adolpho (av.) — Gustavo —

Ignacio — Imperador — Imperatriz —
Independência — Ingleza — Internar
cional (av.) — Isollna (Vllla) — Isaura

Jacarandás Mimosos — Jamundé.
Jandiatyba — Jatahy — Jardim

SanfAnna — Javary — João Dassio
José Almeida — José Oswaldo — Joa-

quina de Jesus —' Josephina Zechlnato
Júlio Buono — Júlio Buono (av.) —

Julita — Júlio Cesario — Juquery (estra-
da) — Juruá — Jatay — Jurubatuba —
Ladario — Laranjeiras (das) — La-
vrlnhas — Léo — Leonardo — Légua-
go — Leonato — Londres — Lopes
(Villa Ede) — Lucllla Amaral — Luisa

Luisa Scapini — Macieiras — Ma-
chlnista Trigo — Magnolias (das) —
Major Dantas Cortez — Manuel Tavei-
ra —Marrcy Júnior — Martins Ma-
tliilde (dona) — Maz7ci (Villa) —
Mazzei (trav.) — Mazzei (av.) —
Maria Cândida — Meio (do) —
Milton — Nápoles — Nascente —
Natal — Natal (trav.) — Nilo —
Nova Mazzei (ai.) — Numéricas —
Onze de Agosto — Paciência — Padre
Paulo — Paris — Paraíso — Paraíso
(trav.) — Particulares — Particulares
(av.) —Paulicéa (av.) — Pedrosa (Vil-
ia) — Pedroso (Villa) — Pereiras —
Peru' — Pires do Rio (av.) — Platanos

Projectadas — Puru's — Quatorze
de Julho (av.) — Republica — Ria-
chuelo — Rlachuelo (trav.) — Ricar-
do (Villa D. Pedro II) — Ricardo —
Rio Bonito — Rosa Maria — Rosalina
Alves — Sto. Antonio — Sto. Antonio
(ai.) — Sta. Catharlna — Santa He-
lena — Sta. Isabel — Sta. Luisa —
Sta. Thcrczlnha — São Bento — San-
tos — Santos (Villa Hardin) — 8§o
Caetano (Tucuruvy) — SSo Caetano
(trav.) — São Clemente — São José

São João — São Marcello — SSo
Paulo (Vllla Harding) — Sáo Paulo
(trav.) — São Roberto — 8So Sylveí-
tre — Severlno — Sevllha — Sylyio
Rodini — Sitio Iguapira — Sanza —
Tanque — Tanque Velho — Tapajoe

Tlradentes — Tocantins — Tres
Rios — Treze de Maio — Triumpho —
Tucuruvy (av.) — Veneza — Veneza e
Verona — Vlcenza (Villa D. Pedro IT)

Victoria (Tucuruvy) — Vinte e
Quatro dc Outubro — VUIa Ede —
Villa Fuchs — Villa Harding — Villa
Nova Mazzei — Wolff — Zilda — Zul-
mira.

São Paulo, novembro de 1040.
O DIRECTOR INTERINO DO
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

ASTHMA

DR. FERNANDO FONSECA
Tratamento especlalltadr da asthma •

bronehlte asthmatlea
Rua Senador Peljó. 305 - Das 10 as U
e 16 ia 18 horas. - reiephone: 1-4441

MÉDICOS ESPECIALISTAS de S.PAULO
NESTA SECÇÃO, SOB CADA TITULO ANNUNCIAREMOS APENAS UM ESPECIALISTA - O. B SANTAMARIA - PHONE S-28r>5

BLENORRHAOIA

DR. HEITOR FENICIO
Tratamento Americano só pelo App KIT-

TERINO.
Av. 8. Joio, 638 — 6.0 andar — Ap. 1 —
Tel.: 4-1186 - Aos domingos at* U li

horas.

CABELLOS PELLE STPHILIS

DR. AlCINDO CAMPOS

Especialista: Cabelloa, Couro cabelludo a
bsrba - P*H« - Syphlll» - Cosmatlea
scientifica - PH, cutâneo - Eleetrotara.
pia. Llbeio Badaró, 45Í. Daa 4-1 boraa.

CASA DE SADDE
INSTITUTO ACHE'

Hospital para tratamento de moléstias
nervosas, tnentaeF e tozleomanlat.

Syphlíls nervosí Dlr clinica: Dra. N.
Bolano Pereira e Mario Vahn, Medico re-
sldente: Dr. Waldemar Cardoso — Gerente:
Oswaldo 8 Pereira. - Rua Lacerda Fran-
co. 91 - Alto Cambucy - Tel. 1-4318.

DOENÇAS SEXÜAES

DR. BAZIN DE MELLO
Em ambos os sexos — Frleia seiaal — Im-
potência — Esgotamento nemsa — Ga-
uorrbta «suas complicações - Tratamento

Mpeclallsado.
Praça da Bi, 391. 3.» - Phone 3-8519. -

Das 9 ia 11 a das 14 Is 19 horas.

ESTÔMAGO

DR. RENATO PEREIRA »E QCEIROZ
Tratamento daa nleeraa do estômago a do íoodeno sem speraçio c «em repouso.
Duençat do estômago, dllitaçia. dlgestio dlfflell. aila, drspepila, quedas do estômago,

dom ggstrieai, etc.
CONSULTÓRIO - ROA XAVIER DE TOLEDO, 11 - l.o ANDAR. - CONSULTAS

DAS 3 A'8 8 HORAS - PHONE, 4-0811 - 8. PAULO

ENDOCRINOLOGIA (GLÂNDULAS) ¦ GARGANTA - NARIZ - OUVIDOS

DR. PADLO DE ALMEIDA MACHADO
Metabolismo Basal. Pertnrbactee de desen-
Tolviments phjsleo a mental. Nervosismo

Orarloa — Irregularidades Manstrnaaa
Thlreolde - Aena • (Espinhas) da moel-

dade — Rua S. Bento, 330 — 3 ° andar —
Da 1 áa 3 horae — Tel.: 1-8945.

DR. tAURO J. COUBÍ
Etp. do Serrtço da Fae. da Medicina. Inst.
de Radio • do Centro de Seníe (ta Ca-

eltla. Peqnena a alta elrargla
Cons.: R Llb. Badaró, 581 3.* sobrelola.
Dai 3 át 1 hl. Tel 3-4895 Ral.: Otatral
Osório. 808 - 3.0 and app. 33 • Tal 4-4895,

HEMORROIDAS

DR. A. LEITE FERRAZ
Operações. Estômago, Fígado, Intestino.
Reto e Ânus. - Trat. das Hemorrç çlaf
sem operaçSo, Uiceras, Flstulas Contes
Tumores. - Trat. da parasltoae intestinal
- R. 7 de Abril. 118. 4.0 and -De 3 as 6
hs. - Sabbados das 10 ás 13 - Tel. 4-8635.

HOMEOPATHIA

OR. «.RTtlim DE A. REZENDE F.«
Cons.: Rua Senador Keliô. 305 - 7.°
dar - sala 33 - Tal.: 3-0839. - Das

IA ás 17,30 horas. Res.: Rua Castro Alves,
n 591 - Accllmaç&o - Tel.: 1-8161.

INSTITUTO ORTHOPEDICO E CLINICA DE FRACTURAS

I Dirigido pelo dr. F. E. Oodoj Moreira, professor cathedratlco de Cirnrgla Orlbopedlca
da Faculdade de Medicina da Universidade de Sío Paulo. Especialista pelo Oscar Helena
Hrim (Berlim) e Instituto Rltioll (Bologna).Moléstias dos ossos a articulações. Orfel-

: tos phvslcos, congênitos e adquiridos. Osteomjelltcs. Paralisia Infantil, Appare-
Iboa Orthopedlros. Fracturas.

AV. BRIOADEIRO0 LUIZ ANTONIO. 3050. - TELEPHONE, 7-3103.

INSTITUTO DE PHYSIOTHERAPIA

DR. G. CHRISTOFFEL
Dlathermla (ondas longos e curtasl. Galvani^nçio, FaradlzaçSo Ralos Ultra-vloletas,
Lâmpada Solux, Banhos medlclnaes, de vapor e de luz. Duchas escocesas, Massagena,

Regime especial. App. Digestivo c Respiratório, Fígado. Coração, Metabolismo.
PRAÇA DA REPUBLICA, 8

LABORATÓRIO DE ANALTSER
DR. CARVALHO LIMA

Pratica de Paris. Berlim a Estados (Jnidoe
Exames de sangue, urina, feaes etc.

Wasserman e Kahno Espermoculturaa
Diagnostico da gravid» Metaoalliini
basal. — Rui Consolação. 77, 4.° andar.
- Telph.: 4-3732. - Das 8 ás 18 horas.

MOLÉSTIAS DOS OLHOS

DR. CIRO DE REZENDE
Do Hospital de Berlim a Vlenna.

Installações para clliilca =''"«'» dM
olhos. - Rua Marconl, 48 3.» andar -
Tel ¦ 4-3CU - Das 9 *s 13 - das 13 áa

IS horas

MOLÉSTIAS DO CORAÇÃO

DK. BARBOSA CORRÊA
Decente da Faculdade de Medicina

Ralos X. - Electrocardlographla - Lano-
-atorlo: Rua 7 de AbrlL 338 - l.o andar -
»pt 108 - Das lll) horas - Tel 4-6691

MOLÉSTIAS DE SENHORAS

DR. JOSE' QUADROS

Roa Marconl, SI — 7.» andar

rvis 5 »m d"intc.

TRATAMENTO DO CÂNCER

DR. ANTONIO PRUDENTE
Professor da Escola Paulista ae Medicina

Cirurgia Geral - Electro-clrurgia — Cirar
gla Plástica.

Consultas, das 4 ás e 1|3 noras
Rua Benlamln Constant n.o 111 - l.o andai

 Tel.: 3-634 8 

VIAS URINABIA8

DRS. MILTIADES REBUA* E FIRMINO
DE OLIVEIRA LIMA

Blenorrhagla — Doenças da pelle e sy-
phllis — Tratamento pelo App. de "Kette-

rlng" (febre artificial)
Rua Xavier de Toledo. 46 - S.« andar

Tel.: 4-1365.

AN NÚNCIOS
NESTA SECÇÃO
— TELEPHONE. I - I8IS —

.. 
... 

¦--.-
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«O-QUE Ê QUE A BAHIANA TEM?" — Embaixatriz da __!"a popular
Brasileira, Carmcm Miranda, a garota impar do "broadcasting" nacional,
actualmente nos Estados Unidos da America do Norte, em muito tem con-
tribuido para a maior approximação, cultural e affectiva, entre a nossa e
a terra de Tio Sam. Sem cxaggero, póde-se affirmar que a maior interprete
dos nossos sambas é, hoje, a figura central dos attractivos da Via Branca,
de Hollywood, chegando, mesmo, a ditar modas para a elegância "yankee".

Na nossa illustração apparcce a creadora de "O que é que a bahiana
tem ?", divertindo-sc a bordo do navio que a recambiou aos Estados Unidos,
de volta de uma temporada de férias que Carmem passou no nosso paiz.

IP Som W' K m Wk jjf** W

SERRANO SUNER EM BERLIM — Aos que acompanham, quotidiana e
irilbressádaniente, o desenrolar dos acontecimentos europeus, a visita do sr.
Serrano Suncr, ministro do Exterior do governo do general Franco a Ber-
lim, recentemente realizada, culminaria com a entrada da Hespanha para
o ib:o totalitário, o que, entretanto, não suecedeu. Fixa, o "clichê" acima,
um aspecto colhido por essa occasião, quando o chanceller hespanhol. que

se vê á esquerda, era rcebido po von Ribbentrop, o conduetor
da política externa allemã.

» * à!^ '-4K w^hb^I^^f 'iH B&l^H^^

REGRESSO A PÁTRIA — Ao íim de um anno de guerra, a AUeroanha
comera a conceder ferias e licenças aos seus soldados em serviço na França,
os quac» assim, podem volver, embora temporariamente, a pátria, para
rever os que lhes são caros. Vemos, aqui, um coramandado de Hitler ao

chegar a Berlim, carinhosamente recebido por sua esposa e uma filhinha.

S. PAULO — Domingo, 17 de Novembro de 1940

COISAS DE HOLLYWOOD - Constitue tradicional praxe, na cidade do c.ncma, que os_ seus mais popu-

Tares h_itantes gravem seu perfil no piso do "hall" do Theatro Chincz dc Grauman. Após submetter- c a

^k^^^JS^.^m^.V^^S^^m:^«^ ,ohn Barrymore, - o homem que possuía o,

perfil perfcHo _ recebeu o auxilio de Mary Bcth Hughes, que, com um lenço, limpou o rosto "«*»"

astro, impedindo que a lama que o cobria se transformasse em barro, *^£™*****. *"?._•

principalmente para o bigode do creador dc tantos êxitos cincmatographicos.
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OPERÁRIAS ARISTOCRÁTICAS — A duqueza de Windsor, presidente da
Cruz Vermelha das Ilhas Brahamas, trabalha cm uma officina, confeccio-
nando ataduras e vestes para os defensores do Império que Eduardo VIII
renunciou pelo seu amOr. Também a sua concunhada, a duqueza de Kcnt,

serve como enfermeira nos hospitaes londrinos.

(Exclusivi-
dade do"Correio

Paulistano"
no Estado de

S. Paulo)

GENERAES CONTINENTAES EM WASHINGTON — Durante a recente visita á capital norte-americana
dos chefes de estado maior dos Exércitos dos paizes continentaes, o sr. Stimson, ministro da Gueira do go-
verno Roosevelt, recebeu, cm seu gabinete, os generaes Guilherme José Mohr, Pedro Aurélio de Gocs Mon-

teiro e Francisco Ponce, respectivamente, da Argentina, Brasil e San Salvador.
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PARA A DEFESA BRITANNICA — Os "cow-boys" do "far west" americano, que tomaram parte nn rodeio
realizado ha dias no "Madison Square Gardcn", de Nova York, offcrccem suas armas para o Comitê de
Dfffsa das Cidades Inglezas, como querendo affirmar que, na actual emergência, a voz do sangue une todos

os descendentes da raça anglo-saxonlca na defesa do sou patrimônio cultural e material.

DANSAS TROPICAES — Af firmam, os entendidos na arte de Terpsj-
chore, que a nimba está cedendo lugar a "La Conga", que náo pa,sa,
realmente, dc uma variedade sua, porém, mais cstylizada c extravagante.
Existem, porém, os que se embeveciam, ainda, ante a musica c a dansa que
lembram o cair da tarde num paiz tropical, com as suas palmeiras esguias
baiiando sob a cadência amena do vento. Prova disso c o nosso "clichê :
Rosário c Antônio, bailarinos sevilhanos, a maior attracçao, actual, dos

cafés nocturnos dc Nova York, dansam uma rumba, rythmada pela
famosa orchestra typica de Xavier Cugat.

•
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ASTROS EM DESCANSO — Geralmente, aproveitam os artistas cinema-
tographicos as suas férias para viagens por paizes que ainda não cònhc-
cem, assumindo, então, a excursão, duplo objectivo: recreio c instrucção.
E, entre os maioraes de Hollywood, innumcros sáo os que preferem os
paizes sul-americanos para as suas "vaccacions", notadamente agora,
dada a situação na velha Europa. Náo pensam assim, porém, Ann Shcrldan
e George Brent, surpreendidos por uma objectiva indiscreta durante uma

estação de repouso que fizeram no litoral californiano.

MODAS DE HOLLYWOOD — Dizem que a mulher bonita c que tem gosto
para se vestir, consegue, facilmente, tudo quanto deseja do homem. Quefaria o leitor se Priscilla — a formosa integrante da celebre irmandade
Lane — lhe apparecesse — vestida com esse maravilhoso modelo para a

noite — e lhe fizesse um pedido, por mais absurdo que fosse?

5.-''


