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' O MELÍÍOE," NEGOCTO
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Na terra heróica dos pampas
Q-,kro rrx avnansãc riac* iHáne ris-» moer ati ca g a campanha eleitoralSobre a expansão das idéas democrática e a campanha eleitoral

nos municípios - fala o sr. Baptista Luzardo - A lição
da democracias argentina

O "Di-irio Nacional" Toi hotilem rjs; o muitch em qiíe a nossa vi-
jrir.l.-velnienta stiriJroeudido com otoria' foi retumbante,

a visita de Baptlst-i Luzardo. O Como Fabc, <con_o candidato a
vilr.-ante representante do Partido intendente'pelo municipio de Uru-

¦--'-"-¦¦ 
guayana. o fui ao Rio Grande es-

E ali mo achava quando
Llli2.ta-.o_ do Rio Grando do Sul
na Carnava Federal chegou pela
manhã a S. Paulo e a noite seguiu
para o Rio.

_.ía„, mesmo assim cia corrida,
nã,; ò..l:"OU de vir á nossa rcdac-
ça-.i dvístàr-sé com os amigos e
ndralraíorc:', qv.a pòsi-UÓ nesta ca-
sa. A su.-1. palavra encontrou aqui
um ambiento de impaciente curió-
ulcláde pelas novidades que elle
trcíaia cio seu Estado. O Ria»,Gran-
üe do Sul ti hoje ura quartel iiicom-
paravel onüü as armas da reacção
poütioa estão sempro em uctivi-
tíade. Actu-almer.te, vefificam-so
ali os grandes pleitos intenden-
cláea; para renovação das Cama-
ras Municipaes, o sá quem não
acompanha com interesse o que se
pá-_ no Bra3il uão terá. tido sen-
timento do profunda admiração
pela gente gau'cha, sempro anima-
da do sentimento do civismo que
representa uma fortuna tradicio-
na! da sua _rrcoideza moral, nes-
r.3, hora em que in:'. uma das mais
",3l!ns a.flrmaçõos de ardor pa-
tríoticd' que já sé verificaram no
B'rásil. Baplisla Luzardo vem ain-
«.a sob a profunda impressão que
oà embatas eleitoraes provo*caram
uo seu espirito e traz viva a cham-
ina de enttíusiasmo que entre pe-
ia actividade politica dc sua terra.

À sua pre.-c-uça em nossa redac-
cão não podia passar como uma
visita apenas com quo a sua gen-
lileza nos premiava. Era preciso
ciue elle nos dissesse as suas im-
I-ressões da política de seu Esta-
cio, dos acontecimentos que se- tGm
desenrolado ali de agosto para
ci, desde o caso de D. Pedrito
rate accendeu ainda mais nos gau'-
chos o enthusiasmo com que lutam
contra a oligarchia quo vinha ha
tres dezenas de annos escravizan-
do a sua liberdade o asphixiando
a3 suas justas aspirações. Ba-
ptista Luzardo é um grande am-
mador. E' um homem cuja presen-
ça concorre para lançar o mais
vivo optimismo no espirito da-
quelles que o cercam. A gera-
cão nova do Brasil precisa olhar
com muita attenção o perfil deste
batalhador. Forque elle tem uma
expressão de força moral que edi-
fica.

A' manifestação da nossa curió-
sidade, Baptista Luzardo attendeu
promptameute.

E emquanto nós o ouvíamos
com attenção, elle se poz; a falar
com enthusiasmo das impressões
que traz do Rio Graude do Sul.

FALA BAPTISTA LUZARDO
 Venho da minha terra mal3

do que nunca admirado do civis-
mo dos meus conterrâneos. As
eleições que ali se realizaram e
ainda estão se realizando, desper-
tam tim enthusiasmo de que mão
ha memória r.a historia do Rio
Grande. O Partido Libertador está
demonstrando qüe constitue uma
força admirável cuja organização
constitue uma garantia de quc nós
realizaremos as nessas aspira-
ções. Nunca o Rio Grande do Sul
se levantou num movimento tão
vibrante o generalizado como este
que lhe siacode agora todas as
energias cívicas. O Partido Liber-
tador tem empenhado uma luta
grandiosa contra o Partido situa-
cionista. Basta di.:er, paru se ter
idéa do que seja esse emhatc, que
em todos os municípios do Estado
onde já se realizaram eleições fo-
ram efeitos candidatos libertado-
res. Nem um unico municipio
existe em que não tenha sido vi-
ctorioso pelo menos um dos nos-
ros candidatos. São muitos os mu-
nicinios em qiu dos novo cândida-
tos " eleitos quatro são libertado-

ções. E ah -..- .
gado ao auge e a victoria do-Par-
Pedrito, o enthusiasmo tinha che-
pceialmcnte para assistir á3 elei-
explodiu o caso .sensacional de D.
lido Libertador era c3magadora.

O conselho, ante a esmagadora
victoria réunlu-so e dou um golpe
inesperado e absurdo, que ievan-
tou a mais viva indignação. O
Conselho lUir.ullou diversas sce-
çõos, fazendo com qne o candidato
maia votado passasse a ser o me-
nos votado, o que, de accordo com
o artigo 4." da lei eleitoral daquel-
le município, constitue motivo de
nullldade. E, entretanto, n eleição
se realisou com a presença de um
emissário do governo, e correra
sem nenhuma irregularidade, não
tendo sido feito um unico protesto.

O solpo contra os libertadores
dc D. Pedrito ecoou profundamente,
cm todo o Rio Grande. Nós não
o consideramos como um caso lo-
cal, porém como um golpe cindo
cm pleno' coração do Partido! -A
reacção quc se armou no seio do
eleitorado revoltado de D. Pedrito
repercutiu em todas as cidades do
meu Eslado, criando uma agitação
impressionante. A impressão de
revolta que elle provocou manifes-
tou-se profundamente no Rio, em
São Paulo c em Pernambuco. Com-
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BAPTISTA LUZARDO

pre-endendo a gravidade do gesto
ilo Conselho de D. Pedrito e ava-
liando as conseqüências lastima-
veis eme elle poderia ter, o presi-
dente do Estado passou uai tele-
gramma ao referido Conselho, ma-
nifestando-se contrario ao se"d ag-
to brutal.

O Dlrectorio do Partido Liber-
tador reuniu-se em Porto Alegre
no dia 20 de agosto e em nota
ene-gica proclamou que confiava
na palavra de honra do governo,
na sua austeridade e na majesta-
de da justiça. Hoje este caso esta
sendo julgado pelo Supremo In-
bunal de .Iustiça do Estado e den-
tro de poucas horas estará resol-
vido.

EM CAMAQUAN E S. MIGUEL
Agora preciso referir-me tam-

bem a outro municipio onde a" lu-
ta>fol mais intensa e a nos3a vic-
toria completa, é S. João de Ca*
maquan ,onde a eleição correu sob
uma ptmospherade extraordinário
enthusiasmo. Podo-se. fazer uma
idéa do que foi- a luta .ali pelo
resultado que ella teve, cabendo-
nos a victoria por uma dlíferehça
dc 2 votos apenas, pois obtivemos
914 votos contra 912 do governo!

Em São Gabriel a eleição se rea-
lizou a 15 de setembro, foi feita
num ambiente irrespirável, sendo
a luta de uma violência, que se pó-
de avaliar sabendo-se que ella eus-
tou a vida de cinco pessoas, em-
quanto ficavam feridas onze. Em
São Gabriel a victoria nao poderia
ter sido dos nossos adversários,
pois, desde o tempo do borglsmo.
ali contamos com a maioria do
eleitorado. ."Mas o pleito foi uma1
verdadeira bacchanal; nfto se res-
peitou o direito do voto e a.liber-
dado dos cidadãos. O presidente
do Estado mandoii como seu re-
p.resentante para assistir ao reco-
niiechnento o secretario do Inte-
rior, dr. Oswaldo Aranha, que ali
permaneceu quatro dias. .O pr6si-
dente da Junta apuradora teve. um
gesto inexplicável em virtude do
qual eu tive, como procurador do
candidato, a palavra cassada. De-
ante do ihnominavel attentado, _ o
próprio secretario do Interior não
se conteve, manifestando-se em
severas criticas contra o gesto do
presidente da Junta.

VICTORIAS GARANTIDAS
Mas em todos os municípios

como ou assignalei, tivemos victo-
rias, não havendo ura unico em
qun não tivessetnoa eleito ao me-
nos um candidato. As eleições
estão continuando, porque no Rio
Grande, como so sabe. os pleitos
municipaes não se realizam no
mesmo dia em todos os munici-
pios, como aconteco nos outros
Eslados da Federação.

Dos municípios em que não se
Tealir.aram ainda as eleições, mui-
tos temos em nossas mãos, como
S. Sepé, Santa Cruz,' Cocopeva,
etc., onde a nossa victoria é uma
cousa liquidada, '

Amanhã teremos uma eleição
agitadissimaéjn'.Taquara, que lica
na zona da eólonla allema, o onde
teremos, sem duvida, a victoria
dos libertadores.
A LUTA ESI TODOS OS MUNI-

C1PIOS
Ell preciso dizer ainda que om

ledos os municípios ' dó Estado,
de acçôrdó com os preeaitos dos
estatutos do no.iSo partido, nós
pottCrirtetnoR ás .urnas,, não nos
preoecupandn se vamos soffrer
uma derrota. Não nos aleinort-
zam as derrotas. Pelo contrario,
desejamos que ellas constituam
om motivo para que mais recru-
desça o nosso Pittlui3ias.no na
luta renhida em que nos achamos
empenhado;!. Nós consideramos
qno os municipio» suo a cellula
do organismo político, portanto,
vamos exercer a nossa actividade
em cada uma dellas para asaim
podermos dominar, depois, lodo opodermos dominar, uepois, ioao

Poderá o sr. nos dar a sua organismo constituído por ellas
.•»._ ,_«. *i(.O.l1.1./1n .___-.. _1_!át -..;_! «— s.r.,1inirpressão a respeito do resultado

do julgamento? .Deante do caso cm si, de-
anle da manifestação da opinião
publica e dá imprensa, e como es-
tou seguramente informado por ai-
t.a individualidade que priva nas
rodas do governo, que o presiden-
te Getulio Vargas considera no ca-
so do D. Pedrito jogar-se a honra
do seu governo e a tranquillidado
do Rio Grande do Sul: e conside-
rando, finalmente o que elle refe-
riu na sua mensagem, estou-certo
dc que a esla hora o Supremo Tri-
bunal de Justiça do Estado já re-
solveu o caso reconhecendo o di-
reito dos nossos correligionários

piacícâbâ emIsíâbo de
PROIECTAM-SE VIOLÊNCIAS EM XARQUE ADA

\r, mentiras dt) "Correio" e do sr. Cynllo
mentos democráticos. O delegado

PIRACICABA, 20 (Do corres-
pondente do "Diário Nacional''. —
Verificou-se hoje mais uma violên*
cia do delegado Cataldi.

Os eleitores da fazenda do cel.
Bento Ferraz de Arruda, velho po-
litico do tempo da monarchia ciue
?-i conservara afastado das lutas
partidários ate o apparecimento do
i"*..rtido Democrático, vieram a
cidade buscar os seus titulos elei-
lorass. Transportaram-se num ca-
mlnliáo, que trazia um distintivo
democrático no radiadòr.

Quando dc volta para a fazen-
da, o delegado de policia, cercou
o caminhão na estrada, intiman-
do o seu condutor a tirar o dis-
tintivo. Os democráticos não at-
tenderam. Passou ás ameaças,
mas os democráticos conscios.de
sous direitos tocaram o caminhão,
sem se importar com o partidaris-
mo da autoridade atrabiliária...

EM XARQUEABA
Nosle districto o P. R. P. pre-

para qualquer cousa do muito gra-
ve contra a liberdade eleitoral no
próximo pleito. Para isso, alugou
um prédio e designou-o para func-
clonamento da secção eleitoral do
districto. Em frente installaram o
quartel do policiai, tra.nsperindo-0
da parte velha da villa, onde sem-
pre e3tove. /

Ahi se vê claramente o que pro-
jecta o agrupamento politico do
Br. João Sampaio, a quom o povo
desta cidade aponta como respon-
savol por todas as violências ul-
timamente verificada..

Aeeresce ainda que a mudança
do predio onde deve funecionar a
recçáo eleitoral foi feita contra a
la-.tra da lei, eme dispõe vigorar
por um anno a indicarão do local
pai'a as eleições, só permittindo
a mudança no caso de ruina do
predio.

E isto mesmo mediante visto-
ria.

AS PRISÕES'
í. Continuam as prisões de ele

de policia passou a agir á noite,
isto porque durante o dia, conse-
ETiem as suas victimas prompto
remédio, recorrendo ás integras
autoridades judiciarias.

A' noite, o recurso do "habeas-

corpus" encontra difficuldades que
o tornam moroso. Emquanto isso,
as victimas de suas truculencias
ficam presas.

Ao amanhecer solta-as.
Agora á noite, ao ' sahir do

Clube Democrático acaba de ser
preso, sem qualquer motivo, o sr.
Alberto Gorvástolc.
NOVAS AUTORIDADES PARA

SALTINHO E XARQUEADA
A nomeação de dois segundos

tenentes para delegados .le Salti-
nho c Xarqueada, deixou apreen-
nho e Xarqueada, deixou appreen-
dados. . '

E' mais uma medida r.uggenda
pelo sr. João Sampaio contra a li-
herdade desses districtos.
O Sr. CYRILLO E O "CORREIO"

O "Correio Paulistano" e o sr.
Cyrillo continuam a affirmar que
no conflicto entre estudantes aqui
verificado ha tempos, quem dis-
parou o primeiro tiro foi o presi-
dente do directorio democrática
local.

E' uma mentira, que brada aos
céos.

Basta lembrar que o presidente
do directorio democrático local ó
o coronel Aquillno Pacheco, nona-
genario, que 6 alvo da veneração
de toda Piracicaba.

O unico democrático envolvido
nesse conflicto, a quc os perrepis-
tas insistem em emprestar cara-
cter politico, foi o sr. Luiz Dias
Gonzaga. E e3so me3mo foi Im1-
pronunciado pelo juiz' da comarca,
àttendendo ao que requererá o pro-
prio promotor publico, que nSo é
nem poderia ser democrático..'.

Inútil, pois, a insistência dp
orgam officlaL Como elle é, po-
rém, o orgam da mentira, está

- certo. •

A nossa luta eleitoral em cada
um dos municípios do Estado,
nós a consideramos como uma
(.".iseneia absoluta no pro-rramma
do educação politica quo tomos
de executar para podermos alcan-
çar a nossa finalidade. Estas lu-
las são ainda preparativos que
realizamos com todo o enthusias-
mo e com a maior energia para
a r-rande parada, a parada geral
que so verificairá em 24 d. íeve-
reiro, para a renovação da As-
sembléa do Estado.

Deanto da nossa campanha e
das victorias que obtivemos o
que ainda obteremos nos pleitos
municipaes"; podemos acreditar
com a maior conliaiiça na força
do Partido Libertador que vem
so juntar no scenario politico do
paiz ao Partido Democraticb Na-
cional, agremiação que vae mar-
chando victoriosa em todos os
pontos do Brasil, para se tornar
muito em breve uma força inven-
eivei1, a mai3 viva promessa de
grandeza do Brasil.
O GOVERNO DO SR. GETULIO

VARGAS
1. qual a sua impressão do

governo do presidento Getulio
Vargas?

E' do .iustiça reconhecer que
o actual presidente do Estado se
empenha, em cumprir as promes-
cas feitas na sua plataforma. As
difficuldades com que tevo de lu-
tar no começo foram considera-
veis. Basta dizer que elle teve de
vencer a rotina implantada no
Rio ("trandn dq Sul raereô de 25
annos de domínio da autocracia
do sr. Borges de Medeiros. Eu
pe-áo falar eom imparcialidade
do governo do sr. Getulio Var-
gas, pois que por oceasiâo dos
acontecimentos de D. Pedrito,.
tive opportunidade do pôr á pro-
va a legitimidade das prc/.ssas
do sr. Getulio Vargas com o se-
vero teiegramma que lhe endere-
cei pedindo providencias sobro o
caso, ao qual ello respondeu so
compromettendo a tomar todas as
providencias.

BÔA ADMINISTRAÇÃO
Sob o ponto do vista adminls-

tratlvo, tenho lambem o dever de
proclamar quo ello está fazendo
um bom governo, bastando citar
as principaes realizações do seu
período governamental para se
convencer da justiça da minha
alfirmação: o desenvolvimento da
cultura do trigo, a questão do
•carque, quo tanto interesse des-
pertou no Rio Grande do Sul, o a
revisão das estradas de ferro.
Além desses empreendimentos é
preciso citar o accordo para a
nbertiira do Porto de Torres e a
criação do Banco Hypothecario,
velha aspiração qne acaba de se
realizar. O sr. Getiilio Vargas
promette também para breve a
reforma da Saúde Publica,

No Rio Grande do Sul ha ago-
ra um unico dp-i*"" » "Ue seja
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-CONSTRUA HOJE-
COM O NOSSO AUXILIO FINANCEIRO

v . 
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CASADOS SEbS

.aspiração mais justa de um bom chefe de familia é possuir a sua

própria casa, idealisada, pro.jectada e construída inteiramente ao

seu gosto. E' lógico que assim seja.

V. S.' já estudou a possibilidade de resolver esse problema, na appa-

rencia tão difficil, mas na realidade, de fácil solução?

Porque não constróe a sua casa?... Além da satisfação de a fazer

de accordo com as suas concepções artísticas e com as suas necessidades

praticas, ha outro factor importante a considerar.: a ECONOMIA que cada

um pôde realisar ELIMINANDO LUCRO DE TERCEIROS

Estude a possibilidade e a conveniência dc comprar um bello lote de

terreno no Jardim America ou em Pacaembu", onde V. S. te™ garantias ab-

solutas, o com o nosso auxilio financeiro, mande construir, pelo en-enheiro

da sua preferencia, a sua própria casa.

Graças ás facilidades que lho offevecomos, o custo ficará cm pouco

mais ou menos o preço do aluguel mensal.

.-.gora e a época boa para construir: não protele por mais tempo a

reí-lisação deste desejo innato, não apenas seu, mas de toda a sua familia.

SÁO AS SEGUINTES AS VANTAGENS QUE ESTES

BAIRROS OFFERECEM:

JARDIM AiVlERICA
Locallzaçüo saudável. Acha-se no mesmo

nivel da Praça do Palriarcha. Jardins luter-
nos, armamento modelo, água, gaz, luz eiectn-
ca esgoto, drenagem, tel.*phonn, fino clubo
esportivo, facilidade do transporte por diver-
eas linhas íi. bonde e do auto omnibus. E utn-
vãmente sora ligado pela jVvc.ilda Anhanga-
baliu" no centro da cidade.

Preros- - 00. o metro «_., lotes a partir do

5(1:000?. Entrada minima de 1:800. o presta-
ç,üeH do í!S0?000 mensaes, com direto a cm-

prestlmq para construcção.

PACAEMBU'
Situação privilegiada entro 03 Avenidas Pau* -

lista, Angélica, Hyglehopolis e Perdizes. To-

pographia Ideal, armamento modelo, água,

Ea„ luz electrica, esgoto, drenagem, telephone

o grande facllldnde do transporto por melo da.

10 linhas de bondo e diversos dd auto oltinlbus.

Preços a parlir de GO.000 o metro q., lotes

cie 2ü:000.. para cima. Entrada minima 1 "MO**

e préstaçüeM do 2O.$000 mensaes, com direito

a empréstimo pnra construcção.
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PLANTAS E INFORMAÇÕES:

City oi San Paulo ímprovements & F. L. Lo. Ltd.
SECÇÃO DE VENDAS:

caixa UIO ¦.LIBERO B A D A R O ' 50
CAIXA, 111U i. ^ 

VIATRIZ EM LONDRES , '
TEL., 2-1S70

•ALTO DOS PJNHtítROÍ"!
anSOOO por metro quadrado
Lotes rtesde . . U:72O..O00

v v,"" r
Outras propriedades-nossas-ii vcnila:

ALTO DA LAPA
20$ a 35. por metro quadr.
Lotes desde . • 9:720.000

BELLA ALLIANÇA
15$ a 245 por metro quadr.
Lotes desde . . . pUSOÇOOO

VILLA NOVA TUPY
aos e 50? per metro quadr.
Lotes desde ... ... 21:860Ç00(J .

VILLA ROMANA
20SOOO por metro quadrado
Lotes desde . . , 6:000.000

:.•*"•*>'
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Explodiu um paiol de pólvora em Deodoro
RIO, 20 (H.) — Acaba de dar-se

uma grande explosão em" um paiol
dc pólvora de Deodoro, parecendo •
haver mortos e feridos.

O desastre oceorreu pouco depois
Jas 7 horas, tondo seguido para o
local varias ambulâncias da Assis-
tencia.
A EXPLOSÃO COMMUNICA-SE

RIO, 20 (II.) — Os 'Bombeiros do
Meyer, Campinho e Realengo, se-
guiram para o local da explosão
que fica na estrada do Camboata.

A explosão deu-se exactamente
ás 19 horas e 40, communicando-se
o íogo em derredor. O paiol onde
se deu o desastre era construído
dentro de uma trincheira natural,
medindo 8 metros.

sempre assegurada a ordem e que
se mantenha o respeito aos direi-
tos dos cidadãos, afim de que to-
dos contribuam para que o nosso
Estado realize a sua finalidade
dentro da Federação.

Os bombeiros continuam traba-
lliando activamente;

Desoonhoee-so no momento em
que escrevemos, a extensão do de-
sastre, mas parece que não houve
victimas.

OS PREJUÍZOS SOBEM
A í!aS0:000§000

RIO, 20 (H.) — N5_ houvo fe-
lizmento victimas possoaes no áe-
sastre da estrada de Camboata.

As primeiras noticias que che-
garam do local ao centro da cida-
de, com o podido urgente do soe-'corras, faziam prever que ali oc-
correu um grande sinistro, com
mortes e feridos.- Nem explosão
houve, como se suppuzera a prin-
cípio, mas, um incêndio no paiol
da pólvora do deposito central da
directoria de material bellico do
exercito.

Esso deposito fica situado á cer-
ca de 5 kilometros da estação de
Deodoro, na Estrada de Ferro Ceri-
trai do Erasil e compoeni-se de 14

mmttmminmmtsxm uim»a« ww.

r-aioes. O incêndio devorou Intel-
tamente a' pólvora que guardava
21 toneladas dessa matéria expio*,
siva chegadas recentemente da
Eurapa, no valor de .800:0005000.

O custo dosso paiol, construído
ha pouco tempo era de 60:0005000,
de .forma que os prejuizos mate-
riaes são estimados exactamente
em 360:0005000.

Áccudiram ao local os bombeiros
do Realengo, Campinho o Meyer,
que trabalharam sob o commando
dos tenentes Mello o Artliur. A As-
sistencia do Meyer também com-
pareceu, não havendo necessidade
de seus serviços. I

Os bombeiros não puderam che-
o-or ao local com o seu material, o |
fogo foi extinto penosamente com
baldes de água e outros recursos
menos poderosos, vindo a desappa-
recer - completamente depois ãsx-
meia noite._— (*)—:
Dr. Augusto Ferreira de Cas-
tilho e José Maria de Azevedo

ADVOGADOS
Pr.""" da Sé, 34. (3obreloja) —

Telsphone: 2-3280

Freddi, o reprobo
RECEIOSO, NAO CHEGOU

A BUENOS AIRES; FICOU
EM MONTEVIDEO

RIO, 20 (H.) — Noticias che-

«radas de Buenos Aires informam
ter chegado ali hontem a sra.
Freddi, esposa do ex-director de
"II Piccolo" de São Paulo, que,
segundo o secretario da embaixa-
da da Itália em Buenos Aires, fl-
cou em Montevideo, receioso de

qualquer hostilidade por parte dos
buenairenses, pois alguns jornaes
argentinos publicaram contra elle
vários artigos.

Ao mesmo tempo, um jornal ca-
rioca insere a seguinte nota:

"Segundo informações que obti-
vemos junto á embaixada da Ita-
lia, soubemos que o sr. Luigi Fred-
di, ex-director de "II Piccolo" de
São Paulo, não esteve absoluta-
mente no Rio, como foi noticiado.
O referido jornalista embarcou em
Santos no "Zeelandia" para Bue-
nos Aires, onde ja se acha.

Quem eífectivamente esteve nep-
ta capital foi o sr. Mazzollni, con-
sul da Itália om São Paulo, qv.z
veio-esclusivamente para assisti:
ao baptizado de um filho do pm-
baixador Bernardo Attolico.

O cônsul Mázzolinl chegou po.a
manhã c no mesmo dia, á r.dito.
no segundo nocturno de luxo re-
gressou a São Paulo, tendo c.itr.-
do no Palace Hotel apenas pava
fazer "toilette".

.(*._ _
[DEPUTADO PAULO DE MO-

RAES BARROS
Chegou liontem a esta capital,

proveniente do Rio, o dr. Pr.ulo
de Moraes Barros, illustre depu-
tado democrático á Câmara Fe-
deral. .

Si exn. esteve & tarao na i-ule
do. Partido Democrático, sendo
muito cumprimentado.

A' noite embarcou o illustre
deputado para Ribeirão Preto.

A seguir visitara, em propa-
ganda, outras localidades do 3."
districto, de cujos núcleos demo-
craticos 6 digno repvosentantít.

ai àa. c
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A AGENCIA GERAL
da RUA DIREITA, N.<* 29.

paga com a máxima pontualidade todos os pre-
mios que lhe são apresentados. — Amável leitor,
quando qulzerdes tentar a, sorte, tende sempre
na memória que os bilhetes da AGENCIA GE-
RAL, da rua Direita, 29, dos srs. Antunes de
Abreu & Cia., são synonlmos de "sorte grande".

AMANHA FEDERAL Por 25000

20 CONTOS DE RÉIS
.QUARTA-FEIRA FEDERAL,

50 CONTOS
Inteiro 5$000; fracção 1$000

SEXTA-FEIRA S. PAULO

200 CONTOS DE RÉIS
Jogando 16 milhares

SÁBADO  FEDERAL  Plano especial

100:0001000
Jogando 30 milhares

Inteiro 205 ;meio 105: fracção 2$

200 CONTOS DE RÉIS
Integraes — Inteiro 20SOOO; meioa lOÇOOOj frac. 1$000

BILHETES PREMIADOS SOTOENXB NA
ANTIGA

AGENCIA GERAL
RUA DIREITA, 29 — CAIXA POSTAL, 77

ANTUNES DE ABREU & C.

OUE DIZ O LEITOR DA SUA RUA:
DO SEU BAIRRO?

As cartas que o «Diário Nacional» tem recebido provam a

.*™^.^^^

!

Froseguem aa queixas, que nos
enviam os leitores, contra falhas
e insufficiencias administrativas
desta muito leal e heróica cidade
de S. Paulo.

O inquérito quo o "Diário Na-
cional" instaurou, pois, se proces-
sa de maneiro que voe preenchen-
do as finalidades que o inspiraram
— isto é, divulgação de umas tan-
tas realidades tristes, de umas
tantas coisas lamentáveis que por
ahi se escondem, quosl sempro,
sob a mais algida indifferença dos
responsáveis pela vida da cidade.

Conclue-se com facilidade das
cartas que já temos publicado a
Indignação que lavra no animo da
população paulistana pela incom-
potência e desldia criminosa do
prefeito Pires do Rio, que, muito
preoecupado com problemas de
fundo decorativo, relega o plano

incompetência e desidia do governo Pires do Rio
para encurtar trajectos, homens, res desse abandonado bairro sao
mulheres e crianças expõem a vi- obrigados a conservar os jwela^calçar algumas ruas, mas de ma

neira tão precária que mezes após
necessita reformar o serviço, co-
mo aconteceu com a rua Ipane-
ma e em trecho da rua Almirante
Barroso.

A falta de agua é tambem um
problema para resolver, neste bair-
ro, apesar da Moóca ter em suas
proximidades duas caixas para re-
tenção do liquido, uma na rua Ta-
quary e outra na ma Siqueira
Bueno.

Diariamente clama-se contra a
carência de agua. A Prefeitura
podo e deve abrir alguns poços
hartezianos que supprlmam essa
falta, contribuindo assim para a
hygiene da Moóca.

E por falar em hygiene, é evi-
dente o crescimento deste bairro,
que já se extende assombrosamen-
te para as partes altas, hoje deno

secundário o.s verdadeiros interes- minadas Alto da Moóca. Pois quem
girar um pouco por esta zona

ENCERROU-SE A «SEMA-
NA ANTI-ALCOOLICA»

Falaram os drs. Clemente Ferreira, Pa-
checo e Silva, Edgard Braga e Mar-

condes Vieira
Com a sessão solenae hontem

realizada no salão nobre do Jar-
dim da Infância, encerrou-se a
"Semana Anti-alcoolica", a segun-
da organizada pela Liga Erasilei-
ra de Hygiene Mental. Desde o an-
no passado que a Liga vem fazen-
do a propaganda da abstinência
de bebidas alcoólicas o se a "Se-
mana" de 1927 foi como que um
ensaio de trabalhos, a que findou
hontem, teve, durante os seus
dias, um pouco mais de actuação,
propaganda mais efficoz e maior
cunho de realidade.

As palestras efíectuodas nas es-
colas pelas educadoras sonitarios
devem produzir bons frutos. A
propaganda por meio de folhe-
tos, elucidativos do perigo a que
o homem se expõe entregando-se
A bebida, tambem foi muito acer-
tada.

Ma3 não basta a palavra. E'
preciso a acção.

Acabam os medicos e professo-
res de demonstrar a miséria moral
e physica que o nosso povo sof-
fre, devido ao álcool. Venha o po-
der executivo agora corpori-
zar em leis tudo quanto é necessa-
rio fozer para salvar a raça caie
definha.

A SESSÃO DE ENCERRA-
MENTO

Perante regular assistência, no
salão nobre do Jardim da Infan-
cia, reuniram-se os confereneistas
convidados para o acto de encer-
ramento da "Semana Anti-alcoo-
lica".

Assumiu a presidência da mesa
o sr. dr. Figueira de Mello, presi-
dente da Sociedade Paulista de
Hygiene, quo teve a secretarial-o
o dr. Mendes de Castro.

Em outros lugares, os ars. drs.
Cantídio de Moura Campos, Cie-
mente Ferreira, Pacheco e Silva,
Marcondes Vieira e Edgard Bra-
ga.

Aberta a sessão, foi dada a pa-
avra ao sr. dr. Clemente Ferreira,
íue dissertou sobre a influencia
lo álcool na porcentagem dos tu-
otreulosos.

O seu trabalho foi bastante
apreciado, revelando números for-
cnidaveis que bem mostram quan-
to o álcool fornece victimas ao vi-
ius da tuberculose.

O dr. Pacheco e Silva, director
lo Hospital de Juquery, apresen-
ou duas peças de cérebro humano,

que propositadamente trouxe do
hospital para que a assistência
melhor compreendesse, examinou-
do-as, como era nefasta a obra
do álcool.

Com a mesma intenção faz pas-
Bar algumas projecções que apre-
sentavam alcoólicos tornados lou-
cos.

Adsim, viu-se o aspecto da um
homem com allucinações visuaes
terroristas ou alcoolismo agudo;
um outro, com alcoolismo crônico;
a photographia de um pae alcoo-
lico crônico cujos dois filhos re-
ceberom a tara e ficaram um, em
estado de imbecilidade e o segun-
«So em idiotice completa. O con-
ferencista explicou que, desde o
pae ao segundo filho, todos foram
Internados no Hospital do Juque-
ry porque a familia os não podia
supportar em casa.

Seguiu-se a photographia de
duas meninas degeneradas e idio-
tas, por via de terem recebido al-
cool no aleitamento e, por ultimo,
mais duas projecções de um ce-
rebro e um cerebello, ambos com
hemorrhagias motivadas pelo al-
cool que os seus donos bebiam.

Falou em seguida o dr. Edgard
Braga sobre "Heredo alcoolismo"
e o dr. Marcondes Vieira, que fez
o elogio dos trabalhos da "Sema-
na Anti-alcoolica" e acabou por
apresentar uma proposta de no-
mes de medicos, os quaes irão
constituir a futura commissão
orientadora dos trabalhos a fazer
para uma real campanha. Propoz
tambem que, para esse facto, o
Estado fosse dividido em sectores

. e sub-sectores, para que a propa-
ganda pudesse ter resultados mais
práticos.

Os nomes dos seus çollegas pro-
postos foram os seguintes: — drs.
Waldomiro de Oliveira, director do
Serviço Sanitário; Amadeu Men-
des, director da Instrucção Publi-
ca; Pacheco e SUva, presidente da
Liga Paulista de Hygiene Mental
e director do Hospital de Juque-
ry; Figueira de Mello, presidente
âa Sociedade Paulista de Hygie-
ne; Cantídio de Moura Campos,
presidente da Sociedade de Medi-
cina e Cirurgia; Alcântara Ma-
chado, presidente da Sociedade de
Mellclna Legal e . Crimioalcsfjs;

Pedro Dias da Silva, director da
Faculdade de Medicina; Ludgero
da Cunha Motta, presidente da So-
ciedade cte Biologia e Hygiene; F.
Borges Vieira, director do Insti-
tuto do Hygiene; Arthur Neiva,
director do Instituto de Biologia;
Afranio do Amaral, director do
Instituto de Butantan; José Au-
gusto Arantes, director do Hos-
pitai de Isolamento; José Lopes
Ferraz, director da Polyclinica
Paulista do Circulo Esotérico e o
presidente do Centro Acadêmico
Oswaldo Cruz.

Não havendo mais oradores ins-
criptos o presidente encerrou a
sessão, depois de ter agradecido
a todos quantos cooperaram com
a Ligo na "Semana Anti-alcooli-
ca".
A CONFERÊNCIA PARA AS

NORMALISTAS
Ante-hontem, no Jardim da In-

fancia, a senhorita Maria Anto-
nietta de Castro, realizou para as
normalistas, interessante conto-
rência, da qual publicamos a se-
guir a parte final:

Na taça do álcool, esconde-se
um monstro abominável, prompto
a opoderar-so dos corpos e dos
espíritos e a lançar suas garras
no presente e no porvir.

Além dos estragos materiaes
que o uso immoderado do álcool
produz, pensemos nos estragos
moraes, nas tragédias do lar.

O alcoolismo pôde levar ás ve-
zes, o individuo e a familia a mais
negra das misérias moraes e ma-
terlaes.

O poeto persa Omar Kayan que
cantou em versos magníficos os
deleites enganosos do vinho, via
estrellas no fundo das taças trans-
bordantes de álcool. Digamos an-
tes, que no fundo das taças vasias,
ha, somente, cinzas das estrellas
do espirito e da vida, consumidos
pela chamma devoradoro e insi-
dioso do álcool.

Urgo, pois, o combate ao al-
coolismo.

Dada a alta transcedencia da
campanha anti-alcoolica, a mulher
tem que ser a melhor aluada na
luta contra esse adversário temi-
vel, do qual ella é a primeira, qua-
si sempre, a soffrer as desastrosas
conseqüências.

EXHORTAÇAO A' MULHER
Digamos, pois com Miguel Cou-

to: "Daqui levanto uma exhorta
ção á mulher brasileira que pro-
teja os seus filhos contra o seu
maior inimigo".

Jovens!
A vós que sois filhas, que sois

irmãs, que sereis esposas, que se-
reis mães, ios dirigimos.

E' á vossa bondade innata, á
vossa profunda sensibilidade fe-
minina que recorremos!

Abraçae este bello ideal: o de
collocar toda uma sociedade em
guardo contro um dos perigos quemais a ameaçam e mais conspi-
ram contra a sua estabilidade.

Lembrae-vos que, no soude de
vossos irmãos, de vossos paes, de
vossos esposos, de vossos filho,
nos seus bons costumes, na suo
virtude, no seu talento, reside o
segredo da indissolubilidade desse
vinculo de familia que a todos nós
depura o coração. Ahi tambem re-
side o segredo da formação de uma
democracia, cujos cidadãos sejam
sempre livres e fortes.

A vós que sereis professoras,
as formadores do cidadão, nos di-
rigimos tambem!

Já o d!sse Franco da Rocha:"um. dos meios de diminuir o al-
coolismo está nas mãos dos se-
nhores professores de escola pri-maria e secundaria; faz-se mister
enxertar, fundo, no inconsciente
da criatura humana, o pavor pelasbebidas alcoólicas".

E Hermeto Lima: "Deve-se en-
sinar nas escolas o perigo do al-
cool, como se ensina a gramma-tica e a arithmetica, para que o
alumno fique conhecendo esse
monstro que concorre para o cri-
me e para a loucura".

E Woodsworth: "A criança è o
pae do homem. Por isso a escola
deve ser um foco permanente de
propaganda da abstinência"."Ensinae pois, as crianças a se-
rem sóbrias. Lançae mão de todos
os meios ao vosso alcance — lei-
turas, exercícios, lição de cousas,
ensino por imagens, etc, para gra-
var, na cera molle que é o cere-
bro infantil, a legitimidade do an-
tl-alcoolismo. Fazei do homem
futuro um vibrante defensor da
temperança."

Emoenhae-yos na educação àa

sea da nossa conectividade.
De facto. Uma administração

mimicipal como esta não podo de
modo algum popularizar-se. Aban-
donando a urbo á mais desoladora
das situações, sem assistência de
espécie algumo, o sr. Pires do Rio
concorre decisivamente paro a for-
moção desso aura desfavorável de
criticas amargas contra a sua
actuação na Prefeitura de Sõo
Paulo, dispondo o povo contra a
candidatura de seu nome á rociei-
ção aconselhada pelo P. R. P. ...

Que os vereadores que as ur-
nas consagrarem a 30 do corren-
te, ao assumirem as suas funeções,
consignem no seu programma de
acção a maneira de sc i-esolverem
muitos e urgentes problemas indi-
cados através deste inquérito, é
o quo deseja á população de São
Paulo o "Diário Nacional", sem-
pro vigilante na defesa dos legi-
timos e reaes interesses da colle-
ctividade, systematicamente pos-
tos de banda pela engenharia in-
teressante do rr. prefeito Pires do
Rio ...

DIVERSAS COUSAS SOBRE
A MOO'CA

"Com a approximação das eloi-
ções municipaes õ justo que os se-
nhores candidatos a vereador fl-
quem a par do abandono em que
ora se encontram os bairros pro-
letarios o industriaes da capital.

E' uma injustiça que até agora
a Prefeitura vem commottendo
contra elles, que são 03 cjue mais
contribuem com impostos para os
cofres da municipalidade, contri-
buindo para o progresso da cida-
de, do Estado e da nação.

A Moóca se encontra no nume-
ro desses esquecidos arrabaldes.
E' ella um bairro puramente in-
dustrial, pois contem, como so sa-
be, grande numero de fabricas,
como sejam a Crespi, Antarctica,
Alpargatas, Labor, Clarck, Du-
chen e tres grandes tecelagens de
seda, estabelecimentos esses que
demonstram o grau de vitalidade
e a importância que a Moóca tem.

A Prefeitura devia naturalmen-
to acompanhar essa vitalidade, es-
se progresso do bairro, melhoran-
do-lhe os abastecimentos de agua
potável, calçando-lhe as ruas e il-
liuninando-as, criando-lhe uma pe-
quena praça ajardinada onde os
operários, que labutam de sol a
sol purifiquem os pulmões impes-
tados no interior das ilações.

Infelizmente os nossos dirigen-
tes pensam que o bairro opera-
rio nâo necessite de logradouros
públicos, que ao operário é vedado
o ar puro e indemne da poeira das
fabricas. Se assim não foro, a
Moóca ho muito tempo possuiria
o seu jardimzinho.

Não faz muito foi vendida á
Prefeitura uma grande área de
terreno, neste bairro, sendo uma
das condições da transacção cons-
tmir o governo da cidade, em tal
lugar, um pequeno jardim.

O sr. Pires do Rio, entretanto,
logo se esquecendo do que a que
estava obrigado fez construir nes-
se terreno um barracão destinado
a guardar os auto-caminhões e
materiaes empregados no famoso
calçamento de S. Paulo.

E no entanto, o local fronteiri-
ço ao ojckey Clube, muito se re-- commendo para a abertura de uma
praça ajardinada.

Outra cousa. Em dias de chuva,
a Moóca é uma lastima. Não pos-
suimos uma sede de esgotos á al-
tura das necessidades do bairro.

As águas, não encontrando"boceas de lobo", estancam-se em
diversas ruas, e muitas sem calça-
mento, -como a Conselheiro Laf-
fayete, a qual, ainda por cima, fi-
ca abaixo do nivel da rua Ipane-
ma. Quando chove, as enxurradas,
não encontrando sahida. esta-
gnam-se no isquina que formam
as duas vias publicas, até que o
calor do sol evapore as poças de
agua. Emquanto isso não aconte-
ce, innocentes crianças, aprovei-
tando o descuido dos paes, entre-
gam-se a brinquedos na lama, que
pouco a pouco se vae fazendo fé-
tida e pestilencial.

Depois do muitas reclamações,
a Prefeitura dá-se ao trabalho de

terá a impressão de estar pas-
seando cm uma cidade afastada
muitos kilometros da capital. Na
falta de esgotos, as águas servi-
das escorrem para as ruas, empo-
çando aqui e acolá, o como em ge-
rol essas águas são gordurentos,
provocam o ajuntamento constante
de moscas. Nota-se tambem ali
quo algumas casas de operários
assemelham-se muito com cochei-
ras. sendo certo que diversas dei-
las foram cocheiras, de facto! Não
temos fiscaes de hygiene que po-
nham fim a estes barracões sem
conforto, mas os temos para em-
bargor construcções lá nos con-
fins da Villa Bertloga, porque sa-
bem que ahi a cousa lhes é ren-
dosa...

A Prefeitura, deixando de lado
interesses subalternos, deve man-
dar collocar quanto antes "boc-
cas de lobo" na esquina da rua da
Moóca com a avenida Paes de Bar-
ros, evitando assim que a primeira
fique recoberta de lama nestes
dias de chuva, e mandar tambem,
nos dias de sol, um carro do irri-
gação dissolver a poeira medonha
que então ali se forma.

Desejo lembrar ainda aos nos.
sos futuros vereadores um gravi
perigo quo ameaça a moradores
inconscientes das immediações da
rua Gomes Cardim.

Essa via publica é cortada pela
Central do Brasil. Acontece que,

da diariamente na passagem pela
rua referida. Já fomos até teste-
munha de um horrivel desastre:
um comboio colheu sob as rodas,
nesse local, uma despreoecupada
criancinha.

Estes factos podem muito bem
ser evitados com a construcção
de uma ponte ligando, na rua, uma
c outra margem da linha férrea.
Ou então que se prohibe severa-
mente o transito pelo leito da Es-
trada.

GERALDO MARTINS.
FALHAS E IRREGULARIDA-
DES DO BAIRRO DE SANT»

ANNA
"Leitor assiduo desse conceitua-

do jornal, encontrei ha dias entre
as queixas de moradores dos dl-
versos bairros da nossa capital um
artigo referente ao bairro de San-
fAnna. Mas o seu missivista só
faz referencias ao Chora Menino,
deixando de parte o bairro de Sau-
fAnna propriamente dito.

Assim sendo, tomo a Incumben-
cia de apontar as maiores falhas
e Irregularidades que observei nes-
te bairro. Comecemos pelo princi-
pio:

Ponto Grande — De grande só
tem o nome, pois é tão estreita

CASA PASC
CALÇADOS DE LUXO _ GRANDE VARIEDADE

Ena Barão «Io Itapotlnlnea. 5  8. PAULO — Teleph. 7151
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PARTIDO DEMOCRÁTICO
Realizam-se hoje grandes comicios cm Juquery, S. Manoel,

Tietê, Jundiahy e na capital - Grande reunião em L.

de suas casas fechadas, para que
estas não sejam invadidas pela po-
eira. Em tempo de chuva, ficam
impossibilitados de atravessar as
ruas aquelles que não sabem nadar
ou que não dispõem de uma canoa.
Depois da chuva, vem o lamaçal e
o pobre diabo que é obrigado a
sahir de casa tem que enterrar os
pé3 até os tornozelos!

Illuminação — E' deficientissi-
ma. Existem ruas grandes e mo-
vinientadas que não dispõem de
um unico lampeão. E as que são
contempladas com esse melhoro-
mento, ficam ás vezes até ás 7
horas da noite á espora de que ei-
les sejam accesos pelos encarrega-
dos do serviço.

Bondes — E' um serviço desor-
ganizado. Os desgraçados que não
dispõem de um automóvel poro
suo locomoção, têm que ficar plan-
todos numa esquina, ás vezes lõ
minutos, sendo depois desse tem-
po contemplados com uma série
dessas immundas carroças, que só
andam aos bandos, quando podiam
ser melhor distribuídas, poupando
bastante tempo ao publico.

Diariamente encontra-se pelas
ruas a cavallaria da nossa policia,
que vae fazer exercícios no Campo
do Marte, caminhando lentamente

que não permltte a passagem de na frente dos bondes, atrazando-os
dois vehiculos. Faltando tambem
um grillo nella, para dirigir o tran-
sito, acontece ficarem os bondes,
muitas vezes, parados longo tem-
po numa das suas extremidades á
espera que passe toda a fila de
carroças e autos que \'6m em sen-
tido contrario.

Limpeza — Não existe. Ao pas-
sar um vehiculo levanta-se uma
nuvem de poeira fétida. As co-
cheiras e depósitos de lixo attraem
um numero considerável de moscas
que se tornam um perigo para os
moradores, além do incommodo
que lhes causam.

Calçamenvo — Só amostra, pois
das vinte e tantas ruas desse po-
puloso bairro, só estão calçadas:
Alferes Magalhães, Voluntários da
Pátria (em parte), Alfrdo Pujol
(em parte), Carandiru* (em par-
te), Coroa (em parte), o uma tra-
vessinha que vae da rua Marechal
Hermes ao Chora Menino, da qual
nâo me recordo o nome.

Em tempo de secca, os morado-

O 
"VALE QUEM TEM" j

Feliz o popular agencia de loterias — Rua 15 de Novem- í
bro n. 1-B, que ainda «juinta-feira vendeu o bilhete 48.307 <S
premiado com 20 contos na Loteria Federal, tem 110 seu 4
inigualável balcão os premiados dos seguintes sorteios: 4
AMANHA - FEDERAL — 20 CONTOS DE RETS j

S> QUARTA-FEIRA PRÓXIMA — LOTERIA FEDERAL 2

50 CONTOS DE RÉIS \
PL^NO POPULAR 1
Porpor 105000 — fracção 1$000 c

' G.a-felra — LUTEKíA DE SAO PAULO — 6.0-feira *

200:000$00O J
Jogam 16 milhares <

fc SÁBADO PRÓXIMO — POPULAR SORTEIO FEDERAL $

CEM CONTOS DE RÉIS l
Jogam 30 milhares *

Inteiro, 20$000 — Meio, 10S000 — Fracção 2Ç000 J
.«^???«???««?????????^•'''??????????????????????^

CONVIDAM-SE
AS EXMAS. DONAS DE CASA E DISTINTAS NOIVAS

Para apreciarem («le preferencia á noite) o elegante e harmonioso
conjunto de 28 peças de moveis finíssimos para moblliar completa-
mente uma residência e pelo preço de Rs. 6:500Ç00O

Expostos nas 3 vitrines da KUA XAVIER DE TOLEDO, 3, 5 o 7.

caracter e dos valores moraes da
criança orientando-a para as fina-
lidades superiores da vida, unin-
do-a em solidário enforco na luta
pelo bem e pela virtude.

Trabalhae pelo saneamento da
atmosphera da nossa vida collec-
tlva dos vapores viciosos que nu-
blam os espíritos porque, para ele-
var bem alto o edificio de nossa
democracia é preciso que as mãos
não tremam, que as cabeças não
vacillem, que os olhos vejam cia-
ro nos ares do presente sob a cia-
ridade, annunciadora do porvir.

Trabalhae para que a escola se-
ja a escola activa de vida, de
saúde, de energia, alegre, sã, que
de tal modo influa sobre o cérebro
de nossas crianças que jamais ne-
cessitem de uma taça de álcool
nem para afogar uma pena, nem
para iniciar uma empresa.

Criae, na mente da infância o
amor do Trabalho: — trabalhar,
trabalhar, sempre, sem outro im-
perativo que o mandato espiritual
de ser cada dia melhores, trilhan-
do a jornada do trabalho, do es-
tudo, do amor, do descanso, limr
pos de corpo e alma, em corpos
vigorosos e em alma sem vicios,
morae3 como deve quadrar ao ci-
dadão de uma democracia que de-
ve ser digna da civilização da
grande P**rla BrasIlMra.

ACCIDENTES NO TRABA-
LHO

A's 10 horas de honlem, na es-
tação da Moóca da S, Paulo Rail-
way o m.anobrista daquella via-fer-
rea João da Cruz Martinez Necca,
casado, hespanhol, morador á rua
Orville Derby, 28, foi apanhado pe-
la locomotiva n. 164. dirigida pelo
machinista íris Coelho.

A victima soffreu entorce da re-
gião tibio-tarsiana direita, sendo
mendicada na Assistência.

Quando trabalhava em uma
serraria da rua S. Joaquim, hon-
tem, ás 9 horas, o operário Santo
Zanini, solteiro, italiano,, residente
á rua Rocha Azevedo, 164, feriu-se
accidentalmente com um formão.

No posto da Assistência, onde se
apresentou, foi esse operário medi-
cado.

Na construcção do novo Mer-
cado Municipal, á avenida Canta-
reira, o operário Augusto Fortes,
casado, portuguez, morador em Vil-
la Bertloga, cahiu de um andaime
em que trabalhava, hontem, ás 11
horas, mais ou menos.

Na queda, Fortes recebeu diver-
s: s contusões pelo corpo, pelo que
foi soccorrido pela Assistência e a
seguir internado na Beneficência
Portugueza.

O pedreiro João Sotello, ita-
liano, de 40 annos de idade, viuvo,
morador á rua Julio de Castilhos,
211, quando trabalhva, hontem,
num prédio em construcção á rua
Felippe Camarão, 21, cahiu do an-
daime em que se achava.

Soffreu esse operário, na queda,
ferimento contuso na região ocei-
pitai, com descollamento do couro
cabelludo, pelo que foi medicado na
Assistência.

MARILLi
Dellciosor. bombons de frutas

PRAÇA DA SE", n.° 4
(«)

PROPRIEDADES ADQUI-
RIDAS

Foram adquiridas ante-hontem,
nesta capital, propriedades no va-
lor de 641:342$200.

CHOCOLATES
Morquiso do Sevigné, Menier Ja-
cquin, Nestlé, lvoller, Gnlln, Pet-
ter, Caillcr, Suchard, Marquls,
etc..

"Marilia"
PRAÇA DA SE', 4
(*)

O MUSEU AGRÍCOLA
O sr. secrotario da Agricultura

telegraphou a diversas municipa-
lidades nos seguintes termos:

"Inaugurando - se brevemente
Museu Agricola Industria Estado
o não desejando que esse prospero
municipio deixe de nelle figurar
com suas amostras de café rei.
tero meu telegramma de 13 setem-
bro findo, certo que não delxareis
attender tão patriótico appello. —
Saudações."

consideravelmente, atrazo esse que
é sempre remediado com uma ma-
nobra em meio do percurso, pre-
judicando enormemente os passo-
geiros que os esperaram no fim do
linha.

Creio que para espancar estupl-
damente o pobre povo nos seus co-
micios innocentes, não precisam os
cavallarianos de exercícios diários.

Serviço do omnibus — Este tam-
bem muito deixa a desejar. Não
observam horário. Andam sempre
com lotação duplicada. Esperam
longo tempo nos pontos para de-
pois partirem com excesso de velo-
cidade, atropelando quantos bipe-
des encontram pelo caminho.

Policiamento — Nunca existiu.
Ha pouco tempo, ao sahir de casa,
encontrei um pobre homem que ti-
nha sido assaltado no Carandiru',
o que andou mais de meia hora
apitando desesperadamente á pro-
cura de um policia a quem pudes-
se fazer queixa. Não encontran-
do nenhum, contentou-se em se de-
sabafar com populares.

Se eu quizesse apontar todas as
falhas existentes no bairro de San-
fAnna teria ainda de ir muito lon-
ge, e como já me estendi muito,
faça ponto, deixando que o mais
sejo relatado por outro cidadão.
— José M. Fonseca."

MELHORAMENTOS QUE A
LAPA RECLAMA

A Lapa, sr. redactor, é um cen-
tro que muito nos orgulha. As
suas ruas estão coalhadas de fa-
bricas de toda natureza, com um
desenvolvimento formidável. To-
davia, o nosso bairro se acha em
péssimas condições, quer sejam
ellas de ordem sanitária ou de
esthetica urbana.

Nestes dias de intenso calor nu-
vens de pernilongos se inflitram
pelas moradias, mormente ns do
zona á margem do Tietê. Não é
preciso dizer, pois, o perigo a que
está exposta a população ribei-
rinha.

E o calçamento? Até agora tem
sido uma utopia... Poças de agua
estagnada e podre existem em
quosi todas as ruas, como vivei-
ros de mosquitos e insectos porta-
dores de moléstias contagiosas.

Em summa, a Lapa reclamou
os seguintes melhoramentos:

l.o) Calçamento immediato de
ruas e largos, para que desappa-
roçam as poças de agua suja; 2.0)
Medidas de ordem sanitária, para
o extermínio de focos de insectos,
pois o lixo é despejado bem perto,
constituindo um sério e perma-
nente perigo; 3.0) Construcção de
um logradouro publico no largo
da Lapa (de largo só tem o nome,
pois mala se assemelha a um vi-
veiro de rãs), velha aspiração do3
lapeanos.

São estas, sr. redactor, as me-
didas que com maior urgência nos
Interessam. — Mario C."

O BELEMZINHO

-(*)-

PÀRIpUYNA
ÍINFALLIVEL

íra_ESTitó

PARA CABELLO E BARBA

Agua Figaro
Tfngu em castanho e preto, con-
eervando o brilho dos cabellos.(•)

O PROJECTADO REIDE
SANTOS-GENOVA

RIBEIRO DE BARROS PBETEN-
DE REALIZAL-O

RIO, 20 (H.) — Estamos infor-
mados que o aviador Ribeiro de
Barros persiste no seu projecto de
realizar o vôo directo Santos-Ge-
nova, não tendo ainda resolvido
definitivamente sobre quaes serão
os seus. companheiros de relde.

Como se sabe, esse aviador com-
promettera-se a fazer o referido
vôo por oceasião do relde do
"Jahú", levando a commlssão cen-
trai das 'homenagens aos pilotos
deste avião a abrir uma collecta
popular e a collocar em diversos
pontos movimentados desta capi-
tal, pipas onde eram lançados os
donativos para o novo empreendi-
mento.

Só no commercio o ministro
Muniz Barreto, presidente da Li-
ga da Defeza Nacional, que se
collocára á frente do movimento,
arrecadou, por intermédio do vis-
conde de Moraes, a importância
de 175:3905000. A pipa da Gale-
ria Cruzeiro rendeu, por sua vez,
a somma de 26:693?200. Uma ou-
tra pipa arrecadou com o produto
de vários leilões, a somma de
7:523*1370.

Existem depositados em dois
bancos do Rio e destinados ao
reide Santos-Genova, imaortancla
num total de cerca de 212":000$000.

O novo relde do aviador Ribeiro
de Barros está despertando gran
te interesse.

Devo affirmar, antes de tudo,
que no Belemzinho, onde resido ha
mais de vinte annos, os melhora-
mentos não correspondem em ab-
soluto ao progresso crescente e ao
augmento Bensivel de sua popula-
ção.

Essas fabulosas verbas para pa-
vimentação da cidade onde vão pa-
rar? Neste anno, aqui, somente
foram calçadas tres ou quatro ruas
das muitas que deviam receber pa-
vimentação. As ruas Fernandes
Vieira, Toledo Barbosa, Julio de
Castilho, Dr. Arthur Neiva, Serra
de Araraquara e Serra de Bragan-
ça, todas ellas.de principio a fim
cheias de casas, estando os seus
proprietários ha mais de dois an-
nos pagando a taxa de calçamen-
to, nâo foram até a presente data
calçadas, não havendo nem pen-
samento disso na Prefeitura.

Quando chove um pouco fora
do commum, seus moradores fi-
cam impossibilitados de sahir á
rua para trabalhar ou qualquer
outra necessidade, tal é o estado
"vensziano" em que ficam.
.Basta dizer que se algum mo-

rador dellas vae mudar e para fa-
zer a mudança procura inn carro-
oeiro que as conheça, este por ne-
nhum preço faz o serviço, pois sa-
be que "entra, mas não sae"!...

Na rua Herval, no trecho com-
preendldo entro a rua Silva Jar-
dim e Eloy Siqueira, quando cho-
ve, é impossível o transito "a qual-
quer pessoa"; se chove um pouco
fora do normal, "aquillo" offere-
ce um pitoresco aspecto: a agua
sobe quarenta ou cincoenta cen-
tlmetros, invade todas as casas e
os moradores são obrigados, pa-
ra não ficar dentro delia, a subir
em cadeiras, mesas, camas, etc....

Quando passa um auto, um bon-
de ou qualquer outro vehiculo, com
o fluxo e refluxo que forma a
agua, esta vae bater nas paredes
das casas e volta, para seguir com
mais forças 6 se por acaso encon-
tra uma porta aberta, penetra sem
pedir licença.

E o mais interessante é que se
pretenda reeleger um prefeito que
liga tão pouca Importância ás ne-
cessldades do povo — Um demo-
cratico."

meira
Communica-nos o Secretaria do

Partido Democrático:
ESI JUQUERY

Parte hoje, da Sede Central do
Partido, ás 9 horas, para Juque-
ry, uma caravana do Partido De-
mocrático, quo ali vae realizar
um grando comicio político. Che-
fiará a caravana o dr. J. .1. Car-
doso de Mello Neto, presidente do
Directorio Central, e delia farão
porte, entro outros, os srs. drs.
Paulo Nogueira Filho, Joaquim
A. Sampaio Vidal, Prudente de
Moraes Neto, Henrique Bayma,
Alcides Penteado, Marcos Mélega,
Joaquim Celidonio Filho, Arman-
do Marcondes Machado, Armando
Pinto, Francisco Mesquita, Nico-
la ude Moraes Barros, F. E. Fon-
seca Telles, Paulo Duarte, Dama-
so de Oliveira Machado, José Au-
gusto Costa, Oscar Machado, Elias
Machado, Cyro Ribeiro Pereira,
Dante Delmanto e Philadelpho
Gouveia.

O comicio realizar-se-á ás 10
horas.

EM SAO MANOEL
Realiza-se hoje, em São Manool,

á noite, um grande comicio demo-
cratico, em propaganda das candi-
daturas o vereadores e a juizes dc
paz. Como represontantes do ,Di-
rectorio Central farão uso da pa-
lavra os srs. drs. Paulo Paulista
e Romeu Lourenção.

EM JUNDIAHY
Hojo á tarde, em Jundiahy, rea-

liza-se um comicio de propaganda
das candidaturas democráticos á
cornara municipal e a juizes de
paz. Tomarão parto nesse comicio
os srs. Francisco Monlevade, Hen-
rique Bayma, Francisco Mesquita
e Marcos Mélega.

EM LIMEIRA
Em Limeira, realiza-se hoje,

uma reunião de directores demo-
eróticos das cldade3 do 8.0 Dis-
tricto, para so tratar de vários
assumptos do interesse regional.
Como representante do Directorio
Central, seguiu hoje o dr. Fábio
de Camargo Aranha, presidente
do Conselho Consultivo, que ali fa-
rá á tarde, um comicio.

EM S. BERNARDO
Na Villa de São Bernardo, no

Alto do Serra, e em Ribeirão Pi-
res, realizam-se hoje comicios de
propaganda do Partido Democrá-
tico, sendo respectivamente ás 17
horas, ás 14 horos e ás 16 horas.
Nesses comícios falarão os srs.
drs. José Amazonas, Geraldo Car-
doso e Genaro Rodrlgue3.

OS COMÍCIOS DE HOJE NA
CAPITAL

No Butantan: — No largo dos
Pinheiros, ás 16 horas. Falarão os
srs. drs. Fonseca Telles, Ferdinan-
do Martino, Soares Lara e Miguel
Paulo Capalbo. Partida, ás 15 ho-
ras, da Sede Central.

Em Villa Maria: — A's 17 ho-
ras, em frente ao Cinema Local.
Falarão os srs. drs. Manfredo Coa-
ta, Rodrigues Mereje, Soares Lara
e José A. Costa. Partido da Sede
Central, ás 16 horas.

No Pary: — No largo Santo
Antônio do Pary, ás 20 horas. Fa-
larão os srs. drs. Waldemar For-
reiro, Fonseca Telles, Plinio de
Oueiroz, Venàncio Machado, Fer-
dinando Martino, Paulo Lauro e
Dante Delmanto.

EM VILLA PRUDENTE
A's 15 horas, em frente & sede

local. Falarão os srs. drs. Man-
fredo Costa, Elpidio Reale, Dama-
so do Oliveira Machado, Luiz Bi-
cudo Junior e Dante Delmanto.

Na Moóca: — A's 19 horas, na
esquina da rua da Moóca com a
rua Maria Crespi. Falarão os srs.
drs. Bertho Conde, Dante Delman-
to e José A. Costa.

Em São Miguel: — A's 13 ho-
ras e meia, no largo da Igreja.
Falarão 03 srs. drs. Moraes Ah-
drade, Paulo Lauro e Plínio Re-
zende.

Em Itaquéra: — A's 15 horaa.
no cinema íris. Falarão os srs.
drs. Moraes Andrade, Paulo Lauro
e Plinio Rezende.

Em CaBa Verde: — A's 10 ho-
ras, em frente á egreja. Falarão
os srs. drs. Manfredo Costa, Fon-
seca Telles, Soares Lara e Phila-
delpho Gouveia.

Em Osasco: — No largo da Es-
tação, ás 14 horas. Falarão os srs.
drs. Bertho Conde, Waldomiro
Fleury e Flavio Rocha.

Em Lageado: — A's 16 horas,
no largo da Estação. Falarão .r,
srs. drs. Moraes Andrade, Feulo
Lauro e Plínio Rezende.

EM JAMBEIRO
Por um engano da Secretaria

Central, saiu com incorreção a pu-
blicação dos nomes de directorio
municipal de Jambeiro. Porisso
damos hojo novamente a organi-
zação desse directorio, que 6 a
seguinte; Presidente, João Bellot-
ti; vice-presidente, Eugênio Ribei-
ro' do Prado; secretario, Julio de
Mello Filho; membros: Pedro Au-
gusto da Rocha, Eugênio Corrêa
Durão, Josó Augusto Pereira de
Barros e Francisco Fernandes das
Chagas.
EM S. BENTO DO SAPUCAHY

Em sua reunião hontem effe-
ctuada, o Directorio Central do
Partido reconheceu o directorio de
São Bento do Sapucahy, o qual fi-
cou assim constituído: Presidente,
Josô Alexandre Barbosa; vice-pre-
sidente, Benedicto de Paula Mar-
condes; secretario, José Herculano
de Oliveira;, membros: Mãrif.el
Paula da Costa, Antônio Pereira
Goulart, Virgilio Albano Pe-ré«rá,
Francisco José do Canto, Sebas-
tião da Costa Manso, Juvenal Mar-
condes Teixeira e Virgulino Soa-
res Justo.

• EM S. CARLOS
S. CARLOS, 19 (Do correspon-

dente do "Diário Nacional") — O
directorio democrático local tém
empregado todos os seus esforços

tna propaganda das candidaturas a
vereadores e juizes de paz. 'No
dia 14 do corrente promoveram-se
comicios em Santa Eudoxia, Ibaté
e nesta cidade.

No próximo domingo, 21, em
Ibaté haverá um comício de pro-
paganda da candidatura a juiz de
paz. E' candidato nesse districto

o sr. Sylvano Ferreira Pachecf
Junior.

EM CAPÃO BONITO
CAPÃO BONITO, 15 (Do cor-

respondente) -- Realizou-se no
dia 11 do corrente mez, na resl-
dencia do capitão João BaptiutJ
Lyséa ás 20 horas, uma reunião
do directorio do P. R. P. loca),
sendo o fim dessa reunião esco-
lher os candidatos para vereadores
na nossa Cornara Municipal, cuja
eleição é 110 dia 30 próximo.

Ha curiosidade em se conhecer
a falada chapa dos nossos edis
perrepistas, maa até agora, com
os embaraços o difficuldades que
têm havido, ainda não veiu á luz
a esperado chapa dos candidatos
nomeados, nada ficando resolvido,
devido á sérias divergências en-
Ire os próprios membros do dire-
ctorio.

pm convocado uma outra re-
união para a escolha definitiva dos
futuros vereadores, e se não hou-
ver accordo, a c iisequencia logi-
ca será o esphacelamonto do P.
R. P., salvo se vier de Itapetinin-
ga um elemento poderoso para
fazor a paz do P. R. P.

Os apuros do representante do
4." districto, que é o dr. Franck
Bernardes, neste3 últimos tempos
tem sido cruei3 para fazer accor-
dos no seio das olygarchias con-
flagradas; é assim que Faxina do
5." districto já lho deu muito tra-
balho, Bury não se fala, Tatuhy
tambem conflagrado, e agora o
nosso Capão Bonito, a situação ó
grave, e na expressão do capitão
João Branco, actual presidente do
P. R. P. local, agora piruá ou pi-
poça, não ha acíordo nenhum,
Calixto fora on elles!

Estão aguardando a chegada do
dr. Franck Bernardes, ultima es-
perança paro voltar a harmonia e
socego no P. R. P.

EM ESPIRITO SANTO DO
TINHAL

ESPIRITO SANTO Do"'"'=?I-
NHAL, 16 (Do correspondente)
— Teve lugar hontem, no salão á
rua Joaquim Leite, 18, a prévia
do Partido Democrático, poro a
escolha dos seus candidatos á vo-
reança e juizado de paz no pro-
ximo pleito do dia 30 do corren-
te. Presidiu á magna assembln,
que tevo o comparecimento do Si
correligionários, o cel. Randolpho
Agostinho Ribeiro, secretariado
pelo sr. Amador Florence Sobri-
nho.

A escolha dos candidatos foi
feita pelo systema do voto secre-
to, o unico cjue condiz com os prin-
cipios democráticos e nâo pode,
de maneira alguma, provocar des-
contentamentos ou scisões parti-
darias, tendo, depois de demorada
votação, quo durou das 14 ás 18
horas, recebido suffragios os ci-
dodãos: Paulo Cordeiro Prestes,
79 votos; Gentil R. O. Motta, 76
votos; Amador Florence Sobri-
nho, 61; dr. Vicente Gonçalves de
Oliveira, 58; dr, José de Queiroz
Guimarães, 55; Raymundo de No-
vaes Gomes, 40; Octaviano Fran-
cisco Porto; 10; João Barbosa
VVorms, 5; Teixeira Ribeiro, 5;
Randolpho Ribeiro, 5; Jorge Ma-
cedo, 3; Paulino de Scuza Pinto,
2; Guilherme Leguthe, 2; dr. João
Plinio Fernandes, 1 voto. Foram,
em seguida, proclamados cândida-
tos do Partido Democrático, 03
srs. Paulo Cordeiro Prestes, Gen-
Ul R. O. Motta, Amador Florence
Sobrinho, dr. Vicente Gonçalves <le
Oliveira e dr. José Queiroz Gui-
marães, quo deverão ser suffra-
gados pel03 correligionários na
eleição do dia 30 de outubro.

Para candidatos ao juizado da
paz da sede receberam votos os
srs. Randolpho Agostinho Ribei-
ro, 34 votos; Octaviano Francisco
Porto, 24; Paulino de Souza Pin-
to, 21; João Barbosa Worms, 17;
Raymundo de Novaes Gomes, 16;
Manool Joaquim Gonçalves, 10;
Alberto Bartholomei, 4; Oetavio
Collotti, 4; Amador Florence So-
brinho, 3; dr. Vicente Gonçalves
do Oliveira, 3; Ângelo Valiinoto,
2; José Justino de Oliveira, 2;
Daniel Perez, 1; Eliziario Alber-
garla, 1; Manuel de Vasconcellos
Martins, 1, e José Pinto Martins,
1 voto.

São, pois, candidatos do Parti-
do Democrático, os tres primeirosvotados, srs. cel. Randolpho Agos-
tinho Ribeiro, cel. Octaviano
Francisco Porto e cap. Paulino de
Souza Pinto.

Sábado próximo, na villa de
Santo Antônio do Jardim, deverão
ser eleitos, tambem por intermr-
dio do instituto do voto secreto,
os candidatos ao juizado de pazdaquello distrlcto.

Para as eleições do dia 30 de
outubro, em que serão reforma-
dos o legislativo e executivo mu-nlclpaes, reina no seio do Partido
Democrático o mais extraordina-
rio enthusiasmo, jamais verifica-do aqui, sendo de verdadeiro des-animo o que so observa noa ar-raiaes do governismo local.

-(«*)-
OS PINGENTES

Quando procedia á cobrança de
passagens no bonde em que tra-balhava, á avenida Álvaro Ramoshontom, pouco antes das 20 horas'o conduetor Antônio Lopes, de 24-annos de idade, casado, morador árua Conselheiro Justino, 35, foi vi-ctima de um desastre.

Apanhado por um auto-caminhao
de numero ignorado, que passourente ao electrieo, Lopes foi ati-rado ao solo, recebendo um feri-mento contuso na cabeça e escoria-
ções no pescoço.

A Assistência soecorreu-o.
— Luiz dos Santos, de 53 ànnos,chacareiro, morador em Villa Em-ma, viajava hontem, ás 18 horas,no estribo de um bonde pela aven!-da Celso Garcia, quando uma car-roça que por ahi passava o atirouá rua, recebendo na queda um feri-mento contuso na cabeça.' A victima foi medicada na As-

sistencia.
-(.*)-

PRIMO DE RIVERA EM LAS
PALMAS

MADRID, 20 (II.) — Telegra-
pham de Las Palmas quo acaba
de ali chegar o general Primo de
Rivero ao qual foi reservado en-
tluislastica recepção por parte da
População local.
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LINDOS PALACETES:
acabados dc construir, esplendidamente localizados, cio

3 a 5 dormitórios, garages c quartos para "chauffeur??.

ESTÃO Á VENDA 1
a preços convenientes c ein condições muito aecessiveis

de pagamento. ,'"

FAÇAM UMA VISITA
verifiquem a collocação, acabamento, estylo e as coni-

modidades que offerecem.
k Indaguem as condições, e se convencerão da cònvc-

niencia que têm em adquirir residência própria. Aban-

donem o prejudicial systema de pagar aluguel sem ob-

terem uma única compensação >

Propriedade de MANOEL GARCIA DA SILVA

/fr 7yX, // vista v/tmm- / ...
Yn LIBERDADE.

ou

ESCOLHAM UM LOTE
neste bellissimo bairro dotado de todos os melho-

ramentos. •

-. /(*)

I

'
' -,—-—l.—r, ——.,

BONDES 45 e 51, da Praça do Correio

Preços excepcionaes, pequenas entradas e presta-

ções suaves, j

AGUA » LUZ -- BONDE -- ESGOTOS
Brevemente iniciaremos os serviços de illumi-

nação publica. ,
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os domingos, no local

e nos dias úteis

na í
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MASSADAS ,""""LEGISLATIVAS
j^a sessão do dia dois de outubro, na Câmara estadual, o "lea-

der" da maioria apresentou um projecto de lei, o qual reza, em seu
artigo 2.», o seguinte: "O mandato do prefeito do município da ca-

pitai de S. Paulo, que fôr eleito a 30 de outubro do corrente anno, ter-

minará de aecôrdo com as leis que o Congressc Ijegislativo do Esta-

cio votar, em 1929".
Este dispositivo jã foi por nos criticado. Tal como estava redi-

gido, o projecto tornava indeterminado o prazo para o exercido do

mandato de prefeito, pois, as "leis" referidas naquelle artigo 2.° bem

podiam nao ser votadas em 1929. Demais, o projecto era absurdo. Se

o Congresso Legislativo tinha cm vista approvar a reforma consti-

tucional, onde consta que o cargo de prefeito será de nomeação do

er. presidente do Estado, para que essa ânsia de limitar o tempo

durante o qual o prefeito, eleito agora irá. exercer as suas funeções?

: • Evidentemente, o "leader" da maioria foi medroso demais o, sem

o querer, commetteu uma "gaffe" jurídica, atemorizado com o fan-

tasma dos direitos adquiridos ¦....

O projecto do "leader" foi para o Senado, e o Senado propoz

duas emendas: uma relativa ás prefeituras sanitárias; outra á dura-

gão do mandato do prefeito. Esta ultima emenda 6 a que mais inte-

ressa e esti?. assim redigida:
"Artigo 2.» — O prazo do mandato do prefeito da capital do Es-

tado que fôr eleito no anno corrente poderá aer restringido a qual-

quer tempo."
i Sala das Commissões, em 10 de outubro de 1928. — Eduardo

Canto, Raphael Sampaio, Alcântara Machado."
Evidentemente, este dispositivo é inútil. Nüo queremos crer que

o Senado pensasse que uma lei ordinária pudesse limitar o prazo do

evercicio de cargos públicos, conferidos mediante o suffragio univer-

saL A commissão quo redigiu a emenda sabia perfeitamente que -a

reforma constitucional a ser approvada o anno quo vem, saneana

tudo. Por isso mesmo, deveria compreender a inutilidade da emenda

Mas a verdade 6 que a commissão de senadores não quiz deixar mal

o sr. Armando Prado. Preferiu encampar os seus erros e os seus ab-

surdos, dando-lhes, porém, uma fôrma attenuada.

Em toda essa ânsia de legislar, qualquer pessoa que saiba lèr nas

entrelinhas o esteja ao par d03 acontecimentos, descobre que a maio-

ria do Congresso está agindo contra alguma cousa — e essa "alguma

cousa" é, sem duvida, o Partido Democrático.
A ollgarchia quc monopoliza os cargos públicos, em S. Paulo, no

presuposto de que o prefeito eleito seria democrático e, uma vez em-

possado, adquiriria um direito formidável (o direito do governar a cl-

dade durante tre3 annos consecutivos) quiz precatar-so contra : aa

conseqüências dessa derrota e, por isso, resolveu, de maneira accln-

tosa, achar uma sabida para o seu "caso".

Não ha outra explicação, que justlflquo tantos projectos, tantas

reformas, tantas massadaa legislativas...
O que ha de espantoso em todos essas manobras machiavelicas

é a cumplicidade do governo do Estado.
O sr. Julio Prestos pretende ser o suecessor do sr. Washington

Luis, na presidência da Republica. Seu interesso, portanto, deveria

ser o do agir bem, de mostrar imparcialidade, de dar a S. Paulo e aos

outros Estados do Brasil a impressão de que, politicamente, 6 um cl-

dadão avisado, correcto, Incapaz de pactuar com as malandragens de

seus correligionários,
Infelizmente, tal não acontece. S. exa. nunca se esquecerá das li-

i gações e promessas que o estreitam cada vez mais ao Beu clube po-

j litico, e, portanto, não estará disposto a compreender a verdade des-

te pensamento de Nabuco, tantas veses, citado: "Todo "munus reipu-

bllcae" suppõe um funecionario sem compromissos".

'Í^B>©¦<3_i_!l4EEC'*©*II8EífflK*, "w -**¦*«»*- u^waw
Aproxima-se o dia 30 do corrente, data em que o Partido

Democrático, ainda uma vez, deverá entrar em campo para a
«J reivindicação dos sagrados direitos do Povo.

Justamente quando os grupos do poder se aprestom para
ainda mais cercear-lhe a liberdade de escolha, deve o Povo de-
monstrar que prescinde da humilhante tutella e* que sabe es-

pf colher os seus legítimos representantes.
7. Os candidatos democráticos aos cargos de prefeito o vc-

roadores, por seus dotes individuaes, sobejamente conhecidos o
acatados, não precisam de recommondação. Quanto ao que pre-

|j tendem fazer om prol dos municipes, já o disseram em mani-
festo conjunto, os Directorios Dlstrictaes do Partido.

O Directorio Democrático do Villa Marianna viu, em mo-
moravel prévia e pelo systema do voto secreto, serem escolhi-
dos para candidatos a juizes de paz do distvicto os seus seguin-
tea correligionários:
DR. ARGEMIRO COUTO DE BARROS

' FRANCISCO DE TOLEDO DUARTE
i» - CARMO COSENTINO

Espora que todos os eleitores de Villa Marianna que pre-
zam as suas próprias prerogativas, suffragam a 30 do- corren-

fi te, esses nomes de homens probos e dignos tob todos os as-
pectos.
Eleitos quo sejam, confia este Directorio que jamais des-

merecerão da confiança que nelles já depositou o eleitorado que
compareceu á prévia. . ,--"'

São Paulo, 15 do outubro ds 1928.
DR. AURELIANO LEITE

fp DR. ALCIDES LEAL DA COSTA
FERNANDO PERRONE

ÍCAP. 

MARIO DA SILVA PRADO
DR. AGOSTINHO RIZZO
DR. ADHEMAR DELGADO COSTA

DR. JAYME FERREIRA DA SILVA
?| DR. FLÁVIO SUPPLICY DE LACERDA

FRANCISCO LOSCHIAVO
*)R. NACLERIO HOMEM NE OT

f| HORACIO C. DE TOLEDO MARTINS ,-
DR. JOSE' BERNARDINO ARANTES , ..

-EMIDIS CHINAGLIA '.
DR. PLINIO DA COSTA GAIA .

FREDERICO H. WARZINSKY

A COMPANHIA ANTARCTICA PAULISTA ÁOS

SEUS AMIGOS, FREGUEZES E AO PUBLICO

A Companhia Antarctica Paulista avisa a todos
oa seus freguezes, amigos e ao publico que, cliegan-
do ao seu conhecimento innumeras imitações e con-
trafacções das marcas com que assignala os seus

produetos escrupulosamente fabricados e recom-
mondados aos consumidores, resolveu applicar a to-
dos os rótulos das marcas originaes das bebidas de

sua fabricação — paia distinguil-as — uma listra
ou faixa, variando de cores; que os atravessa em

qualquer sentido.
Essa listra ou faixa, já usada ha muitos a:inos

em rótulos de alguns dos seus produetos, constitue
marca geral e contramarca devidamente registada
sob n. 2746, em 4 de Março de 1916.

MOTOR JQIIISUII P0RTATIL
ADAPTA-SE EM QUALQUER BARCO EM 5 SIINUTOS

RESISTENTE, LEVE, PRATICO E ECONÔMICO

NOVOS TYPOS

TYPO J-2ü 1 1|2
A-35 2 1(2
P-40 10
K-40 G

TR-10 25

**'¦* HP. 12 KILOS
HP. ]<>
HP. 28
HP. 39
HP. no

O VASILHAME
DO SR. PIRES DO RIO

js^e-«íaa^@'*eÊ^»s^^^^O'^tK^9'^aE^'&'^^ss>><»'<m^s!>

AO ELEITORADO DA MO0'CA
O Directorio Districtal do Partido vem a presença do Povo

e do Eleitorado do DistricU afim de apresentar ao seu suffra-
gio os candidatos aos cargos de juiz de paz, nas próximas elei-
ções de 30 do corrente.

São elles os prestantes cidadãos:
'XELMON BORGES
guarda-livros, residente neste districto,
UR. GABRIEL COVELLI
medico, residente neste districto.
PAGOBERTO NOGUEIRA DA FONSECA
t irurgião-dentista, residente neste districto,

«ornes acatados o conhecidos de sobejo nos meios sociaes é po-
, liticos do districto pelas suas qualidades do caracter e pelos

.serviços prestados á causa publica, escolhidos em m.moravel
prévia em quo o eleitorado exerceu sua livre vontade do escolha
o em que fdram reaffirmados os princípios liberaes e básicos
do Partido a que nos ufanamos do pertencer.

Sabe o eleitorado que os cargos de juiz de poz devem ser
exercidos por pessoas cuja actuacão seja um penhor de que 03
interesses prlmordiaes da população sejam defendidos com cri-
terio e justiça, bem como, de que as mesas eieitoraes, sejam
constituídas de fôrma a que as eleições transcorram Isentas
do fraudos. ..,,..«

O Directorio Districtal consinta o eleitorado a levar vietc-
riosos ás urnas os nomes apresentados para bem do districto.

A'S URNAS CIDADÃOS
O Directorio

> (aa) VIRGINIO EVANGELISTA MARTINS
JOSE' DOS SANTOS JR.

FRANCISCO ANTONIO MARTINS
HERMINIO BARBOZA

CAETANO SCAGLIONI
,' HERMINIO BRANDÃO - ¦',

VICTÒRINO DOS SANTOS *
RAPHAEL LIGLORI' 

(deixam do assignar o manifesto os srs. Telmon Borges e Da-

goberto da Fonseca, por serem candidatos).

IL NUMERO
COME FORZA Í

O actual prefeito, no officio di-

rigido aos vereadores municipaes
sobro os trabalhos do primeiro se-
mestre do anno corrente, fez umá
declaração que poz em sobresalto
todos os municipes. Houve um ins-
tintivo abotoar de paletós.

Foi a annunciada unificação do
vasilhame para o lixo doméstico.

 Atrás virá o monopólio pro-
tegondo algum afilhado. Algum fi-
lhote que está precisado...

?!ão commentarios absolutamen-
te fundados, por so tratar de cou-
saâ da Prefeitura, cujas concor-
rencias são annulladas para, no
fim, ser bafejado pola preferencia
quem o prefeito quer.

No caso do vasilhame nem ra-
zão ba para concorrência. A Pre-
feitura determine as dimensõeB
e o typo. Tome obrigatória a sua
sdopção. E quanto ao fabrico dei-
xe aos profissionaes do gênero.

Quem melhor fizer e mais ba-
rato venderá em .maior quantidade.

Tudo o mai3 6 pretexto para tl-
rar do povo o presentear algum
felizardo.
•í»**0«*0*>*«>****>>*** *?**?*.*,\ ' i
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Saüiio
Ç A CORNUCOPIA DA SORTE

8 PRÊMIOS DE

25:000 $000
22 DE OUTUBRO.

* Inteiro a 30Ç000; décimos a 3$
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Sob a epigrapho acima, Musso-
Uni publicou lim artiKo no "Cor-
riero delia Será", ile 20 <lo setem-
bro ultimo, a propósito do proble-
má demographico italiano.

Mussolini oxalta a prollflcida-
do. Elle quer uma Itália fecunda,
sobretudo, no sentido geneslco
dosta palavra.

Ello diz: "Uma nação existo,
não só joino historia e como ter-
ritorlo, mas como massa humana
quo se reproduz do geração em
geração. Caso contrario ó a servi-
dão e o fim. .."

Por isso aconselha quo os ita-
lianos taugmentom a sua prole.
Legisla nesse sentido. "Si tratta
dl vedero se 1'àniriit. doiritalia
fascista 6 o non 6 irreparabllmen-
to impestata di edonismo, bor-
ghesismo, flllsteismo..."

Todo o artigo do Duce é sum-
mamente interessante. A todo
momento o "capo" italiano revela
a sua erudição, a sua cultura, a
sua preoceupaçãb do . problemas
complexos e, sobretudo, a sua Ir-
roparavel tendência imperialista.

A politica do fascio ó contraria
á emigração permanente. E isto
acarreta questões di«f£icets de re-
solver, dentro da Itália.

Em 1920, o movimento emigra-
torio, quo estava paralysado pela
guerra, attingiu o altb nivel do
400.000.

Em 1924, o nume.'q do retlran-
tes foi além de 400.000, apesar
da redução da quota para os ita-
lianos, nos Estados Unidos, de
42.000 para 4.000.

Depois disso, houve mudança
completa. A emigração deixou de
ser- encorajada. Em 1925 sahiram
da Itália 312.000 emigrantes, e,
om 192G, 293.000. Na primeira
melado de 1927, apenas 50.000
pessoas seguiram em busca de ter-
rfts estrangeiras.

Isso em grande parto è devido
4 pollfca restrictiva de Mussolini.

-\mt:mW
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REPRESENTANTES :

OLIVEIRA BORGES
RUA JAGUARIBE, 12

— São Paulo — Wki.
RUA S. PEDRO, 65
— Rio do Janeiro —

NB. -- PARA AGENTES-REVENDEDOP.es. TEMOS AINDA
DIVERSAS ZONAS DISPONÍVEIS.

O quo o Ducc quer 6 gente, gente
e mais gente, dentro dá Itália.
"Som quantidade, não" pode haver
qualidade", diz elle aphoristlca-
mento.

Por isso, restringe a emigração,
porseguo os solteiros a premia ca-
srxs de muitos filhos...

-(?)-
AUDIENSIAS PUBLICAS
O si*, presidenta do Estado aa-

rá amanhã audiência publica, as
10 horas, como de costume.

DepoÍ3 de amanhã, ás mesmas
horas, o sr. secretario da Viação
dará tambem audiência publica,
ás 16 horas.

AS MANOBRAS EM
S. PAULO

DIVERSOS OFFICIAES EMBAR-
CARAM J?ARA ESTA

OAPITAL :>'-'
RIO, 20 (H.) — Seguem -iaiá'

S. Paulo, onde deverão temar
parte nas manobras da segunda;
Região Militar, os seguintes offi-
ciaes: major Jaymo Rnulino de,
Faria, primeiros tenentes Cícero
Raymundo de Souza, Manoe! Doo-
doro Hellac, Augusto Figueira,
Junior, Luiz Ravedutte Sobrinho c
segundo tenente João Jorge TerrI-
ce, todos da Directoria da Inten-,
dencia da Guerra.

!í_
jflp

DECRETO N. 8.9S9, DE 4 DO CORRENTE. EM QUE O SR. EBES**L
DENTE DO ESTAiOO DA' INSTRUCÇÕES PARA AS PRÓXIMAS
ELEIÇÕES DE VEREADORES, PREFEITO DA CAPITAL E .TUI-
ZES DE PAZ, PUBLICADO NO «CORREIO PAULISTANO» DO DIA

S0 DO CORRENTE
ARTIGO 78: — As mesas eieitoraes bem como a3 juntas- apu-

radoras, são obrigadas a fornecer aoB -candidatos, seus procuradores
ou fiscaes, so o exigirem, um boletlrs assignado ao menos pela maio-
o o numero de votos obtidos, para cada um, devendo exigir recibo-
e o numero do votos obtidos pv cada nm, devendo eslg.r recibo.
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vencer, capuzes dc realizar essas meros üo uaianeo. «lomonsinmvos uu j»^

S. Paulo; 21-10-1023
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o seu novo edifício ern São uso
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nosso Hslado tem tido, o, na Re-
publica, aos eminentes estadistas
quo a tem dirigido e & intelllgen-
cia característica do povo brasi-
leiro, do indolo bôa, do coração
nobre, cora todas as qualidades
dos povos que se formaram para
vencer, capazes do realizar essas
obras do gênios, que ommudecem
os incrdulos,. e, pois, que i uma
ballela, 6 uma Inverdade, essa ou-
Ira afflrmativa dos espíritos dimi-
rilíldos por um pessimismo doen-
tio, de quo aqui tudo 6 grande,
menos o honrai-,

A "SUL AMERICA" agradeço a
subida honra da presença das pes-
soas qua formam este tão distinto
auditório, .que, representando a
ílite das nossas classes conserva-
doras, prestigiam, sobremaneira,
esto acto, quo consigna, ainda,
uma nova fase do desenvolvimen-
to da "SÜL AMERICA" em S.
rauio.

Agradecemos ainda o(, ao di- 
zel-o, traduzo, sem nenhuma du- Larragoiti, fundador c dlrector-geral

maia os srs. Amando Darlot, fallec
do em 1002; Charles James Gülncy

Industrial Iridólevolmento arraigada
na confiança popular. Em 1890 apre-
sentou a Companhia "Sul-Amerlca"
o seu primeiro balanço, com os se-
guintes algarismos: activo, réis....
5.375:833$ o receita annual, réis....
S28:S05S.

Dez annos depois, om 1905 os nu-
meros do balanço, demonstrativos do
extraordinário progresso da Compa-
nhia eram ja os seguintes: activo,
15.885:000»!; receita aniuial, réis ....
0.0-12:5355; pagamentos feltoa a se-
gurados e seus herdeiros réis
10.253:0005.

Ne3se primeiro decennlo da compa-
nhia, quo se podo bem caracterizar
como tendo sido o da sua organiza-
ção, foram Installadas suecursaes na
Argentina, no Chile e no Peru'. Foi
tambom nesse período quo se encam-
param, em 1001, a Companhia União
Paraense, com séde cm Belém do Pa-
râ, e a Companhia Educadora, com
sedo na Capital Federal.

Foram essas encampações, por sua
vez. dois títulos do beriomerencla «Ia
"Sul-Amerlca". Nesta primeira fa-
se, foram directores da companhia,
além do sr. Joaquim Sanchez de

«i ir—TI
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COMPANHIA NAÇl

tTotól dos pagamentos

* Perante o mundo official, so-
ciedades coiíihierciaes e Indusr
briáos, personalidades de destaque
na vida paulistana, realizou-se
hontem a cerimonia solennp da
inauguração do novo prédio que a
grande companhia do ségiirp*" de
yida "Sul A~merica" fez construir
e'm S. Paulo, á rua da Bôa Vista,
numa bella demonstração de vi ta-
lidade, de descortino e do largo
espirilo de realização.

Avançando dos limites de uma
simples conquista particular, esse
facto assume as proporções do
um verdadeiro acontecimento de
significação collectiva, pois quo
Blic documenta e concretiza a ca-
íiacidade de trabalho de nossa
gento, comprovando-a habilitada fi.
grande actividade da vida con-
teinporanea.

A energia de nosso povo so evi-
dencia, sc pormenoriza, se requin-
ta no conjunto imponente desta
empresa, cuja solidez implica
numa asserção porsuasiva de * no-
laveis qualidades individuaes —
qualidades dos quo tôm na gran-
(io companhia uma ascendência
orientadora, mas quo tambom de-
monstra o quanto jú podemos rea-
lizar cie duradouro c de represen-
tativo na esphera econômica e fi-
nanceira.
:.Sãu .as edificações como a 

' '''Sul
America" que dão. certamente, uni
attestado claro e inilludivól da glo-
ria I o da tempera de uma raça.
Coliabcranao com as forças mais
efficientes e decisivas da naciona-
lidade, embricando nas aptividá-
des mais amplas e nos esforços
mais salientes e nobres, const!-
tue titulo de orgulho para todos
cz que recor.heccm o valor das ini-
ciativas de sentido pratico, oriun-
das de um dc-sejo de servir a cau-
sia de nossa grandeza e de nosso
progresso.

Administrada com raro tino,
com a honestidade que sempre foi
apanágio luminoso do caracter de
nossos homens de negocio, alicer-
ç.*ada''sobro o trabalho mdemno de
tendências ègóistlcas, a "Sul Ame-
riça" tinha naturalmente de avo-
lumar-se no conceito de todo o
paHz,' crescendo cada vez mais em
prestigio, acreditada em todos -os
mr-ios e na consciência de todos
ns bons brasileiros, conhecedores
dá larga parcella do bem estar quc
deriva, para o povo, das condições
de. exito de empresas similares.

Hontem, por oceasião da bella j
fesla inaugural do seu novo pre-1
dio, os directores da "Sul Ame-
rica" tiveram mais uma prova ]
eloqüente e satisfactoria da ve-
raciüade de quanto affirmamos —
pois quo as manifestações do ju-
bilo. que então se registraram, se
•..•vestiram do caracter de gran-
dii .espontaneidade. O testemunho
dc quanto é forte a sympathia quo
cerca a existência da "Sul Ame-
rica" , foi cabal, completo, exu-
berante.

Tinha que ser assim, de facto.
S«i são authenticos padrões de
energia, construetiva, só se im-
põem o sú triumpham, afinal, as
arganizações que conseguem reu-
air, dentro de uma especialidade,
os elementos indispensáveis á
criação de um typo de Industria.

E isso o alcançou, num pro-
fissionalismo sem macula, na es-
pecialidade do seguro, com brilho,
com critério, com elevação, a po-
derpsq, companhia "Sul America".

Fort todas esas razões é que
o . seu novo prédio, no instante
inaugural, se constituiu em centro
de reunião de uma sociedade lu-
zida o numerosíssima.

A inauguração consistiu em
hençams, após o que os directores
da "Sul America" offereceram aos
seu3 distintos convidados um es-
plendido serviço do "buffet", que
deixou em todos a mais grata im-
pressão. Uma nota curiosa temos
a. registrar: em homenagem á Se-
mana Anti-Alcoolica, que 3e des-
envolveu e;n S. Paulo de modo
bastahte salutar, nâo foram servi-
das bebidas ás pessoas presentes
ncata fidalga e movimentada
testa.

Ciriienfòj o sr. Jayme Mesquita,
director da "Sul America", teve
opportunidade de pronunciar o
seguinte discurso, que foi farta-
mente applaudido pelo selecio au-
ditorio:

puros de vida, como a "Sul Ame-
rica", traz pura o paiz, se exten-
dem ú sua própria economia, com
a circulação do seu grande activo
(o nosso 6 de 1(39 mil contos de
réis) já que ello'é empregado em

O SR. JAYME MESQUITA —• hypothecas, na acquisição dc im-
Minhas senhor.as. Meus senhores.

A presença deste seleeto audi-
torio ás solennidades com que a
Companhia "Sul America", obe-
decendo ás exigências do seu des-
envolvimento eni Sáo Paulo, inau-
gura as novas installações da suu
Succursal Paulista, lem uma alta
significação, alóm dc constituir,
para nós, grande honra, e, portan-
to, de provocar os nossos mais vi-
vos e sinceros agradecimentos.

Aliás, eslo facto realça um do3
característicos mai.s notáveis das
nossas individualidades de escol,
pois constitue uma prova da at-
tenção iutelligentissima que lhes
merecem as classes que concor-
rém, directa ou indlrectaínente,
para maior grandeza do nosso Es-
tado.

E, uma Companhia do seguros
de vida tem, de facto, nar, suas
transacções, envolvidos interesses
do ordem publica, porque, ella é
constituída para o amparo do lar
de cidadãos de uma pátria, dò tal
forma que, como acontece- cm nos-
so paiz, todas as nações adeanta-

moveis-, de apólices da divida pu-
blica o de outros titulos, de abso-
luta garantia, e em empréstimos
sob caução das apolicos por ella
mesma omittidas.

E, tratando-se do nosso grande
Estado, devemos ainda registrar,
entre páréntheels, que a "Sul Amo-
rica" aqui tem empregado, e, por-
tanto, em circulação.publica, algu-
mas dezenas de mil contos c quc os
novos seguros que, realizados eni S.
Paulo, devem, nesle anno, avolu-
mar a sua carteira, ascenderão a
cem mil conlos de róis.

Para chegarmos a este grau de
prosperidade, ó (-.vidente que tive-
mos de criar uma organização mo-
delaiy com ramificações em todos
os Estados e, nestes, em todos ns
municípios o, nelles, em todas as
cidades, de tal forma que, hoje, se
qülzèssemps dar uma demonstra-
ção exacta do valor dessa organi-
zação, poderíamos, dentro de vinte
o quatro horas, conhecer, com prc-
cisão e em todas as suas camadas
sociaes, a opinião de todo o Estado
de S. Paulo, sobre qualquer quês-

vida, o unanime sentir de todos)
a ••resença destas fidalgas repre-
scntaiites do bello sexo, que dan-
do a esta .solennidade o encanto
da sua belleza, reflexo de Iodos os
apurados sentimentos quo as im-
põem á nossa admiração, dizem
lambem (o com eloqüência) do
porquo das nossas lutas.

Mas, se ó sempre difficil, mes-
mo para os artistas da palavra,
encontrar lermos qno traduzam
o quo a mulher nos merece, como
mão, esposa, Irmã, mas sempre
como cooporadoru, insubstituível,
da grandeza de um povo, esta ta-
refn mo colloca om situação dil'1'i-
eilima ou, mesmo, em situação do
quem se sento na imminencia de
um irreparável fracasso...

Aliás, bastaria que eu lembras-
se que a ella se devem todos os
mais nobres empreendimentos liu-
manos, porque 6 para merecer o
seu affecto e ás vezes (quantas!),
somente para que om seus lábios

Justus Wallerstein e Antônio San-
cliez; Adolpho Hasselmann o Her-
bert Reeves, quo sê retiraram «la ad-
mlnistras&ó antes do infausto falle-
cimento do Illustre fundador da Com-
panhia.
A SITUAÇÃO DA COMP.VNHIA
TOU OCOAS1AO IX) SEU JUBILEU

J)K TRATA
Do 1905 a 1020. anno em que a "Sul-

America" festejou o jublleü do pra-
ta, o seu crescimento continuou pro-
gresaivó o ininterrupto. Ao passo
que os annos desfilavam, mais o pu-
blioo se convencia de que ellu era,
sob todos os pontos do vista, uma
companhia credora, da maior con-
fiani;a o digna dos maiores estlmu-
los. Todas as agencias tanto no
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paiz. como no estrangeiro, tomaram
grando incremento; o total dos se-
guros em vigor cresceu extraordlná-
rlamente o com elles, em nitidn eon-
nexão, as suas reservas technieas,
quo sempre loram, entro <\s compa-
nhias brasileiras, as muis solidamon-

Faziam prato da directoria nnte-1 Companhia. Profundamente versadt
rior o continuam fazendo parte da | em todos os assumptos attlnentes ao
actual, ou r,i*.*j. Justuti Walloratoln, ' 

"

ntonio Sanchez «lo Larragoiti e dr.
Jofm Moreira dc Magalhães,

Para o cargo dc- .sou presidente foi
polu (iirectoria eleito o dr. João Mo-

to estabelecidas. K assim vem s'.-ndü I reira de Magalhães, e para os do vi-
ató hoje.
A SITUAC.10 DA COMPANHIA T.M

SÃO PAULO
Para aquilatar do progresso da

Companhia, neste ultimo decennlo, só
em São Paulo, basta referir os nu-
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paire üm sorriso de alegria, que 1 1925
o homom tudo faz na vida, ii gol-
po de bravura, do intelligoneia,
de dedicação, do luonarravéls sa-
erificios, a ponto de procurar pro-
líjiigar a sua própria porsonalida-
do. atí além ila morto, pelo mo-
nos na parle qup noile representa
o amparo, a segurança, o eònfoi'-
lo, a felicidade que ó capaz do
distribuir.

JS é somente por isso qno o ho-
mem roealca o domina, no fundo
do seu ser, todos esses outros
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OS OBREIROS DO PROf.RESSO
DA COMPANHIA

Dirigiram a "Snl-Ameriea", no pe-
ríodo compreendido entre ll>07, quan-
do oceorreu o fallecimento «lo sr.
Joaquim Sanchez, a 1920, ns srs. Jus-
tus Wollerstein, dr. José Augusto de
Freitas, Charles James Quine**, An-

ceiro. Propagandista da Republica,
deputado federal;'.secretariei da Fa-
y.emla do Estudo dn Hio Orando «Io
Sul. presidento do Banen do Brasil,
ministro da Fazenda, poucos homens
publicou prestaram ao paiz tantos o
tão relevantes ;serviços como o dv.
Homero Baptista, No cargo de diri-
ctor da "Stil-Amorica", mio soffreu
interrupção, antes confirmou-se pon-
to por .ponto a sua proverblal mctleu-

presidente os srs. Justus Wallcrs.
teln o Antônio Haneher:.

Om novos directores da "Sul Ameri-
ca" jú. vinliam, no seu maior nume-
ro, prcotdndo lia longo.i annos os mo-
Ihorcá serviços á Companhia.

O cniínentü dr. Antônio Carlos mes-
mo não ú um estranho á "Sul Ame-
:-i<: .. póls s. exa. já fazia, ha vários
:; 11:10.;, parte de seu conselho fiscal.
O lllunlrò representante de Minas Ge-
raes; figura das mais Ralientos no
nosso mundo politico e uma dás nos-
sas mais reputadas capacidades em
assumptos econômicos e financeiros,
estava naturalmente indicado para
o alto posto que lho foi confiado pe-
los accionistas da "Sul ÁmerICa", quo
terá nelle, seííunimenle, um orienta-
dor prostlmoso o autorizado, cuja
comotencih não nrecisa do ser posta
em relevo. '

O sr. Picanço Costa dedicou, podo
dizer-se, toda a sua existência á in-
dústria dn seguro. Nos anuos da sua
juventude, íez parte do quadro do.s
funcionários da "Now York L,it*e", da
qual subiu parn trabalhar na "Sul
America"", donde a sua fundação.

Na "Sul America", é justo reeònhe-
cer o proclamar que o sr. Picanço
Costa tem sido um doo elementos

GRUPO DE nmKCTORT-rS E CONVIDADOS 1'RESEXTES A' INAUGURAÇÃO y-iZfy SENHORAS QUE COMPARECERAM A' FESTA INAUGURAI/ y< !?!?>¦

das têm, sobro a matéria, uma le-
gislaçüo especial, do accordo com
a qual devem girar todas as suas
transacções a. ser regulados os di-
reitos dos segurados, bem como
as garantias que por elles devem
responder. E esta legislação, exa-
ctamente porquo reconhece que o
seguro de vida não representa so-
mente interesses de ordem parti-
cular, vae até assegurar, de um
modo absoluto, os beneficios que
delia resultam, pois chega a de-
terminar, expressamente, que é
sagrada a importância que se re-
cebo de uma Companhia de segu-
ros, cm conseqüência do falleci-
mento do um segurado, não res-
pondendo, nresmo, pelas dividas
quo, porventura, por elles, tenham
sido deixadas. *

No quo se refere, propriamente,
á "Sul America", para que se te-
nha uma idúa da grandeza dos in-
terêsses, de ordem geral, que re-
presenta, não nos devemos esque-
cer de que mais de quarenta e cin-
co mil famílias têm nella o seu
futuro garantido, de uma maneira
correspondentes ás necessidades do
cada uma, c que, por isso, os nos-
sos seguros, em pleno vigor, at-
tingem a mnis de um milhão de
contos de réis, apesar de já ter-
mos pago mais de cento c cincoen-
ta mil contos aos beneficiários dos
fallecidos e pessoalmente aos se-
gurados sobreviventes.

E ê de so notar que os benefi'

tão que, de accordo com ella, qui-
zessemns resolver.

Para isto, contamos, 110 terrlto-
rio em. que aqui operamos, com 710
agentes, 450 médicos, 135 banquei-
ros e mais, muito mais, em virtude
da nossa secção de informações,
com pessoas habilitadas para, "in
loco", em todas as cidades do Esta-
do, nos prestar qualquer informa-
ção sobre qualquer pessoa que em
qualquer parte delle resida. . .

Si quizessemos fazer essa de-
monstração, recorreríamos, pelo te-
legrapho] a todos • 03 componentes
desso pequeno exercito e, dentro
desse prazo, teríamos em nosso po-
der a* resposta da maioria; e, si,
para isso, precisássemos náo já só-
mente de conhecer a opinião pu-
blica paulista, mas a de todo o Era-
sil, poderíamos contar com a mes-
ma facilidade, porquo esta 01 gani-
zação se extende, pela mesma ma-
neira, do /Amazonas ab Prata.

Procuramos, pois, como parte das
classes trabalhadoras, que consti-
tuem um dos esteios do bem estar
geral e, consequentemente, atten-
dendo-se á relação que existe entre
o conforto dos lares e a própria or-
dem publica, do progresso, tran-
quillo e feliz, quo se observa neste
grande Estado,. procuramos, pois,
repito, merecer essa attenção da
elite do nosso paiz.'A "Sul America" se sente, aliás,
feliz cm declarar que devo o seu
progresso,, em S. Paulo, tambom

Sobre a significação do aconte- clo3 que uma Companhia de se- aos patrióticos governoa quo
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sentimentos que, alimentados pelo
egoismo, tanto o distanciam ainda
desse conjunto do perfeições, quo
guia os nossos primeiros passos,
que vela pela nossa própria supe-
rioridade, impedindo-nos os uosli-
t*es, eom a ameaça, pela perversi-
dade alheia, ainda tem uma la-
grlma para perdoar as noesas fra-
(j.uozas!

Mas, essa como quo interrupção
de associação de idéas, que me
impossibilita de dar cabal dos-
empenho a esta missão, que igual-
mente mo impuz, não representa,
afinal, a maior homenagem que
eu podevia prestar ao bello sexo,
aqui tão nobremente representado?
Por ventuTa a esses momentos em
que nos propomos ás mais alias
aspirações, nâo antecedora instau-
tes de êxtase, que traduzem o pro-
fundo respeito dus almas capazes
dn venerações religiosas?

E é, portanto, confiando na be-
nevolencia de todos para estas
singolas palavras de simples agra-
deeimento que, em nome tambem
dos meus illustres collegas da di-
rectorla, declaro inauguradas as
novas installações. nesta esplendi-
da capital paulista.
A FUNDAÇÃO DA COMPANHIA

Fundada em 1895, no Rio de Ja-
neiro, por um homem de muitos res-
peitos, merecedor do titulo de bene-
merito, o sr.. Joaquim Sanchez de
Larragoiti, que desempenhava, a es-
se tempo, as funeções de director ge-
ral do Departamento da America La-
tina da "New York L.lfe Insurance
Co.", a "SUL-AMEBICAíT.lt", modés-
tamente installada em «scrlptorlo
privisorio '&. rua do Hospício n. 31,
veiu, som a mínima duvida, proen-
cher uma necessidade ha muito sen-
tida no nosso melo social.

Jaquim Sanchez foi uma das maio-
res autoridades que na America do
Sul se dedicaram á industria do ae-
guro. Toda a sua magnífica apprèn-
dlzagem, ello a havia leito na "New-
York Life", companhia a cujos inte-
resses sc ontrogava com o maior de-
votamento. Além <*§> ser uma com-,
petencla profissional, ' era Joaquim
Sanchez homem de raro caracter o
possuia em alto grau o dom de con-'
gregar actividades, semear enthu-
slasmos e inspirar confiança. Iptel-
llgente, trabalhador, honesto,* pru-
dente e dotado de extraordinário po-
der de vontade, conseguiu o funda-
dor da "SUL AMERICA' a ret.llza-
ção <lo seu objectivo: a existência no
Brasil de uma grai de compaalila de
seguros de vida, cujos créditos mo-
raes e econômicos se pudessem, no
gênero» comparar ás mais reputadas
companhias mundiacs. i

O J-RIMEIItO DECENNIO
O Inesquecível Joaquim Sanchez

dava á Companhia, com o seu esfor-
ço pertinaz o esclarecido, um magni-
fico sopro de vida. Doze annos após
a fundação da "Sul-America", desap-
pareceu Joaquim Sanchez da vida
terrena,, tendo deixado a sua criação

tonio Sanchez, dr. João Moreira de
Magalhães e W. A. ReeVes.

O sr. Justus Wallerstein foi em tu-
do um digno substituto do saudoso
Joaquim Sanchez. Tão modesto
quão competente, tão Intclllgentc
quão operoso, empreendedor e seguro
<ias suas iniciativas, a Companhia
leve nelle sempro um zeloso prepu-
gnador dos seus justos interesses,
moldados, om toda a sua existência,
polon Interesses do publico.

Fora o sr. Justus Wallerstein o
auxiliar mais prestimoso do sr. .Toa-
quim Sanchez. Trabalhando desde a
mais verde juventude cm seguros de
vida, tendo exercido, apenas com
vinto e dois annos de idade, func-
ções importantes do departamento da
"New-York Life" no Rip de Janeiro,
o sr. Wallerstein, que í: hojo o mais
antigo dos directores da "Sul-Amerl-
ca", tem nos pr \ ssos da Compa-
nhia larga e dec.siva parcella de
méritos. Inspector da "Ncw-Yorl:
Life" em vários paizes da America
do Sul, mais tarde sub-lnspector ge-
ral do seu departamento latino-ame-
ricano, e ainün, em seguida, director
geral das-suas agencias na Europa, o
sr. Wallerstein formou-se um cabe-
dal de experiência e competência em
seguros de vida, como rarlssimos te-
rá havido» cm toda a America do
Sul. A sua actividade á frente da
"Sul-America" 6 para esta um justo
motivo do orgulho.

. Ao lado do sr. Justus Wallerstein,
destacou-so a actividade sadia e for-
te, intclligente e enérgica do sr. An-

losidade no trato do Iodos os assum-
ptos que lhe fossem subm.ettido.-5 a
exame. O sc-u fallecimento, oucorri-
do no anno findo, foi recebido com
a máxima consternação não bú pela
directoria, mas por quantos traba-
lham na "Sul-Amerlca".

CONTINUIDADE ADMINISTIÍA-'XI VA
O quc 6 muito para notar-se em

toda a historia dessa acreditada in-
stituiçilo è a. oscrupulosa e systema»
tica continuidade na sua administra-
Ção. A dlrectrlz do.s seus negócios
6 invariavelmente pautada pelos
mesmos Invioláveis processos de se-
gurança technica, que desde logo lhe
assignalaram logar de inconfundível
desta que entre todas as companhias
de seguros da America do Sul. A

mais valiosos e dn mais meritoria
actuação. Organizando a contabilí-
dado da "Sul America"" o servindo
como seu contador durante mais de
vinte e cinco annos, os seus serviços
nâo verdadeiramente inestimáveis, de
tal modo conseguiu elle, pela sua in-
telligoncia. competência e observação
diária,- afazer-so a todos os meandros
do complexo funcionamento da Com-
panhia.

Já por duas vezes, exerceu s. s. In-
terinamente o cargo de director: da
primeira, no periodo compreendido
entro o fallecimento do dr. José
Augusto do Freitas o o provimento
effectivo do cargo; da segunda, de-
pois do fallecimento do dr. Homero
BapUsta. A sua promoção ao cargo
de director foi, pois, um acto de

admissão 
'do 

novos segurados ô fei- m.^.'*;V-;d"* Justiça, por parte _ da as-
ta sempre com o maior escrúpulo, -----' ¦

o a existência das reservas techni-
cas responde, em qualquer cmergen-
cia, pelo vulto integral dos seus ne-
gócios.

A rêdo do agencias da "Sul-Ame-
rica" vae vo tornando cada vez mais
extensa, tanto no Brasil como no
estrangeiro, sendo «le assigr.alar a
criação da suecursol cm àlndrid, que
6 hoje a unlca quo uma companhia
brasileira de seguros mantém no Ve-
lho Mundo.

A D1RECTOEIA ACTUAL
No dia 10 de dezembro ultimo, rea-

llzou a assembléa geral da Compa-
nhia "Sul America" a oleisão para

tonio Sanchez de Larragoiti, filho do
3audoso Joaquim Sanchez o herdeiro
das suas extraordinárias qualidades
do caracter e acção. Tendo foito
tambem a sua apprendizagem na
"New-York Life", o sr. Antônio San-
chez trouxe para a directoria da "Sul
America" a sempre sabia orientação
profissional quo distingue aquella
modelar instituição, norte-americana
e continuou, nas linhas geraes e no3
menores detalhes, a tradição inicia-
da por Joaquim Sanchez, na existen-
cia da grande companhia brasileira.

Outro elemento pessoal, ao qual a
Companhia deveu muito, foi o illus-
tro dn J030 Augusto de Freitas, ju-
risconsiilto' emérito, parlamentar de
renome e grande competência em
matéria de seguros. Deputado em
varias legislaturas pelo Estado da
Bahia, sua terra natal, o seu nome
foi sempre dos mais acatados e fes-
tejados no Parlamento Nacional,
cujos annaes guardam da sua pas-
sagem pela Câmara brilhantes affir
mações de intelligencia e operoslda-
de.

O dr. João Moreira de Magalhães,
quo vinha prestando ã Companhia,
do longa data, servlços.£de medico e,
mais tarde, de director do. serviço
medico teve, elevado ao posto de di-
rector, opportunidade de ampliar no-
tavelmento a sua somma de. servi-
ços, sempre prestados com a máxima
dedicação o o maior desenvolvimento.

Na historia da SUI.-AMERICA
destaca-se o nomo Illustre do dr. Mo-
reira Magalhães entre os dos maio-
res obreiros do seu progresso.

Com o fallecimento do dr. José
Augusto de Freitas, foi eleito dire-
ctor o illustre dr. Homero Baptista,
nomo dos mais brjlhantes e respeita-
veis do nosso mundo político e finan-

preenchimento «los lugares vagos na
sua directoria, sendo eleitos os srs.
dra. Antônio Carlos Ribeiro de An-
drade, Picanço Conta, Julio Woil,
Jayme de Mesquita, Frederico Laon-
des, J. Louis Wallerstein, Joaquim
de Mello Magalhães e Antônio S. de
Larragoiti Junior.

somblòii. geral Ua "Sul America".
Acto de justiça não menor é a elei-
Ção do sr. Julius \Yeill, um dos nos-
sos mais perfeitos technicos em se-
guros de vida e que, depois do ha-
ver eom ine::csdivel zelo e proficien-
cia dosempr nhado, duranto dez an-
nos, o cargo de superintendente das
suecursaes estrangeiras, fora desse
posto promovido ao de superinten-
dente geral das suecursaes e agen-
cias no Brasil e no estrangeiro. Nes-
se importante cargo, qua. o nr. Julius
Weil oecupava * lia cinco annos, "oâ'
seus serviços foram verdadeiramon-
te inestimáveis, pois foi nosso tre-
cho que a produção da Companhia
mais se desenvolveu, tomando um
incremento a que nunca antes havia
attingido. Antes de trabalhar na sò-
de social, fez o sr. Julius Weil de-
morado estagio na então succursal
argentina da "Sul America", em Bue-
nos Aires, e esteve tambem nas sue-
cursaes chilena e peruana da mesma

seguro «lo vida, dedicado Inteira-
mente a "Sul America", que tem
r/olle um dos collabqradòres melhores
o mnis offlçtcnto, grande é já. eo-
mo se vi, o seu acervo de serviços
á Companhia, no desdobramento da
produção das suas numerosas agen-
rins. O director sr. Jayme do Mes-
;;-.3;- ao3ó etaoin claoin hrdlurtllu
quita ('; tambem um dos mais antigos
funccionarios da "Sul-America", *
qual presta serviços ha mais de trln-
tu annos. . Inicialmente, trabalhou
na secção de contabilidade da sede
social.

Transferido pnra São Paulo, oeeu-
pou, durante algum tempo, o cargo
de Caixa (la Succursal, e, mais tar-
dc. foi-lho confiada a Gerencia i1-j
mesma, posto quo oecupou, por Inr-
gos annos, com grande proflclencli
h zelo.

Para fixar-lhe os méritos, basta
dizer-se que o sr. Ju>*me de Mesquita
elevou a succursal de São Paulo d
posição culminante em que hoje SI
encontra: a principal da "Sul-Ameri-
ca", lauto no Brasil como no estran-
geiro.

A longa pratica do trabalho ser-
viu-lhe de base para a reputa«;ão quu
grangeou do s^r uma das nossas me-
lhores competências em matéria
«le seguros.

O sr. Frederico Lo-wiides, por sua
vez, vinha dedicando ha mais do vin-
te annos, o.s seus Intelllgentos e In-
interruptos serviços ã "New Yorlc
Life", tendo pela sua operosidade e
competência grangéado o alto posto
de gerente geral da agencia princi-
pai da "New York Life Insurance
Co.M, para o Brasil.

Com n. transferencia dos negneloi
dessa companhia para a ''Sul Ame-
rica", o sr. Lowndes passou a prestai
a esta os seus esclarecidos serviços,
sendo de todo justa o merecida a dis-
tincão que lhes acaba de ser conferi-
da com a sua eleição para o quadro
da directoria.

O sr. J. Louis Wallerstein fez
tambem umá acurada apprendizagem
de seguros na "New York Life", na
própria néde social dessa compa-
nhia, na cidado de Nova York. Do
seu poder de trabalho, da sua intelli-
gência e espirito dc iniciativa muito
serviços ü. Companhia.

O sr. Joaquim de Mello Magalhães
e o sr. Antônio S. de Larragoiti Ju-
nior são, por sua vez. duas Inlelligen-
cias dotadas «to solida competência
commercial, comprovada em impor-
tantes cargos quo têm exercido e
que hão de prestar 03 melhores
serviços á Comanhia.

Basta detalhar os nomes dos
actuaes directores da "Sul America",
entre os quaes se encontram velho.)
servidores da Companhia, competen-
cias technicas formadas nas maio-
res empresas do mundo, sobretudo
na "New York Life", uni vulto de
excepcional destaque na política e
nas finanças do paiz e actividades
mais jovens que so vão desdobrando
dentro do uniforme critério de mo-
ralidade que é o apanágio da "Ku
America", para bem compreender-.«<
o cuidado com que os seus accionis
tas se cercam na escolha dos nomea
que devem prencher essa alta invea-
tldura.

Muitíssimo já fez a "Sul Ameri-
ca" pelo seguro de vida no Brasil;
em muito já desenvolveu ella o sen-
time-ito da previdência social no
nosso paiz.

A "Sul Americn" tem deante de si
um vastíssimo campo de acção.

Sendo jã a maior campa tülia de
seguros de vida do Brasil, n mais so-
lidamente organizada, a das melho-
res reservas technicas (o que é, no
assumpto, do fundamental importau-
cia), ella está apta a prestar a ml*
lhares c milhares de famílias brasi-
leiras a segurança do conforto e da
tranquillldade, cooperando, assim,
não 3ó para o bem-estar do3 lares
que beneficia, mas para a granaeza
moral e maioria! do paií:, tanto é
felizes são aquelles quo tOm desen-
volvido em maior grau o sentimento
de solidariedade de que o seguro de
ivda ii um dos Índices mais expres-
siVO!*.
O NOVO PRÉDIO EM SAO PAULO,

HONTEM IM/HIOl-l-ADO
Situação — A situação do nova

prédio da Companhia Nacional d<i
Seguros de Vida "íául-Amerlea", em
São Paillo", é das mais eentraes, es-
tar.do nas proximidades, a poucas'dezenas de metros da preça Anto-
nto Prado e do largo de São Bento,
na esquina da rua João Briccola,
que nada mais i Uo que um proion-
gamento da rua 15 de Novembro, a
principal rua do centro, da cidade,
com a rua Bôa Vista, qúe, sem du-
vida, será uma das mais freqüenta

(Continua na 7a pagina)
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PAULO V SEIRADR. JOÃ-O
Curso de aperfeiçoamento nM mnis . notáveis clinicas dermalo-

lógicas dn Europa. Ilnsplliil Saint l.ouis (Paris), Clinicas
.* Fin"*er o Kerl (Vlenna) e Pnutrler (Striisntirgo).
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Com o tratamento pelo Elixir de
Inhame, o doente experimenta logo uma
transformação no seu estado geral; o
appetite augmenta, a digestão se faz eom
facilidade (devido ao arsênico), a côr
tòrna-se rosada, «1? rosto mais fresco,
melhor disposição para o trabalho, mais
força nos músculos, mais resistência á
fadiga e respiração ffacii.

O doente tor:.nia-se fEorescente, mais
gordo, sente uma sensação de bem estar

-. > muito notável. O' JEMxir de In ham e <é
único depuràtiyòjrtonicoi em cuja form
tri-iodada, entram o arsênico e o foydr
girio e é tão saboroso como qualquer
ctor rí*» r-"*-¦*--

aí me
e a

Fo5 pouco favorável o intercâmbio ile mercadorias no pri-
meiro semestre deste anno

francos se comparar estas . cifras
com os 37G.1Ü7 Idlos importados
no primeiro semestre de :ü)27, no
valor de 274;200 francos. Em iden-
ticas condições está a cera vege-

O intercâmbio commercial do
ilrasll com a Suissa, segundo re-
glstrà em sou relatório o cônsul
do Brasil em Genebra, apresen-
tava-se sob um aspecto pouco fa-
vorável no primeiro semestre de
1928, se comparamos as cifras
de importação desse semestre com
as de idêntico periodo de 1927.

O cafó figura no quadro geral
da importação com 4.476.130 ki-
lOS, no valor de 10.504.439 fran-
cos, contra 4.797.017 Itilos, no va-
lor do 11.149. or>r> francos, no pri-
meiro semestre de 1927; o cacau
rom 530.S78 ltilòs, valendo 935.270
francos, contra 495.175 Itilos, no
valor de 782.873 francos, om iden-
lico periodo do anno anterior. Te-
mos, assim, a registrar no primei-
ro semestre do 192S uma diminui-
cão de 320.881 Itilos de café, cor-
respondente a 044.110 francos que
não é compensada pelo augmento
tle 41.721 Itilos de cacau no va-
lor de 152.397 francos.

O fumo (folhas, charutos e ci-
garros), cuja importação no pri-
meiro semestre de 1928 se eleva
apenas a 277.178 kilos, no valor
de C-19.829 francos, aceusa tam-
hem uma diminuição de S9.929

Vive modestamente em Biriguy,
n risonlia o prospera cidade da
Noroeste, lim dos malr, fervorosos
e desinteressados propagandistas
da nossa rubiácea.

Ali, em uma rua tortuosa, mas
movimentada e alegre, existo, jã
ha muitos annos, o café — Grótta.

Esso café 6 o mais popular e
o mais freqüentado do Biriguy.

Hoje, como ha dez nnnos, bobe-
se alí, a cem réis a chicara, o mais
saboroso café da cidade.

Em Lins e Araçatuba, as duas
cidades visinhas, e mesmo em ou-
tros estabelecimentos,., congêneres,
de Biriguy, a rubiácea é vendida
a tresentos réis a chicara.

"Mesmo durante á revolução;
asseverou-nos o sr.- Francisco
Grótta, seu proprietário, os nos-
sos freguezes não tiveram que
desembolsar quantia superior a
cem réis para beber do nosso café.
Foi a época de maior movimento
em nosso estabelecimento. Cluga-
vamos a vender duas mll chica-
ras por dia.

Com o elevado custo que attin-
giu o assucar durante os dias som-
brios da revolução, o nosso pe-
queno lucro desappáreceu.

Fazíamos; apenas, para cobrir
as. despesas. Mas isso nâo nos af-
fligia".

E', como so vê, uma maneira
pratica tle disseminar e propagar o
nosso principal produeto.

Talvez não soja, para o propa-
gruidista, uma dns mais lucrati-
vas fontes dc renda. Mas se!-o-á
para a sua cidade, 'para o seu Es-
tado, para o. seu pai::.

Tratamento pelos rnios "SC 
(radiotherapla Búb-pehetrante dos can-

ceres da pelle, tinhas, forunculose, espinhas, prurido*-!, eezemas, psorlase,
etc ) Electrocoaguilação, lâmpada de Kromayer, infra-rouge, alta fre-
fiuencia, raios ultra-violetas, electrolysc, ionização, etc. nas dermatqses.
Ènilação pela olectrocoagulnção (processo Glrandeiui), plástica cutânea.
Desensibilização nas moléstias da pelle. Malarlòtlierapin na pe.larysla
eeral Todas indicações e tratamentos na syphilis inicial c visceral.

Das 13 ás 17 horas
Consultório: Kua Libero ISaihiró, 23 - 3. andar, salas 23, 21 o 25.
Das 18 ás 17 horas. Attcmlc a domicilio sú para os doentes graves.
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cmuBGiA ])ik JONAS RIBEIRO Vli
Moléstias (le senhoras. -- Electriciclade medica satisfazendo as

exigências das especialidades. — Cons.: Rua Barão do ItapetI-

ningn, 10, sala 417. - Telephones: Cons.: 4-G803 - Res.: 7-1..0S.
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Ir. Domingos Define
BspoeiaUstii em Orthopcilla e

Cirurgia Infantil, com pratica noa
hospitaes orthoperticas (lo Solo-
gnn, Vlenna o Hcldcíberg. Tra-
tamento das paralyslas Infantis,

i pés tortos, desvioa da columna
¦ vertebral u. outras deCormidatlpR c
I fi.tcliiras. Consultório: Ruo i.i-
| hóro Knilnrt'-, 23 — Tel., 2-0529.
| Rea.: litm Paraíso, 11 - Tel, 7-2210

UM REGATO E UMA PONTE
INDESEJÁVEIS

A BALA D
Uma invenção que permittc caçai- animaes ferozes, sem nui-

tal-os - A expedição que vae experimentar o invento nas

ANTÔNIO VICENTE DE AZEV
('MÍTICA tóxOLÍISlVA III. NARIZ, OUVIDOS !'. UABtlANTA
:: :: :: TltAOIIlíO - llItONCHO - BSÒPII'AOOStl0l*IAS ¦¦¦¦¦¦: -¦:

Com pratica nan clinicas de Vienna. Paris
 Consultas dns 11 112 .'is 17 noras

Roma

RUA BARÃO DE ITAPETININOA, 10

florestas africanas
NOVA YORK, setembro --

Acaba do partir para a Af»*]ca
uma grande expedição do caça-
dores, que', comqiianto pretendam
levar a effeito investir
scientificas, visam
mostrar as vantagens
de Misericórdia".

Essa bala foi inventada pei?
naturalista Baíriell Hartis, chefe
üo expedição o destina-se apeivi*-,,
n atordoar o animal, permtttin

;aS0en
sobrotiido,

da "bala

kilos, correspondente a 124.371 mercadoria.

tal.
A borracha, que se apresenta

no respectivo quadro de importa-
ção com 39.C93 kilos, perde em
valor o quo ganhou em quantida-
dc, pois essa importação, valendo
]22..r>!10 francos, é inferior aos
1-18.331 francos correspondentes a
34.804 kilos do borracha brasilei-
ra, importados no primeiro .leraes-
tre de 1927.

Entre os produetos brasileiros
de habitual importação, nn Suissa,
sç o cacau o os couros brutos *.ic-
ousam um augmento real neste
semestre. Convém notar que o ns-
sucar do Erasil, de rara e diminu-
ta Importação neste paiz, apparo»
ce na estatística de Importação do
primeiro semestre de 1928 com
58.149 kilos, no valor de 22.02G
francos.

O total da importação de pro-
duetos brasileiros na Suissa foi,
no primeiro semestre de :1928, de
13.063.258 francos suissos, corres-
pendentes a 5.638:027 kilos de

r. Mario mursa
O doutor Mario Mursa,

especi. lista cm moléstias de
crianças, com pratica dos
Hospitaes da Allemanha, e
director do Hospital de
Crianças de Tndianopolis,
tom o seu consultório & rna
Barão de Itapetinin;. 10;
das 2 âs 0. Tel.: 4-783G. Re-
sidencia:! tel. 7-0181.
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MEDICO DESCUIDADO

DOENÇAS NERVOSAS ~ SIPHILIS

DK. OSCAR SANTOS
PRAÇA DO PATRIARCHA, 8- sobrado

.etários ú
Tomou posse a primeira directoria

macias
i Presente grande numero de se-
nhoras, senhoritas, convidados e
associados, realizou-se na noite de
37 do corrente, no salão nobre do
Centro das Industrias do Estado
de S. Paulo, a sessão de posse da
¦primeira directoria da Associação
dos Proprietários de Pharmacias
do Estado de São Paulo.

Tomaram assento á mesa os srs.
Marcondes de Souza, dr. Álvaro
Sanches, Octavio Pupo Nogueira,
Brito Alvarenga e Theodoro Mi-
gliano.

O sr. Marcondes de Souza, abrin-
do a. sessão pronunciou algumas
palavras de congratulações e agra-
deeimentos aos presentes, e no-
meou uma commissão para intro-
duzir no recinto o primeiro presi-
dente eleito da Associação, sr.
João da Silveira Cruz, que foi re-
cebido com uma prolongada salva
de palmas.

O sr. presidente eleito, após
prestar o compromisso legal, as-
sumiu a direcção dos trabalhos,
dando posse aos demais membros

da directoria, conselho consultivo
e fiscal.

DEIXO». ÜM PEDAÇO DE OAZE
NO VENTRE DO OPERADO
OAUSANDO-LHE A MORTE
S. SEBASTIÃO, 20 (H.) — Foi

intentada acção por perdas e dam-
nos, contra um medico eeslrangei-
ro, director de um pst abeleeimen-
Io hospitalar, mie praticou uma
operação tle apendlclte ó deixou.no
ventre do paciente uma tira, dc
gaze, que causou a morte do opo-
nido.

Este caso está despertando
grande interesse nes círculos me-
dicos.

(¦"*¦*

UMA ESCURSÃO DE ESCO-
TEIROS A S. AMARO

Realizarão amanhã os Escotci-
ros de Santa Generosa, um passeio
a Santo Amaro, a.convite do sr.
Moacyr Monteiro, Director Techni-
co dos Escoteiros de Santo Ama-
ro.

A partida serã ás 7 horas da
manhã, do largo Guanabara. Na-
quella localidade, visitarão a nova
represa, da Light, e será offerecido

do, assim, que so possa apanha!
o do modo "mais humano ;*iossl
vel". , . .

O projectil. que 6 de alumínio,
tem cerca 'de tres pollegrtdas dé
cumprimento, podendo ser iltlll-
zado com arma de fogo ou com
uma flecha. Na ponta enetrn-
tra'-se uma agulha hyppdormiRtí
e a base contem um preparado
cliimico.

Assim, quando a bala atllhge
o animal, a agulha penetra no
couro, ao mesmo tempo que o
preparado chlmico 6 injeetado au-
tomaticamente nos tecidos o
actuando sobre o systema nervo-
so* impede a locomoção. O ani-
mal cae narcotisado e assim per-
niànece durante alguns minutos,
voltando depois íls suas condições
normae:'.

E' claro que, cmqunhto sob a
influencia da injecção, pode sei'
transportado para qualquer parte
sém o menor perigo para quom o
conduz.*.

De aecordo com a opinião' do
inventor da "bala de misericor-
dia", a principal vantagem está
pm que os animaes apanhados por
esse processo, ao recobrarem ou
sentidos, não se mostram assus-

tados como acontece com os ou-
tros, podendo, por isso comer
mais, desenvolver-se mais rtepres-
sr. p scr dorítèstlcatio facilmente..

Com o:; methodos actuaes 6 im-

possível apanhar certos specl-
mens muito raros, o .que poderá
consegulr-so sem grande esforço,
caso o novo invento dê rs resul-
tados ctue dello esperam todos os

'expedicionário:;;

Quc- ios Estado:'. Unidos, quer
em vários paizes estrangeiros, é
-xtraordir.arlr, o intei-psse que vae
despertando a "baia do miser'-
corc'.:tt", jií. lendo diversas asse-
cláçõos protectoran dos aninuies
intervindo pura que no caso de
ser demonstrada a sua pratieabtr
lidadi- se trate de abolir todos os
metlictíes seguidos ató agora.

O nr. liarr.olt Iíarr.s, ao só>
erário da maioria dos caçado:?»;
nüo vae á Africa animado p:-o
"desejo de matar". O que visa
esso naturalista í salvar al2***ns
si t cimens da fatia ánniquillátlor/i
de muito» mlilloaà. ios despceupa.
dos, .r.'* teimam em fazer de-np-
parecer da A.í.•.*•.-» os mais beu.-s
•*•.;>: naes a'..e lioje conhecidos, ro
pouco de o.irirn'e*r, o governo r
prijh.blr a ca;a pu: dolermin idn
are.*: dn pai::.

Por Isso mennn, ns expeçliòlq-
nários evitarão recorrer ao U30
cie nrinas' o r.ivj :-.'., furão ci c.'i-
sos extremos. O emprego de
mi.bas e j.;i ;y, nem qntt po.te-

rão criar entro elles o qualquer'.'"•a uma atmcspllern iir,.i'*c •:.'
1'aclUtar-lhe's o desempenho dn
missão dp paz que os arrasta ;t.i

,.;;o das rioruiias alricanaa'.

A PREFEITURA E O SERVIÇO
SANITÁRIO DEVEM TOMAR
MEDIDAS QUE PRESERVEM
A SAUDE E O INTERESSE
rUBLICOS
Escrevem-nos:
"Sr. redactor do "Diário Nacio-

nal". A Prefeitura paulistana,
dando execução a uma razoável
medida hygienca, acaba de intimar
os moradores da rua José Doll e
adjacências que tenham poços nos
respectivos qulntaes a revestil-os
de alvenaria, cimental-os, collocar-
lhes bombas, etc. O prazo paru
realização de tal serviço (30 dias
apenas) não deixa de ser aperta-
do, principalmente'se considerar-
mos us posses modestas dos mora-
dores da referida zona.

Entretanto, a medida exigida
pelo executivo municipal não deixa
dc ter a sua razão tíe scr.

Mt3 o que não sc explica, sr.
redactor, 6 que ao se intima:' os
quc residem na rua José Doll a
obedecerem a uma presctipçáo de
hygiene i:e consinta na existência
de um regato que corre pnrnllela-
mente á rua acima.

12' escoadouro forçado das resi-
donoias que por nli se enfileiram
e está em tal estado de abandono
eme até r.ictte modo.

Elle é um verdadeiro viveiro dc
tnosquíto3^ Tenho certeza que a
Maleita c o Typho rondam, sinis-
tramèhte, pelas immediações!

O responsável por esta sil nação
até açora, foi o Serviço Sanitário.

Mos o regatinho, nada bucólico
e Qrystalllno caminha e atravessa
a rua Augusta, onrio existiu hn
tempos uma ponte.

Digo "existiu" por quc o estado
actual dessa passagem é lastima-
vol. Or, vehiculos que até ella che-
gam não aventuram a ultrapassa-
Ia c voltam do meio do caminho.
Temi* ni o atoleiro que cobre a pon-
ir- de lado ti lado.;..

liste caso Jú não é com o Servi-
ço Sanitário mas com a Prefeitura.
E tús como de uma sn cajaçlada se
pdtíem matar dois coelhos, - Luiz
1)1 Martellò "

AS PLANTAS DE NOSSA
CASA

O trabalho do .T. Plaim — "As

plantas de nossa casa", conforme
diz o seu próprio autor, 6 dedica-
do oxclusivamento 6. composição
do planos, fazendo acompanhar
cada estudo de uma "vinheta" que
dá uma idéa do que poderá ser
feito para elaboração da fachada
respectiva.

E' um trabalho destinado, de
preferencia aos leigos, que encon»
trarão ali fartos elementos parn
estudo de divisão e disposição das
diversas peças de uma residência
confortável, sendo certo, tambom,
qun aos próprios profissionaes nsse
trabalho deverá prestar relevan-
tes serviços, pois, bem estuda-
dos como se acham aquelles pia
nos, poderão elles encontrar ali

Sala» r>lõ n(e.

ação paia um ou
tenham que cr.u-

DIAGNOSTICO PRECOCE DA
DOENÇA***] DA PEl.I.*."! - SYPHIUS - CU MIO.'

DR. DUARTE Dí) !
Al E D ! C 

Consultas: 1.1 às J.r> hora.*? — Bim Libero rjmirírõ,
0." unclnr — Salan 50 o .r;7

rtii.s 16 ir, ia horas: lt*.::i tlçnobra, *»'l — Plione
ni-arasE***,*,*

i'.rr.a raplün so
outro caso que
dar.

Além da variedade de p:a:'..**:i c:*-
tildados para terrenos de ine!ir.-
gom de frente mais avahtajadai
ha estudos muito criteriosos pr.:;..
residências pconomicKs*,. como oi!
de ns. 13 o 10 (neste ultimo aco*.-.-
selhavel a süppressáb do dormi-
torio dos fundos), paia residen-
cias de tres dormitórios tt o t*.
it. 1G. para rosldcnclá de quatro
dormitórios.

E', pois, de tcdtí recommenán-
vei tal trabalho, que, além de bem
feito o iidaptadõ ao nosso meio, é
de preço bastante medico.

Auguramos ao seu autor soj\
muito feliz com a presente edição,
para que possa animar-se de co-
rngem para as novas publicações
que promette.

ma
liBPR-A
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ir, - Phone 2-t:.-.í)i

-nsin (Resldenala)

I Fausto hxni e Fausto Ferraz Filho
ADVOGADOS

Esçriptorio: RUA S. EENTO, 33, sobr. Telephone: 2-G003 -j

A seguir o sr. presidente deu a pelos 
-Escoteiros do Santo Amaro

palavra an dr. Brito Alvarenga que lim innche a0s de Santa Generosa
pronunciou um discurso de saúda-
ção a Associação, que foi muitis-
simo applaudio. Falou ainda o sr.
Vicente Appoloni.

Por ultimo, falou o presidente,
que pronunciou apreciável oração,
defenindo em linhas geraes os no-
bres fins da Associação, que visa
o engrandecimento da classe. Dis-
se que necessitava do apoio de to-
da a classe e amparo dos poderes
públicos, afim de que a Associa-
ção. possa bem alcançar os seus
fins, beneficiando directa e indire-
ctamente o nosso publico.

O discurso do presidente João
da Silveira Cruz foi calorosa e lon-
gamente applaudido.

A» seguir, foi encerrada a ses-
são.

Nos salões da Erasserie Paulis-
ta, realizou-se um chá, em home-
nagem a todos os presentes.

pg l^lM«llJMJImA,^'q,*MJ'*,Ul<*'«^^

GONORBtMEÂ ou CRÔNICA
AGUDA

GARANTE-SE A ODRA RADICAL

POR METHODO PRÓPRIO E INFALL.TVEL EM VINTE DIAS.

DR. HAROLDO RODRIGUES
do»

MEDICO B OPEKAUOn
Hospitaes (lo Berlim, Vlenna e Tarls

Especialidade: Clrurela - Vias urinarias - Syphilis - Moléstias venereas
CYSTOSCOPIA, URETHROSCOP1A e DIATHERMIA *

and., salas 505, 507. 509 e 511 - Tel. 2-2405
Consultório: Traça da Sú, 34, D.

! DR. AUGUSTO MATUCK * 5

%

Cura da hemorrhoida o varizes sem operação
ESPECIALISTA EM MOLÉSTIAS DO VENTRE

Raios ultra-violetas e Dlathermla
Das 14 ás 17 hs. Rua João Briccola, 2. Teleph.: 2-4160. (Pra-

ça A. Prado). Chamados: R. Siqueira Campos, 16. Tel.: 2-5198. 
£

&***«•»»¦»> ¦*¦><>? ?•í**©*??????©???«????????•?^???????????^

Brasileiros! Quereis prestar um pequeno serviço & victoria

dos ideaes democráticos? Comprai o livro:

"O VOTO SECRETO"
publicação do Partido Democrático,

FAZEI COM QÜE TODOS O COMPREM E O LEIAM.

SALDANHA
EX-P-ÍOFESSOR DA UNIVERSIDADE DO PARANÁ'

— 'Esnectalistà em moléstias nervosas o syphilis —

Medicina psychica: Suggestão - Persuasão _ Psychanalyse

Reeducação da .-ontade: Cura dos vícios (alcoolismo, etc.)

Tratamento radical da oyplülis, tendo por base um pode-

roso especifico de sua descoberta, de effeito seguro e não toxi-

co, approvado pelo Departamento Nacional da Saude Publica.

Consultório: Rua Baráo de Paranapiacaba n. 3, esquina da

Praça da Sé, 6.» andar, sala 9. Horário: das 14 ás 16 horas.

DTtS. $
$ GAMA RODRIGUES ?

s
CARLOS GAMA «,

CIRURGIA EM GERAL |
MOLÉSTIAS DOS OLHOS 4,

Consultório: Bua Bar. de Itápér «

tlnlnga, 10 - salas 915. 910 e 91.. X
Dias úteis: dns M ls 17 horas. X
ltosliloncla: Rua Cubatão. 98 - «

Telephone: 7 - M1U. Z

|*0*0*'*«0**»*0**<>'»*******V
ASSOCIAÇÃO CHRISTÃ

DE MOCOS '>
Realiza-se, hoje, as 16 boras na

sede da Associação Christã de Mo-

ços, á rua de Santa Isabel n. J,
um*: festival litero-musical.

Para essa festa, que promette
revestir-se de grande brilho, dado
o interesse que vem despertando
entre os associados da A. C. Mi,
obedecerá o seguinte programma:

Leitura do livro "O Fundo do
Espelho", pelo autor; números de
canto pela sra. d. Maria P. Pias-
tina; poesias: pela sra. Mello
Vianna; números do violino: pela
senhorita Cecília de.Falco; poe-
sias: polo menino Walder de Mel-
lo Vianna. (*)
DR. B. ITAPEMA ALVES

Mctllco-operatlor dn Santa Casn
Cirurirla geral e de crianças e ortho»
pcuia - Especlalldaãp: Paralvsln.s.
Puralvsia Infantil - Doença dós os»
sos. tuberculose 03sea. fracturas e
luxações o suas eonsequencias - De-
feitos congênitos, pos to«°)'3.ora"''10

Raios ultra-vtoletos e dlathermla
da columna. etc.

Res.: Ru» aiiiTiiarllic 27 - Tel. 5-4700
Cons.: Rua Silo Bento, 20 - sob.

De lás3- Tel. 2 - 3Ü31

TELEGRAMMAS RETIDOS
Acham-se retidos na estação da

Western Telegraph, á rua 15 de
Novembro n.° 31, os seguintes te-
legrammas:

Vi toi — Technica — Argus —
Renol — Alpre —• Sagab — Ma-
theia Rua Araxá 4 — Chiacchio
Mattogrosso 46 — iVnis Cinclnato
Braga 13 — Cecília Pacheco A-
nhangabahu' 87 — Manoel Guer-
ra Edificio Bolsa — Heitor Angus-
ta 86 — Macabi Ribeiro Lima Tí-
A — Artefactos Corozo.

(»)

REGRESSA HOJE DE BUE-
NOS AIRES O ALMIRANTE

JOSÉ' MARIA PEN DO
RIO, 20 (H.) -— O capitão de

mar e guerra Henrique Aristides
Gullhem, chefe interino do estado
maior da armada, recebeu commu-
nicação radio-telegraphica de que,
o almirante José Maria Penido,
chefe do mesmo estado maior, que
foi a Buenos Ai:*e3 como delegado
naval junto á embaixada brasileira,
que ali representou o nosso paiz na
posse do actual presidente da Re-
publica Argeentina, chegará de re-
gresso a esta capital, amanhã, pela
manhã,. a bordo do paquete inglez
"Arlanza";

Irão esperal-o os officiaes do es-
tado maior, o representante do sr.
ministro da Marinha o o de outras

í * altas autoridades navaes.

A CURA .DA-,LEPRA
<T)0. OANCEI*. E OZENA)

E' cura garantida cnm o Serum-Raclllicilico n.° 3. — Approvado e

licenciado pelo D. N. da Saude Publica cob o n.° 611, em 18-12-1930.
AlTIiSTÒ

tino o Scruni-IJacilllcilIco n.» ?, fi o nhico quc faz a nura garantida ila leprti.
do câncer e iih. ozcr.a. — nr. A. Bravo Rlentles; Dr. Otlo Hornos e Dr. Ary
Vnlcuo. (Firmas reconhecidasI. :.....*' ,-.,•¦

O autor: ili; T. 1'INXÒ — Caixa.postal, 438 - Porto Alegro - Sul.
— Brasil. ...'^B__w______3BB__aà^

Veados »H. NICOLA JAV.
Do hosoital Humberto 1. Medico-operador-parteiro (eólicas lhe-
naes e blliares). Tratamento rápido sem operação, em poucos dkis.

Res. e Cons.: Avenida Rangel Pestana, 1 Sl) — Teleph.: 9-237G

AS CARNES CONGELADAS
QUE A ALLEMANHA IM-

PORTA
BERLIM, 'J0 — (A. B.) — A

administração municipal Intredu-
ziu importantes modificações no
estatuto da Sociedade Berlinense
"Goffi-ied Flecii Ltd.", fundada ha
quatro mezes por suggestão o
Relchntag, afim de evitar certas
falhtri notáveis oceorridas na dis-
tribuição do livre contingente de
carnes congeladas importadas tor-
liando ainda main severo o con-
trolo de carne congelada cm 12 a
15 "pfuings" por 1|2 kg.

Por que soffre

. ¦ ¦^"VAh.vvAV"^.^ •".
^s§s9^..ííá'íV.*-...-*S^jk

DANTR DELMANTO
ADVOUACIA BM OFIiAl.. NA
CAPITAI. I'. NO INTÉRIUIl

'.scr.i Itiin (luíiitluo llneaynyn n. 54
(Palacete 'ias Arcadas)

.» ar.lar - Stim !H • 1'linne 1-5I52
_ svo i\ti:**.o —

PRAÍA FLORIANO PEIXOTO *59-5''
PHONE C.5246
RIO ÜE JANf. I R O

•èrPaULO-R.UA BÔA VISTA f-t'3,
;,. . ... :-.CAIXAPOS1At 5J-

-- PrifcMl S ¦ 2-037 ('

'.j__yrpm_mr_mM^l_f^^UlV_AMSSlSfB2

ÂS TARIFAS DA
e_______msí aaeana
«WEOTIfDjII»

\ RUSSÍÀ E A INDIA DES-
ÁPPÀRECEIIÂM DA LISTA
nos pAizes produtores?

BERLIM, 20 — (A. B.l — Re-
sumindo a situação dos mercados
de coraea. o jornal "Deutsch Ali-
gemeine Zcitung" declara quo, de
um modo geral, reina abundância
de trigo, mas que a Rússia e a I
Índia desappareceram praticamen-* te da lista d03 palr.e3 produto-1

t re.'.
A índia — acerescenta — che-1

ga no extremo de adquirir trigo, ¦
em Buenos Aires. I

O Canadá, os Estados Unidos, I
5. Argentina e a Austrália cobri-
ram todos os pedidos. As perspe.
ctivas argentinas parecem excol
lentes, pelo menos até agora.

jf____Si.
!

A S homorrbidas, que |
i

tanto alfoetam os ?

j nervos e Irhposslblli- ,

{ tam o trabalho, são ra- j
° 

pidamente ollminnâòs 1
... 1com o suppocitoBio !

*: "nnti-hemorroida" ''dç; I
1 rir. Alberto Seabra, ''

6t praça da Sé, 91. S

RBUNIRAM-Sri OS MINIS-
i TROS DE PORTUGAL
1 LISBOA, 20 < Fl. —- Na reunião
! dé hontem cio Conselho tle minis-
| tros, foram approvados vários de-

cretos, r.ntra os quaes figuram: o
que approva o projeclo de estu-
lulos apresentado pela Companhia
Beira; o decreto dp remodelação
do Conselho superior d.-tn-colônias;
o decreto que estatuo :tn normas
para o funecionamento da Páctil-
dade de Letras, do Porto, cia Fa-
culdade de Pharmacia o Escola
Normal superior dc Coimbra.

Toma vulto a campanha conlra a companhia ingleza
RECIFE, 20 — (A. B.) — Pou-

co a pouco vao tomando vulto a
campanha contra a elevação das
tarifas da "Great Western".

A firma Tito Ferreira e Cia.,
grande exportadora de álcool,
communicou ao "Diário da Manhã"
que pagou, pelo despacho de 11
toneis vasios, a quantia de 
122S500, quaudo pagava antes
4$800. O augmento é, pois, na
proporção de 2.552%. E' opiaião
geral que se trata de um dos
maiores escândalos dos muitos
que se têm verificado no Biasi.'..

DADOS MOSTRANDO A
EXORBITÂNCIA DOS

AUGMENTOS
RECIFE, 20 — (A. B.l — Os

joi-naes publicam os seguintes da-
dos, que mostram a que ponto vão
as actuaes tarifas de transporto
da "Great Western":

Os objectos da industria eerami-
ca soffreram majoração de 500%.

O transporte de cavallos, quo
era .de 4$000, passou a ser de 12?.

"tim kilometro de trilhos de usi-
na, antes da majoração 600$; ho-
je, 3:500.*í;.

Os operários que trabalhavam
em estrada pagavam ida e vol-
ta, 3$200. O bilhete de ida e vol-
ta foi suspenso, passando elles a
pagar, por viagem, 8$i000.

Uma vacca de leite pagava an-
tigamente, entre Pesqueira e Re-
cife, 25$000; hojo, a tarifa 6 de
88Ç900; um cachorro, qué pagava
2Ç00C, entre Barreiros e esta Ca-
pitai, paga 22$C0O.

Como se não bastassem estes
augnientos, a "Great Western"
supprimiu a cláusula quo autori-
sava a franquia de 30 kilometros

de' bagagem, para os passageiros
do primeira classe.
TRANSPORTES RODOVIAr.íOS

EM CATENDE
RECIFE, 20 — (A. E.) — Or-

ganizou-so em Catende, a Cia. de
Transportes Rodoviários, cujo fim
é libertar a. região da ganância da
"Great Western".

A BANCADA PERNAMBUCANA
EM APUROS

RIO, 20 — (H) — A questão
da "Great Western" tem novo ru-
mo. Desde ante-hontem, a ban-
cada governista de Pernambuco,
teve ordom do governador do Ss-
tado, do mudar de attitude. O
"leader" sr. Eurico Chaves reuniu
os seus collegas, a quem expôs*; a
nova feição do caso. Hontem,
pela segunda vez, reuniram-se os
representantes pernambucanos,
para assentar a deliberação a res-
peito. Nada se sabendo c que se
passou na reunião, nem da pro-
vldencia adoptada pelo sr. Estacio
Coimbra. Faia-se, porém, quo a
bancada, por determinação do go-
vernador, vae apresentar emendas
ao projecto da commissão de
obras, ciando autorisação para a
concessão de novos e vultosos fa-
vores á "Great Western".

Os deputados Estacistas mos-
travam-se apreensivos. Hontem,
o sr. Rego Barrns, deputado per-
nambucano o presidente da Cama-
ra, foi ao Cattete dar a ler ao sr.
Washington Luis, o telegramma
cio sr. Estacio Coimbra.

Havia quem dissesse, tambem,
na Câmara, que a ordem do go-
vernador ã bancada, fora no sen-
tido de mandar encampar a "Great
Western".

CORRESPONDÊNCIA
ENTRE A HESPANKA

E ARGENTINA POR MEIO
DE t;ZEPPELINS"

MADRin, 20 (A. P..j — Os
jòvnães desla capital publicam a
informação 

'ilo 
que administração

dos Correios da Republica Ai-rpii-
lina-contraetoii com uma emiipa-
nhia hespanhola o serviço do cor-
respondeiioia pnlre a llespiuilia o
aqtiçlia Republica, por melo do
zèppèíins.

Accreseenla essa informação
qüo o «Iludido serviço soni niuia-
do dentro de sois mezes.

AO BOTICAO UNIVERSAL
Bolsa para agua quente

Indispensáveis numa casa
Rua 15 de Nov., 7 — S. Paulo

A TURQUIA NÃO RECO-
NHECE A MONARCHIA

NA ALBÂNIA
CONSTANTINOPLA. 20 (A. B.)

_ O içovprno da Turquia recusou-
se a reconhecer a monarclija de
ilamod Zogii na Albânia, mandan-
do chamar immedialamenio o sou
ministro em Tirana.

INCÊNDIO EM VILLA NO-
VA DE FAMALICÃO

LISBOA. 20 (H.) — Tplegràni-
ina de Villa Nova de Famallcao,
annuncia que foi destruído na-

quella localidade, por incêndio, o

prédio do residência do sr. Ale-
xandre Fernandes de Azevedo. Os

prejuizos são calculados em quan-
tia superior a cem contos.

^j || |i, || |fc|||||l|l«»M.*|i»tt-sy.,:x,****B***grs^
AO BOTICAO UNIVERSAL

Agulhas de Platina
Para injecções

nua 15 de Nov., 7 — S. Paulo

Poços de Caldas
clinica no

DR. ALVIM REZENDE
Syplilli***, doenças da pcllo c

venereas! Tratamento em t;pral
das moléstias nm quo sfio Intli-
oadas as curas sulfurósas. —
PHOTOTHEP.A.P1A - ULTRA-
VIOLETA -- niATUER.MIA — K
RAIOS .'•"• — Connj,: Arenliln
Francisco í»-il!cs, n. :,il (próximo
ao Grande Hotel).

A EXPOSIÇÃO "CARNE-
GIE" DE PITTSBURG

NOVA YORK, 20 — (A) — A
27.a Exposição Internacional de
Pintura Carnegie encerrou-se em
Píttshurg, depois de ter alcança-
do um dos maiores successos.

Os artistas francezes Derans
Laurencin e Le Basque, o íngle:
Prector, o hespanhol Pruna e o
belga Saverys levantaram seis dos
oito grandes prêmios do certa-
men.

«C*0*'C"&'0*******í>;í"í**'í"***s"!"t>X

$ SRS* ANNUNOIANTES 
'

$ úo que o onnunclo mais offi» j
% ciente 6 o que 

* so faz eom n- ,
Ç telli|?ent:ia, o que .-su-r-gero ao ,
f leitor a Idéa do i.ompi*nr os •
X produtos ou artigos por vós >J

annuneiadoü. ,

| A AGENCIA DE PDBL1CI- 
'.

DADE BA ll BOSA
» esta. perfeitamente apparelhada
5 para dar aoa vossos annuncios
4> a maior eifielenela possível.

Sollcltue, sem compromisso, ln-
formações o orçamentos. For-
necemoa desei*ili03 e "cllchúa"

RUA liÃERO BADARÓ' Ni 0
Rala 3It — 2.° andnr

?>O«O«.««*0"*>«'0*<!"5«**^o*^***-?

GRANDE DESASTRE NA
TUNÍSIA

Blenorrhagia chronica e gotta matutina
A cura radical o absoluta por processo de sua descoberta

DR. PEREGRINO JORDÃO
HONORÁRIOS SO'MENTE APO'S A CURA DOCUMENTADA

E OBSERVADA DURANTE O PRAZO MÁXIMO QUE O
CLIENTE DESEJAR.

Consultório: Largo da Sé, 34 (2.» andar), salas 205-207
Residência: Avenida Pauilsta ,188 — Teleph.: 2-50G6 e 7-1885.

SENHORAS: das 9 ás II hs. HOMENS: dos 13 ãs 17 bs.
,1

DR. J. RAMOS
1 DOENÇA. DOS PUI.MOES

Medico encai-rcgatlo ilo serviço de tuberculoso dos centros do saúde de S. /-nulo
Faz a cura (la tuberculose pólos processou modernos.

HGMOTIIERAP1A ARTI1UC1AL, ETC.
18, 2." andar, salas 214 e 218

— Tel.: -1-20 61. — Res.: Tel.: 0-19 70.

rNEUMOCOII-íU-SimlHUAPIA,
RUA BAEAO DE ITArETINlNOA.

Das S as 0 e dan 15 fts 13 horas.

FESTA DE S. THEREZA
AS SOLENNIDADES PROMO-
VIDAS PELA VENERAVEL OR-
DEM TERCEIRA E PELA LIGA

DAS PROFESSORAS
CATHOLICA S

Celebra-se hoje, na Igreja (Ja
Vencravel Ordem Terceira a festa
solenne de Santa Thereza de Je-
sus, com o seguinte programma:
— A'3 dez horas, missa cantaua,
com sermão ao Evangelho pelo
revdmo. conego dr. Francisco Bas-
tos; & tarde, ás 16 horas, realizar-
se-á a cerimonia da posse da no-
va mesa administrativa, havendo
em seguida, procissão, sendo San-
ta Thereza de .Tesus, a patrona da
"Liga das Professoras Catholi-
cas" esta associados fará celebrar
missa • de communhão- geral das
suas associadas, ás 8 horas, na
Igreja Abbacial de S. Bento, sen-
do celebrante s. exa. revdma. o
s.\ arcebispo Metropolitano, falan-
do aó evangelho o revdmo. dr,
João de Carvalho.

_SXJ_*'ES3

ÍAO 

BOTICAO UNIVERSAL
Cuteluria fina

As melhores marcas
Rua 15 de Nov., 7 -— S. Paulo

DESCARRILOU UM COMBOIO
DE 50 V.AGOES

PARIS, 20 — Telegrapham de
Sousse (Tunísia): .

"Em conseqüência das grandes
chuvas dos últimos dias, que ínun-
daram e dostmiram largo trecho
da linha, acaba de descarrilar na
estação de Sousse Káirouan, um
trem mixto composto de 50 vagões
carregados de phosphatos e outros
produtos da região e de alguns
carros de passageiros em que iam,
além de "muitos viajantes, 20 sol-
dados com equipamento de campa-
nha. E' ainda desconhecido o nu-
moro exacto das victimas do aeci-
dente. * .

Sabe-se que seis soldados fica-
ram feridos, sendo ique dois se
acham em estado grave.

As autoridades militares igno-
ram a sorte de cinco outras pra:
ças que se suppõem tenham fi-
cado presas nos carro3 que se
afundaram na lama que cobre o
trecho da estrada' em questão.
Para local do desastre, seguiram
vários trens de soccorro levando,
médicos, enfermeiros", maças," as-
sim como todo o material sanita-»
rio indispensável.

O tribunal de Sousse, abriu in-
querito, tendo tambem enviado
para alli alguns representantes.

O INSTITUTO HISTÓRICO
BRASILEIRO COMPLETA

HOJE O SEU 90." ANNÍVER
SARIO

RIO, 20 (H.) — Amanhã, üo
mingo, tis 21 lioras, sob a presiden
c.'n do sr. Washington Luis, presi
dente da Republica e presidente ba
nòrario do Instituto Histórico i
Geographico Brasileiro, realizar
se-á a sessão magna com que i.
tradicional associação commenío..
rara o DO.o annlverosnrlò t.":i sua
fundação.

Constará a sessão dò itma a!lo-
euçáó do conde de Affonso Celso,
presidente perpetuo; do relatório dò
secretario perpetuo, dr. Max
Fieiüss, e do necrológio feito p»":!;i
dr. Ramiz Galvão, orador perpetuo,
doa sócios fallccidon ho anno social
aspirante; Carlos de Laet, Pedro
de Azevedo, d. Francisco Rogo
Maia, Manoel de Olivoiru Lima, An-
tonto Fernandes SusvielaGlia.eli e
Sebastião de Vasconcellos' Galvão.

Expediram-se convites' ár, âltáíi
autoridades, associações p. pees-oa:-,
gradas, inclusive ás familias da-
quelles sócios.

fil
ARA o seu Bóbé e para crianças

de todas as idades, V. E:;a. c:i-
centra o melhor sortimento de vee-
tidinhos, toucas, chapéos, oalçõe*;,
costumes terninhos, na A IT.I-
PORTADORA, rua Direita, 37-A
próximo á r. S. Bento. " 

,
,,, *lí_

O PLANO DAWÊR
A CONFERÊNCIA ENTRE PAR-

KER GILBERT, BALDWIN
E CHUROHIL

NOVA YORK, 19 (A. B.) — O
"New York Times" annuncia de
Londres que o representante Par-
ker, o sr. Baldwin e o sr. Churchil
chegaram a um accòrdo relativa-
mente á composição da *commir.:*ão

examinadora do plano Dàtves.
Annuncia-se tambem, do fonte

fidedigna, que a viagem, de Pa:*-
ker Gilbert a Londres,; e Paris e
brevemente a Bruxellas «'Roma e
mesmo, eventualmente a:s festados
Unidos, tem por fim chegar a um
accòrdo relativamente ás prelir.ii-
nares technicas das próximas con-
ferencias. •.

LONDRES, 19 (A. B.l -- Em
certos círculos autorizado*?, affir-
ma-se de eme o atrazo na publica-'* ^
ção dos documentos a respoito do
aecordo naval, explica-se-i por ai-

gumas divergências entro a Ingla-"
terra e a França, no que *t|e refere
& questão de selecções. . p

A 
'Inglaterra — seguntjó cosa

'versão*—'desejaria remediar me-
diante a publicação dc3ses decu-
mentos a má impressão quo o cc:*.-
venio produziu nos Est.ados Unidac,
emquanto a França procurr.rii.
evitar publicações que* irritariam n
Itália. V;

LONDRES, 19 (A. B.) -f- CCrtc;:;
jornaes fazem resaltar oíteEca*:n..i
interesse que despertarão,¦; na In-
glaterra as conversações fbntrc u
s,r. Churchil e os encarrei|idos dc
estudar a revisÇLo do planp! Dawe::.
'a riâo ser quo a Inglaterra roç.àfctt
graças a,tal revisão, grandes lo;-*-
mas dentro de um prazo ròiatiyti-

mente curto.

A r,'^^t*a_tM''~-*^m>^^A1I^^Kry^Í_^^___^_
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MALÍCIA
Sempre achei quo. a malicta 6 um dos maiores males cio

brasileiro. E dia a dia, á proporção que vou observando melhor
as cousas, tanto mais so vae enraígundo em mim aquella convi-
cção. Maliciamos tudo: e, de repente, yçmo-.ps forçados a nos
abster de certas cousas que eram úteis, agradáveis, indlspensa-
veis mesmo á vida corriqueira. Por exemplo: no Brasil só podo
haver mulheres más: porquo o antonymo deEse qualificativo tle-
generou-so em cousa evidentemente gostosa, porém otfensiva aos
brios de uma senhora ou de uma donzella. Outro: Muita gente
tem deixado dc ganhar rios de dinheiro em certo "bicho", só
porque esse animal su tornou synonimo de cousas prohibidas pc-
Ins códigos actuaes. Etc.

Ora, c-sa malícia, passando da simples linguagem ás cousas
concretas, começa a criar situações insustentáveis, capazes até
de comprometter seriamente a nossa fama do gente civilizada,
aos olhos do estrangeiro. Eis aqui a ultima novidade nessa ma-
teria: — um brasileiro, hoje em clia, se quiznr ir para a Europa,
por exemplo, terá quo viajar com trouxas, bahús, embrulhos de
jornal'(menos do "II Plccolo"!). o qne quizer, menos com malas.
A mala tornou-se objecto suspeito. Compreendi isto, lia dias, ao
passar, ás cinco horas da tarde, pela rua José Bonifácio. Fazia
uma dessas ultimas tardes de noroeste abrazador: e havia mui-
ta gente pelo centro. Ao cruzar aquella via publica, notei umn
multidão ruidosa acompanhando qualquer cousa. Pensei nalgum
palhaço clc circo-de-cavnlllnbos. nalgum "cu.melot", nálgumà
procissão, nalgum enterrei: sei lá! Não era nada dis3o. Ern um
pobre homem que acabava dc comprar uma bôa canastra numa
fabrica de malas c, acompanhado por um carregador, conduzia o
banal recipiente ao seu domicilio. A turba cercou-o c começa-
ram as perguntazinhas indiscretas, os ditos chistosos, as piadas
do máu gosto... O homem, a principio, sorria amarello: depois,
impacientou-se, enervou-sc e, transformado num typo perfeita-
mente lombroslano, ameaçou tiroteius. A policia interveiu a
tempo, antes quc a maia se enchesse de qualquer cousa...

URBANO.
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Mi K. T. — Limeira — Seis
refeições: — tí, 0, 12, 3, 0 c D
horas.

Quatro vezes: — Levar ao
fogo, eni panella do alumínio,
unia colher rias de chá du mautui-
ga fi-OHca, mexendo com uma co-
lher do pau até espumai- o escu-
recer. Juntar uma colher das de
chá de Kinder Brot; era lata, nie-
xendo sem parar até a massa for-
mar liga. Juntar 220 grammas
de agua fervida, morna, tres co-
lhares dns de chá de Edélwélw
— leito em pó — duas de asisu-
car, dando mais uma ligeira fer-
vura.

Uma voz: — 200 grammas de
caldo magro do frango ou do col-
xão duro com arroz ou massas.

Uma vez: — 200 grammas do
agua grossa de arroz ou de can-
gica com duas folhas de gela-
tina.

Internamente: — Ostelin (IV
gotas duas vezes ao dia).

Aguardo noticias depoiB de um
mez.

<Çt

NÃO ACCEITE INSINUAÇÕES

OFPERTA ESPECIA^
ÓCULOS IÍECOBERTOS DE ZILO' de 35,000 por

26 . 0 0 

Antes do mandar aviar
ji sua receita medlcn

consulte a cusa muis li-
beral no Reitero.

RUA 15 DE NOVEMBRO, 7 — S. PAULO

CONTINUAM OS TRABALHOS DE DESENTULHO
PARIS,.20 (H) — Continuam os

trabalhos dc desentulho do edifi-
cio desabado cm Vicennes. Após o
salvamento de Nivelli, os bombei-
ros proseguiram activamente, nos
serviços de remoção dos eocom-
bros, para soceòrrer os soterrados,
possivelmente ainda vivos. Foram
vffcctuados varias operações de
. ondagom, acompanhadas de for-
tes golpes dc massa nc intuito de
vc communicar com os operários
sepultos, mas apesar do emprego
de mierophones nenhuma resposta
ou som foi ouvido que permittisse
abrigar a esperança de os salvar.
Retiraram-se então os bombeiros,
que foram substitlidos pulos tra-
balhadores de uma empresa parti-
cular. Permaneceu no local um me-
dico militar, ajudado por um cor-
po de enfermeiros civis para at-
tender a qualquer eventualidade.

Non arredores do local da catas-
trophe, estaciona enornie multi-
dão, que contempla o triste cape-
ctaculo num soénario commóvodor,

onde oa corpos doa salvadores se
prolongam desmeuuradament. sob
i: acção dn. luz crua doa refletores
electricos, mo vendo-os sobre um
montão de materiaes diversos, no
meio dos quaes se eleva ainda nu-
ma placa esmaltada o nome da fir-
ma constructora.

A multidão assiste curiosa ao
transporte dos objectos mais va-
riados, entre os quaes uma pendu-
1, cujos ponteiros pararam nas 3
horas e 20. e uma compoteira de
porcelana intacta.

Faltam ainda os cadáveres de
diversos operários.

As autoridades policiaes e os pe-
ritos recolheram grande quantida-
dc de amostras dos materiaes em-
pregado na construcção, afim de
apurar a responsabilidade do de-
sa3tre.

Os corpos já retirados foram
transportados ao conirnissariado de
policia, onde jazem em maças re-
cobertas de súdarios.

João Nogueira — Piracicaba
— "De accordo com aa suas ins-
tracçõès, cis-mo, passados os 25
dins, á sua presença, para dar-
lhe informes sobre o mou filhi-
nho. Enorme a o meu roçoníie-
cimento pelos conselhos quo nos
deu. Grande tem sido a nossa
alegria pelos progressos que ac-
cnsa o nosso pequeno, liem como
pelo accjjituadò acerescimo do
peso. Respondendo nossa primei-
ra consulta, escreveu o dr. no
"Diário" o trecho quo vae, aqui,
recortado para melhor oricntal-o.

A' principio, sujeito ao trata-
mento prescripto pelo dr., conti-
nuou ainda com alguma diarrhéa
o vômitos que, ao fim de alguns
dins. cederam com o seu acatado
icgime.

Lalir.ho engordou 700 gram-
mas em 25 dias; está corado, for-
te e já começa a andar.

Devo continuar com a mesma
alimentação"?

— Do hoje em deante, duran-
Ir 30 dia?, seis refeições: — C,
!), 12, 3, C e !) horas.

Tros vezes: — O mesmo min-
gau de leite em pó Kdelweiss, su-
bstituindo a maizena por Kinder
Brot*."Uma vez: — Ao almoço — Ar-
roz, angu', macarrão ou pirão dc
batata', tudo cozido em.agua c sal,
com manteiga queimada á guiza
de tempero.

üma vez: — A mesma sopa de
colxão duro.

Uma vez: — Agua grossa do
arroz nu de cangica com duas £o-
lhas do g'elatina.

Repetir o Ossicnl o Ostelln.

Renato Gonçalves — Itu? —
Em quanto durar o desarrarijo —
não será, talvez, do calor do
Itu'?

Seis refeições: — 0, 0, 12, 3,
G e 9 horas.

Cinco vezes: — 170 grammas
dc agua grossa de arroz, duas co-
lheres das de chá de leite em pó
e duas do assucar, dando uma li-
geira fervura.

Uma vez: — 100 grammas de
agua grossa de arroz com uma
fc-lha de gelatina.

Francisca — Hm-oi-nlm — Por
qué so esqueceu de referir o au-
gmento de peso, do afilhado) nes-
te ultimo mez?

O niesmo regime alimentar, até
novo me.os.

Lmli! Htella — Jaboticabal —
"Volto, hojo, á sua presença, pas-
sados 25 «lias prescrlptos pelo
bondoso doutor. A miiiíia filhi-
nha Therezinha, quando o con-
sultel no inez passado, pesava
4.100 grninmns, com dois meses
do idade. Agora, findo o prazo
marcado polo doutor, tenho a
grande satisfação de dizer-lhe que
ella engordou uni kilo, nesse es-
paço de tempo. Dorme muito bom
a noito inteira; é muito mansi-
nha, passando o dia, cjuietinha,
dentro do berço.

Estou seguindo esto regime a
conselho seu: — Sela. refoiçõos:
— (i, 0, 12, 3, C o II horas.

Cinco vezes: — Peito e, logo
depois, ás eolhorinhas: — 150
grammas do mingau fl n manteiga,
preparado eom Edçhveiss o Kin-
dor Brot.

Uma vez: —- 150 grammas de
agua grossa de arroz com uma
folha do gelatina.

Noto, entretanto, que o meu
leite continua a diminuir.

Devo augmentar-lhe a alimen»
tação?"

— Não, senhora. Tudo como
está.

A Therezinha, quo estava mor-
rondo do fome, roparou-se, bri-
lhantemente.

Um kilo em 25 dias. . .
Ató quatro mezes, a mesma ali-

mentação, portanto.

J. C. Salles — Devo juntar as-
sucar ã agua de arroz.

M. Jí. O. — S. João da Bôa
Vista — Esto pedaço de sua carta
6 parn cortar o coração da gente:
. ... o Lucln, esto mez, ostove
dbentinho; durante nois dias, eom
uma grlppo fortíssima. Mus. gra-
ças ao seu regime, utravessa o
periodo febril do resfriado, spm
des arranjo nenhum, o quo deve-
ras mo alegrou o surpreendeu.
Infelizmente com a grippo o o
purgante quo elle tomou, emma-
gròbVu o quo tinha engordado om
dois mezes, isto é: imi kilo!!'

Perdi o meu latim. Todo o
trabnlho, todo o carinho, todo o
progresso de dois mezes, o pur-
gante, o purgante, miserável des-
truiu em dois dias!

Não ó para deixar a gente lou-
ca do indignação? Pobre do Luci-
nho. Elle ia ás mil maravilhas,
Uma prova? Ahi está, exuberai!--
te: repetiu o resfriado com prisão
do .ventre. E' a prova do fogo de
que elle se encontrava em fórum
antes do famoso purgatlvo.

Mns é verdade: b que tem de-
fluxo com as tripas?

Não sabe a senhora ou quem a
maneou purgar que uma obstipa-
ção, ã.rarite uma doença febril,
d um verdadeiro jircsontu de reis"
Com a prisão do ventre — signal
<}n uma nutrição excellente, não
rfa necessidade de so deixar a
criança em dietas do fome.

A obstipação è uma garantia,
uma defesa. A criança obstlpada,
duran to um resfriado, uma pyell-
te ou pneumonia, não. deve so
afastar do seu regime habitual.

A diarrhéa, ao contrario, abai-
xa a resistência o prolonga qual-
quer moléstia. Pobre Lucln. o...

Maldito oleo do riclno.
Seis refeições: — 0, 0, 12, 3,

0 o 9 horas.
Tros vezes: — Levar ao fogo,

c-m panella do alumínio, uma co-
j lher das do chá de manteiga fres-

cn, mexendo com uma colher de
pau ató espumai' e oscurocei'.
Juntar uma colher das de chá do
Kiiulci' Brot, mexendo sem parar
ató a massa formar liga. Juiiíar
220 grammas do agua fervida,
morna,* Ires colheres dns dc chá
do Edehveiss — leito om pó —
o. duas dc assacar, dando mais
uma ligeira fervura.

Duas vezes: — Um prato fundo
do arroz, macarrão, angu', pirão
do batata, tudo cozido om agua e
sal com manteiga queimada ou
caldo de feijão, como tempero.

Sobremesa: — Uma banana
maçã bem madura.

Uma vez: — Banana assada
com biscouto ralado — uni copo
do geléa do mocotó.

Pouco agazalho. Vida ao ar li-
vro?

Nason — Uma bisnaga. Para
applicar no nariz, todas as noi-
tes.

Repetir o sal do cálcio o Os-
t cli 11.

E, purgante, nunca, Jamais, cm
tempo algum.

Escreva-mo passado um mez.

ELECTRONS
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tf. P. -\". — E' preciso pesar
o Geraldo, toda a semana.

A ollio nú erra a gente na certa.
Sois refeições: — ti, !), 12, ::,

fio!) horas.
Quatro vezes: — Peito.
Duas vezes: — 200 grammas de

agua, umu colhei- das do chá de
Kinder Brot e duas do assucar.

Cozer alé reduzir a 150 gram-
man. Depois, juntar em um pou-
co de agua fria, duas colheres
das de chá do Edel — leitelho em
pó — lata amarella, dando mais
uma ligeira fervura.

Depois do 15 dias quero saber
quanto engordou.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Durante a próxima semana, a3

audiências da 1" Câmara serão
presididas pelo sr. ministro Eliseu
Guilherme, ás da 2" pelo sr. rai-
nistro Godoy Sobrinho o ás da
3» polo sr. ministro Costa o Silva.

— Sessão da 3a Câmara, em 20
de outubro de 1828 — Presidente,
o sr. ministro Urbano Marcondes;
procurador geral do Estado, sr.
ministro Costa o Silva; secretario,
dr. Ciovis Canto.

A' hora regimental, com a pre-
sença dos srs. ministros Julio do
Faria, Costa e Silva, Affonso de
Carvalho, Antonino Vieira e Adal-
berto Garcia, foi aberta a sessão,

para escrever o accordam. Rela-
tada pelo sr. ministro Costa e
Silva.

1-1390 — Capital — D. Gemma
Stocco Santucci o outro, appellan-
ter, e Antônio da Costa Pinto, ap-
pellado — Repellida a preliminar
de se converter o julgamento ero
diligencia, contra 03 votos dos
snsv Costa e Silva o Adalberto
Garcia, deram provimento, con-
tra 03 votos dos srs. Affonso de
Carvalho e Adalberto Garcia.

Relatada pelo sr. ministro Af-
fonso de Carvalho:

14827 — Pitanguoiras — Ma-
noel Gomes Agostinho e José de
Almeida Leite — Negaram pro-
vimento, unanimemente.

Cedida a diarrhéa, voltar
regime anterior.

ao

USI JSXfOE NCE MÁXIMO HE JtOBIISTJSZ !
O menino João, nascido á rua Suo Leopoldo, S0, Santos, foi am-

inamentado com o poderoso auxilio do "Gnlaêlfiplioro". Outros Irmftos
deste menino, foram todus criadon co,?i mammudein 1, pois a mfto
desta criança sompro se queixava Ua falta dc leite. Foi aconselhada
por uma nua amiga a usar o "GuiaclúpH oro" o os resultados Coram
espantosos, chegando a po-ito do precisar suspender por alguns dias
o uso desto preparado, porquo o leito cra cm tal abundância que
chegava a extravasar !

O uao do GAIíACXúPHQBO íoríiüca, melhora e augmenta o
leite da nutrlz cm poucos dias. — 13' o melhor lactifcro que existe.

>.\*-%%W&*V»**%VVH*. V*%*%-*»W»-*««****-*W* «WMWWWWMW-

José Maria — Vocô está pas-
sando fome, meu amigulnho.
Vocô está, ainda, com o peso com
que nasceu.

Não tinha reparado nisso?
E a vovó a encher-lhe o paudu-

lho do chás e mais chás, pònsan-
do, meiga e boázlnha, quo vocõ
chorava de dói- de barriga&1 Seis refeições: — G, 9, 12, 3,
fie!) horas.

Cinco vozes: — Peito, ilaudo.
inimediatamentR depois, ús colhe-
rlhhas: — 120 grammas do agua,
duas colheres das do chá ile leite
cm pó Edçlweiss, uma de Kinder
Brot o duas de assucar.

Cozer ató reduzir a 70 gram-
mas.

Ao meio-dia: — 14 0 grammas
do agua grossa de arroz com uma
folha de gelatina.

Antigamente, era a molécula considerada indivisível. O pen-
samento humano parecia não exigir da matéria maior humilha-
çíio do que essa, do poder se apresentar diminuída, num estado
de pequcueza molecular. Mas logo a scieneia achou que a mo-
lecula ainda era grande demais. Para explicar certos phenome-
nos, ella se viu constrangida a ndmittir a existência do átomos.

A molécula passou, assim, a ser um ugglomorudo atômico. O ho-
mnm da rua, o leigo, começou então a olhar com desconfiança
para essa divisibilidado microscópica. Ello já custava a ndmittir
a molécula —. essa partícula "que ninguem náo viu" — e sem
mais nom menos, sem estar previamente preparado, obrigaram-
no a "engulir" o átomo.

Afinal, como ello c, por natureza, paciente e amigo de con-
ciiiaçües, acceitou resignadamente n existência do átomo.

Foi quando, do surpresa, como uma bomba, arrebentou a
noticia de que o átomo nãn ora insoccavel. Dentro delle havia
electrons... O alonio foi comparado ao systema solar: em tor-
no do um "proton", carregado de electricidade positiva giravam,
como planetas, os electrons, carregados do clectricidado negativa.

Nessa altura, o homem da'rua, poz o coração á larga. Es-
tava por tudo. E foi bom que assim procedesse. Porque, do con-
trario, em que estado de sobresalto nfio receberia ello osta in-
formação que lhe vem de Glasgovv, na Grã Bretanha, onde um
congresso scientifico, em ebulição, affirma quo o electron não é
indivisível?

Foi o professor Thompson que fei: a sensacional revelação.
Longe de constituir um ponto mathematico, sem dimensão, o
electron já ó agora perfeitamente mensurável. A estas horas, o
homem da raa, em vez do estar abatido com a noticia, olha com
orgulho o seu próprio corpo, onde, além do moléculas, átomos,
electrons, protons, existem novas riquezas, quo a scieneia, com
admirável abnegação, lhe vao descobrindo, afim do lhe dar, tal-
vez, um pouco mais de coragem para viver.

No fundo, porém, ã hora do chá ou do appcritivo, ello ha de
murmurar, com certa melancolia, ao ouvido do seu mais intimo
amigo:

— E cu quo confiava tanto, ua integridade desse "Ele-
ctron"! — C.

ANNIVERSARIO&
Fazem annos liojo:'
o dr. Oscar I. A. Bruno, oli-

nico nesta capital;
NASCIMENTOS

Está em festas o lar do dr. Fran-
cisco de Castro Ramos, advogado
cm Bragança, e de sua esposa d.
Alice Ferreira Ramos, com o na-
scimento de um menino, quo re-
ceberá o nome de Lúcio.

Está em festas o lar do sr.
Charles Fulton e de sua esposa
d. Annie Fulton, com o nascimen-
to do um menino que chamará
Charles Ronalc'..

O lar do sr. Domingos Ber-
nardi e de sua esposa d. Julieta F.
da Silva Bernardl, está enrique-
cido pelo nascimento de seu pri-
mogenito, que na pia baptismal re-
ceberá o nome de Luiza.

na sede social, um vesperal dansan-
te era homenagem âs sócias, em
substituição ao festival de arte a"Noito do violão", que está a car-
go da distinta professora senhorita
Mary Buarque e que deveria reali-
zar-se no corronte mez, a qual foi
transferida para o dia 14 de no-
vembro vindouro.

A commissão organizadora de-
verá reunir-se hoje, ás 17 horas,
para tratar dos preparativos da
reunião dansante, solicitando-se o
comparecin.ento dos srs.: Álvaro
Pinto de Aguiar, Carlos Ferraz Al-
vim, Antônio Mercado Junior, Raul
Braga, José Carlos Bosisio, Josô" Lomos Freitas, José Soares de Al-'* 
meida, José Guilherme Christiano,
Jatyr Guerra Gonçalves, Josô
Xavier de Souza, Alfredo H. Costa
e Deocleciano Dantas de Freitas.

JDMOLESTL\S DAS CRIANÇAS — REGIMES AUMENTAKES
Cons.: Avenida Rangel Pestana, 9!} — Phone: 9—01-21
Das 8 ás 10 da manhã.' r

t Rua Barão «lo Itapetininga, 10 (7.° andar - salas 719 e 720), +
Phone: 4—09-42 — Das 2 áa J

i Rcshienclu: Uua Goyaz, 3;  Phono: 5—22-41 «.
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sendo lida e approvada a acta da
sessão anterior TRIBUNAL DO JURY

JULGAMENTOS Presidente, dr. Carlos Kiellan
Aggravos der; promotor publico, dr. Vicen-

Rolataào pslo sr. ministro Af-
fonso de Carvalho:

15562 — Jayme Pedro Rodri-
gues e s. m., aggravantes e d.
Auta do Arruda Mello, aggrava-
do — Deram provimento, contra
os votos dos srs. Affonso de Car-
valho c Julio de Faria; designado
o sr. Antonino Vieira para escre-
ver o accordam.

Relatado pelo sr. ministro Cos-
ta c Silva:

15459 — A,raçatuba — Salva-
dor de Toledo Piza e Almeida,
aggravante e Colombo Magnani e
outros, aggravadC3 — Repellida a
preliminar de que não são admis-
slveis embargos de terceiros em
acção possessoria, contra o voto
do sr. Adalberto Garcia, negaram
provimento ao aggravo, por vota-
ção unanime.

AppellaçOes eiveis
Relatada peio sr. ministr.o Cos-

ta o Silva:
15978 — Capital — D. Amélia

Waiz, appellante e espolio de Ce-
lestino Soares de Azevedo, appol-
lado — Negaram provimento, con-
tra o voto do sr. Antonino Vieira.

Relatada pelo sr. ministro Ju-
lio de Faria:

15814 — Santos — The Sou-
thcrn S. Paulo Railway Compa-
ny, appellante e d. Francisca
Tross, appellada — Deram provi-
mento, contra o voto do sr. Adal-
berto Garcia,

Carta testemunhavel
Relatada pelo sr. ministro Julio

de Faria:
618 — Piratininga — Antônio

Benedicto da Silva, supplleante e
Aureliano Hygino de Assis Pi-
mentel, nupplicado — Nüo toma-
ram conhecimento do -recurso, por
votação unanime.

AppellaçOes cíveis
Relatada, pelo sr. ministro Cos-

ta e SilvaiK:
15125 — Jaliú — Salim & Fa-

rah, appellantes e Irmãos de Chia-
chio. appelladci — Negaram pro-
vimento, contra os votos dos sra.
Costa e Silva e Antonino Vioira;

te de Azevedo; escrivão, sr. Ari3
tides Leito de Barros.

Hontem, entrou em julgamento
Aurélio Salvador, pronunciado
como incurso nos artigos 291 pa-
ragràphò 2,o, 304 e 393 (duas ve-

23) do Código Penal, por ter em
29 de novembro de 1925 assassi-
nado a Affonso Garoíalo, ferido
gravemente a Antônio Cyrillo e fe-
rido levemente a Francisco Cyril-
io, na travessa Ernesto Castro, 22.

O réo foi defendido pelo aca-
demlco Antônio Noronha Mira-
gala, funecionando como auxiliar
da aceusação o dr. Marrey Junior.

O jury absolveu o réo por 4 vo-
tos.

FÓRUM CRIMINAL
Em liberdade — O dr. Haroldo

do Basto Cordeiro, juiz substitu-
to em exercieio na l.a / vara e
execuções criminaes, julgou por
sentença, cumprida a pena de 10
annos e 6 mezes de prisão cellu-
lar imposta a Antônio Gregório de
Mello, como incurso no grau sub-
médio do art, 294, paragrapho 2.0,
do Código Penal, pelo Jury da co-
marca de Piracaia.

Luiz Camargo — llotucntu' —
Barriga quente? Ora, deixe a Bar-
riga dn criança eni paz.

Ella está sujando muito catar-
riso, não ó? Vamos, então, dar-
lhe leitelho em pó.

Seis refeições: — 0, 9, 12, 3,
liou horas.

Cinco vezes: — Peito, dando,
lmmediatamente depois, ás colhe-
rlhhas: — 80 grammas de agua
de arroz, umn colher e mela das
dc, chá de Edel (leitelho em pó)
a duas de» assucar.

Levar tudo ao fogo, dando Ji-
geira fervura.

Uma vez: — 140 grammas de
r.gua grossa de arroz com uma
folha de gelatina.

Depois de 15 dias, mande con-
tav-mo quanto engordou, para
mudança dç regime.

Julião Cardoso — Jaboticabal
— Durante um mez, seis refei-
S5es; — g, 9, 12, 3, (i o 9 horas.

Tres vezej; — Peito.
Trea voze3: — 200 grammas

do agua, duos colheres das de chá
do Kinder Brot o duas de assu-
car.

Cozer ató reduzir a 150 gram-
mas. Dahi, juntar era um pouco
de agua fria, duas colheres das
de chá de Edel, dando mais uma
ligeira fervura.

Internamente: — Hydrargiron
(V gotas duas vezes no dia).

M. J. César — Bauru' — Pou-
cc agazalho. Vida ao ar livre.

O mesmo regime alimentar,
sem leite e «om manteiga.

Nason — Uma bisnaga. Para
applicar no nariz, todas as noi-
tes.

Dar Ossicnl (duas colheres das
de café ao dia) e, Ostelin (VI
gotas duas vezes ao dia).

A. Rosa — Botucatú' — Não
sorá tosso comprida?

Alimentação: — ,6, 9, 12, 3, 0
o 9 horas.

Cinco vezes: — 75 grammas
do leite. 125 de agua, ima co
lher das de chá do Kinder Bçot,
duas de assucar e uma de cacau
Peptosan.

Cozer ató reduzir a 1G0 gram-
mas.

Uma vez: — 100 grammas de
agua grossa de arroz com uma
folha de gelatina.

Nason — Uma bisnaga. Para
applicar no nariz, de manhã e á
noite.

Yolanda D. P. — Sorocaba -
Novecentos o cincoonta grammas
em um mez. Optimo.

Seis refeições:, até oito mezes:
— li, 9, 12, 3, P e !) horas.

Tres vezes: — O mesmo min-
gau de leito em pó, substituindo
a maizena por Kinder Brot.

Duas vezes: — A mesma sopa,
juntando cará ou mandioquínha.

Uma vez: — 200 grammas de
agua grossa do arroz com duas
folhas do gelatina e sueco de li-
mão.

Internamente: — Ostolin (IV
gotas duas vezes ao dia).

DOS JORNAES DO RIO
O Exercito e a Marinha Nacio-

nal, acabam de adoptar official-
mente o VANADIOL, pelo decre-
to sob n. 731, em 12 de Maio de
1923, após a declaração abaixo
firmada' por 240 médicos do cor-
po de Saude do Exercito e Mari-
nha.

Em virtude dos excollentcs re-
sultados obtidos com ó emprego
do fortificanto VANADIOL, inclua
o mesmo na taliella dos prepara-
dos polo Exercito e Marinha.

Ministério da Guerra, 12 de
Maio de 1923.

(Do "Diário Official" de 15-6-

O SORRISO DE WILDE
Um dos maiore3 encantos desse espirito inquieto o insa- !

tisfoitos que foi Oscar Wilde, o o seu sccptielsmo "posado",
mas delicioso, que Louis Thomas muito bem definiu: "...cg
Houreli-o qui n'appuio pas, cette chiquc.iaudo du grand
selgneur..."

Algumas frasca em que brilha case estranho scepti-
cismo (tio estranho, que o próprio Wilde, quc falava o fran-
cez sem qualquer sotaque estrangeiro, fazia questão de
pronunciar: "t>l:çpticismo"...):

¦— O sacrifício de si mesmo é uma coisa quc devia ser
condemnada pelas leis. Elle desmoraliza completamente as
pessoas pelas quaes alguém se sacrifica...'_ 

Vale mais a pena ser bello do que ser bom; mas vale
também mais a pena ser bom do que ser feio.

Uma coisa não pôde sc tornar necessariamente verda-
deira só porque um homem morreu por ella.

 Uma coisa deixa de ser verdadeira quando mais de
uma pessoa acredita nella.

 As religiões morrem, quando se prova que são verda-
deiras. Em matéria de mortandade de religiões, a scieneia
bate o recorde...

 Quando se diz a verdade, pódc-se estar certo de ser,
cedo ou tarde, d\í';cobeito.

 As discussões são extremamente vulgares e dosneces-
sarias: na bôa sociedade, todo o mundo tem exactamente a
mesma opinião.

NAVEGAÇÃO DIRECTA EM A FEBRE AMARELLA NA

desipmado o ar. Adalberto fíarela I 928. paKina 11.627).

I". Lobo — Jnhu' — Tome cui-
dado meu amigo. O verão ostá
ahi.

O verão ó um inimigo perpetuo
da criança, dentro do sou cortejo
negro de dyspepsias o intoxica-
ções.

Aviso-o deste modo porquo eu
Eel que o David está super-njl-
munindo.

Seis refeições: — 0, 9, 12, 3,
6 o 9 horas.

Quatro vezes: — Peito. (Qua-
tro vezes só).

Uma vez: — 1S0 grammas de
caldo magro de frango ou de col-
xão duro, ongrossado com sema-
lino ou paatlua Peptosan.

Uma vez: — 180 gramma3 de
agua grossa do arroz ou de can-
gica com duaa folhas de cela-
tina.

A ALLEMANHA E O PARA'
BELÉM, 20 (A. B.) --- Reina

grande contentamento no com-
mercio desta cidade, pela reorga-
nização da navegação directa al-
lema, entre Hamburgo c Bolem,
que era multo regular antes da
guerra. «„ .

A nova carreira compreendera
dois navios mensaes, directos, e
será inaugurada ainda este mez.

(«.)_
UMA CIDADE A'S ESCU-
RAS, PORQUE A MUNICI-

PALIDADE NAO TEM
CREDITO

BELÉM, 20 (A. B.) — "O E3-
tado do Pará" recebeu um tele-
gramma de Chaves, relatando a si-
tuaçáo precária daquella localida-
de, que está ha vários dias ás es-
curas, por não ter a municipali-
dade credito para a acquisição de
-ombustivel.

"VERMES-
PORCOS"

Cura instantânea. Peçam ao De-
partamento "Benzocreol" o "Guia
Pratico do Criudor", grátis.' Rua
BOa Vista, 13,'sobr. - Caixa pos-
tal, 1.002 — S. Paulo.

(*)
A DEMARCAÇÃO DA FRON-
TEIRA ENTRE O PERU' E A

COLOMBIA
MANAUS, 20 CA. B.) — Está

sendo esperada aqui, . commis-
são colombiana que vae demar-
car a fronteira com o Peru, esta-
belecida pelo tratado Salomão-
Zoano-Lactlcla, em frente á nos-
sa cidade de Tabatinga, ficará

nertenoendo ft Colombia»

BAHIA
BAHIA, 20 (A. B.) — A Sau-

de Publica mantém uma rigorosa
fiscalização sobre a febre ama-
rella, coiriquanto desde cerca de
dois mezes não ko verifique um
caso,, suspeito ou não, da terrível
moléstia.

(")

Margarida — Tietê — Lavagem
intestinal? Para que? Só roupa
suja quo se lava.

A Therezinha está emmagrecon-
. do sem febre, com prisão de von-

tro, alimentada ao seio, éxclusi-
vãmente'. Convença-se do que ella
não aoffre de moléstia nenhuma.

Soffre ds fome, isso sim.
Uma Como horrível.
Chá do bico o xaropes, ao olho

da rua hojo mesmo.
Seis refeições: — G, 9, 12, ",

0 o 0 horas.
Quatro vezes: — Peito o, im-

mediatamente dopois, ás colheri-
nha.;: ¦—¦ 220 grammas de agua,
tres colheres daa do chá de Edel-
weiss, duas do Kinder Jlrot o duas
do assucar.

Cozer ató roduzir a 1,10 gram-
mas.

Uma vez: — 180 grammas do
caldo magro de frango ou de col-
xão duro, engrossado com somo-
lino ou pastina Peptosan.

, Umu vez: — 1S0 grammas do
agua groí-s. do arroz com uma
tolha de gelatina e assucar.

Espero sua carta dentro do 30
dias.

(». A. dos Santos — Tumba-
liíi — A moléstia é longa, muito
longa.

Nem leite, nem manteiga, nem
ovoa. Comida temperada com oleo
do o'iva ou manteiga do coco.

Vida ao ar livre.
Nason — Uma hisnaga. Para

applieiu- no nariz, todas as noi-
tes.

Ouvido» — (III gotas mornas
em cada ouvido, de manhã e á
ncite).

E::a. ;já viu o lindo conjunto do
vestidinhos e chapéo de finissi-

mo tobralco, exposto nas vitrines
da A IMPORTADORA, á r. Di-
reita, 37-A?

Não deixe dc adquirir alguns pa-
ra as suas filhinhas, pois o preço
è convidativo.
NUPÇIAS
Consorciaram-Dc nesta capital, a
senhorita Beatriz L. Moura, filha
do sr. Manoel L. Moura, induá-
trial nesta praça, e de d. Maria
G. Moura, o o sv. Moaeyr Monta-
logre, filho do sr. Jayme R. Mou-
talegre, já fallecido, e de d. Maria
Piedade R. Moutalegre.

Paranympharam o acto civil, por
parto da noiva, o sr. Dimas L.
Moura o exma. sra. e por parte
do noivo, o sr. Alarico S. Carneiro
e exmn. sra.

Foram padrinhos no religioso,
por parte da noiva, o sr. Hilário
Moura e exma. sra., c, por parte
do noivo, o sr. commendador An-
tonio V. Ribeiro e exma. sra.

Realizou-se nesta capital, o
enlace matrimonial dn senhorita
Maria Wolf Herget, filha do sr.
Germano Herget, já fellecido e da
sra. d. Maria Worlf Herget, com
o sr. Lourenço Rigat, filho do sr.
Carlos Rigat, já fallecido e da sra.
d. Thereza Rigat.

Paranympharam o acto civil,
por parte da noiva, o sr. Willy
Barth e exma. sra. e por parte do
noivo, o sr, Isidoro Mchger e d.
Lina Henschcl.

Realizou-se em Ribeirão Pre-
to o enlace matrimonial da se-
nhorita Helena Junqueira, filha do
sr. cap. Osório Junqueira e de sua
esposa d. Esperança Junqueira,
com o si', dr. Severiano Alvares,
superintendente da Estrada de
Ferro São Paulo Minas.

O acto civil foi presidido pelo
sr. Juiz de Paz, advogado Virgílio
Neves, sendo celebrante do casa-
mento religioso, o sr. conego Car-
los Cerqueira.

Testemunharam o acto civil,
por parte do noivo, o sr. dr. Camil-
lo de Mattos e sua aeposa sra. d.
Maria das Dores Gomes de Mat-
tos o, da noiva, o deputado fede-
ral sr. dr. Aitino Arantcs o sua es-
posa sra. d. Gabrlella Junqueira
Ãrantos; no religioso, por parte do
noivo, o sr. Paulo Alves Ferreira
e d. Marianna Carvalho Diniz e,
da noiva, o sr. cel. Francisco Ma-
ximiano Junqueira e sua esposa
Ei-k. d. Theolina Diniz Junqueira.

DOS

OS AMERICANOS ESTÃO
TOMANDO CONTA BO

PARA'
BELÉM, 20 (A. B.) — Ha pou-

co, o sr. Faria* Coelho obteve do
governo estadual, uma considera-
vel concessão de terras. Agora,
ouve-se nos círculos bem informa- sada e raspada.

M. M. D. — Bebedouro —
Cinco refeições: — 7, 10 '/-, 2,
5 % e 1) horas.

A's 7 horas: — Cafó fraco ou
chá com T°rradiis Paulistas (á
venda na casa Duchen) .

A'3 10 V» o C % horas: — Ar-
roz, macarrão, angu', pirão de
batata, tudo cozido em agua e
sal com manteiga queimada ou
caldo de feijão; frango ou peixe
desfiados; carne de chapa mal as-

dos, quo o sr. Coelho passaria a
concessão ao grande industrial
norte-americano Sire Stone.

J__ (O,

O "CITTA' DE MILANO"
CHEGOU A SPEZZIA

SPEZZIA, 20 (H.) — Immensa
multidão acclamou a officialida-
de e tripulação do "Cittá di Mila-
no", no momento em quo o navio
atracou ao cáeB.

As primeiras pessoas a chegar
ao convez foram as autoridades
quc apresentaram ao commandan-
to os 

"agradecimentos 
do governo

pelo excellente auxilio que prea-
tou á expedição Nobile e aos nau-
íragos do "Itália".

c?i

COMEÇO DE INCÊNDIO
Pouco antc3 daa 14 horas dc hon-

tem, manifestou-se principio de in-
cendio no predio n. 82 da avenida
Rangel Pestana, sendo logo extin-
cto o fogo pelos bombeiros da Es-
tação Norte que acudiram çom
presteza ao chamado.

Também nteve .presente a auto-
ridade de serviço na Central, a qual
tomou ns providencias que lhe
competiam, Instaurando Inquérito a
respeito.

Sobremesa: — Uma banana
maçã bem madura.

A's 2 horas: — Fruta cozida
ou assada com Torradas Pnulis-
tas. Um copo do geléa do
mocotó.

A's 9 horas: — Chá com Tor-
radas.

Xason — Uma bisnaga. Para
applicar no nariz, todas as noi-
tes.

Internamente: — Ossical (duas
colheres das de café ao dia e,
Ostelin (VI gotas duas .vezes ao
dia, em agua assucarada).

DR. CARLOS PRADO

OUVIDOS, NARIZ, 2
GARGANTA 8

Dr. E'riearlch Muollcr, 1.° ass. I
da clin. esp. da Univ. do Hei- .
delberg, pratica de 20 annos. R. !
Barão do Itapetininga 10, sala j
718. Tel.: 4-7117. |

CHA* BENEFICENTE
Por Iniciativa de um grupo de

senhoras, da nossa melhor socie-
dade, realizar-se-á, no salão, do
cinema "Alhambra", nos dias 25
e 20 do corrente, ás 16 horas, um
chá beneficente pró obras da egre-
ja da Gloria e matriz do Cambucy.

Patrocinam esse sympathico
movimento de caridade christã aa
sras.: Condessa de Lara, Mathilde
Macedo Soares, Maria do Carmo
B. Ferraz, Delphina Ferreira do
Amaral, Escolastica Fonseca, Car-
minha Barros, Laurita P. Leite
Sampaio, Quito P. Leite Santos,
Branca de Barros Neiva, Odila
Paula Leite, Loly Paula Leite, Mi-
ini Paula Leite, Domitlla Leite dos
Santos. Maria Luiza P. Queiroz,
Renê Garcia e Umbellna Paula
Leite.

DOS ESTADOS UNIDOS
Encontra-se novamente em nos-

sa capital, depois de uma ausência
d dois annos, o dr. Antônio Car-
los de Assumpção Filho, filho do
clr. Antônio Carlos de Assumpção,
presidente da Associação Commer-
c' .1 de S. Paulo.

O dr. Antônio Carlos de Assum-
pção Filho, que chega dos Estados
Unidos o Canadá, acaba de receber
o seu grau na Universidade de
Harward, de bacharel em scieneia
administrativa.
REGISTRO

HOJE — Vesperal dançante do
Pallas Clube, no salão Celso Gar.
cia, á rua do Carmo, 25, ás 21
horas. —• Chá dançante do Portu-
gal Clube, om sua sede, á praça do
Patriarcha, 25, ás 20 horas.

AMANHÃ — Concerto de vioii-
no do sr. Raul Laranjeiras, no Mu-
nicipal,

DIA 23 — Fostival artístico em
beneficio do Hospital de Criançaa
da Cruz Vermelha, r.o salão Ger-
mania, ás 20 horas o meia.
"DIA 24 — Concerto de violino»
do sr. Francic Smit. no Municipal;
— Concerto de violão do artista ar-,
gentino sr. Juan M. Rorigues, no
salão do Conservatório.

DIA 25 — Recital de declama-
ção da senhorita Emma Aguero
Soler, no Municipal. — Chã em bo-
noticio da Matriz da Gloria, no sa-
lão do Cinema Alhambra.

DIA 26 — Concerto Carlos Zec-
chi, no Municipal.

DIA 27 — Fcstical dançante do
São Paulo Tennis, om sua sede. á
rua Pedi'030, 55, ás 20 horas e
meia. — Festival dançante do
Dance Clube Paulista, no Trianon,

DIA 28 — Convescote do C. R.
da Floresta, em Santos.

O TOMPO,
Boletim tio (lia 20 do outubro de

1928. Ephomei-idcs astronomlcaa do
òia 21: Nascer do sol 5 hs. 30 m. —
nascer da lua 11 hs. 1-1 ra. — ocea-
so do sol 18 hs. 14 m. — oceaso da
lua 10 hs. 25 m. -- Hojo Quarto cre-
scente.

NAS MOLÉSTIAS
DO TUBO GAS-
TRO-INTESTBNAI

O preparado BICARBONATO ES-
TERIZADO ê por sua compoalçfto.
indicado noo casos de dyapepsia,
gaatralgia (dores do estômago), pri-
silo de ventre, congestão do Agrado c
fermentações exageradas do tubo ir.-
testinal. Em nosso palz o BICAR-
BONATO ESTER1ZADO deve ser
procurado sómonto em vidros bem
fnnhaúos.

MASSAGENS

Mmo. VlllolUo

Massagens *speuioes parn o
tratamento da paralysla Inlan
tllr- atrophla muscular, doíor
criações, cicatrizes, etc.

Tratamentos espeeiaes para a
nelle za o perfeição plástica da
mulher.

Rua Bella Cintra, U7.

S. PAULO TENNIS
Os sócios do S. Paulo Tennis re-

solveram offerecer no di.. 27, sa-
bado nroximo.^a 20 e mela horas,
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gS Sc 5-=
Sh .S c.3
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íi. rauicTlÕb.T 35.'o Í5~8 I
Agudos. . . . 38.0 18.0 | Orvallio
Amparo. . ,. — —
Avarô S7.2 19.0 COt.trv.
Botucatú'. . . | — —
Bragança. . . 34.i 17.2
Brotas .... 20.4 20.0
Campinas. . . 32.0 18.0
íi. do .Jordão . 27.3 9.0
Faxina .... 3*.2 15.S Choveu
Franca'¦'. ..." 33.0 19.0
Igarapava. . . ,— —
Iguapo .... 30.8 13.4
Itapetininga.* . | 30.2 13.0
Itnrai-6 .... 1 32.í 17.2 j
Ourlnhos . . . | 

'— , | — '*. 
I

Piracicaba . . | 20.2 j 18.0 ,
Prata .... — I — I
Ribeirão Preto 311.1 | 18.S
Rio Claro ... — | —
Santos .... "0.0 | 19.0
S. Carlos ... — | —
S. J. R. Pardo SO.O | 17.0
Sorocaba . . . 30.2 I 17.0
Tatuhy. ... | 38.0 | 13.8 | Choveu,
Taubaté. . . . | 33-0 1 18.4 | Ch. tri.
Itu' | 37.0 18.8 |
Curltyba . . . | 25.0 11.0 | Ch.relp
Oòyal>_. ... | — — |
Florianópolis . | 29,.0 19.0 j
Guarapuava. . | 21.0 15.0 | Choveu
Juiz de Fora . | 34.0 10.0 I
Paranaguá . .| — — I
Porto Alegro . | 30.0 18.0 | Choveu
Rio Grande. . I 23.0 19.0 |
Blo do Janeiro 29.0 20.0
Uruguayann. . | 22.0 10.0 j

O tempo na Capital (ató 14 horas)

Temperatura máxima 25,5 — tem-
peratura minlma 15,0 — temperatura
média do hontem 21,5 — chuva em
21 horas 0.0 — vento predominante .
S. E. — Tempo geral: BOIL

*'P,

&*__. . ifiri i irnndfi i_iniiinilli—i«i^i«ii«nwffi.i»i<



¦-nnr<*'^v-w-í "*¦ 
•»*¦**" í»»/í;,fi'.'.»'"

?• rauiu, zx

«A Sul-America»
diário NACIONA,

(Conclusão da 4* pagina)
cias vias de communicação daquelle
centro, assim quo esteja feito o via-
dueto no seu prolongamento, ligan-
tlo-a com o largo do Thesouro.
cipaes cidades da America do Sjil,
nhecido architecto Faure Dujarrlc,
de Parts, e adaptado, dopois da ao-
qulsiçilo do prédio n. 43 da rua Bôa
Vista, pelos architeetos-constructores
Monteiro o Aranha. Esse illustro ar-
chitecto, quo jft residiu em Buenos
Aires, ondo deixou diversos trabalhos
notáveis, occupa hoje em Paris lugar
de destaque entro os seus coliegas.

Estylo — As fachadas obedecem
ao estylo Luiz XVI, predilecto da
maioria dos archítectos francezes, e
que tem sido adaptado as exigências
dos prédios modernos nio bó de Pa-
ris, como da parte central das prin-
clpaos cidades da America do Sul,
ondo ello predomina.

O architecto Fnure Dujarrlc tirou
partido da posição de destaque da
esquina em que se acha o prédio pa-
ra projectar, como remate, sobre Cl-
la, uma Importanto cúpula, quo 6 o
motivo predominante da sua archi-
tectura, com fortes malnels, ou pi-
lastras, que abrangem todos os an-
dares, e robustos consolos contra-for-
te3 no ultimo andar, em parte recua-
¦do, formando mansardas lateracs.

Construcçilo — Foi confiada ü. fir-
ma de engenhelros-archltectos Mon-
teiro -e Aranha.

Tanto as fundações como a ossa-
tura do edifício süo de robusta es-
tructura do concreto armado o as
paredes, tanto externas como inter-
nas, do alvenaria do tijolos macissos.
A cúpula tem estructura mctalllca
com revestimento do ardosia o co-
bro, na parto decorativa e de re-
mate.

As fachadas são do cantaria de
granito, na parto correspondente ao
rez-do-chão e ao primeiro andar, com
grandes consolos sob o balcão corri-
do do segundo andar. No restante,
foram as fachadas revestidas com
argamassa de cimento ("slmlli-pier-
ro"), Imitando a pedra arenosa fran-
ceza, com quo são geralmente feitas
».? fachadas do mesmo estylo em
Pariu.

Disposição Interna — O prédio dis-
põe de um amplo pateo ou (trea
central, que "Ilumina as pesas late-

tm

raes, o "hall" e os compartimentos
sanitários.

A imponento entrada principal se
acha na esquina e leva ao "hall", no
qual se acham de um lado a escada-
ria o do outro, em caixa completa-
mente fechada, como é hojo geral-
mento recommendado, dois conforta-
veis o rápidos elevadores "Otis".

Do "hall", por melo de arcos aber-
tos, so faz o nccesso ôs salas, que
podem attingir ató o n.° de 13 em
cada um dos andares.

InsUtllações — Todos os andares e
lojas do rcz-do-clião dispõem do in-
stallações sanitárias com todo o con-
forto o do melhor acabamento.

As installações eloctricas, tanto
para a luz como para os telephones,
foram cuidadosamente estudadas.

Acabamento interno — A escada-
ria ú toda revestida do mármore, ns-
sim como 03 pisos da entrada prin-
cipal e do "hall", em todos os anda-
res.

O revestimento dos paramentos in-
tornos do "hall" e da entrada princi-
pai foi foito com o mesmo material
empregado nas fachadas. No res-
tante, são as salas e corredores re-
vestidos do estuquo liso com pintura
a tinta especial, com excepçâo das
salas principaes da parte occupadu
pela própria. Companhia "SulrAmerl-
ca", ondo ha um acabamento mais
luxuoso.

Insinuações dn "Anulo Sul Anierl-
cana" a do "Lar Hrasllciro" — A ti-
liai da Companhia "Lar Brasileiro"
occupa dois dos seus andares o a
da "Anglo Sul Americana" um au-
dar.

Assim, acham-no reunidas num
mesmo edifício essas instituições tão
Intlmamcnto ligadas a Companhia"Sul-America".

Fiscalizaçüo do Conslrucíorcs — O
fiel cumprimento dado fls cláusulas
contratuaes, o capricho e a dedica-
ção dos consti-uctores, os engenhei-
ros archítectos srs. Monteiro o Ara-
nha, o bem assim dos seus auxilia-
res, merecem uma monção especial,
não devendo, porem, deixar do ser
lembrada a conscicnciosa e rigorosa
actuação do distineto engenheiro dr.
João Florence de UlhOa Cintra, que,
como fiscal da Companhia, acompa-
nhou os trabalhos desdo o inicio ató
os últimos remates.

greve os
da Ilha do Vianna

u movimento terminou com o pagamento dos salários
em atrazo

RIO, 20 (H.) — Cerca de 2.000
operários que trabalham nos esta-
leiros da Ilha do Vianna declara-
ram-so hoje em greve tomando at-
titudes de hostilidades contra a fir-
ma proprietária daquelles estalei-

; ros, que 6 a Companhia de Nave-
gação Costeira, segundo as primei-
ras noticias que circularam nesta
capital.

Mais tarde, entretanto, apurava-
se que o movimento visava effec-
tivamente a administração daquel-
la empreza, mantendo-se os grevis-
tas, todavia, em attitude pacifica,
por não lhe terem sido pagos ao
que se adeantava, em dia, os res-
pectivos salários. O movimento
íôra projectado e chefiado por 6
indivíduos apenas.

Estes indivíduos compareceram
hoje, muito cedo, por oceasião do
embarque dos operários, á Ponte
de Maruhy, em Nictheroy, aconse-
lhando o abandono do trabalho por
parte de todos os empregados do
estaleiro, até que lhes sejam satis-
feitos os ordenados em atrazo. A
idéa seduziu depressa a um grande
numero de operários que, compa-
recendo ã Ilha, se dispersou por
ella ,1-ecusando-se a oecupar os
seus lugares.

Recelosos de que o movimento
pudesse tomar proporções maiores,
vindo a ter conseqüências menos
agradáveis ,os engenheiros encar-
regados das diversas secções se
communlcaram com a policia ceu-
trai fluminense, pedindo providen-
cias.

Avisados dessa oceurrencia, o dr.
Telles Barbosa, segundo delegado
auxiliar, immediatamente requisi-
tou uma lancha daquella Ilha e
pessoalmente seguiu para ali afim
de colher a impressão local e dar

as providencias necessárias.
Lã chegando, aquella autoridade

tomou conhecimento da situação
que dominava o ambiente, requisi-
tando da força militar um pelotão
de 20 praças embaladas para se-
rem distribuídas pelas diversas of-
ficinas, principalmente por aquella
de onde se irradiam todos os ser-
viços, por isso que são as officinas
distribuidoras de força, vapor, oxy-
gênio e outros gazes.

Conferenciando com os dirigen-
tes da Ilha, o dr. Tellc3 Barbosa
teve conhecimento dos motivos de-
terminados daquelle movimento e
que são os alludidos acima sendo
de notar que a administração ex-
plicou que esse atrazo está ligado
a certas operações ainda não con-
cluidas por circumstancias inde-
pendentes da vontade dos dirigen-
tes da navegação costeira.

¦ Da conferência havida entre o
segundo delegado auxiliar o a ad-
ministração da Ilha, ficou estabe-
lecido que se fizessem os pagamen-
tos pelo menos de uma parto dos
salários até que cessassem os mo-
tivos determinantes dos3e atrazo.
Entendendo-se depois com alguns
operários, o segundo delegado au»»
xiliar aconselhou-os a voltar ao
trabalho, promettendo que dentro
em pouco a situação estaria per-
feitamento resolvida.

Dessa forma começou o almoxa-
rifado a effectuar 03 pagamentos
do um mez do salário, e assim vol-
taram para as respectivas offlci-
nas os 2.000 operários.

Ao meio dia a greve estava so-
lucionada, tendo o delegado auxi-
liar, a requerimento do dr. Eve-
rardo Ferraz, delegado da terceira
circumscripção, mandado retirar a
força dos respectivos postos.

do, são.enxotados pelo próprio ea-
marada o director da farandula-
gem legalista..,.

Digno entre os mais dignos, o
general Luiz Carlos Prestes aca-
ba de prestar íi nação eloqüente
testemunho de sua honestidade,
demonstrando os mais minuciosos
pagamentos feitos com o dinheiro
das 3iibscripções, com o qual se
alllviou o soffrimento dos solda-
dos brasileiros exilados, o de que
nenhum ceitll retiraram o com-
mandante da columna invicta e os
seus brilhantes officiaes,

Livro das embpseadas dos Lu-
dovicos, illeso das batalhas innu-
meras que se travaram em dois
annos do continuada luta, o ge-
neral Luiz Carlos Prestes, appa-
reco á nação como um predesti-
nado, uma individualidade quo ha
de encher a historia do Brasil,
quando se lhe deparar a oppor-
tunidado, impossível de so não
realizar, de poder demonstrar o
seu notável espirito constructor
do que já falaram Oswaido Ara-
nha o Getúlio Vargas, adversários
de boa fé, que sabem respeitar os
grandes adversários.

HOCIIE E NAPOLEÃO
General aos 27 annos, chefe da

Revolução Brasileira, aos 30, re-
corda Hoçhe o Napoleão. Imma-
culado cidadão como o primeiro,
espirito de organização semelhan-
te ao do Bonaparte, já up-esentou
expoente irrivalizado das grandes
sua campanha do Italia. Quando
so representar, em dias futuros, a
inevitavol volta da Ilha de Elba,
saiba o Brasil homenagear esse
expoente irrivalisado das grandes
tradições cívicas e moraes da ra-
ça, digno de hombrear com José
Bonifácio e Feijó, os exccpcionae3
construtores da nacionalidade, e
capaz de reatar as glorias de Ca-
xias e Osório, os maiores nomes
do nosso pantheon militar.

CLOVIS BOTELHO VIEIRA
(«)

FORAM SUSPENSAS AS
NEGOCIAÇÕES TEUTO-

POLACAS
COPENHAGUE, 1!) (A. B.) —

Noticiam do Berlim quo foram
suspensas novameuto ns negocia-
ções touto-polacas que constituem
apparentemente um problema lu-
solúvel devido á evasiva polaca
om precisar as tarifas que even-
tualmente estaria disposta a con-
ceder.

Accroscontam as mesmas infor-
inações que a suspensão foi insi-
nuada por parte da Polônia.
t_mmmmmWmmE&mmm®Bím
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JUNTO AO BONDE DE SANTO AMARO E DA ESTRADA DE RODAGEM
A-poucos quarteirões da nova Auto Estrada de Concreto
OS MAIS ALTOS DA LINHA DE BONDES DE SANTO AMARO
VISTA DESLUMBRANTE -- LAGO PARA NATAÇÃO -- BAIRRO DE RESI-
DENCIAS, DOTADO DE LUZ ELECTRICA, TELEPHONES E BONDES ATE'

1 HORA DA MADRUGADA
FRONTEIROS AQS GRANDES RESERVATÓRIOS DE CIMENTO ARMADO.
PARA A FILTRAÇÃOE TRATAMENTO DÁS ÁGUAS CAPTADAS EM SANTO

AMARO PARA O ABASTECIMENTO DA CIDADE DE SAO PAULO
*- TÍTULOS de propriedade garantidos 

.PAGAMENTOS EM 90 MEZES, EM PRESTAÇÕES SUAVES DE 50$ PARA CIMA

QUATRO LINDOS BUNGALOWS-PROMPTOS-PARA 
SEREM VENDIDOS EM PRESTAÇÕES

proprietário-. eng. WIARIA1IO NEVES
PRAÇA DA SE', 43 - 4.° ANDAR TELEPHONE, 2-5875
OS SRS. PRETENDENTES QUE FOREM DE BONDE DEVERÃO DESCER NO
6.° DESVIO DA LINHA DE SANTO AMARO, JUNTO ÁS GRANDES OBRAS
DO GOVERNO, DE ONDE SERÃO ENCAMINHADOS PARA Á CASA DO
PROPRIETÁRIO. OS QUE FOREM DE AUTOMÓVEL, ENCONTRARÃO TABO-

LETAS INDICADORAS NA ESTRADA DE RODAGEM >

m

DE S A
UM CEM

N -í'.;«». DA NOSSA SUCCURSAL
Rua D. Pedro SI, 29

ITERIO SE
O «Diário Nacional» visita a mais trágica e dolorosa das

necropoles brasileiras: p Saboó

Õ general Luiz Car-
los Prestes

Cidadão e soldado, digno de hombrear com
José Bonifácio e Feijó, com Caxias e Osório

inclemencias do inferno verde, es
se paladino sem 'igual é encaradoA* nação brasileira proporcio-

«íaram os movimentos revolucio-
nnrios de 1922 e 192*1 o conheci-
mento de notáveis individualida-
de3 que, como expressão de cara-
ctor e de patriotismo, desde logo
se impuzeram ao povo quaes ver-
dadeiros "leaders" da regeneração
do paiz.

I Determinantes varias produzi-
ram o fracasso d03 dois 5 de Ju-
lho, porém, desprezando as Íala3
'opinião publica dos vencedores, a
'opinião publica tem symboiizado
nos vencidos de hontem os pre-
«••oeiroa de uma futura organiza-
cão nacional, que se antevê por
entre as brumas de hoje.

i Na incerteza dos dias que cor-
rem, estabelecida uma poz des-
Igual, com os triumphos dos ódios
e das vindlctas, suffocadas as a3-
plraçõea populares, o Brasil an-
ceia por. alguma renovação poli-
tica do paiz, que determine a vol-
ta á Constituição de 1891 e o re-
legamento da mentira republica-
na.

Atravessamos uma hora preca-
ria de tréguas, como bem expres-
Blvamente o af firmou o coronel
Juarez Tavora, mentalidade scin-
?.lllante, em seu ultimo livro so-
bre os acontecimentos que se des-
enrolaram nestes últimos an-
nos. Neste período de calmaria,
a nação brasileira contempla, com
um certo mystlclsmo, as figurão
doa nobres desterrados que, na
Republica Argentina, no Uruguay,
no Paraguay e no Oriente Boli-
viano, mantêm uma tradição viva
do dignidade, esteiada na intran-
sigencia de princípios, calcada so-
bre a mais rigorosa honestidade.

MESSIAS DO POVO
Dentro esses homens, que se

chamam Isidoro Dias Lopes, o
marechal da Revolução Brasileira,
o guarda fiel das riquezas da Ca-
pitai de São Paulo, ou Miguel Cos-
ta, Juarez Tavora, João Alberto,
Siqueira Campos e tantos bravos,
se destaca o vulto inconfundível
do general Luiz Carlos Prestes,
tima espécie de Messias do povo
brasileiro. Admirado em sua
carreira sem termo pelos sertões
da pátria, venerado quando deixou
o solo de Matto Grosso para so
internar em Gaiba, onde soffreu as

pelo povo, numa espécie de sc-
bastianismo, como o futuro reno-
vador de valores e de costumes
da nacionalidade.

Divorciado o povo, de uma ma-
neira irretratável, das camarilhas
governamentaes, pareco-lhe o ge-
neral Luiz Carlos Prestes a repli-
ca fulgurante doa opprimidos, a
voz aceusadora dos espoliados, o
açoite divino contra a farça re-
publicana que nos governa,
FIM S. PAULO E EM THERE-

ZINA
"Mashorqueiro", "desrespeitador

de populações indefesas", na frase
querida do officialismo, o luta-
dor incansável curvou-se, no cm-
tanto, ao appello do bispo do
Piauhy e levantou o cerco de The-
rezina. Ao contrario, o governis-
mo de 1924 desattondeu ás reito-
radas supplicas do arcebispo de
S. Paulo, redobrando o bombar-
deio e aterrorizando a população
com o alarde da futura e espe-
rada prisão do principe da Igreja.

"Salteador", "commandante de
uma horda de indisciplinados",
atravessou o general innümeros
villarejos e cidade3 do interior do
Brasil, do Campanário, na divisa
paraguaya, a Carolina e Grajahu',
no extremo norte, de Porto Na-
cional, á margem do Tocantins,
aos sertões adustos do Canudos,
respeitando as populações, soltan-
do infelizes presos politicos, victi-
mas da arbitrariedade dos regule-
tes sertanejos. Depois dessa jor-
nada interminável, uma das maio-
res marchas militares da historia,
que evoca a epopéia de Alexandre,
caminhando das praias jonicas ao
Indo, Luiz Carlos Prestes cruza a
fronteira, em S. Mathias, pobre,
num estado de espantosa miséria,
precisando esmolar a um seu col-
lega boliviano uma camisa que co-
brisse o glorioso laureado da Es
cola Militar do Brasil.
O TESTEMUNHO DA HONES-

TIDADE
Em vivíssimo contraste, os go-

nerc.es do sitio, ou se divertem,
pela Europa, como o famoso San-
ta Cruz á custa do governo fede-
ral, ou, como o Fontoura celebra-

Mark Tvvain tem um conto sai'-
donicamente macabro. E' a descri-
pção de uma procissão estranha,
que o genial humorista encontra
altas horas da noite, em moio a
uni campo desolado. O cortejo é
todo composto de esqueletos. São

. os mortos de certo cemitério, que
resolveram mudar-se d'ali, devido
ao abandono cm que os vivos dei-
xaram a necropole...

E Mark Twain, apesar de as-
sombrado com o caso, não cede á
tentação do "entrevistar" um dos
esqueletos.

A entrevista constitue, justa-
mente, o argumento capital do
conto, que é uma das mais fortes
paginas do sarcasmo que conhece-
mos contra aquelles que esquecem
a veneração e o amor que se deve
aos mortos.

Ao visitarmos hoje o cemitério
do Sabnó, as palavras candeute3
do%rande humorista resoavam aos
nossos ouvidos, como os lamentos
do eâquoleto entrevistado. E tive-
mos a Impressão amarga de que
Mark Twain escrevora o conto
pensando... em nós. Em nós, não!
Nos mortos do Saboó...

O CEMITÉRIO LACUSTRE
Porque se ha, no planeta, defun-

A ENTRADA DO CEMITÉRIO
zem, como dissemos, immeraos em
alguns palmos d'agua.

O facto 6 deprimente para os
nossos impagáveis governantes,
porquanto poderia perfeitamente

DO SABO

TAPEÇARIA SCHULTZ
SANTOS, 20. — Hoje, ás 1*1 ho-

ras, foi aqui inaugurada solenne-
mente a filial da "Tapeçaria
Schultz", conhecido estabeleci-
mento com sódo nessa capital.

A' cerimonia inaugural assisti-
ram numerosos convidados, re-
presentantes da imprensa e ami-
gos da firma, quo serviu aos pro-
sentes uma lauta mesa de doces
e bebidas finas.

A "Tapeçaria Schultz" acha-se
installada magnificamente em um
dos melhores pontos da cidade, á
rua do Commercio, 39, dispondo
do um esplendido "stock" de ar-
tigos do seu ramo, artigos que
foram muito apreciados pelos con-
vidados.

E' mais uni excellente estabele-
cimento com if^e Santos conta,
doravante.

VIAJANTES
SANTOS, 20 -— De bordo do va-

por inglez "Alcântara", procedente
de Buenos Aires e escalas, desem-
barcaram neste porto 4*1 passagei-
ros de primeira classe e proceden-
tes de Buenos Aires, srs.: Rodol-
pho Lara Campos e família, José
Pereira Mattos e familia, Antônio
Mattos Souza, José Bioschi, Joa-
quim de Araujo Cintra, Antônio de
Araujo Cintra, Joaquim Alcântara
Leite Ribeiro, Ulysses Costa Mon-
teiro, Antônio Alves Pereira Almei-
da e família Alfredo Novaes e fa-
milia, Cicero Souza Moraes, Clau-'

tallados", são certamente estes po-
bres habitantes do Saboó. Elles
não repousam no seio piedoso da
terra, conforme reza a chapa cor-
riquoira. Dormem n'agua! E' certo
— como observou um dos coveiros

 é certo que os mortos não re-
clamam contra essa substituição
dos elementos. Água ou terra, tu-
do para elles é a mesma cousa. A
mesma divina paz do não sêr! El-
lès estão acima, infinitamente aci-
má, dessas pequenas differenças a
que os vivos ligam tamanha im-
portancia. Mas esta commoda phi-
losophia não impede, no entanto,
que o facto deponha berrantemente
contra os vivos. Porque 6 preciso
não esquecer quo d destes, sobre-
tudo, e não dos mortos que se tra-
tra, ém se tratando de cemitérios.
O decoro, a decência, a.boa conser-
vaçãó das necropoles são formas,
expressões do nosso respeito pelos
que desappareceram e significam,
entre oa povos civilizados, uma das
mais altas manifestações de ele»
vação espiritual. A melhor prova
disso temol-a nos exemplos de cer-
tas tribus que permanecem, ainda,
na noito, da mais baixa barbaria.
Que destino dão ellas ao3 mortos?
Enterram - nos ? Queimam - nos ?
Não. Comem-nos, simplesmente. E
estamos que ainda assim preten-
dem demonstrar uma intenção de
respeito, porquanto ninguém come
senão aquillo que acha bom'...

Quanto aos mortos do Saboó, ja-

ser evitado mediante um systema
do drenagem das águas, systema
cujo dispendio não seria, afinal de
contas, de escachar o erário. Mas,
vão lá dizar semelhante cousa aos
taes 'senhores! Elles responde-
rão, sem duvida, que, para gastos
e "comidas", bastam e sobram os
vivos.

Os vivos ? Quo vivos ?... Pa-
rece-nos supérfluo acerescentar
mais nada. O leitor sabe porfei-
tamente de que "vivos" se tra-
ta...
OS COVEIROS DO CEMITÉRIO

LACUSTRE
Si ha alguém em peores condi-

ções que os mortos do Saboó, são
os vivos do Saboó, isto é, os po
bres coveiros. Trabalham esses
homens, mettidoa nagua até aos
joelhos, onze horas por dia, ini-
ciando o seu triste labor ás 7 da
manhã e deixando-o ás 18 horas.
Não descançam jamais, nem nos
domingos, nem nos dias santlfica-
doa. Inspiram compaixão, real-
mente, pois, ao excesso de traba-
lho — e que trabalho! —deve-?e
juntar a miséria dos salários que
percebem: 9$000 por dia, isto 6,
menos que 1$000 a hora. Com se-
melhante ordenado, nâo ê de sur-
preender que muitos delles, chefes
de Tarailia, cheguem a invejar, na
sua infinita ' tristeza, os "outros",
os que dormem a'água...

Polo menos — como nos disse
um delles —% ninguém os aborre-
ce nem afoguènta, ao fim do mez,
com alugueis de casa...
A EXUBERÂNCIA VEGETAL

Quadras inteiras existem, onde
as altas hervas doa banhados cre-
scem livre e exuberantemente. E'
que os empregados da necropole
não têm tempo para maia nada,
a não ser para abrir covas e en-
terrar defuntos. Mas é deplora-
vel a impressão que causam aquel-
lea centenas de humildes cruzes
e números atufados no matto. E'
um eloqüentíssimo attentado de
abandono, que causa tristeza e as-
sombro aoa forasteiros.

A "URNA GERAL"
Chegamos ao trágico culminante

do Sabóo: a "urna geral". E' um
ossario "sui generis". Tem alguns
metros de comprimento e 3 ou 4
da altura. Um grande tanquo de
tijolos. A um dos lado3, uma es-
cada do ferro, lembrando as esca-
das de bordo. Completamente des-
tampado. Sotem-se tres degraus
da escada o olha-se. O "tanque"
está quasi cheio. Cheio de ossadas
humanas. Ha de tudo, numa con-

fusão macabra e estonteante. Po-
quenos craneos de criança, ao la-
do de vastas caixas ósseas des-
dentadas e roidas pelo tempo. Ti-
bias, tíbios, tibiaa... Costella3 e
mais costellas, de todos os tama-
nhos e de todas aa tonalidades,
de3de o amarello do marfim, ao
preto de barro!

Nunca a palavra "restos" foi
melhor empregada. Sâo restos, de
facto. Restos e nada mais. Mise-
ros resto3 que o mesmo anonyma-
to e o mesmo abandono reuniram
ali, naquelle monte, como os resi-
duoa de um entulho phantasma-
gorico. A visão tem que ser ra-
pida. Se demorasse, enlouqueceria.
Os olhos dilatam-se insensivelmen-
te. Mas as palpebras tendem a
descer sobre as pupilas. E a alma
recolhe-se a si mesma, dobra-se
sobre si mesma, como se não qui-
zesse Vôr, como se aquolla tre-
menda scena a offendesse em seu
mais intimo o sensível mysterio:
o pudor!

Sobre os milhares de ossos,
cresce a herva e a chuva cãe. O

dio Celestino Toledo Soares, Fran-
cisco Antônio de Paula, e familia,
dr. Arlindo de Carvalho Pinto o fa-
milia, d. Gabriella Dumont Villa-
res o familia, Abilio Alves Marques
o familia, Luiz Martins de Araujo o
familia, Antônio de Paiva Junior,
Alberto Bianchi, Eugênio Sáes o fa-
milia o Norberto Martins; de Mon-
tevidéu: dr. João Baptista Luzardo
e William Macchequey.

— Em transito polo mesmo valor
o com destino á capital da Rcpúbli-
ca passaram os membros da em-
baixada brasileira especial á pos-
se do presidente Lrigoyen, srs. es-
criptor Coelho Netto, Gastão Bran-
co, almirante Penido e o general
Andrade Neves

S Dr. Othon Feliciano
I MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS

Dus 15 fts 17 lioras
I RUA DO ROSÁRIO, N.*> 21

— SANTOS —

PARTIDO DEMOCRÁTICO
SANTOS, 20 — Realiza-se hojo,

ás 20 e meia horas, na Praça da
Independência, perto ao monumen-
to dos Andrades, mais um comi-
cio democrático, em propaganda
das candidaturas á vereação da
Câmara Municipal.

Falarão os srs. Antônio Foli-
ciano, Bueno Barbosa e Rodrigues
Tueundura. ijm

vento traz a poeira e as folhas
seccas. Um pé de fumo, estuante
do chlorophila, ergue, bem ao
centro do ossame, o seu perfil
tranquillo. E' muito cedo, ainda.
O sol ainda não arde. Da ponta da
larga folha do fumo, dc qunndo
cm quando, pinga uma gota,
clara como um diamante...
Em baixo, junto ao caule, uma ca-
veira recobe-a, rindo.

Rindo ?... Rindo, sim senho-
rea...

Por que não se cobre o "tan-
quo"? Mil tijolos, senhores, o ter-
se-á o piedoso manto de uma
tampa! O riso de uma caveira não
valerá mil tijolos?

EM RESUMO
Em resumo, a nosso vêr, o Sa»

boó é o mais trágico e doloroso
dos nossos cemitérios. Faça a Ca-
mara qualquer cousa em prol des-
sa necropolo. Penso nos estrangel-
ros que nos visitam... E pense,
sobretudo, quo muito pouco pôde
fazer pelos vivos quem pelos mor-
tos nada faz absolutamente.
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CLUBE DÊ IMJMtÊNSA
OS SÓCIOS FUNDADORES DA NOVEL SOCIEDADE

commissão mito Mondes de Almeida, Herbert

OS CAFE-S SUJEITOS A
REPESO

SANTOS, 20 — A propósito de
uma reclamação das empresas de
transportes de Santos aobre ps em-
baraços criados pela falta de ba-
lanças, na estação desta cidade,
para a retirada dos cafés sujeitos
a repeso, recebeu a Associação
Commercial um officio em que o
sr. dr. A. M. Wellington, super-
intendente da S. Paulo Railway
Co. diz parecer-lhe que a difficul-
dade que possa ser encontrada na
exigência dos carroceiros, que pre-
tendem cobrar o transporte entre
o ponto de retirada do café e as
balanças, é alheia ao serviço da
Estrada.

Entretanto, apesar da situação
actual da conta de capital da Com-
panhia, como prova de sua bõa
vontade e consideração para com
esse Instituto, vae providenciar a
acqulsiçao de duas balanças para
a pesagem de vehiculos urbanos.
Essas balanças serão installadas
com a possivei presteza, logo que
chegarem, pois terão de ser en-
commendadas na Europa.

-(.)-
WALDEMAR LEÃO

ADVOGADO
Rua Blacliuolo, 0 — Tel. Centr. 833

— SANTOS —
(»*)

JORNALISTA ABSOLVIDO
. SANTOS, 20 — O jornalista
Tarquinio de Campos, chefe da
secção esportiva do matutino "A
Praça do Santos", acaba de ser

absolvido no processo que lhe mo-
veu o dr. Samuel Baccarat.

Esta sentença causou optlma
impressão aqui, nos meios jorna-
listicos e esportivos.

O despacho de impronuncla da-
quello jornalista foi dado pelo dr.
J. B. Leme da Silva, juiz de di-
reito da vara criminal.

Dr. C. Martins Sampaio f
Syphilis o moléstias nervosas %

Das 14 às 15 1|2 horas <?
PRAÇA RUY BARBOSA, 27 %

— SANTOS «

?«««???«?«?«««««'«««???^
O HOMEM QUE COME TUDO

SANTOS, 20 — A bordo do va-
por "Lutetla" passou por este por-
to, com destino a Buenos Ayres,
onde so apresentirá ao publico,
Leoncio Alvarez, individuo quo é
considerado um verdadeiro pheno-
mono, capaz .de ingerir os mais
robarbativos alimentos, Be é que a
uma lâmpada electrica, a uma bo-
la 'do bilhar, a um relógio, etc. se
possa dar aquelle qualificativo.

LEOPOLDO FRÒ'ES
SANTOS, 20. — Leopoldo Fróes

o sua companhia levaram hoje á
scena a comedia em 3 actos,' de
Sacha Guitry — "Delicioso casa-
fnento", com pleno exito.

, Amanhã, para despedida da
companhia que tantas cxcellentes"soirées" tem proporcionado ao
publico santista, será representada
a conhecida comedia — "Genro de
muitas sogras".

Oommumca-nos a
organizadora do Clubo do Im-
prensa:"Comquanto lançado só ha pou-
cos dias, o Clube de Imprsnsa es-
tá tomando tal vulto quo se tor-
na prociso definir quaes os seus
sócios fundadores, isto é, os mi-
litantes.da vida de jornal quo des-
de muitas semanas vem estudando
e desenvolvendo o assumpto e aca-
bam de lhe dar realização pra-
tica, quer em freqüentes reuniões,
quer movendo providencias de ca-
racter executivo que o possibilita-
ram, dando-lhe, entre outraB af-
firmações de existência, a vanta-
gem de sede próprio,

Estes sócios fundadores são:
Israel Souto, Rubens Amaral,

Francisco Pati, Américo R. Net-
to, Hermes Lima, Pedro Ferraz,
Luis Amaral,. Brasil Gerson, Ba-
sileu Garcia, Galeão Coutinho, Al-
fredo Guimarães, Sud Monnucci,
Vicente Ancona, Genolino Amado,
Silveira Bueno, Couto de Barros,
Paulo Duarte, Sérgio Milliet, Ma-
rio Graciottl, Mario Pati, Paulo
de Godoy, Ruy Bloem, Nelson Mel-
lo, Taciano de Oliveira, Cid Fran-
co, Mauricio Goulart, Joaquim Ca-

Levy, Nabor Cayres do Brito, Car-
Ica Gomes, Onaldo Coutinho,
Eduardo Pellegrini, Honorio de
Syllos, Carlos Laino, Mario Ra-
mos, Brito Broca, Machado Fio-
rence, Astro Sintra, Rubens Fur-
tado, Arsenio Palácios, Alberto de
Araujo, Álvaro de Campos, Gas*
tão. Barroso, Rodrigo Soares Ju-
nior, João Silveira Junior,, »Pjal-
ma Forjaz Junior, Eurico.Pontca-
do, Horacio do Andrade, Jean.Ga-
briel Villin, Antônio Mende3 dn Al-
meida, Paulo da Câmara, Anto-
nio Figueiredo, Tristão Fonseca,
Cândido Motta Filho, Miguel Fie-
xa, Pedro Montelcone, Hermano
Ribeiro da Silva, Plinio Cavalcan-
ti, Plinio de Mello, Nelson de Oli- •
veira, Raul Bopp e Jayme Adour
da Câmara.

Para a admissão de novos so-
cios será adoptado o critério do
convito pessoal e directo, pois quo
todos os elementos do Clube de
Imprensa devem compreender e
apreciar perfeitamente o séu.'pro-
gramma de "robustecer affinida-
des já existentes e criar novo3
motivos de approximação entro os
que so dedicam á vida de jornal".

FALLECEU O DEPUTADO
BENTO DE MIRANDA

ALGUMA COUSA SOBRE
PARAENSE

RIO, 20 (H.) — Em sua resi-
dencia, á rua Paulino Fernandes
n. 82, falleceu hoje, ás 10 hora3,
o deputado Bento Josó de Miran-
da, que ha 14 annos representava
no Congresso Nacional o Estado
do Pará.

O extinto, que era o vice-pre-
sidente da Sociedade Nacional de
Agricultura, enfermara de nephri-
te em junho do corrente anno è
essa enfermidade o reteve no lei-
to até hoje, quando se deu o seu
passamento.

O deputado Bento de Miranda,
que aíliava a multas outras, qua-
lidades de orador, era visto cons-
tantemonte na tribuna elucidando
assumptos de relevância com es-
peclalidade os de finança, debaixo
da maior attenção de seus pares.

Foi o dr. Bento de Miranda

PATINAÇÃO
PARQUE ANTARCTICA

Dos 2 lioras em dlaato

membro da commissão de Finan-
ças da Câmara pela qual fcf. cs-
calado para a representar numa
das conferências internaclonaes ¦
parlamentares de commercio.

t*j r
CARLOS JINARAJADO^A

CHEGOU HONTEM AO RIO O
NOTÁVEL ESPIRITUA-

LISTA HINDU'
Pelo "Almanzora", que entrou

hontem na Guanabara, chegou ao
Rio de Janeiro o sr. Carlos Jina-
rajadosa, notável escriptor, philo-
sopho e polyglotta hindu. ,fe.;,

Depois de realizar diversas con
ferencias na capital da Republica,
o nosso illustro visitante embar-
cará para S. Paulo, devendo aqui
estar até o dia 10 de novembre
próximo, para uma serie de -palcs-

traa versando themas do espiri-
tuallsmo oriental, de que é um ,dos
grandes e notáveis representan-
tea.

_*L-_. *^L_i_
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ou Capricho?
A "Sofiorita'' Cristina de .Ar-

teaga, de-radiosa mocidade espa-
nhola, menina mimada da grande-
::a do reino, rosto formosíssimo,
talenlo cie poetisa, artista que pro-
m:tlia ser grande, pelo natural
pendor que tinha pela ribalta, fi-
lha do Don Joaquim Inácio de Ar-

,; teagn y Echagüe, seis vezes gran-
j7.de dc 

'Espanha, 
duque do infanta-

do, marquez de Arlza, almirante
de Aragão, duque de Estepa, duque
cie Armunia. de Cea, do ln Aliseda.

. de-Monte de Vay, de Santillana,
duque de Vivola, conde de Ampu-
diu, de Cid, de' Monclova, de Real
dei Monzanares, do Santo Eufe-
nia. sonhor da casa de Lazcano,
senhor dos titulos da casa de Ari-
¦/.a. c patrono do Colégio Mayor de
San Clemente, fundado no século
XIV pelo seu antepassado D. Gil
ài Albarnoz no cidade de Bologna

: — a morgadinha tambem era seis
vezes grande de Espanha: entrou
para um convento!

O Inesperado gesto, que causou
..a.mais justificada surpresa em to-
: de. a aristocracia espanhola, foi co-

nhecido assim:
Um dos automóveis dos duquo3

do lnfantado —- limousino negra
brazonado a ouro e vermelho —
saiu majestosamente do conhecido
palácio árabe que lem o numero
22 no Passeio do Prado, em Ma-
drid, e começou percorrendo.a3 cn-
sar. das pessoas amigas — paren-
tela e títulos que chegam á Real
Familia.

-.;,::Apeava-se Cristina, acompanho
cia cie sua mãe e senliora duqueza,
; ábrlam-se festivas os pesados
portas nobro3, detraz dos quoe3
surgiam caras amigas e alvoroça-
t'.as:

— Que nova festa tinha irnagi-
nada a engenhosa Cristina" Qlie
impotente espectaculo ou alegro
"verbeno" preparava a mais intel-
tigente, o mais bella, a mais rica
das herdeiras hespanholas?

Mas a mais intelligente e a mais
bella trajava do negro, como sua
mãe, a senhora (duqueza.

E ia suo visito era de despedida.
Cristina Ia fazer uma viagem, uma
longa viagem... Entristeciam-se
ais' .amigas, e os irmãos das ami-
Ras — alistados no legião imensa
dos pretendentes de Cristina.

E, em seu vago temor, mal sa-
biam que a viagem terminaria pa-
ra todo o sempre nos claustros do
Convento de Solennes, em Fran-
ea.

Que profundo desgosto ou desil-
lusão de amor, que pena sangrenta
ou exaltada fé, levaram tão espe-
rançosa mocidade a professar num
convento de religiosas?

A trocar o fausto c o bulicio da
sua vida privilegiado pelo silen-
cio e recolhimento duma cela aus-
terá. , A trocar suas "toilettes" ri-
quíssimas, sua mantilha negra na
Semana Santa e branca nas cor-
ridas.;reaes — seus trajes de ca-
ça, de "tennis", de alpinismo, toda
a sua indumentária de mulher ele-
gante pelo habito negro das Irmãs
de Solesmes, irmãs do mesmo ha-
bito, que vestem a irmã porteira e
a Madre Superiora?

Um jornalista visitou, recente-
mente, o Castello de Vifiuelas, o
castello preferido de Cristina de
Ai teaga, que nelle viveu-antes de
professar.

Os duques estão em Londres. As
plantas rarissimas, trazidas dos
mais bellos jardins do mundo, see-
caram nos vaso3 brazonados."

A lâmpada que illumiuava lima
Virgem de ¦ Museu, está apagada.
A eapella, de riquíssimos retabu-
los e valiosas pinturas, e onde se
guarda o estandarte de Santiago,
qua os Malore3 do lnfantado cm-
punhavam em combate — a capei-
la quc Cristina cuidava poro os
grandes solennidades — está fe-
chada. Os terraços-medievais, as
torres altíssimas, todo o castello
está abandonado.

Paredes adamascadas, telas de
Velasquez, Ribera e Zurbaran, e as
modernas de Sotomayor — o pin-
tor da moda que retratou Cristina
— tudo foi trocado pelos paredes
nu'as duma cela.

Tudo sacrificou em rua renun-
cia As mil folhas onel Cristina
tinha reunido os subsidie paro a
historia do seu ascendente ensra-
vel Polafoz, e que constituiu .'. the-
se do seu doutorado, foram des-
truidas, em lastimável gesto.

E nunca mais o gentil espanhola
poderá voltar a Espanha, porque
a Ordem impõe a permanência no
claustro onde se tomou habito.

Pêlo facto, agora, dc ter abando-
nado a gloria dos salões e das x-i-
baltas, pela tranquillidade de um
convento, terá errado, por acaso, a
gentil espanhola?

Chi lo sá! Ello dirá que não,
com certeza. Porém. quantos não
estarão dizendo que sim a essa
pergunta?...

NOTICIAS DA E. D. C.
O S. Bento annuncia para ama-

nhã, em primeiras exhibições no
Brasil, a comedia dramática da E.
D. O, "Divina Peccadora", es-
trellada.por Vera Reynolds.

Veremos por esses dias, no
"cheat", da E. D. C. que o S. Ben-
to apresentará ainda este mez.

Lila Lee é a estrella e "Ado-
ravel mentirosa" (The adorable

Veremos por estes dias, no S.
Bento, em primeiras exhibições
em S. Paulo, um novo film da
Warner Bros — os clássicos da
tela — "Maridos transitórios"
(Husbonds for rent), estrellado
por Helene «Costello e Owen Mo-
ore. A direcção de scena é do Hen-
ri Lehrman.

A nova fabrica de discos de São Pau
.. ._ í_i_ ««r^!__!~ M__:_„~l'* ~

Já é do dominio publico que a
Companhia Victor está montando,
em nossa capital, sob a direcção
do competente technico sr. W. R.
Buie, uma grande fabrica de dis-
cos, com todos os requisitos exigi-
dos pela moderna arte de gradar
os sons.

Temos agora a auspiciosa notl-
cia da sua próxima inauguração.
Em melados de dezembro já tere-

Sobre o uiilissimo empreendimento fala ao "Diário Nacional" o
inspector geral da Victor, sr. W. G. Ridge

um disco nunca Elle grava to-
do e qualquer defeito e, amanhã,
milhões de machinas falantes irão
denuncia esse defeito a outios tan-
tos milhões de pessoas.

O mlcrophone é o maior inimigo
dos mediocres, se é que as fsbri-
cas de discos permittem a lncluisão
delles em seus quadros artísticos.
Não perdoa. Registra sempre toda
e qualquer deficiência de voz ou

mos em funecionamento as of- execução, deficiências essas que fi-

PROGRAMMA MATA-
RAZZO

No "Piloto mysterioso", super-
produção da Warner Bros, que o
Programma Matarazzo apresenta-
iá no próximo mez no Republica,
Monte Bine desempenha o papel
de um aviador «íue perde, em cou-
seqüência de ferimentos recebidos
na guerra, a sua momoria.

 O ' Alhambra apresenta
amanhã, a produção da Metro-
Cioldwyii-Mayer, "A mulher dlvl-
no", interpretação ile Creta Gar-
bo, a "Nynipha do Rallico", a
loira peccadora de "A corne e o
diabo" que o nosso publico admi-
rou ha pouco uo lado de John
Gilbert o Lars llonson.

ficinas de gravação de discos na-
clonaes, como sejam Sambas, mo-
dinhas, sendo que, provavelmente,
em princípios do próximo anno, te-
nhamos já promptas as installa-
ções para gravação de disco3 es-
trangeiros, com utilização das res-
pectivas matrizes importadas.

O "Diário Nacional", que vem
acompanhando o movimento pho-
nographtco com attenção e cari-
nho, o isto por ter reconhecido a
grande funceão educativa do pho-
nographo e seus ultimo3 aperfel-
çoamentos, os apparelhos ortho-
phonicos e agora essa grande ma-
ravilha, o "Audictorium", pro-
curou, desde logo, quancio soube
cjue se encontravam om nossa ca-
pitai, os srs. Bule e W. G. Ridge,
respectivamente enviado especial
da Victor Talking Co., paro mon-
tar a nova fabrica em São Paulo,
e inspector geral da grande em-
presa americana no Brasil, ouvi1-
ôs sobre o utilissimo empreendi-
mento, dando assim, aos seus lei-
tores, uma idéa do que vae elle
ser.

O sr. Ridge foi quem nos rece«
beu. E' um americano cortez e de-
licado. Encontra-se em nosso paiz,
pela segunda vez, e disse-nos qu%
aprecia o Brasil. "E" uma terrfc
multo hospitaleira e onde o povo
não apresenta symptomas de egois-
mo ou de preguiça. Aqui tudo é
grande" — commentou sorridente.

O que convém salientar, porem,
de toda a entrevista do sr. Ridge,
é a parte em que elle se refere á
finalidade da industria phonogra-
phica.

— A arte — disse-nos o sr. Ri-
dge — vive do estimulo e da con"
sagração. O seu objectivo convém
que seja divulgado, o mais pessi-
vel, pois o progresso do um povo
depende, até certo ponto, da me-
lhor ou menor divulgação dos co-
nhecimentos artísticos. Um povo
que conhece, aprecia ou distingue
a boa arte da má, tem que ser um
povo que caminha para o progres-
so, com muito maior segurança.

Modernamente, nao ha maior es-
timulo para a arte, do que o disco
O disco é o mais exigente dos cri-
ticos que se possa conceber. O pu-
blico pôde perdoar faltas do uma
orchestra ou de um cantor; porém,

carõo gravadas para todo o 3em-
pre.

Artistas epie, na intimidade, são
applaudidos com calor e enthii3ias-
mo, — accentuou — e, por esse
motivo, se julgam notabilidades,
fracassam completamente no dis-
co. O microphono não falha, por
quc não é hypocrita.
A FUTURA FABRICA DE SAO

PAULO
— A installacão dos studios da

Victor em São Paulo, é uma justa
homenagem á cultura musical des-
ta grande cidade. De Rão Paulo
tem partido, para todos os recanr
tos do Brasil, uma pleiacle de ar-
tist03, muitos dos quaes têm hon-
rado tombem no estrangeiro, as
tradições desse povo culto e lllus-
trado na musica. .

A' Victor Talking, nenhuma ci-
dade do paiz convinha tanto, para
centralizar a sua produção de dis-
cos, como esta. E isto por que
Sáo Paulo, alem de progressista,
apresenta um clima conveniente á rem parallelament.
manufactura de discos e ainda por 303 materiaes

—¦—¦¦—¦a—»

que, dentre o' seu povo, pôde ella
contar com elementos precisos pa-
ra dar movimento ao grande esta-
belecimento industrial que preten-
te fundar no Brasil. Operários ha-
bi.litados e diligentes é que não
faltam em São Paulo.

S. Paulo possue ainda organl-
zações musicaes de primeira or-
dem que o Rio não conseguiu
manter idênticas. Lá tudo fraces-
sa por falta de apoio do publico
e do governo e por falta tambem,
de cohesâo, de espirito artístico, j

No Rio não poderíamos contar
com uma organização de musica
de câmera, mesmo com uma or-
chestra symphonica á altura das
nossas pretenções, mau grado os
ingentes e sobrehumanos esforços
é paternal dedicação de Francisco
Braga e outros compositores de
valor.

Em S. Paulo, ao contrario, vie-
mos encontrar .irchestras perfel-
tamente organizadas e completas,
instituições musicaes, como a So-
ciedade de Concertos Symphoni-
cos, o Quartetto Paulista e o
Brasil, e o Orpheão Plracicabano,
perfeitamente preparadas para
gravar série de magníficos discos

Tudo concorreu, para a escolha
de S. Paulo, como sede da "Vi-

ctor Talking do Brasil". Foi, por-
tanto muito acertada a escolha
da "Victor" em installar a sua fa-
brica brasileira em uma cidade
onde os progressos artísticos cor-

aos progres-

DISCOTHECA
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RECITAES e EXPOSIÇÕES

VILMA BANKY numa scena de "Dois amantes".

JUAN RODRIGUEZ
Realiza-se no próximo dia 24

no salão do Conservatório, o re-

citai de violão do sr. Juan Rodri-

guez, distincto "virtuose" argen-
tino.

Para o recital de Juan Rodri-

guez nota-se um desusado interes-
se, desde a fama de que vem pre-
cedido o distincto executante.

A APRESENTAÇÃO BO PAULI-
CE'A CORAL

Correm com muito enthusías-
mo 03 ensaios da "Paulicéa Coral",

que, como já foi annunciado, es-
treará em fins de novembro no
nosso Theatro Municipal. O mães-
tro Leo Sranow está dando os ul-
timos retoques no afinadissimo e
bem afinado Corpo Coral.

NONA SYMPHONIA — (Bee-
thovcn) — Orchestra Symphoni-
ca, sob a direcção de Alberto Coa-
tes — Discos de sello vermelho,
acondic.clonados em Álbum, 30
cms., duplos. Ns. 9061 a 906S —
10 partes — Victor — A 9.a Sy.n-
phonio, com coros, é considerada
um monumento de arte, até hoje
inegualavel no seu gênero. Jâ,
em 1793, Beethoven projectava pôr
em musica, o hymno "Alegria",
de Schiller, mas, somente em 1817
é que o mostre deu inicio á rua
grandiosa criação, terminando-a
em 1823. A sua primeira execu-
ção teve lugar em Vienna, no an-
no seguinte, sob a regência do vio-
linista Schuppanzigh, e não sob a
do autor, como diz o folheto que
acompanha o álbum. Beethoven,
já completamente surdo, assistiu
a "premiére", assentado no melo
do publico, seguindo a execução;
com o manuscripto. Bact. expri-
min na sua musica, o sentimento
religioso. Beethoven, o sentimen-
to humano. Este característico
da musica do grande mestre faz-
so sentir, principalmente, nas suas
symphonias, com o heroísmo na
terceira, a dor na. quinta e a ale-
gria na nono. Todas bellas, umas
mais que as outras, são nove, ab
todo, as symphonias de Beetho-
ven Bellaigue, em uin estudo so-
bre as symphonias do mestre dé
Bohnn, começa assim: "Ellaa são
nove, como as musas..."

O folheto que, como dissemos,
acompanha o álbum, dá traços
biographicos de Beethoven, e ex.-
plicações sobre os movimentos,
themas e episódios dessa sympho-
nia.

RAPSÓDIA HÚNGARA N.
— (Llszt) — Orchestra Sympho-
nica do Philadelphla, sob a dlrr
cção de Stokowgky — Disco de
sello vermelho, SO cms., duplo. N,
6652 — Victor

Das celebres rapsódias hunga-

0 QUE MÀ DE NOVO NÂS CASAS DE DISCOS
ORCHESTRA SYMPHONICA ras, em numero de dezesseis, de

Franz Llszt, a segunda, incontes-
tavelmente, é das mais bellas. Es-
ta, arranjada para orchestra, tor-
na-se de maior effeito pela varie-
dade de timbres e coloridos ¦ de
orchestra. A 2.a Rapsódia, para
orchestra, não é uma peça sym-
phonica, mas sim, uma musica de
grande effeito. Llszt, nesta Rap-
sodlo, soube escolher os themas po-
pulares da Hungria, tirando gran-
de proveito delles.

A excellente orchestra de No-
kewsky, sob a sua regência, exe-
cuta-a com elegância e brilhan-
temente. Gravação boa.

VARIEDADES
OS MARIMBONDOS DO TEU

OLHA' — Versos de Carlos Bit-
tencourt e — CROMOS — Versos
de Álvaro Moreyra — Disco de
sello preto, 25 cms., duplo. N,
,10243 —- Odeon — Nada diremos
sobre òs versos, que, por certo,
são multo conhecidos dos nossos
leitores. O popular actor Proco-
pio Ferreira é quem os diz, com
muita propriedade e claríssima di-
cção, não trahldas pela gravação.
Bom disco para quem tem vontade
de ouvir versos...'

ELEGIE — (Massenet) e AN-
GL'S SERENADE — (Mlllard-
Braga) — Soprano Elisabeth Reth-
berg — Disco de sello azul, du-
pio, 25 cms., N. 1025S — Bruns-
wick — Voz agradável, a soprano
Rethberg dá-nos essas duas co-
nhecidisslmas melodias, com mui-
ta elegância, acompanhada pelo
violino de Max Rosen.

JANDAYA — Canção sertane-
ja de João Pernambuco —.o SEU
COITINHO PEGUE O BOI —
Idem, Idem — Disco de 25 cms.,
sello preto, duplo, N. — Odeon —
Gostosas canções do conhecido
compositor Pernambucano, são
cantadas com muita expressão por
Patrício Teixeira, ao som de bons
violões. Este disco merece estar
na collecção de musicas brasilei-
ras do amador mais exigente. ;

Esperamos, com a devida con-
fiança, que mais cedo do que se
possa prever, os discos da nossa
fabrica levem aos outros povos,
o attestado do quanto pôde valer
e vale, a cultura musical brasi-
leira.

O Brasil tem um bello passado
cujas paginas nâo podem ser es-
quecidas. O seu presente apre-
senta-se digno da nossa confian-
ça e do nbsso apoio. Falta-lhe,

I apenas, a coragem da selccçâo.
I Que obtenha o Brasil todos os

êxitos que espera e a que tem di-
reito, são os votos ardentes e sin-
ceros da "Victor Talking".

ALGUNS DADOS SOBRE A
"VICTOR"

Antes de encerrar a sua inte-
ressante palestra, solicitámos al-
guns informes do sr. Ridge, sobre
a fabrica de que é um dos mais
acatados inspectores.

— A "Victor Talking" — dis-
se-nos o sr. Ridge — tem 27 an-
nos de existência. O seu actual
presidente é o sr. E. E. Shuma-
cker, uma capacidade extraordi-
narin de trabalho e fido mesmo
como um dos mais poderosos In-
dustriaes do America.

As fabricas ds discos e appare-
lhos que dirige ficam em Can-
dem, perto de Philadelphia, e são
num total de 68 edifícios, empre-
gando cerca de 11.000 operários.

A divisão do trabalho em Can-
dem é regra obrigatória. Cada
operário faz uma determinada
obrigação, e isto tenha sido, tal-
vez, a razão do nosso suecesso

As fabricas "Victor" oecupam
uma área de 1 milha quadrada e
toda 'a.*'.cidade-'dá- Candem, com
cerca de 125.000 vive directa e
indirectamente da sua produção.

Temos batido sempre o recorde
de venda de discos. Assim, só de
uma gravação, tirámos nada me-
nos de 3.000.000 de discos!

A Victor Talking mantém, ain-
da, ligação com varias fabricas de
apparelhos falantes e discos do
mundo. A algumas subvenciona
e controla, em seu serviço.

A Grammophon C, de Londres,
as fabricas de Grança, Allemanha,
Hespanha, Italia, Japão e Canadá,
por exemplo, já estão filiadas a
Victor, desde ha alguns annos, e
com magníficos resultados.

Concluindo — di3se-nos o sr. Ri-
dge — a expansão Victor pelo
mundo é a prova evidente da pre-
occupação constante que a anima,
de levar o gosto pela musica aos
mais longínquos paizes.

A PRÓXIMA ESTOFA
DO CIRCO HAGENBECK
Foi muito bem recebida em São

Paulo a noticia do apparpclmen-
to dn gigantesco Circo Callos Ho-
genbeck e de sua estréa na pro-
xima quinta-feira no terreno em
frente ao Mercado Municipal.

Essa excellente organização cir-
cense vem precedida do grande
fama e, por se saber que ella nos
bffereoorá números fora do com-
muni, é cjue se aguarda com im-
paciência as suas luncçõcs entre
nós. A suo estréa prometto de ser
iim acontecimento de grandes pro-
porções, não só do ponto de vista
artístico, eomo do socla!. N073 se-
rá dado apreciar o conjunto mais
completo de produções de circo su-
perforeí*. a quantos tenham appa-
rocido em R. Paulo. Números de
amestramcnlo da mais alta per-
feição, alternados com exhibições
de acrobacio inegualavel.*!, o gra-
cioso bailar das formosas filhas
de Terpsichore e seun excellentes
palhaços — provocadores de estri-
dentes rlzadaz.

O Circo Hagenbeck não quer
somente impressionar pelas suas
Imponentes dimensões, mas sim —
e isto em primeiro lugar — pela
primorosa qualidade du suas exhi-
bicões. Tanto assim, que tambem
apresentará cm nossa cidade, pro-
grammas que nas principaes me-
tropoles, cin globo, enthusiasmaram
multidões e com o que conseguirá
dar aos seus espectáculos, um
cunho de luxo e distinção. De tu-
do isso resulta que as represen-
tações de Hegenbeck são o proto-
typo da habilidade- artística e de
moral elevada, pelo que se recom-
mendara as fainillas e as crianças,
encantando as suas exhibições aos
adultos e á petizada. Hagebeck po-
rá em movimento toda a cidade
de São Paulo e seus arrabaldes, e
promette constituir o attractivo
predilecto de todo3 os que apre-
ciam os bons conjunloz.

A TRO-LO'-LO* DESPEDE-SE
DO BOA VISTA

Com os espectáculos. de hoje á
noite e matinée, a grande compa-
nhia de revistas Tro-ló-ló encerra

àiieiâ apre-
sema-se ai

a sua temporada no theatro Bôa
Vista. Será levada á scena a revis-

Eslá marcado para*amanhã, se-
giinda-felra, no Thealr.n Munici-
pai, o concerlo nuo nesta capital
realizará o violinista patrício Raul
Liaráugeirá', que lia pouco re-.
gféssóit da Europa.

Souza Lima çòrislcíéra-o mesmo
o nosso maior violinista e o.-»
meios artísticos de Paris lho de-
cíicani umu admiragão excepcional,
cliCrieil mesmo paro comrepresen»,
tantes de paizes estrangeiros-.

•A platéa paulistana acha-so na- .
turalrhente nnojoan por ouvir,
pela primeiro vez depois de sefi
regresso do Velho Mundo, csria
"virtuose" que jú ora ha tempos
limo das mais bellas conquistas da
cultura nuulcal brasileira.

prógrátrima que Larangeiri
ovganlzoú para .1 sua noitada d»
amanhã ostá assim disposto:

— .T. Jí. IjBclalr — Sonata'
em sol maior — Largo — Allo_ro

Musette — Altro Guvotta.
II — ,T. S. Rnoli — Sonata em

ml maior — Prelúdio — Loura
Gávotta —^ JHnuetto — Bour-

réa — Giga.
III — Paul Kírman — Chantí

des Juifs du Yemon — Ernesl
Bloch — VicluI — Philip Gaúberl

La Chasse — Oeorges I-Iüe —.
Berceuse — Ala:: Woormolen —
Siclllónrio et Rigandon.

IV — Deplanes -— Intrata. —
Gabriel Pièrne — Danso des petlls
tuunes'. — Cyrll Scott — Danse
Negro.

Tudo faz crer que a platéa qua
ouvirá Larangelrn, auionliã, será
culta h numerosa. Ao piano o
acompanhará o sr. Gabriel Mi-
glione, nome bastante conhecido e
festejado nesta capital.

ta "Lua Novo", que tem alcançado
grande suecesso desde as suas pri-
meiras representações.

Na próxima segunda-feira a Tro-
lõ-Ió estreará no theatro Colombo,
da empresa J. do Castro e Cia. Se-
rá representada a revista "P.io Pa-
ri3" em espectaculo completo qu<
terá inicio ás 8.30 horas.

-(*)-
OS ESPECTÁCULOS DE HOJE

NO CASINO

A Companhia Margarida Max
dará hoje, no Casino, a £.a primei-
ra vesperal com "Agüenta Fellp-
pe, o Pé de Anjo", que boas casas
lhe tem proporcionado desde que
subiu á scena daquelle theatro. A*
noite, ás horas do costume, essa pe-
ça ainda figurará nó cartaz. Gran-
de deverá ser a concorrência a es-
ses tres espectáculos, pois desde
hontem já vem havendo considera-
vel procura de ingressos para elles.

"Agüenta Felippe, o Pé de An-
jo", sahirá do cartaz terça-feira,
para dar lugar ás únicas represen-
tações da revista-féerie "Evaa de
hoje", em festa artística de Marga-
rida Max, na quarta-feira, dia 24.
Já na 5,"-feira, porém, voltará a re-
vista de Carlos Bittencourt e Car-
doso de Menezes á scena, como re-
sultado do grandioso suecesso que
tem alcançado.

25
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CRÔNICAS do Guilherme de Almeida, Couto de Barros, Mario de Andrade, Affonso Schimidt, Rubens de Moraes, Vicente Ca-

giuri, Raul de Pollilo, Brasil Gerson, Yan Almeida Prado, Alcântara Machado, AstrO Sintra e muitos outros.

CRITICAS E COMMENTARIOS  
DIÁRIO MATUTINO 

 NOTICIÁRIO  PROGRAMMAÇOES
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MSCHITA COBOS, a figura mais querida o sympatlileà da
companhia Antônio «le Macedo, nctualuieiilc 110 Sanla
Helena.

mSS&tâSm^^

|

PRO
:rMí- ' THEATROS

ÍAVOhtO ¦ (Rua 24 ' do Maio) —
plibfte: .4-8942 — -A'a 14,30, 19,30 e
lílíáOr"horas: Morto a prozo fixo —
A'a 10 horas: Um homem «le negócios
—àpA'» 21 horas:. Malvada— Fris. e
cfSyj^MÍ; pólt., 4$; bale, 2$000. -

lííÒÃ VISTA (Phone: 2-2589) —
Cia. Tró-16-lú — Direcção de Jardel
Jercolls — A'a 15, .19,45 e 22 horas:—
lun novu — Fris. o cam., 35?; poltK,
o bale, 6?; ger., 2$000. ... .

CASINO ANTARCTICA — (Phone,
4-7703) - Pela Cia. Margarida MaSc

A*s 15, 19,45 e 21,45 hrs.—Agüenta
Felippe, o pé de anjo!... Fris., '30$;
ram., 25$; polt., 0$; gal., 3f; ger.,
2$900. -' ¦' ' ¦ ,

MOULIN* BLEU — Praça da Sô —
A'à;15, 20 e 22 hrs: — Jíu* artístico!
—; Cantões, cunçun»tas, tangos, mo.
OloUns, piada», bailados e muitos,ou-
tfc>s'vniraiéros âe variedades — En-;
tradas, 3$000. ',

MtlNIC.IPAI, —.Phone: 4-4937.'-
("Fechado). y,

.siilTA HELENA — Largo da Sé
. —• phone: 2-0334— Cia.'de Bevlstas

, «i.3E«»taslas:.;as 15,. 19,30,. 21 e-22;hs.:
Orai'VeJam si! e Assim eu gosto! —
•FriS;.è cani., 10$; cad., '3$; 

gal.', 1$5.

CINEMAfc, - j
AMIAJIBRA ¦ — Rua Direita —

' 
phbàe: 2-115D — Das 14 hs. em deante

Milagres da ti, Alex B. Francis
e.'iüaily O' Day — Jornnl M. O. M.
4!/_: Entr., 3Ç; i|2 entr., 1$500.

AMEIÍICA — Rua da Consolação
phone-; 4-5392. — A*s 14 horas: Hol
«lo casar, com Alice Joyee; Proezas
do um estudante, 0.» e IO." episódios;
O grando enigma, 15.• episódio; 2 co-
modlas o um drama. — Das 19,30 em
deante: Guardo meu amor, com AU-
cé joyee; Hei de «*»w»r; Proezas de
niit estudante; Uma comedia.

»__3WE-A.® »_E HOJ "D I A R I O, N ACI O

ASTURIAS ; —>Phone: 4-8235 —
A's 14,Í5 'horas: Trato \6 trato, 7 core
Ken Máynard; -'O -PetulÜTitè, • com
William Haines e Alice'Pa..v.— Unia
cômica— -Jornaes M. Cl. M.. 47.Ser-
ra«lor SO. — Das 19,30 rm, deante:
Caminho do inferno, com . Lilian
Harvey e Harry Balm. (Impróprio
para menores). — l}ote*tlvos, com
Karl Dane e George K. Arthur —
Umu cômica — Umtt educativa ' —
Poltr. 2$; crianças 1$200. — A* noi-
té: iFoltr..--átr-crianças 1$500.

AVENIDA '(Largo"dO. Paysandu";
phone: 4-2G49.— A's 14 horas — 1)1-
gli que sim, sim? .-"Somos «Ta pátria
amada —¦ llilos para ó , alto — Um
desenho -^r'A's'19 horas: O Apacho

Unia cômica — Um desenho —
Uma natural. — Frisas .e. camarotes,'15J;-cn'tr. 3$;'l[2.entradas-1$500': ga-
leriaa^OOO. . '-."'¦ 7' .. -'BOM 

RETIRO — À*s 14.00 
'horàS:

O Circo — Somos da pátria amada.
A casado mysterio, 9.» e 10.°'epl3.,

—,Á'sil9.30 hors.á:?'— O Circo¦ i- Q
sardento •—'.. Noiva do deserto -;—
Cam.,-,10$; entr.,, 2$; 1|2 entr., .1$000.
. BRAZ POIA' THE AMA — A's. 14,
16 é 21 horas:7Detectives, com Karl
Dane" b'. George K. Artliur — A' tarde
-—' Haroldo, o veloz, com Harold Lio-
d — lima cômica — Serrador Jornal
35 — -A'..-noite: .Lyrio de Granada,
com Llly I/amita — Fris. e cam., IOS

polt.,; 2$; crianças, 1$£; gal., 1$000.
' CAMBUCI; — Rua CUmaco Barbo-'
sa n." 5 — phone: 2-1009 — A's 14.00

O circo — Somos da pátria ama.
da — Homem do sorte — A's 19,30

O circo — Silencio eterno —Pijfa*
que sim, sim? — Entr., 2$; 1|2 entr..
1$; gal., 1$000. ¦

CAPITÓLIO — Phone: 4-8235 —
A's 14,15 haras: Harold, o veloz, com
Harold Lloyd ¦ — O notulante, com
William Haines e Alice Day — tima
cômica — Jornal 3*1. O. M. . 48 —¦
A's 19,15 e 21,30 — Lyrio de Grana-
«la, com Lily Damlta — O grande eri

ro, com Sally O' Nell e Larry Kent
Cam., 10$; polt., 2$; crianças 1$200.

'CARLOS GOMES — Vesperal: Mo-
ços de outr'ora — Sègreilo de morte

Telephone da morte, 9." e 10." epi-
soãlos — Batendo em retirada — Sa-
fau: Fox Jornal l(í — Tragédia de
alcova — Segredo de. morte — Hei
de casar. . ,

* CENTRAL — Phone: 4-7738 — A's
14i00 horas: Pé do vento — Diga
quo sim, sim? — Somos- «la pátria
animla — A's 19,30 horas: .Mãos para
o alto — Trafico das brancas — So-
mos d» pat ri» amada — Frisas o
càm., 15$; entr., 3$; 1|2 entr., 1$5;

fgSi;i i$ooo.
COLOSIBINHO — Rua João Theo-

dòro, 99 — phone: 9-1152 — A's 14,00
horas: Aonde estava eu,.com Regi-
'náld Denny — Mãos paira o alto, com
Frèd.Humés — O sardento — Entr.,
l$5;;-ger.; e'l|2.''entr., $800-— Das
19,30 cm déaiite:Itamona, com Dolo-
res' D.el Rio- — fO-sardento — Uma
cômica.— Entr;, 2$; ger. e:l|2 entr.,
1$500. ;¦'.; . • i.'./ ,.. •¦ -.. ¦(.. ,

¦ COLOMBO 
'.'—'¦ 

Largo*'da;Cohcordia
phbhe: 9-0070'— Empreza J. Cas-

tro e Cia. — A'sl'4 horas: Até a vis-
ta, com Maurice'Costello1— Chlqul-
nho 

"quer,.; 
comedia — Surpresas da

sorte, com • Brland .'VVáBburh — No
torbilhilo «la vida, «jom João Lovel —
A's ;Í9;15i e 

"2t,15 horas: Chiquinho
quer — Surpresas da sorto — Roía
«la miela noite, com Lya de Putty -•
Fris. e cam., 10$; polt;, 2$;'ger., 1$.

COLXSEU — (Largo do Arouche)
phone: 5-3670 — A's 14.00 horas:

O sardento — Diga que sim, sim? «-
O circo — A'.i 19,45 horas: Somos da
pátria amada — Veneno do Jnzz —
A. estrella da opera — Fris. e cam..
10$: entr., 2$; 1|2 entr., 1$; gal., 1$.

EROS — Vesperal e sjjrau: Alge-
mas da lei — A Justiça cl03 cães —
Gratidão do filho — Sô fi. tarde, O
pirata -fantasma, 3.» e 4." epis. —

ESPERIA (Rua Conselheiro Rama-

¦¦ ¦ t, I ,S *..-"** k

llio — phone: 7-1008 — A's 14 horas:
O sardento — Noiva Uu deserto —
Somos da pátria amada — A's 19.45
horas: Diga que sim, sim? — Moder-
no americano —¦ Homem de sorte —
Fris. 10$; entr., 2$; 1|2 entr., 1$000;
gal., 1$000.

GLORIA — Vesperal: O seua aeu
dono — O mascotte — Quatro filhos

Sarau: O mascotte — Quatro fI-
lhos.

MAFALDA — Phoi.s: 0-0447 —
A*s 14.00 horas: Haroldo, o veloz,
com Harold Lloyd — Heteotlveg,
com Karl Dane e George K. Arthur

Uma-cômica — Serrador Jornal 19
A's 19 e 21 horas: Homo mania,

com Dorothy MackalU e Jack Mil-
lhall — O petulante, com William
Baines e Alice Day — Fris. e cam.,
10$; polt., 2$; crianças, 1$200.

MARCONI — Rua Corrêa de Mel-
lo — phone: 4-2210 — A's 14.00 ho-
ras: Homem de sorte — Tres lutado-
res — Diga que sim, sim? — A's
19,45 horas: Rlga que sim, sim? —
Pé «le vento — Mãos para o alto —
Entr., 2$; 1|2 entr., 1$; gal., 1$Ô00.

MODERNO — Vesperal: Proezas
do um estudante, 7." e-8.*> epls. — O
cyclone — Sarau: Ro=s Mario — Jus.
tiça do tumor.

ODEON — (Saio vermelha) — A's
14,30 horas: Anjo das rnas, com Ji-
net Gaynor e Charles Farrell, —
Trato é trato, com Ken Maynard*—
Uma cômica — Paramount News 97

A's 19,30 e 21,30 horas: Haroldo,
o veloz, com Harold Lloyd — Uma
cômica — Paramount Jornal 97 —
Fris. e cam., 20$; polt., 3$; crian-
ças, 1$500.

ODEON (Sala azul) — A's 14,30,
19,30 e 21,30 horas — O petulante,
eom William Baines e Alice Day —
Detectives, com Karl Dane e George
K. Arthur — Duas cômicos — Fo.x
Jornal 18 — A' tarde: — O grande
erro, com Sally O' Nell e Larry Kent

Cam., 10$; polt., 2$; crianças, 1?2.

OLTMPIÀ — Aven. Rangel Pesta-
na — phone: 0-1533) —A*s 14.00 —
Somos da pátria amada — Ramona

Mãos para o nlto — A's 19.00 —
Estrella da opera — Veneno do Jazz

Fris. e cam., 15$; entr.,.3$; 1|2 en-
tr., 1$5; gal., 1$000.

PARAÍSO (Rua do Paraíso — pho-'
ne: 7-0695) — A's 14.00 — Pé de ven-
to —- Terra natal —• Diga que sim,.
»lm? — A's 19,30 horas: — Silencio
eterno — Somos da pátria amada —
Fris. e cam., 15$; entr., 3$; 1)2 entr,,
1$6; gal., 1$000.

PERDIZES — Vesperal: O primei-'
ro auto — Moços de outr'ora — Sa-"
rau: Moços de outr*ora — Casar,
nuncaI — Tragédia da alcova..

PHENIX — Rua Domingos.de Mo-
raes, 120 — phone: 7-2922 —
A's 14,30 e 19,30 horas: Jornal Metro

Eterna quebradeira, cômica — Ho-
mem do sorte — Proezas de um es-
tudante, 5." e fl." epls. — Tragédia
da alcova — No palco, sú ii noite,
pelo Duo Max: variedades — A* tar-
de, polt., .2$; fi. noite, cam., de 5 lug.
12$; de 3 lug., 7$; polt., 2Ç5; crian-
ças, 1$000.

RECREIO — Engenheiro Fos, 12
A's 13,30 e 15,30 horas: O circo, com
Charlle — A casa do mysterio, 7.»
e 8.» epls. — Fris., 8$; entr., 1$500;
112 entr., $800 — A's 19,15 e 21,10 ho-
ras: O circo — Os tres lutadores,
cora Jack Oxle — Fris., 10$; polt.,
2$; crianças, 1?000.

n- ' a; L

15 Cheyenne, com' Totrt Mis — Por
culpa alheia, com'Crelghton — Tra-
tojé tl'ato,com Ken Maynard — Uma
cômica Serrado — Das 19,30 èm de-
ante:.Detectives, com Karl Dam? e
George K.. Arthur — ;0 petulante,,
çdm yifllllam Haines, e ..Aütie Day; —
tima cômica — Paramount News 93
— "Fris. e cam., 15$; polt., 3$; ci-
iiTiças, 1$500. •; "„."".

'8ANT.'ANNA — Phone: 1-9500 —'
A*s 14,30 horas e 'â tiolte 2 sessOes
às -19,30 e'2í;30 horas. A' tarde e ü
ftòlte: Anjo da» runs, - Jauot- Gay-
nòr eCharie.3 Farrell — .Uma cômico,
¦'—' Foi-Jornal 19— fi. tarde: O ,petu-
lante. com Willlani Haines ,e AUpe;
Day' —* Fris,. e'. cam., '20$;' 

polt.; 3$;
erfanfas, i$5;*'gal., 1$500." .ti

•SANTA'.THEREZINHA,— Vfespè-
ral e1 sarau: 

'Algemas'da lei — Ora-,
tidao devfilho'— A Justiça dos cies
•^ -Sô- áitarde,' O pirata fantasma,
3i*;..e74.'*.>plp. ".

SAQ-BENTO (Rua S. Bento) —,
phone:,.2-0202 •—.- SessOes corridas
da-i.i*,-hbras ,em deante: Esta vida
6 umo comédia, «íom Bessle Lov.í «*
Jbhnny Walker.*— Polt., 3$;^ciían-
ç'as*l$500. ') '• '-¦ ¦ ¦ '..- *

. SAO JOSE' — Vesperal — Acas —
O cyclone — Proezas ãe um estu-
dante, 7.» e 8." epls. — Sarai:: Azas
— Amigo ou amiga? . .

SAO PAULO — Phone:. 24767 —
A*3 14,00 horas: Pé de;vento .—:. On-

_f _..„__, .,-— do estava eu? — Tres lutadores.—
, REPUBLICA - Praça da Repu-.' A's 19,45 horaç: Pé-de. vento -r^Dlga.

blica — phone: 4-085á — A's 14.00
horas: Veneno do Jozz — Casamento
ou cadeia — A's 19,30 horas: Casa-
mento ou cadela — Fris. e cam., 18$;
er.tr., 3$; 1|2 entr., 1$5; gal., 1$000. >

ROMA — Vesperal: Por detraz da*
tela — O telephone da morte, 9." e
10." epls. — Burque, o vencedor —
O primeiro auto — Sarau: O primei-
ro auto — Tragédia da alcova'— Sc-
gTedo de morte.

ROYAL — A's 1-^15 horas: — AI-

quo sim, sim? —jl Somos da . pátrio
amada — Fris. *;e' cam'.,' 12$8 ;* entr,,
2?5; 112 entr.V-ííiCi-liaeritr.V^-ií-gál.,
içooo.7¦-.,¦",'•"•" ¦' ', '- > . 

"--
: SI. HEDRO *— (Rua' Barra Flin-
da — phono :>3348'— A*s 14,00 ho-
ras: Tres lutadores-— Moderno ame-
ricano — Homem do sorte— A's
19,30 horas: Venus de Vencia — Mo-
dernò americano. — Fris. e cam., 10$
—• entr., 2$; 1|2 entr., 1$; gal., 1$000.

SANTO ANTÔNIO — A's 14 horas

.o 4 noite: Sessões corridas üs 19,15
— A' tarde enclte: O petulante, com
William Haines o Alice Day — fi.
tarde: Trato é. trato, - com Ken May-
nard — Jornal M. ü. At. 40 — Uma
cômica Serrador — A' noite: O gran-
dé erro, com Sálly O' Nell e Larry
Kent"-- Uma cômica — Jornal M.
G.'M-.-"4G-— Polt.. i$ti*í crianças, SÍC0;:
£ noite: polt.,-2$; crianças, 1$200.

SATURNO — Empt7csa'Kalsar'Le-
vy e Cia..— "Av.^Célso Garcia, 771 —
A'.a 14 horas: Aventuras de7 um re-
porter, 1.» e ^."'epis. •— O.jurado n.°
li — Aurora, em 12 partes, <com-Ge-
orge O'. Brien e Jdnnet. Gaynor.,—
•Poltr., 1$5; bale.', ,1$; 1|2 entr;,' $S00

Das 19j3Q em deante: Chiquinho
ganhr. 6' dia, ' cômica — Horas quo
voltam, com Walter 'Pldgeon -^ O
jurado .n.° 18, com. 1'rancls Busham

Pon.,;.2$;,balc;.,.l$5;.lI2,-entr., 1$.

TRIÂNGULO (Rúalõde. Novem-
bro —phone: 2-0250) — A* 14 horas:
Ramoiia — Uma cômica— Nov. In-
ternaclootics 52 — Entr. 3$; 1|2 entr.,
1$500.

CIRCOS
ALÇIBIADES — V.esperal e sarau;

.Variedades.
.QUEIROLO — Vesperal e sarau:

Núnieros de. attracçao.' ( 
'.- ;

. - RÀDIOTELEPHQNIA \
. 11.30.-13.00 hs. —:Òrçhestra.
; 16;30^- 17.30 hs. — Discos da casa

Murano. v- • . ', •.•'¦." ,-' ."
1S.30 - 20.30 hs. — Orchestra.

: 20.307- 21.00 hs. — Noticias .'dlVer-
sas, . -

20.50 lis. — Palestra sobre citrleui-
türá pelo sr.'Pllnlb Fernandes.

21 hs. — Programma de musicas
para dança: 1) Guy: Deep hollbw -
fox-trot; 2) Tubino: Como alma ém
pena - tango; 3) Choro de saxòphon»
— pelo grupo dos bequadros; 4) A«

*. y.t. ,9i i\ ¦¦ \: • :, .'.>¦.'
breu: Primavera dosbeljòs — -valsa;
5) R03e: My slghlng-.siamésn,— fox,
trot; 8) Saavedra: Allaen el.panjm

tango; 7) Wayne: Rambrta — vai-
sa; 3) Perry:.,Red hót — fô-x-trot;
9) Choro de cavaquinho; 10)' Manei-
nl: A dios ml barrlò'—- tango; 11)
Menezes:. Entra has 'palombetas •-•
maxixe:, 12). Kántzman: Rub.íhefiquo

rfox-trot; 13) Roulien: Adios mia
farras — tangei;"14) Çhórode-banjo;
J5) Laszoll:' Nèver '—¦" volsá;4.0) Sny-
d«?r: The beggar — fox-trot;, 17) Vis-
ca: Cõmpadron'--' tango; 18); Wlil-
teman •. Whon. the one you love, lo-
ves you - valsa; 18) BilliUc eh! fc-
go dciUl— marçíha,. ; • ; 

*,v.V'
Amanlmt •» • « .• ' <¦' : *

.11.30'- 12.3Ó'hs. — DlscõsVErur.ii-
wlcl*".. '...-, '."

' 11.45 hs. — Cotações, de .ahertur*.
18.30 - 17.30 hs. — falseeis,dá casa

Miiráno. '7" ¦ '.,r

17.30 .- 17.40 lis. — :CotásDè3 ue fe-
chaménto.' — Hora certa;'. 

'•''
' 17.40 - 17.55 hs. —. "Quarto ãe hors
da. criança"/ (Contas -da tia Basilla).

19,30 r 20.30.hs, — Musica .popular
ò regional.. ., :'¦'.

20.30'- 21.00 hs. — Boletim vde In- .
formações: repetição ^as cotações do
fechamento, prevlstlò dò tempo' (ser-
viço federal),- facto» lo; ..díá.i tele-
grammas,.do paiz ,e .do ,exterior, -ir
Hora certa.

21 hs. — A orchestra executara:
lj Beethoven: Prométhée — ouver-
tiirej' 2) 7Schumann: Delire d';amour;
3);ChOipin:-Polonaisi) — op. 40n.» 1;
4) TschaikOMraky: Danse caractérlstl-
«jue; ii>), Haydn':, Symiphonia n"..*jj 1 em
mt bemòl,maior — ,1," e 2,»' tempo.

Canto pelo ,:Wrytqnb ÍP^jaffi
¦Solos de vlollrio pêlo prof.* Alberto

Marlfca. • ', V
Canto pelo soprano.
20.50 hs. — Palestra do dr. Edgard

Braga, medico da Inspectoria de
Educação Sanitária 

' 
e Centros d*

Saudé de S. Paulo, 'sobre ò thema
"Heredo-Alcoollsmo". ¦ '•'
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Em continuação A disputa dos
campeonatos das nossas entidades
pfflclaes' realizam-se-, hoje os se-
«uintés jogos:

APEA
São estes os jogos marcados

para hoje em continuação á dispu-
ta dos campeonatos das divisões
da A. P. E. A., abaixo mencio-
nauas:

Divisão principal:
fí. C. Corinthians Paulista x

CA. Ypiranga; carapp do E. C.
Corintlilans Paulista, np parque
S. Jorge; juiz 1"" quadros, Anto-
nio de Souza Villas BÔas; juiz dos
2°° quadros, Jorge Cyriaeo de Oli-
veira; representante, Manoel Viel-
ra de Souza.

A. Portugueza de E. x Guará-
ny P. C; campo da A. Portuguè-
za de E., Cambucy; juiz dos Io0
quadros, Orlando Cavalolti; repre-
sentante, Fablo Ferre.

Primeira divisão:
. A. A. Republica x Voluntários
da Pátria F. C; campo do C. A.
Ypiranga, A avenida Agua Bran-
ca; juiz dos 1"" quadros, Benedicto
Amaral; juiz dos 2" quadros, Al-
fredo Medeiros; representante,
José Miranda!

A. A. Barra Funda x C. R.
Crespi F. C.j campo do C. A.
Silex, A rua Thabor; juiz dos 1""
quadros, Antônio Cavazini; juiz
dos 2"° quadros, Alfredo Catelli;
representante, José B. Simões.

Segunda divisão:
A. A. Estrella de Ouro x A. A.

Scarpa; campo do Palestra Ita-
lia, no parque Antarctica; juiz, 1°"
quadros, Pedro Thomaz; juiz, 2™
quadros, Humberto Svanci; repre-
sentante, Fares Dabaque.

Roma F. C. x Estrella da Sau-
de F. C;.; campo da A. A. Scar-
pa, em Villa Scarpa; juiz, 1"° qua-
dros, Ângelo Baíista; juiz, 2o" qua-
dros, Alcides Cunha; representan-
to, Joüo B. Gualazzi.

Divisão do interior:
1» região — A. A. Caçapavense

x União F. C; campo do primei-
io, em Caçapava; juiz, Io" qua-
dros, Adão Menou; representante,
Domingos Oss.

2' região — S. João F. C. x
S. Caetano S. C; campo doS
S. João F. C, em Jundiahy; juiz,
Io" quadros, Paulo Wenzel; repre-
sentante, Miguel Basile.

3* região — Voluntários da Pa-
tria F. C. x E. C. Vallinhense;
campo do Guarany F. C, em
Campinas; juiz, Io" quadros, Ro-

•' meu De Vito; representante, Au-
gusto BucnO de Miranda.

4.' região — S.. João F. C- x' A. Araraquara; campo do S. João
!•*. ti'.', em Piracicaba; juiz, Io"
quadros, Juvenal Ricardo Ballerl-
nl; .representante, dr. Prudente da
Silveira Mello.

A. S. Velo Clube Rio Clarcnse-' s C'. A. Descalvadense; campo dn

primeiro clube, em Rio Claro; juiz,
1"» quadros, Cândido Casado; re-
presentante, dr. Pnusánias Pinto
da Rocha.

L. A. F.
Divisão principal:
C. A. Santista x C. A. Pau-

listano; campo do Hespanha F. C,
(Santos); juiz dos 2"" quadros, sr.
Lino Pergoli, ás 13,45; juiz dos
1"» quadros, sr. Raymundo Fer-
reira, ás 15,45; representante da
dlrectoria, sr. Arthur J. Hoilan-
da, 2" thesoureiro da L. A. F.

A. A. das Palmeiras x C. A.
Independência; campo da A. A.
das Palmeiras (Ponte Grande);
juiz dos 2o" quadros, sr. Octavia-
no Constant de Oliveira; juiz dos
V- quadros, sr. João Caetano Ba-
ptista, ás 15,45; representante da
dlrectoria, sr. Josó Ozzettl, mem-'
bro do conselho technico da L.
A. F.

E. Ç. Germania x E. C. In-
ternacional; campo da A. A. São
Bento (Ponde Grande); juiz dos
2o" ouadros, sr. Romeu Dias Pino,
ás Í3,45; juiz dos 1"" quadros, sr.
Cândido de Barros, ás 15,45 horas;
representante da ' directoria, sr.
M. Augusto Marques, 1" thesou-
reiro da L. A. F.

Divisão intermediária:
A. A. São Geraldo x Territo-

rial Paulista Clube; campo do C.
A. Paulistano (Jardim America);
juiz dos 2"» quadros, sr. ! Luiz
lTAlterio, ás 13;45; juiz dos 1'"
quadros, sr. Sylvio Xavier, ás
15,45; representante da directoria,
sr. Oswaldo Guaraná, director do
Touring F. C.

Oriental F. C. x C. A. Bra-
sil; campo do C. A. Indepc-nden-
cia (Ypiranga); juiz dos 2"" qua-
dros, sv. Carlos Ruslichelll, ás
13,45; juiz dos 1"" quadros, sr.
João Paladino, ás 15,45; represen-
tante da directoria; sr. Anthc.ro
Munhoz, director do C. E. Pau-
lista de Aniagens.

E. C. Ordem e Progresso x A.
A. P-. Califórnia; campo do An-
taretica F. C. (Moóca); juiz dos
%">, quadros, sr.'Domingos Tarta-
giione, ás 13,40; juiz dos V" qua-
dros, sr. Albino Ripari, ás 15,45;
representante da directoria, sr.
Ernesto Seixas, director dp An-
taretica F. C.

DivisãP santista:
Bahia F. C. x E. C. Botafogo;

campo do C. A. Santista (em
Santos); juizes e representantes a
serem designados pelo sr. José
Maria de Mattos Júnior, represen-
lante da L. A. F., em Santos.

Divisão do interior — Zona Pau-
lista:

Rio Claro F. C. x Ypiranga
F. C; campo do Rio Claro F. C,
om Rio Claro; juiz e representan-,
te a ser designados pelo Paulista
F. C. de Jundiahy. 

'• ¦'

CORREIO ES-
PORTIVO
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Um g i gante f ei t o pti-g.il i si a
0 italiano Primo Carnera, maior do que José Santa, estréa

• em Paris
Em Paris, estreou como pugi- O PROFESSOR DE PRIMO CAR-

lista, um gigante, o italianp Pri-
mo Carnera.

. Trala-sa de um hemem bem
maior, do que o gigantesco José
Santa, um homem que, pela suá
estatura, assombrou os parlsien-
ses. '

! Os críticos, francezes apreciaram
de modo. interessante a actuaçãc
desse gigante. Consideraram-no I
um homem de qualidades physicas j
oxcepcionae3, que nada sabe de
box mas que, tão somente com os
seus recurses naturaes, ó capaz
de derretar facilmente qualquer
pésp pesaoo francez. Reger Mal-
let disse, que se Prime Carnera' treinar - convenientemente durante
tres mezes, poderá. mediz-se em'! 
condições vantajosas com qualquer
peso pesado francez. Roger Mal-
que nenhum adversário lhe pode-

. rá alcançar o queixo, ac passp que
. elle, só com o peso do seu socep

poderá derrubar o rival, qualquer
que seja o lugar em que attingir

•um golpe seu bem vibrado.
-.Primo Carnera reside na Fran-

. ça ha- 11 annos, tem '21 annos,

. pesa 121 kilos, tem 2,m04 de altu-
. ra, 2m,15 de extensão de braços,
. 50 de pescoço, 30 de pulso e.calça

numero 54!
José Santa pesa 106, tem 2m,02

ide altura, 2m,10 de extensão de
braços • calça apenas 00.

NERA, ,TA' FOI TAMBÉM
DE SANTA

E' professor de Primo Carnera,
o antigo peso pesado francez Paul
Journé, que o.encontrou-numa re-
gião pertp dps Pyrineus. •

Paul Jeumé já cembateu com
José Santa e,. se não nos falha a
memória, duas vezes, - sendo der-
rotado, tendo sido,- depois, profes-
sor do valente campeão de Por-
tugai. i. .-•¦••• ¦¦¦."'

EM PARIS, HA DOIS OUTROS
PÜGH.ISTAS DE MAIS DE

DOIS METROS
No semanário .."Mlrpir des

sports", lemos. uma¦ nota' interes-
sante, Além de.Primo Carnera, ha,
em Paris, mais dpi3 novos pugi-
listas cuja altura ultrapassa os
dois metros. São elles: o lettonia-
no Hugo-Vltols e o syrio Harry
Dick.- .-

Informa-nos "Tous les'Sports",
que. Hugp -.VitPls tem 2m;02 e o
syrip Harry Dick 2ni,03, sendo este
detadp de uma força formidável.
O seu peso ! attlnge' a 118: kilos.

A assembléa do Palestra Italia
A directoria. dp Palestra Italia,

por nosso intermedie, communlca a
tpdps os associados, que a pedido
de numerosos sócios, a assembléa
eleitoral que devia ser realizada
hoje, fei adiada "sine dia" .

O E. C.' Ccriuthians Pau-
lista adquiriu diversos bár-
cos de corrida, pretendendo
assim dar desenvolvimento
á sua secção náutica.

E' seu pensamento filiar-
se á F. P. S. R. deütro de
breve tempo, quando a sé-
de dessa entidade já fôr
nesta capital. ¦

# * * ¦

Decide-se hoje, afinal, o
campepnato carioca de fu-
tebol, disputando-se 03 ul-
timos jogos. ¦ .-

E nós que ainda e3tamos
com o nossp pela metade...

Hermann Palmeira Mar-
tins, .2." collocado no cam-
peonato nacional de saltos
do. trampolim, entrou para
o C. A. Paulistano, onde
treinará para a3 próximas-
competições."Maninho", segundo se
affirma, deverá tornar-se fa-
cilmente campeão brasileiro
de salto3, fazendo o torneio
de natação decidir-se a favor
de São Paulp.* •

Causou sensaçãe a entre-
vista que tivemos com o the
soureiro da Apea, spbre a
situação financeira da enti-
dade. pfficial e que hontem
publicámos.

E os boatos cessaram.* »
Dionysio reapparecerá ho-

je na Portugueza. Se ò ex-
arqueiro dp nosso selecclo-
nado estiver em forma, o
Guarany nada conseguirá.

* í»

A Apea, quinta-feira ul-
tima, realizou uma grande
reunião. Estiveram presen-
tes todos os representantes
de clubes da divisão princi-
pai, inclusive ' os doutores
Jorge Caldeira,; i.Guilherme
Gonçalves é'Elpldio Azevedo,
presidentes actual e antigos
da entidade officiai. ,

Nada transpirou dessa reu-
nião. ¦¦','•.•',*..*".».

A suspensão do S. Bernar-
do parece que vae trazer nc-
vidades. .'

E' pelo menos, p que se
murmura nes bastidpres do
clube suburbanp,* * *

Foi npmeado para a Cem-
mlssãp de Justiça da Apea,
p sr. Humberto Mussolini,

Xlnda, cpie esteve passan-
do uma temporada em Ara-
raquara, jogando como cen-
i.ro-medlo do campeão local,
reapparecerá hoje, no Pai-
meiras. * * •

Foi multado pela Apea, o
sr. Emmanoel , Osmar Jar-
dim, do Spartanos.

t> n *
Depois do grande interes-

se que despertou o campeo-
nato sul-americano de atble-
tismo, entra os nossos ele-
mentos, nada mais se pOde
saber a respeito.

Teria passado o enthusias-
mo das npssas entidades?

JUVENIL AMAZONAS VS. JU-
VENIL AGUA FUNDA F. C.

Hoje, em seu campo, o Juvenil
Amazonas enfrentará as , fortes
turmas do Juvenil Agua Funda
F. C.

Para esse jogo o director espor-
tivo do Juv. Amazonas, por nos-
so intermédio, solicita o compare-
cimento dos seguintes jogadores,
á3-H e meia horas:

Jovem, Colombino, Dodo, Ono-
fre, Italianihho, Cobra, Lambada,
Degas, Pedro, Genovez, Dentista,
Washington, Berto, Telephone, Li-
ma, João, Attilio Dotor, Dedão,
Totó, Cameratti, Julio, Tony, Al-
cindo, Jacaré, Btcycleta e Ernesto.

GUARANY vs. A. PORTUGUEZA
A. A. CAMBUCY

Devendo a A. A. Cambucy dispu-
tar a preliminar do jogp entre o
Guarany e A. Portugueza, o dire-
ctpr espertivo escalou o seguinte
quadro, que deverá estar no cam-
po, ás 13 horas:

Del Papa, Medeiros, Carlito,
Glubllatto, Paulinp, Bln, Sylvio,
Sandro, Antonelli, Beilerl, Pirolim,
e todos os demais reservas.

ORIENTAL F. C. vs. C. A.
BRASIL

No campo do C. A. Indepen-
dencia será disputada amanhã,
mais uma partida do campeonato
da divisão intermediária da Laf,
enter as turmas do Oriental F. C.
e as-.respectlvas de C. A. Brasil.

Para esse jego o director espor-
tivp dP Oriental, por nosso inter-
médio, solicita o comparecimento
dos jogadores abaixo, ás 12 horas,
na sede:

Pompeu, Mingo, Pellado, Chará,
Trindade, Marinheiro, Polettl, Ni-
cola, Tito, João, Coco,- Mocóca, Fa-
zolim, Fontes, Costumeira, Álvaro,
Euchener, Luiz, Almeida, Lúcio,-
Domingos, Paulo, Chaleira, Reduc-
cini, Carlos, Soares, Serrone, Ar-
mando, Diniz, Guerra e todos os
reservas.

(!)

LTJI5", XV F. C. vs. DEMOCRATI-
COS ÒE SANTO AMARO

Hoje, em Santo Amaro, será dls-
putada unia ' 

partida amistosa de
futebol entre as turmas represen-
tat-ivas da A. A. Democráticos, lo-
ral, e as respectivas do Luiz XV
F. C.

Para case jogo o director espor-
tivo do Luiz XV F. C, solicita o
comparecimento de todos os joga-
dores escalados, ás 13 horas, na
sede.

A. A. GUANABARA vs. E. C.
UBIRAJARA

Hoje', no campo da rua dn Bu-
gre, encontrar-se-ão as turmas dos
clubes acima. Esse jogo promette
ser muito disputado, pois, além dos
clubes serem velhos rivaes, ambos
são possuidores de optimas tur-
mas.

Os jogadores da A. A. Guana-
bara deverão estar no campo, ha
hora de costume.
AVENIDA F. C. VS. A. A. PA-

RADA INGLEZA
No aempo da avenida Agua

Branca, 134, será disputada hoje,
uma partida amistosa entre os
bandos dos clubes acima.

Os jogadores do Avenida F. C.
deverão estar no campo na hora
de costume. Este jogo, dado o equi-
librio de forças, promette ser mui-
to equilibrado.
JUVENIL ATHLETICO SOUZA
LIMA F. Ô. vs. DEMOCRÁTICOS,

CARANDIRU' F. C.
Devendo esse jogo realizar-se

Uòje, no campo do segundo, o dire-
ctor esportivo pede o compareci-
mento dc todos os jogadores abai-
xo mencionados na sede social,
para spgrairem de auto, ás 13 ho-
ra3 em ponto:

Antônio, Alipio, Poüguara, Am-
loto, Ruy, Zé, José, Nelo, Bigi,
Sylvio Atilio (cap.), Esparl.aco,
Luiz, Leonardo, Pezinho, Vasco,
Lidio, Lulu, Ibrico, Nicola, Ulys-
sen, Picagll, Nelson, Joaquim e
demais reservas.

ALGUNS ELEMENTOS QUE
PARTICIPARAM

VAZ OLYMPIADAS

Ã entidade dirigente do pugilismo inglez
se á 1. B. ü.

A delegação brasileira ao Cam-
peonato Sul-Americano

de tennis
RIO, 20 (H.) — Communlca-nos

a Confederação Brasileira de Des-
portos:

"A delegação que representará o
Brasil no campeonato sul-america-
no de tennis, no corrente auno, a
realizar-se em Buenes Aires, de 30
de outubro a 11 de novembro, será
a seguinte:

RÍcai'do Pernambucp e Eurico dc
Freitas (cariocas) e Nelscn Cruz
e Jorge Pradp (paulistas).

A delegação embarcará deppis
de amanhã, segunda-feira. Pela ta-
bella officiai serãe realizados os
seguintes jogos:*"l." 

jogo — Paraguay x Peru'.
2." jogo — Uruguay x Argentina.
3." jogo — Brasil x vencedor do

primeiro. ¦
4." jogo — Chile x vencedor do

segundo.
5." joge — Final — Vencadpr do

terceiro x venceder dp quartp jogp.

A "British Boxing", uma daa
entidades dirigentes de pugilismo
inglez — que é muito semelhan-
te a processo de organlzaçãP npr-
te-araerleanp, deliberou modificar,
em parte, o actual estade do cou-
sas, filiando-se na I. B. (J„- e re--
conhecendo, portanto, o pod?r su-
premo deste- comitê internacional.

Para que a cbra ficasse, porém,
completa, seria preciso que uni
ontro organismo dlrectivo, a."Bri-
tiah B. ti."', seguisse o éxenipla;
mas tal não suecede, porque ella
aeaba de recusav-se a isso.

As conseqüências de semelhan-
te attitude tornam-se profundai
mente desastrosas, ppr ,.lsso' (jue .'a
"British" resolveu também. • não
reconhecer os campeões eurojetís;
que não tenham vencido os sé-
guintes pugilistas Inglezes: John-
ny HM, minimo; meio-medlo, Jack
Hood.

Os campeões da British Boxing,
ora filiada na I. B. Ü., e reco-
nhecldos, portanto, por esta ult!-.
ma entidade, são: Paldner, mi-
nimo; gallo, Bernasccni; penna,

iQuadrini; leve, Luiz Rayo; meio-
médios, Dartpn; medies, Jacovac-

Schmeling; pe-

OTTO PELTZER
"Está terminado, não que-

ro correr mais" disse Peltzer
depois do sua segunda derro-
ta nos 1.500 metros elimina-
torios, cm conseqüência da
esplendida e valente corrida
do francez Keller, que lhe
arrebatou o seu lugar na fi-
nal. O allemão foi um corre-
dor admirável, porem teve
grandes altos e balxps nas
ultimas temporadas. Sua von-
tade constituía as tres quar-
tas partes de suas condições
para o êxito. Performances
excessivamente fortes debili-
taram rapidamente o sou pr-
ganismo.

CHARLES PADDOCK
Tem 26 nnnes, e é tão ro-

busto como antes, j^cha-se
um tanto desconcertado pelas
aventura» verificadas nos Es-
tados Unidos e relativas aos
jogos desto anno. "Não com-
prehendo nada, disse; talvez
o clima humido deste paiz
nos tenha molestado e além
disso, começo a compreender
que não tenho vinte annos.
Tinha vontade de conservar-
rne durante cinco jogos olym-
picos, porem tres parecem
bastar-me. Estou envelheci-
do, isto todos notam."

Paddoek não foi finalista
mas leve um começo de tem-
porada verdadeiramente bri-
lhante em seu paiz. Porém,
não pôde manter-se em fór-
ma durante . todo o tempo
que era necessário. B é já
bastante para um esprlnler
que superou todos os recor-
des do mundo, haver-se con
servado durante quasi
annoa.

Jogadores s para os jogos
Do Independência — Para o

jogo de hoje, o director esporli-
vo do C. A. Independência solici-
ta o cpmpnrécimonlc dos seguin-
tes jogadores, ús 13 horas, 110
campo: Russo, Cláudio, Ferreira,
Zanotla, Vannl, Loschlavb, Brasi-
leiro, Figueiredo, Petro, Pedrinho,
Guimarães, Adolpho, Boralli, Féli-
r.áttt, Clalé, Romeu, Emílio, Abilio,,
Paes, Peixoto, Orestes, Gabriel,
Hllias Tidoca, Assumpção, 'Aé An-
tonio, Pino, Permeio o Avino.

Do Palmeiras — São estes os
jogadores da A. A. das Palmeiras,
que deverão estar 110 campo, ás
13 horas e mela: Oclacllio, P. Car-
doso, Cid, Cllassef, Faria, Teixeira,
Chlnda, Tidoca, Sylvio, Milton,
Cliedia, M. Oliveira, M. Costa, .Ia-
ponez, Scott, Lobo, Magalhães,
Paulo, Constantino, Guará ,Capua,
Valle. Albano. Livio, y/aldemay,
Estella, Nascimento, Sevrçto, M.ó-
r.aser, Boy e Atalü-.a.

Do C. À; Paulistano — Para o
jogo de hoje, sao convidados os
seguintes jogadores do Paulistano,
a estarem na estação da ¦ Lmr, as
7 horas e meia, fim dn embarca-
rem: Abate, Ângelo, Artliur, A-

chá, Radamós, Znnlnl o Zo-bu'.
Do ç; A. Brasil'— Deverão cnm-

parecei- hoje, ás, 1" boras. 110 can-
po ilo C. A. Independência, para
o jogo com o Oriental F. C:, os
Jogadores segui 11 tc;i: Waldemar,
(,'a>:lmbo,-Neco, Gradim. Rab.udo,
Doi-Íp, Armando, Hdgard, Fran-
ca, Norberto, Palhaço, Macaco,
Mnulnbn.Giiroiiha, Moacyr, Pio-
Um, Mariano, Ernesto, Bartbõ, Co-
pinho; Carrasco, Roberto; Tó, A-
guiar, Prado, Felix, Argemiro. Vo-
nono, FKi, Brasileiro, Roquinho e
tleriíáls reservas.

I):i Portugueza — Deverão: com-
parecer anianliã, âs 13 horas, nc

guc;,
Rapo
rnão,
ciu,

con- i
ollo !

cami »!¦

ci, meio-pesades,
sados, Paulino.

Apenas com a igualdade de um
unico campeão — o dos pesados
— ps dpis agmpamentes inglezes
estãp de accòrdc, pois quanto aos
outros, divergem muito.

ne tudo isto, resulta quo a fa-
mosa entente entre a Grah-Breta-
nha e a I. B. U., que todos jui-
gavam finalmente realizada, não
o está. Ha mesmo o direito de
prever que. dada a rivalidade en-
tre os dois agrupamentos ingle-
zes, venhamos a assistir a resul-
tados desastrosos, prejudiciaes pa-
ra os interesses do pugilismo bri-
tannico e até europeu.
' Não 6 possivel realmente, dei-
xar^de fazer votos para que as
eoúsas ¦ se componham. Agora,
quo''a I. B. C, agrupa quasi to-
dos os paizes onde o pugilismo
possue adeptos, não faz sentido
que urn: agrupamento dissidente
venha lançar a discórdia.

Aa causas das desintelligencias
entre a "British Boxing" e a "Bri-
tish Board", não parecem estar
filiadas cm assumptos de ordem
desportiva, pelo que não deve ser

Noticias hontem recebidas, dão
conta da retirada da representa-
çãP de Santa Catharina, de Cam-
peonato Brasileiro.

Nesse andar, só ficará, no final
do Campeonato, o seleecionado ca-
rioca. Aliás, esse seria p prazer
dos 1103S03 pseudos rivaes guana-
barinos.

Qual será o Estado que vae. re-
tirar-se na semana entrante?

Este campeonato está monumen-
tal!

madeu, Caetano, Castro, Clodoal-
do, Durval, Formiga, Jahú, João-
zln',10, Hopkins, Jayme. Lara, Li-
ma, Madasi, Mestres. Miguel, Nes-
tor, Olavo, Oswaldo, Parros, Peres,
Bohien, ilueila. Trigo e Zuaiiella.

Do K. Cernido — São estes os
jogadores do S. Geraldo, que de-
verão estar no campo, ás 1" bo-
ras: Dlctfip, João, Augusto, Tito,
Ttomão, Armando, Dictinho, Vaz,
Waldemar, Paulo, Nilo, Lemoii,
Amorim, Plstão,. Carlos, Costa,
Belfort, Martins I o II, Gabriel,
Lamartine, Rosa, Herculano, Ze-
raarla, .lanso, Mim!, Decio, Tllo I
e II e Genezlo.

X)o Territorial — Para ò jogo
cem o £!. Geraldo, a direcçao esr
portlva do Territorial Paulista;,
pede o comparecitnenlo hoje, no
campo do Paulistano, ús J'.! ho-
ras, dos seguintes jogadores: Ar-
mando, Atahyde, Armênio, Alber-
lo Alcides, Kargalln. Ceraico, Ca-
rioca. César, Dicto, Fiorda, Ferrei-
ra, Fritz, Gimenez, Gomes. .íiuirtia-
hy, Joaquim, Longhl, Manoelzi-
nho, Nelson, Oscar, Orlando, Pa-

campo dá villa Cesario Ramalho,
ns seguintes jogadores: Juvenal,
Moraes, João, Joielli, Campo:;, Lo-
pe= Mancebo, Nascimento I e il,
Armanãihho, Alberto, Luiz, Rpdri-

Petronl) Dyónisio, Machado,
to Amorlcò, Salvador, Ro-
Russo. Santos, Salles, Ponv

,, Varella, Amleto, Dalphlm <
Martins

Voluntários da Pátria — Paia (
jogo contra o Republica,
po do Ipirang
livo do Vol'.. .
comparecimento dos seguintes jo
pudores; ás 12 lioras, na sêd* nu-
o'al: Calor, Natalino, Camponel-
II Irachado. Boccolo. Tit.i, Olivio,

Fogueira

no cam-
director espor-

Voluntários, Holic/.í.-íi c

Arruda, Cruz I o H,
Mantováni I e II, Pellcgotte; Dan-
tc, Guilherme, plumares, Novel»,
Saccomandl t- Nogueira.

A!s 13 bov.'.s, mais os soguln-
te--; nò mesmo local: Ppmper-
mayer, Fedéricci, Quiliccl, Manoel,
Pedrlto Totó, Gino, Armandliiho,
Marcello; SanfAnna, Airrcdinho,
Bianchi, f-jartorl, Hugo; Luizlnho,
Pedrinho e G. Castro.

Do Estvelia de Ouro — O dire-
cim' esportivo desle clube ¦•¦RÒ!icIt.-i
o comparecimento dns seguinte!-,
jogadores: Cersosímo,
dro, André, Adaulo,
riardi; Bèígámini, llaptista, . Lou-
icnço. Coca, Simões;
Mocóca, Américo. Tunga, Tabart-
ni, Gánhot/,'Augusto, Cuido, Pas-

! earó e Ervolino.
O3 jogadores do segundo qua-

l'dro deverão estar na sede âa Vi «
meia horas,- e on do primeiro á,;
:ia horas, afim de seguirem para
o campo.

Raul, Pe-
Rocco; Bo-

ista, .
Déiíclcclc,

UM "UMAS"* MODEÍO

Pí-oséRue hoje o campeonato
de natação do C. R. Tietê
Em cpntinuação da disputa do

seu campeonato permanente de
natação, o C. R. Tietê fará dispu-
tar hoje mais as seguintes pro-
vas:

100 metros — Nado livre.
100 metros — Braçada singela.
100 metros — Nado de costas.
20Ó metroa — Nado livre.
200 metros — Braçada clássica.

d9i

difficil chegar a accordo.
-.(*)-

e a Tchecoslováquia

Jogadores inseriptos na Apea
Foram registrados para o Cam-

peonato do Interior apeano, os se-
guintes jogadores:

André Mortaro, Julio Giarola e
Henrique Borba Filho, para o C.
A. Ipiranga, de Jundiahy; Abilio
Antônio o Leoneio Montigelli, pa-
ro o Voluntários da Pátria F. C,
do Campinas; Francisco de Mat-
los, para a A. A. Caçapavense;
João Pelliciari, Nancy de Mattos
Sampaio o Ângelo Plola, para o
S. João F. C, de Piracicaba.

Effectuou-se recsatornmita éra
Praga um tprneio athletico entre
elementes pplpnezes e tchecp-sio-

Buehala (polaco)
lil;.

400 barreiras:

51m. SS; Chme-

Kostzecski (po-
vacoà, vencendo aquelles pela dif-j laço), 57"; Korokiewiez (polaco)
fcrença de um ponto apenas: 70 Sourelí (tcheco)
ppntps-a 78. 4x100: Polognee, 44" 8|10,

Alguns resultadps verificados,

VICTIMAS DA AVIAÇÃO

foram bons, como se pôde vêr
pela relação abaixo, ao passo que
outros foram bem inferieres aos
obtidos pelos nessps athletas. . •:

Eis o resultado geral:
400 metros: Barti (tcheco), 51"

2110; Binlakpwski (polacc), 51"
l|10; Folf (tcheco); Weiss (pola-
co).

Peso: DPUda (tcheco). 14m. 36;
Chmellk (tchece), 13m. 7£ Baran

(pola-í

• AS
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(polacc) 13m. 34; Cejzik
cc), 12m. 74.

100 metres: Szejnach (pplaco),
11" 2|10; Sikcrskl (polaco); Hoff-
man (tchecp).

Altura: Mrtynek .(tcheco), lm,
875; Vejzllc (polaco), lm. 75;
Votawa (tcheco), lm. G5; Nowak
(polaco).

1.500 metros: Kitl (tcheco), 4'
10" 6|10; Malanceski (pplacc);
Kuspcinski (polacc); Kustlok
(tcheco).

Dardo: Smakulskl (polaco)',
58m. 43; Benen (tcheco), 54m. 45;

Comprimento: Sikorski (pola-
co), Om. 9õ; Hoffman (tcheco),
6m. 70; Nowalc (polaco), Om. 93;
Svoboda (tcheco), Om. 50.

• 200 metros: Barti (tcheco), 23"
6110; Vykouplt (tcheco), 23" G|10;
Szejnach (polaco), 23" 6]10; Bin-
jakoski (polaco).

800 metros: Kostzewslti (pola-
co), V 68" S|10; Kittt (tcheco);
Malanwski (polaco); Simek (tche-
co).

Disco: Benoz (tcheco), 43m.
005; Baran (polaco), 32m. 05;
Douda (tcheco), 42m. 10; Cejzik.
5.000 metros: Kosocinski (pela-
cc), 15,34"; Teubi (tcheco); Kos-
tiak (echece); Sawaryh (polaco).

Vara: oYtawa (tcheco), ?,n\. 77;
Adamesak e Kcdada; 3m. 50; Vie-
czorek, Sm. 40.
. 110 barreiras: Jandera (tche-
cc), IG" 2|10; Trcjanpwski (po-
laço, 16" 4|10; Reich (pclacp);
Kpstrzowskl (pplaco).

4x400; Polpgnee, 3' 28".

O S. Bernardo suspenso
A Commissao de Justiça da A-

pea, ein sua reunião de quarta-
feira, ultima, 17 do corrente, ro-
solveu suspender por trinta (SO)
dias o O. A. S. Bernardo, na con-
formUlado da letra ".i" do art. .'10,
do Código de Penalidades, por ter
deixado de continuar a disputar a
partida dos primeiros quadros,
coutra o CA. Silex, em 14 do
corrente; com interferência de
seus directores.

Conforme noticiámos, realizou-
se hontem» em S. Bernardo, o ai-
moco offerecido a imprensa pelos
•rs-' Erasmo Antônio Assumçao,
proprietário do modelar Haras
Jaçatuba, em regosijo pelas victo-
rias dos parelheiros Huno r.o
"Grande Prêmio Ipiranga" e Guan-
tes no "Grande Prêmio 29 de Ou-
tubro", "coursievs" esses oriundos
do haras que tanto honra a 'ele-

vage" nacional.
Ao cordial almoço estiveram

presentes os effertantes, com ex-
cepo.ão do dr. Erasmo, presente-
mente em Buenos Aires, cronistas
de turfe, o si-", conde Sylvio Pentea-
do sv. Adriano Crespi, prefeito de
S Bernardo, dr. Oscar Canteiro
representando a Protectora do Tur-
fe de Porlo Alegre, dr. Didi Ara-
nha, representando o Jockey Clu-
be de S. Paulo e outras pessoas
de destaque nos meios turfistas
desta capital.

Eescrever o que seja o magnl-
fico "haras" sob todo o ponto de
vista daria margem a um trata-
do sobre a criação scientifica. Des-
de a mais insignificante pasta ate
o reprodutor do-mais alta linha-
gem e elevado preço no Haras
jaçatuba".obedeceu ao mais rigo-
roso critério scieritifico.

Os convidados inicia: í n
visitas pelo pasto, onde.
os "craks" de, 1930.

Viam-se ali'filhos de Aymestry
e de Vanderbilt. As éguas mães
desses produtores são o que ha de
melhor em "pedigree".

Em seguida, visitaram as re-
prpdutpras,e seus fllho3, tendo im-
pressionado vivamente pelas suas

Buas
estavam

pistas de Inüumeros "Grandes
Premios" e "clássicos"; e Klèpsto-
ne, o famoso parelheiro inglês ul-
tlmamcnte fallecido, é recordista
mundial da milha em 92" 2|2 dei-
::ou duas gerações para 1931 o
1R32.

Em summa, o "Haras Jaçalu-
ba", quer em installaçõca, repro-
dutores e parelheiros produzidos,
pode ser igualado aos mais famo-
so:-, "haras" do mundo.

Depois de percorridas as vastas
dependências que oceupam apro:-.!-
madamenle -100 alqueires de excel-
lentes terras mui indicadas pólos
especialistas como propriasa cria-
cão do puro sangue, foi¦'servido
ãos visitantes o seguinWcarda-
pio:

Cuz-ciw de camarão, 
' tatu' da

feijão com lingiiica, lombo dj ci-
peto com verdura, arroz do forno,
doces, frutas, cafés. — Apèritivoa,
vinhos, licores, charutos.

Durante o gradavel almoço uca-
ram da palavra vários oradores,
que enalteceram com . justiça as
brilhantes victorias dos ."cracks"
Huno e Guante, concitando os ir-
mãos Assumpção . a ,pr.o,BOgulrem
na grande obra que vêm erapreen-
dendo em prol do "puro sUngue"
nacional. ¦'¦ j

Respondeu agradccendáicjn bre-
ves mas sinceras palavrasí c dr.
Antônio de Assumpção. .; %

"O BRASm DE AMANHÃ7'

formas e Unhas o poldro 
"Klakon

Os produtos do "Haras Jaçatu-
ba" lem por pães, os seguintes
reprodutores de grande fama:.Ay-
mestry, Cires e Klepstpne. O pri-'moire íoi o animal mais caro até
hoje impertadp para p Brasil; Cl-
rps, ca valle ganhadpr em nossas

A Inspectoria de. Educação Sa-
nitaria, desta capital, acaba de
publicar o 5.". numero de sua pu-
blicação mensal "O Brasil dt
amanhã", da qual recebemos ur.i
exemplar.

E3te numero é dedicado ao con-
curso do robustez infantil, que a
Inspectoria de Educação Sanita-
ria fez reáljzar no Jardi.m5jda In-
fancia. hV.

A INCONVENIÊNCIA'POS

-i*)-

A figura relevante dos jovens nosiornesos
mundiaes

MT. EVANS — Setembro —. Na gravura superior se vê, era cirna, á esquerda, junto com
mn membro esquimó da expedição que salvou os aviadores Hasse 11 e Cramer, o sr. Kalpli p«"'-j
nap também da expedlcSo enviada pela Universidade do Michigan cujo chefe 6 o professor W.
H.Hobbs que se v« nomedalhSo A direita. Em b*!xo_w_,vê. o _observatorlo do Blonte Evans a
trai nrUha» de Oamp. Uoj-0.

NOVA' YORK, Setembro, -1928
— A juventude americana se está.
impondo, indlsfarçavelmente, aqs/
velhos, no que se relaciona cpm as
diversas mpdalidades espprtivas.

En?. tennis, ccrrldas, nataçãp e.
gplfe se têm destacadp até algu-
mas crianças, -.orno se viu por oc-
casiãp dos jogos olympicos, du-
rante os quaes Doròty Rpblnson.
de Chicago, que conta apenas, IG
annes, levpu de vencida as melho-
res corredoras mundiaes, cobrindo
100 metros, razes em. 12" e 1|5.

E' um exemplo confortador, ao
qual se pôde. juntar o de Coen.

| também de 16 annos, para quem
converge hoje a attenção dps cir-
culo3 esportivos do mundo inteiro
em face de suas façanhas nas qua-
dras de tennis americanos e euro-
peus. ';

Coen é o mais jovem tennistá
que até hoje~tomou parte na dispu-
ta da Taça Davis.

Temos aindr. Dorpthy Poynton,
ae 13 annos, e uma das melhores
mergulhadores: John Ereckles De-
vine, que nadou no rio Delowarè
de Philadelphia a Chest, cobrindo
14 milhas em 3 horas e OS minutos
« Dorothy Meshe«ny, d» 10 annos,

que em um recente campeonato de
juniors, realizadp em Melrose, cpn-
seguiu, numa prova de 220 jardas
estylo livre, chegar 50 jardas á
frente dp segundo collocado.

Não meuos admirável foi a íaçn-
nha de Ariel Vilas, de 13 annos,
conseguindo chegar ãs finaes do
torneio de golfe para .senhoras dis-
putado em Fort Smith.

- Miss Dorothy Robinson e Coen.
são, entretanto, 03 expoentes da
juventude esportiva americana.

Estabelecendo novo recorde pa-
ra a prova do 100 metros razoe
com. o tempo de 12 segundes e 1|5,
Dorothy confirmpu a ppiniâc de
todos os críticos esportivos qoe
assistiram ás suas façanhas quauv
do das provas para a escolha dos
representante.'.; aos Jogos Olympi-
C03 deste anno.

, Coem joga tennis desde a idade
de 7-, aunos. Tilden, vendo-p actuar
em tprneios infantis, interessou-se
por elle e, preparande-o cuidado-
ua mente, conseguiu transformal-o
•num dos melhores tennistas do
mundo inteiro a quem"não faltam
qualidades excepcionaes, jiarn oc-
cupar a posição que o próprio Til-
cien vem oecupando ha alguns an-
noa estre os tennistas americanos.

tsfs::'Ü^K.'..íli-—--i ...^-l^te^..^"*" 
" "" '"^^— -:>—'~:: -- # .ilf;.

do uma
cmcAco, - S^^^iÊS^^ ^SS^A&Ê^

,.„ uma criança, pelo resgato Ua qual °^,»™"J" B 
Quando o pequeno William Ranieri, /.»

ae 480:000?000) que deveria 
^^o^seus^aes. ^ ^ J£ írensle„tavn, ^dez annos, vinha " 1»'» ^»'. .homens auo 0 metterom dentro do nm automóvel e dosapparo-

penünamento W"^^ Corr7da üma suá collega, Shirley Thoma, assistiu ao rapto ma»
<!ernm com elle em desabalada corriua. 

J^ haviam íimido. A pòUcla finalmente cnnso5u:n
quando deu o a^f-f>'ií'>WSSS™iS so vOeni ú esquerda a mctBha
apanhar or. raptar» o devolver » "g^^Soi 

«"do pelos raptores quc se vü fâàr-

¦baixo a casa onde elle resido com sua família. .(I. I. N.)
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BÍARIÒ NACIONAL'

- Empresa Nacional de Publicidade
DELMANTO & AMARAL

RUA QUINTINO BOCAYUVA n. 64
(Palacete daa Arcada)

Sm andar Sala n. 814
ANNUNCIOS EM TODOS OS JORNAES E REVISTAS
DO BRASIL E DO ESTRANGEIRO. PUBLICIDADE
EM GERAL.. CORRESPONDENTES NAS PR1NCIPAES
—————— CIDADES DO PAIZ. •

A entrevista de Luiz Bianchi
ao "Diário Nacional"

Palavras pouco políticas, é verdade, mas que não poderiam
 r\ Jl^n «W5r» Snnríi-en" - OutrOS aS-ser negadas - O que disse

sumptòs
O diário de esportes do Rio de

faneiro, "Rio Sportivo", publicou
ba tempos, uma entrevista com
um tal sr. Antônio Sobral, na
lual esse senhor dirigiu ao Clu-
>e Athletico Paulistano e ã sua
«orcida, os mais peBaUos insultos,
lom palavras desabrldaB e bastan-
ie baixas.

Commentámos, depois, com ou-
tros collegas, o facto de ter aquel-
lo jornal Inserido a referida en-
-.revista, sem extirpar-lhe os ter-
mos que constituíam uma fia-
çrante quebra do cavalhelriBmo e
3a ethica jornalística. Sabíamos

: perfeitamente —- e disso podo es-
tar certo o jornal carioca — que
as palavras do entrevistado não
reflectiam a opinião do "Rio
Bportivo", que essa sempre foi

Rio Sportivo" - Outros as*

bem orientada e digna.
Entretanto — e agora deve

concordar comnosco o matutino
da Cuanabara — é fora de duvi-
da que as palavras do entrevista-
do não deviam ser todas publica-
das, porque multas dellas magoa-
vam profundamente o clube pau-
lista, chamado de vil, prepotente
e dahi por fora.

Isso deu margem a que inter-
pretássemos, como de facto o fi-
zemos, esse gesto do "Rio Spor-
tivo" como pensadamento hostil
so clube paulista.

Accontnou-so essa impressão
quando, dias depois, "Rio Sporti-
vo", commentando a entrevista
que o director technico da Fede-
ração concedeu ao "Diário Na-
cional", dava este titulo á sua no-
ticia "Luiz Bianchi ostá sonhan-
do".. .

Não é fôrma de se tratar um
esportista illustre, pela sua per-
Banalidade o pela posição de des-
laquo quo oecupa no esporte na-
cional. E o commentario vinha
cheio de picardia e de injustiça,
tanto mais que "Rio Sportivo",

ao fazel-o, estava errado, como se
provou mais tarde.

Vê, portanto, o collega do Rio
que tínhamos fartos motivos para
acreditar que o Clube Athletico
Paulistano lhe fosso antipathlco.
Errôneo juizo, talvez, mas não in-
justificado.
A ENTREVISTA QUE BIANCHI

NOS CONCEDEU
"Rio Sportivo" está tambom

mal informado no que diz respei-
to ao desmentido do Bianchi a
essa nossa entrevista.

O que o diretor technico da
Federação de Athletismo desinon-
tlu,_isso_sim. foram umas pala-
vras imprudentes a olle attribul-
das o publicadas num outro ma-
tutino daqui, não no "Diário Na-
cional".

Mesmo, por quo motivo iria
Eianchi mentir, declarando não
nos ter dado a tal entrevista?
Seria muito pouca falta de crite-
rio, do que é incapaz esso espor-
tista.

Algumas das suas declarações
foram pouco políticas, mas não o
compromettiam, porquanto o que
elle disso representa a opinião
dos nossos athletas, da nossa en-
tldado e, além, 6 o próprio modo
de pensar do entidade o athletas
cariocas, principalmente no que
se refere ao campeonato sul-ame-
ricano do athletismo.

E agora, para terminar, faremos
uma derradeira justiça a "Rio
Sportivo", quanto ao commentario
da prova de 10.000 metros.

Aquelle desatino que lho attri-
bulmos, jamais appareceu em suas
columnas, como por lamentável
engano affirmâmos, mas num
jornal parecido que tem por nomo
"O Sport", tambem da capital da
Republica.

Postas as cousas no seu devido
lugar, aqui estamos novamente á
disposição dos nossos gentis col-
legas do Rio.

Praia, será realizada hoje, uma
nttrahente reunião hlppica.

O programma organizado cons-
ta de 6 equilibrados pareôs.

Indicamos nos nossos leitores
os seguintes palpites:

Sabá — Batacian.
Teimo — Dynamite,
Kuango —Paço.
Bagatolle — S. Jacintho. -
Saracoteador — Sem Fim.
Sem Rival — Pretinha.

AS CORRUJAS DE HOJE NO
RIO

E' este o programma das cor-
ridas de hoje, no Jckey Clube ca-
rioca:.

V pareo — "Conde Estrella" —
1.600 metros — 8:000?, 1:000$ c
4005000.

25 Aldeano ,.  53 HilOB
70 Belliquex ..".... 53 "
40 Cérbere  53 "
14 Gaio et Bonne .. 51 "
60 Negrlnha  51 "
2o pareo — "Coronel" — 1.400

metros — Prêmios, 4:000$ e 800$.
20 Pardal , 54 Kilos
35 Fedelho  54 "
X Calhandra  52 "
40 Tentação ,.  50 "
X Turmalina  50 "

3o pareo — "Cordeiro da Gra-
— 1.600 metros — Prêmios:

8» pareo — "Coronel Brasil" —
2.200 metros — Prêmios: 10:000$,
2:000$ e 500$000.

40 Rafles  54 kilos
60 Cônsul  52 "
X Tanguary  CO "
X Manuiguape ... 56 "

40 Ravlssant ....... 49 "
15 Som Rumo j.,.-. 55 "
60 Rolante  57 "
00 Gil Cias  53 "
9" pareo — "Rhodesla" — 1.600

metros — Prêmios: 4:000$ e 800$.
30 Carolino  57 "
35 Gefahr  51 "
30 Lugo  53 "
50 Gentleman  52 "
40 Bidu'  53 "
50 Malicioso  53 "
50 La Flexel  50 -"

EM BUENOS AIRES
DISPUTA DO "GRAN NACIO-

NAL"

-(*)-

ça"
8:000$. 1:600$ e 400$000.

50 Itan  52 kilos
80 Invernal  54 "
60 Sheik  54 "
60 Finório i 54 "
80 Fauna . .*. « 52 "
1G Tinguá  54 "
20 Tops  54 "

3o pareo — "D. José" — 1.500
metros ^-Prêmios: 4:000$ o 800$.

30 Sonsa  48 kilos
40 Capanga  50 "
50 Secretario ....... 52 "
60 Mouro  50 "
35 Intrépido : 52 "
X Graciosa  50 "

30 Lulito ¦ 50 "
40 Emboaba  50 "
80 Trolhatan  52 "
70 Trigo Roxo  52 "

4° pareo — "Sandollm" — 1.400
metros — Prêmios: 4:000$ o 800$.

20 Gentleman  56 kilos
80 La Mer Egée ..... 56 "
40 Arbitragem .... 54 . "
35 Migneaux  51 "
30 Nenuphar  56 "
40 Hebreu  51 "
50 Nilo  53 "
X Prudente  56 "

5o pareo — "Itapuhy" — 1.600
metros — Prêmios: 4:000$ e 800$.

40 Sans Reproche . 56 kilos
40 Titã Ruffo  50 "
25 Lombardo  53 "
30 Tiradentes  52 "
7° pareo — "Sapho" — 1.800
35 Franco  52 "
25 Cadum  53 kilos

metros — Prêmios: 4:000$ e 800$.
30 Bellabô  53 "
30 Ballila  55 "
60 Mascotte  52 "
50 Suganetta 55 "
60 Trampolim  53 "

As corridas de hoje, na Moóca
Disputam-se o clássico "José Guathemosin Nogueira" e ou-

trás intereessantes provas - No Rio de Janeiro e em
Buenos Aires

Será disputado hojo, no Hippo-
dromo Argentino, o Grande Pre-
mio "Nacional", que devido ao
mau tempo deixou de sor corri-
do domingo passado.

O Grando Prêmio" Nacional",
quo é o Derby Argentino, deve o
seu nomo a uma circumstancla
quo não é para todos conhecida.
E' que em seus primeiros nnnos
de existência (18S4 a 1888), o
promlo que foi de oito o dez mil
pesos, foi offerecido pelo governo
daquello paiz.

Souvenir, foi o primeiro vence-
dro deste honroso prêmio, inician-
do a lista de heróes, distribuiu
pelos seus apostadores a somma
do 323 pesos, ou seja o maior
rateio offerecido por um ganha-
dor do Grando Nacional. A se-
gunda vez que foi disputada esta
prova, coubo ao stud Buenos Ai-
res, que já se havia laureado com
a victoria de Souvenir no anno
anterior. Foi vencedor o cavallo
Phoenlx, conduzido pelo jockey J.
Silva, e derrotando Ecoeis, só
conseguiu ratear 30 pesos para
cada 2.

Durante os 44 annos que tem
sido corrida esta prova, Suplico
bateu o maior lote, derrotando 24
concorrentes.

Estas suo, em linhas geraes, as
recordações da grande prova:"Piberia", por Picacero o Piba,
54 kilos, jockey Naclano Moreno;"Amstel", por Amsterdam o Blue
Star, 57 kilos, jockey F. Milia;"Fanfurinã", por Cad e Farouche,
jockoy F. Guerrero; "Sllver
King", por Silurian o Cornellan,
jcckey A. Grassl; "Knock-Down",
57 kilDS, por Amsterdam o Noka, (
jockey K. Rodriguez; "King Lo-
mudse", Remanso u Lombardo e
Marmita, jockey R. Rodriguez;"Favella", 54 kilos, por Pipiolo e
Furlami, jockey Cardinalli; "Se-
renus", 57 kilos, por Silubian o
Cidaris, jockoy R. Carablt; "Flip",
57 kilos, por Craganour e Floret-
to, jockey Martinez ,e "Casbllll-
to", 57 kilos, por Prognostico e
Cara Súcia, jockey F. Mashio.

Janeiro, o seu optimo conjunto
de outorrigers a 2, constituído pe-
ior, remadores José Ramalho (Pa-
raná) e Estevam J. Estrata, e pe-
lo patrão A. Saponaro.

O conjunto da Athletica vae
acompanhado pelo sr. Joaquim P.
de Castro, que representará a di-
rectoria.

Nas regatas do Rio, esto anno,
a única sociedade que se apresen-
tou foi a Athletica, dando assim
uma prova altamente signlficatl-
va da operosidade de sua directo-
ria. O páreo em que se Inscreveu
hoje, é justamente o mesmo em
que estão inscriptos os melhores
rema.tores cariocas. Todavia, a
guarnição da A. A. S. Paulo, após
tor já conquistado em S. Panlo,
grandes triumphos, certamente,
frente os guanabarionos, fará uma
boa figura, representando assim
condignamente o remo paulista,
no Rio.

A disputa da taça "Prado
Junior"

C. A. PAULISTANO VS. S.
PAULO ATHLETICO

Em disputa da taça "Prado Ju-
nior", encontrar-se.-âo hoje, nas
quadras do S. Paulo Athletico
Clube, as turma3 de tennis deste
clube e as respectivas do C. A.
Paulistano.

Para essa disputa a commissão
do tennis do Paulistano, escalou
as seguintes duplas, que deverão
estar ás 14 horas, na sede do S.
Paulo Athletico:

M. Munhoz-J. Bello;
Manoel Carlos Aranha-J. B.

Cunha Bueno; e,
Paulo de Campos-A. Racy.

(¦»)

A EXPORTAÇÃO DE BA-
NHA DO RIO GRANDE DO

SUL
• Conforme estatística organiza-

da em Porto Alegre, a exportação
de banha daquelle Estado attingiu,
no mez de setembro próximo findo,
a 34.286 caixas, sendo o maior
recebedor o Estado do Rio, secun-
dado por S. Paulo. E' digno de no-
ta o lugar oecupado pela firma E.
Maristany Junior & Cia. que, co-
mo no mez anterior, encontra-se
em primeiro lugar, com 6.290
caixas. (*)
BAURU' VAE ERGUER UM
TÚMULO A RODRÍGUES

DE ABREU
Estevo nesta capital, tratando

do túmulo quo será erguido no
cemitério de Bauru ao saudoso
Rodrigues de Abreu, a sra. d. Hilda
Monteiro de Barros.

A distinta senhora obteve dl-
versos projectos do esculptores
paulistanos, que serão estudados,
dando-se, em seguida, andamento
aos serviços, afim de que se faça
a inauguração do túmulo no dia 24
do novembro próximo, primeiro
anniversario da morta do poeta
da "Casa destelhada".

REVISTAS CARIOCAS
Recebemos hontem os últimos

números das revistas cariocas que
circulam a um tempo nesta capi-
tal e no Rio. "Para todos" está
muito interessante, repleto do
clichês o de matéria literária, bem
H3sim "O Malho", que dedica va-
rias paginas ao crime da mala.

A succursal da Sociedade Ano-
nyma "O Malho", que nos enviou
esses fasciculos, offereceu-nos
tambem os últimos números do
"Tlco-tico" e "Cinearte".

 Recebemos tambem, dos
agentes em S. Paulo, o numero de
"Fon-fon", quo hontem foi distri-
buido. Nada deixa a desejar, quer
na parte literária, quer no que se
refere á reportagem photogra-
phica.

(»j
A BANDEIRA DE FERNÃO

DIAS
O sr. Paulo Setúbal, continuando

o seu plano de romantizar factos da
historia brasileira, acaba de offe-
recer aos seus leitores mais um in-
teressante trabalho: "A bandeira
de Fernão Dias".

Essa movimentada reconstitui-
ção de uma das phases mais bri-
lhantes e attrahentes do passado
paulista, evoca com propriedade as
figuras homerleas de bandeirantes
notáveis, entre os quaes o famoso
"plantador de cidade3", Fernão
Dias Paes Leme.

Este livro, sahiu das officinas da
Companhia Editora Nacional, á
qual agradecemos o exemplar que
nos offereceu.

(•)
A FORÇA PUBLICA PREPA-
RA-SE PARA A PARADA
DE 15 DE NOVEMBRO

Hontem, pela manhã, os elemen-
tos disponíveis da Força Publica e
pertencentes á guarnição da capi-
tal realizarem na columna do Ypl-
ranga, onde se effectuará este an-
no a parada commemoratlva do 15
de Novembro, o seu primeiro ensaio
preparatório.

A's primeiras horas da manhã,
formados esses elementos, que
constituíram uma brigada mixta,
foram elles passados em revista
pelo coronel Joviniano Brandão,
commandante geral, recolhendo-se
em seguida aos seus aquartelamen-
tos.

(*)

VIDA
5. Paulo, 21 — 10 - 192-. .

EVANGÉLICA

As carreiras a serem disputadas
aoje, na Moóca, sob o patrocínio
do Jockey Clube Paulistano, cs-
tão organizadas de forma a in-
terossar todos os nossos apaixo*
nado 3 do turfe.

Destaca-se, no programma, a
prova clássica "José Guathmozin
Nogueira", cujos inscriptos, em-
bora pouco numerosos, são de for-
ças equilibradas, devendo produ-
zir boa carreira. Concorrem Hu-
no, Holô, Kapurtala, Galllpoli e
Trololó. Huno, do harasçatu-
ba, Kapurtala e Trololõ, são os de-
positarios de maiores esperanças.
A nosso vêr, a victoria deverá de-
cldir-se ontre os dois primeiros,
muito embora Trololó seja a dif-
ferença do pareo.

Damos abaixo o histórico dessa
prova, desde a sua instituição:

1913 — 2:000? — e 2.000 me-
tros — 160" — ELYPSE — Ce-
sar e Argélia — de propriedade
do cel. J. M. de Almeida — jockey
Protasio de Barros.

1914 — 2:000$ — 144" — FLO-
RETE — César e Indiana — de
Xiropriedade do cel. J. M. Almeida

jockey ProtasiS Barros.
1915 — 2:000$ — 2.000 metros

130" — GOLDEN STAR —
Kalifat e Suprema — de proprie-
dade do cel. J. S. Quinta Reis —
jockey G. Routhledge.

1916 — 2'000$ —- 2.000 metros
.- 130 2|5" -- ARIANA — Le Di-
ne e Pomporte — de propriedade
do sr. Antenír de Lara Campos

joecy C. EOwgthon.
1917 — 2:.,-)0í — 2.000 — 183"

SUNRISE H — Sunrise e Mys-
teriosa — de propriedade do sr.
cel. J. S. Quinta Reis — jockey
Luis Arraya.

1918 — 2:000$ — 2.000 — 147"
JOCOTO' — Tarporely e Love

Spark — propriedade do dr. Liu-
neu de Paula Machado — jockey
Lydio de Souza.

1919 — 2:000$ — 1.800 — 166"
CORTA VENTO — Vlan e Mi-

quita — de propriedade de E. e
A. Assumpção — jockey José Au-
gusto.

1920 — 3:000$ — 1.800 — 123
2|5" — BRH5GE — Le Dine e My
Darling — de propriedade do cel,
Joaquim da Cunha Bueno — jo-
ckey Aurélio Olmos.

1921 — 5:000$ — 1.700 — 113
415" — ALLE COAK — Vander-
bilt II e Chula — propriedade de
B. e A. Assumpção — jockey Pau-
Vi Zabala.

1922 — 5:000$ — 1,500 — 160"
PAULISTANO — Saxhan Beau

e Ieeberg — de propriedade do
cel. J. M. de Almeida — jockey
M. Maceyra.

1923 — 6:000$ — 1.200 metros
78" — HARPIA — Biguá H

e Hebréa H — Antenor de Lara
Campos í- jockey Charles Gray.

1924 — 8:000$ — 1.700 — 115"
IGARASSÜ' — BI«guá II e He-

bréa n — de propriedade do sr.
Antenor de Lara Campos — jo-
ckey José Salfate.

1925 — 10:000$ -— 1.700 — 112
2|5" — GLORIOSO — Az de Es-
padas e Thrace. -

As outras provas estão com nu-
merosps inscriptos e, devem agra-
dar.

Os nossos palpites
São estes os palpites do "Dia-

rio Nacional":
Grillade — Martza
Jocelyn — Hulha Branca
Gambcta — Sem Temor
Cabirla — Iro
Zanzo — Klatáo .
Spearman — Democrata
Kapurtala — Trololo
Guapo — Solitário
Betty — Solariéga.

"DIÁRIO NACIONAL" EM SANTOS
Para noticiai), annunclos o assignaturas, procurar a sue-

cursai do "DIÁRIO NACIONAL" - Santos - Rua D. Pedro, II
num. 21) — Teleph. 1073.

O SENADO E A CÂMARA
FEDERAL NAO FUNCCIO-

NARAM HONTEM
RIO, 20 (H.) — Na sessão do

hojo, do Senado, não houve ora-
dores nem numero para votações,
constando os trabalhos apenas do
encerramento das discussões da
ordem do dia.

 Na Câmara não houve
sessão por falta de numero.

A' nora da abertura dos traba-
lhos estavam presentes apenas 42
deputados.

LIVRE
MONTARIAS PROVÁVEIS DE

HOJE
1° PAREO

Marltza, 53 kilos — W. Lima.
Grlllado, 53 — G. Cunha.
Bey Yo Sans, 53 — A. Arthur.

2° PAREO
Japurá, 53 kilos — G. Guerra.
Jocelyn, 55 J A. Molina.
Chariff, 55 — A. Arthur.
Ta Bouche, 53 — A. Munhoz.
Fruta do Matto, 53 — 0. Mendes.
Embula, 53 —- G. Greme.
Calicorre, 55 — A. Pinto.
Defensora, 53 — R. Freitas,
Hulha Branca, 53 — W. Limai
Malova, 53 — M. Perez.

3o PAREO
Gambetta, 52 kilos — A. Molina
Será Temor, 54 — A. Munhoz.
Calcutá, 49 — A. Fabbri.
Togs, 53 — A. Pinto.
Encantadora, 49 — 0. Mendes.

4o PAREO
Perdila, 53 kilos — G. Cunhp
Floreio, 55 — R. Freitas.
Iso, 54 — A. Fabbri.

Cabirla, 55 — G. Greme.
El Plbe, 55 — A. Avino.
Iro, 55 — O. Mendes.

5» PAREO
Eastllha, 58 kilos — A. NappO.
Batacian, 56 — A. Fabbri.
Qulrato, 56 —• A. Arthur.
Artista, 56 — Duvidoso correr.
Decote, 56 — 0. Mendes.
Bôer, 58 — A. Pinto.
Fox Simon, 48 — G. Cunha.:
Zanzo, 54 — T. Baptista.
Klatáo, 54 — A. Molina.

6° PAREO
Spearman, 56 kilos, G. Greme.
Dame de France, 53 — A. Pinto.
Pizpireta, 56 — A. Fabbri.
Fortunlo, 53 — A. Molina.
Democrata, 51 — R. Freitas.
Fido, 50 — A. Munhoz.

7" PAREO
Huno, 55 kilos — M. Perez.
Halo, 55 — G. Greme.
Kapurtala, 55 — W. Lima.«
Galllpoli, 58 — T. Batista.
Trololó, 55 — A. Molina.

8° PAREO
V

Thebaide, 53 kilos — T. Batista.
Reparo, 49 — O. Mendes.

Guapo II, 55 — A. Pinto.;
Fragor, 55 — A. Molina..
Percy, 49 — R. Freitas.
Solitário, 52 — G. Greme.i

9° PAREO
Foscarina, 56 kilos — R. Freitas.
Rio Claro, 58 — A. Munhoz..
Solariéga, 50 — G. Cunha.
Fougére, 48 — H. Matumatu.
Curumilla, 49 — A. Arthur .<
Betty, 50 — R. Rodriguez.

Profissionaes impedidos
Acham-se impedidos de partici-

par na reunião de hoje, ob seguin-
tes profissionaes:

Antônio Barbosa, (cavallariço),
matricula cassada (Rio);

Celestino Gomes, (jockey), pro-
hibido de entrar nas dependências
da Sociedade (Rio);

Cornello Bastos, (cavallariço),
matricula cassada, (Rio);

Ephráim da Silveira, (cavallari-
qo), matricula cassada, (Rio);

Euclydés Pereira, (aprendiz),
multado em Rs. 200Ç000, (São
Paulo);

Moacyr Vianna, (cavallariço),
matricula cassada o prohibido de
entrar nas dependências da So-'..ciedade, 

(Rio); e,•Wadih Maluf, (tratador), mui-
/tado em Rs. 200S0C0, (S. Paulo).

EM SANTOS
• No hippodromo da Ponta da

Um festival varzeano
Hoje, nos campos do Lausanne

e do Chora Menino, que sâo vizi-
nhos, realiza-se o festival entre
vários clubes varzeanos, com o se-
guinto programma:

A's 9 horas — Juvenil Lausan-
ne Paulista x Juvenil Estados
Unidos. (Taça "E. Frazão").

A's 13 horas — (2.os quadros)
Lausanne Paulista F. C. x C. A.
Imirim. (Taça "Nicolau J. Cham-
ma").

A's 14 horas — Juvenil Ca-
randlni' x Juvenil Franco Paulis-
ta. (Taça "Dr. Oscar da Motta
Mello").

A's 15 horas — Juvenil Bristol
x Juvenil São José. (Taça "Nuto
SanfAnna").

A's 16 horas — Villa Éden F. C.
x C. A. Bohemios SanfAnnenses.
(Taça "Dr. Adoasto de Godoy").

A's 17 horas — Carandlru' A.
O." x C. A. Imirim. (Taça "Her-
nani SanfAnna").

Campo do C. A. R. Chora Me-
nino

A's 13 horas — (2.os quadros)
E. C. Democráticos de SanfAn-
na x A. A. Mascotte. (Taça "Dr.
Machado Florence").

A's 14 horas — C. A. R. Cho-
ra Menino x Jahu' F. C. (Taça"Dr. César Castello Branco").

A's 15 horas — Democráticos
de SanfAnna x A. A. Mascotte.
(Taça "Professor Alvaro de Cam-
pos").

A's 16 horas — A. A. R. Satur-
no 'x E. C. São Bento. (Taça"Oswaldo da Sylveira").

A's 17 horas — Lausanne Pau-
lista x E. C. Flor de Hespanha.
(Taça "A Nota do Dia").

A taça "Taciano de Oliveira"
que deveria ser disputada entre o
Juvenil Bristol e Juvenil Bello Ho-
rizonte, será entregue ao primei-
ro por desistência do segundo.

Todos os jogos serão de 25 x 25,
sem descanço e haverá dez minu-
tos de prazo, além da hora, paraos adversários se apresentarem.

Os jogos nocturnos na Bahia
BAHIA, 20 — (A. B.) — A

imprensa manifesta extraordina-
rio interesse pela iniciativa do sr.
Arthur Rodrigues de Moraes, es-
tabelecendo jogos nocturnos de
futebol para o que adaptou lliu-
mlnação apropriada definitiva,
comquanto em um campo relati-
vãmente pequeno. As despesas
para essa adaptação elevam-se
perto de 40 contos de réis.

A cidade aguarda com ancieda-
de o primeiro encontro nocturno,
porisso que, além de offerecer um
espectaculo inédito consta de um
encontro entre o seleccionado of-
ficial bahiano e um combinado
Botafogo-Ipiranga, sendo já con-
slderavel o numero de bilhetes de
entrada vendidos, os quaes obede-
cem os seus preços ás tabellas do
campeonato brasileiro.

Minas prepara-se para o cam-
peonato brasileiro de futebol

O seleccionado mineiro, para o
campeonato brasileiro, já se acha
organizado, pouco mais ou menos,
estando, presentemente, em rigo-
rosa série de treinos.

A Liga Mineira não tem pou-
pado esforços, tendo tomado uma
série de providencias que deverão
surtir effeito.

Entre essas providencias, fi-
gura a designação de um treina-
dor para o seleccionado. A
colha recaiu em Ramon Blatero,
o conhecido treinador uruguayo,
ex-treinador do Fluminense, do

Flamengo, do Palestra Itália e do
Botafogo.

Ramon Platero já se encontra
ha dias em Eello Horizonte, em
franca actividadê.

Sob a direcção do popular trei-
nador uruguayo, o seleccionado
mineiro já deu vários treinos, não
só Individuaes, como de conjunto.

A impressão deixada pelos me-
thodo3 de Platera tem sido boa,
o o pessoal está cheio de enthu-
siasmo, confiante em ter um des-
empenho notável aqui.

Tal é o desejo da Liga Mineira
de que até 2 jogos com clubes do
Rio que deviam ir a Bello Horl-
zonte, foram adiados. E' que ei-
ia teme que os seus amadores ve-
nham a contundir-se. , '"'

30.o DOMINGO APO'S A
TRINDADE

O' Deus omnipolcnte, Pae do in-
finita compaixão, nós te rogamos
quo cm tua grande bondade nos
guardes de todas os cousas que
nos podem ser damnosas; afim de
que, livres o desembaraçados no
corpo e no espirito, possamos ale-
gremente cumprir no mundo os
tous santos desígnios; mediante
Jesus Christo nosso Senhor. Ameu.

A EPÍSTOLA. EPH. V: 15-21
"Portanto, olhae como andaes

prudentemente, não como néscios,
mas como sábios, remindo o tem-
po, porquanto os dias são maus.
Pelo que não sejaes insensatos,
mas entendei qual seja a vontade
do Senhor. E não vos embriagueis
com vinho, em que ha dissolução,
mas enchei-vos do Espirito; falan-
do entre vós com psalmos, e by-
mnos, e cânticos espirituaes: can-
tando e psalmodiando ao Senhor
no vosso coração: dando sempre
graças por todas as cousas a nos-
so Deus e Pae, em nome do nos-
so Senhor Je3us Christo: sujeitan-
do-vos uns aos outros no temor
de Deus".

Na Epístola do dia, o apóstolo
S. Paulo recommenda o exercício
de prudência no viver de cada dia,
á vista dos tempos maus que en-
tão corriam. Ha duas maneiras de
viver, mesmo entre aquelles que
professam a religião de Christo:
atinadamonte, e desatinadamente;
com sabedoria ou com insensatez.
A nossa profissão christã não dis-
pensa de forma alguma o exer-
cicio da faculdade do discernimen-
to. Religião não é nenhum sub-
stituto de moralidade, mas é an-
tes o seu esteio, o seu forte ba-
luarte.

Mas muitas vezes a religião tem
sido usada como capa para enco-
brir falhas moraes, como narcoti-
co para adormecer a consciência
revoltada. Mas não era tal a re-
ligiâo do apóstolo S. Paulo, que re-
clamava dos fieis a prudência e a
clrcumspecção na sua condueta
diuturna. Religião não é nenhuma
coisa que actua automaticamente,
independente das nossas faculda-
des, porém, precisamente por in-
termedio dellas. A religião nos
aclara o raciocínio e accorda em
nós o senso moral entorpecido.

O primeiro effeito da religião
verdadeira é affectar profunda-
mente a consciência do indivíduo.
E' por ahi que começa a obra re-
generadora. A' consciência desper-
tada ropugnam cortas cousas que
antes pareciam naturaes e inof-
fensivas. E por isso a conscion-
cia deve estar sempre alerta, sem-
pre viva, sempre sensível, como
um thermometro que aceusa a
presença de elementos mórbidos
na vida. E estes elementos dovem
ser eliminados resolutamente. O
excitamento das bebidas fortes,
que tiram o juizo ao homem, não
sa compadece com a profissão
christã.

S. Paulo, assim como os moder-
nos reformadores, reconhecia os
males da bebida inebrianto, mas
as medidas que elle p:*opunha para
combater estes males, eram um
tanto differentes. Ao passo que o
partidário da iel secea, hoje, ape-
nas cogita das restricções lmpos-
tas ao vicio, o apóstolo ia muito
mais além. Elle não acreditava
na efifcacla de medidas meramen-

FOI O NUMERO DO BILHETE PREMIADO
i COM A SORTE GRANDE DE 100 CONTOS

DE RE'IS DA BENEMÉRITA E PO-
PULAR LOTERIA FEDERAL

EXTRAHIDA HONTEM
O 2." prêmio — 20 contos — ao n. 967S
O S.° prêmio — 10 contos — ao n. 22670
O 4," prêmio —- 5 contos — ao n. 34257
O 5." prêmio — 8 contos — ao n. 18066

DR. J. VIGNOU
Correcção da v.'sta e ser-

viço de óculos de primei-
ra classe.

RUA DIREITA, 13-D

"CASA LOTERICA"
(fundada em 180D, ha 35 annos) .j

& PRAÇA DR. ANTONIO PRADO, fc
de BARROS BETTINI& CIA.

fornece bilhetes de todas as loterias, remetten-
do aos freguezes do interior e dos Estados, as
listas para a conferência dos bilhetes.

A "CASA XOTERICA" PAGA TODO E QUALQUER
PRÊMIO DE Ç-UALQUER LOTERIA, A'
SIMPLES APRESENTAÇÃO

., DO BHiHETE,

Apesar da extraordinária quantidade de
pedidos que recebe diariamente a "CASA LO-
TERICA", são os mesmos remettidos no mes- .
mo dia da sua chegada a S. Paulo.

Sexta-feira próxima: LOTERIA DE S. PAULO

200 CONTOS DE RE'IS
Por 45?000; meios, 22$500; fracção, 4$500

Sabbado próximo Plano Extra-Federal

Campeonato individual de pin-
gue-ponge em Bebedouro
BEBEDOURO, 19 — O Cam-

peonato de pingue-pongue, reali-
zado pela Associação dos Empre-
gados no Commercio, desta cida-
de, está, cada vez mais, tomando
maior influencia. Elementos^ de
real mérito, que se acham ins-
criptos, estão treinando com ani-
mo para a conquista do tão al-
mejado titulo: campeão bebedou-
rense de pin«gue-pongue. Dentre
os elementos de valor, citam-se
os seguintes: Adlb Kfourl, Na-
sclbo Issa e Clarimundo Rodri-
gues. O primeiro é possuidor
duma technica inexcedlvel, além
do seu jogo inegualavel de de-
fesa, sendo que até hoje não sof-
freu uma única denota e já con-
seguiu duas merecidas victorias.
O segundo, dentre os jogadores
inscriptos, ê o que pode rivali-
zar-se com o primeiro. O tercei-
ro, além de seu jogo violento e
de suas indefensáveis cortadas,
possue uma defesa deveras des-
inmbrante. Assim sendo, pois, é
de se esperar que o Campeonato
que ora realiza a Associação dos
Empregados no Commercio, seja
incontestavelmente um dos me-
lhores até agora realizados em
Eobedouro.

Os paulistas nas regatas do Rio
de Janeiro

A ATHLETICA VAE SE FAZER
REPRESENTAR

A A. A. S. Paulo, fez seguir
sexta-feira ultima, para o Rio de

100 CONTOS DE RÉIS
Jogam apenas 30 mil bilhetes

Por 20$000; meios, ÍOÇOOO; fracção, 2?000
O 2." prêmio sâo 20 contos — O 3." prêmio sao

10 contos*

A 3 de novembro próximo FEDERAI*

200 CONTOS DE REIS
Por 20$; meios, 10$. DezenaB com 10 fracçõe»

differentes por 10J000

GRANDES PRÊMIOS PARA líilAIi
23 de dezembro — Federal:

200 CONTOS DE RÉIS
Um só sorteio — Por 55*000; meios, 27$500;

fracção 3$00O

ANNO BOM
S. PAULO 28 de dezembro!

2 MIL CONTOS DE RÉIS
Dez mil bilhetes

por 525?; meio 262$5; quartos 131J5; fr. 36$500

A "CASA LOTERÍCA" forneço gratuita-
mente circulares explicativas das grandes lote-
rias para o NATAL, a quem es pedir. Todas
as pessoas do interior e dos Estados que dese-
•jarem habilitar-se, em qualquer loteria, devem
endereçar os seus pedidos directamente aos srs.

i BARBOS BETTINI & CIA - Caixa IM • S. Paulo
... ••¦:¦,; "CASA LOTERICA^--—"

te negativas, mas reconhecia a
necessidade do alguma cousa, cou-
sa de natureza positiva. Nao bas-
ta varrer a casa e dclxal-a desçc-
cupada, mas importa povoal-a au-

quillo que é bom, daquilo que é
nobro, daqulllo que promovo a gio-
ria de Deus e a felicidade dos
homens.

Se o grande missionário recom-
mondava: "Não vos embriagueis
com vinho", elle Immediatamente
aceroscentava: "mas enchei-vos do
Espirito, falando entre vós com
psalmos e hymnos espirituaes:
cantando e psalmodiando ao Se-
nhor no vosso coração".

O vicio só pode ser aniquilado e
expulso pela presença da virtude.
O mau espirito só pode ser des-
terrado pela presença do bom es-
pirito, o espirito de profanação,
polo espirito de genuina devoção,
a falsa alegria pela verdadeira ale-
"ria. As paixões ruins não pode-
rão subsistir onde imperam os de-
sejos santos dos corações devota-
dos a Christo.

Serão inúteis todas as campa-
nhas modernas contra o alcoolis-
mo, se não forem os homens le-
vados a um espirito de sincera de-
voção a Deus mediante Jesus
Christo. E' só Deus que pode en-
cher e plenamente satisfazer o co-
ração do homem. E' só Jesus
Christo quo pode propinar & al-
ma, requeimada pela febre do pec-
cado no mundo, aquella agua ma-
ravilhosa de que elle falou á mu-
lhor samarltana: "aquella que be-
ber desta agua, nunca mais tor-
nará a ter sede; mas a agua, que
eu lhe der vltó a ser nelle um
manancial que salte para a vida
eterna".

O grande problema da actuall-
dado não é somente o combater ao
alcoolismo, ma3 o combate ao es--
pirito da infidelidade.

Promover, portanto, a fé em Je-
SU3 Christo, levar as almas, hu-
mildes e arrependidas, ao altar de
Deus, para serem ahi saciadas com
o celeste alimento do Corpo e do
Sangue do Senhor, é o melhor
meio de libertal-as das garras
aduncas dos vícios que as degra-
dam, quo as aviltam, sepultando-
as em podridão e lama. E' só a
presença do Christo no coração do
homem que pode garantil-o con-
tra a presença dos elementos de-
loterlos do peccado e do vicio. O
verdadeiro remedio, o remedio do
effeitos profundos o permanentes,
ó o que se encontra no santuário.

SERVIÇOS DIVINOS HOJE:
Presbyteriana Independente, l.a

Rua 24 de Maio — as 11.45 e
ás 19.30.

Methodista Central — Rua Li-
berdade — ás 11 e ãs 19.30.

Presbyteriana Unida — Rua
Helvetla - ís U e ás 19.30.

Capella do Salvador — Rua Epi-
tacio Pessoa — ás 10, reuni?x) ca-
pitular da Ordem Auxiliadora; ás
15, festa da Escola Dominical; ás
20, oração vespertina.

Christã — Rua Pires da Motta
ás 11 e ás 19.30.

Presbyteriana Independente, 2.a
Rua 24 do Maio — ás 9.30 o

ás 19.30.
Methodista do Braz — Rua Cha-

vantes — ás 9.30 e ás 19.30.
Paulistana — Rua Cesario Al-
Presbyteriana Independente, 3.a

vim — ás 10 e ás 19.30.
Rua Joly —• ás 11 e ás 19.30.

i Presbyteriana do Braz — Rua

Um dia é da caça e o outro do caçador
O SITUACIONISMO DE GRAMA E' UM SACCO DE GATOS

Em Grama, cldadezinha que fio-
resce nô oeste paulista, o dia de
hontem foi do sr. prefeito muni-
pai e o de hoje é do sr. chefe po-
litico e presidente da municlpa-
lidade.

Com effeito, graças a uma in-
formação que obtivemos do nosso
correspondente daquella localida-
de, podemos assegurar aos nossos
leitores que o prefeito municipal de
Grama está na immlncncia dc
renunciar ao seu cargo, em vir-
tude de perseguição do presidente
da Câmara c chefe politico da si-
tuação dominante. O governador
da cidade, que tem prestado os
mais assignalados serviços na dl-
recção dos negócios públicos, des-
dc a installação do novel munici-
pio, até o presente, está sendo
victima de tenaz campanha de des-
prestigio por parte não só do pre-
sidente da edllldade como tambem
dos seus próprios companheiros de
vereança.

Máo grado a sua comprovada
dedlcaQão no municipio e o traba-
lho desenvolvido em prol da col-
lectividade, os seus próprios com-
panheiros de politica, num gesto
de profunda ingratidão, quo só não
accorre, aquelle que jamais vi-
ram "cuspir na mão, á estrema
hora, a mesma bocea aduladora e
ingrata que tantos beijos nella
poz outrora", têm procurado cavar
fundo o sulco do desprestigio do
prefeito no seio da edllldade e até
mesmo em melo do povo.

Basta uma recapitulação dos fa-
ctos e uma analyse suecinta da
administração do sr. Honorato
Ferreira da Silva, para que bem
so avalie.da grande surpresa com
que a população de Grama está
«assistindo os processos vexatórios
que têm sido Impostos ao prefeito,
que, renuncia, finalmente a invés-
tidura do seu cargo. Figura da in-
teira confiança do extineto chefe
republicano, cap. Joaquim Rabel-
lo do Andrade, o sr. Ferreira da
Silva entrou para a politica local
pela mfto do antigo chefe. E o
velho cap. Rabello, de tal modo
admirava no sr. Ferreira da Silva
a envergadura do homem e o con-
ceito do administrador, que, Jogo
após & iostallação da primeira Ca-
mara, com a criação do munici-
pio de Grama, tendo surgido uma
divergência entre o sr. Ferreira
da Silva, prefeito, e o sr. dr. Se-
bastião Ribeiro, presidente da Ca-
mara, se collocou inteiramente ao
lado do sr, Honorato Ferreira da
Silvo, dando-lhe o seu prestigio •
os seus applausos.

Com a morte do cap. Rabello, a
palavra do sr. Honorato da Silva
voltou a ser uma palavra isola-
da no seio da Câmara. Os meno-
ros actos do presidente da edllida-
dc demonstraram, de então, o seu
verdadeiro propósito: o de hostl-
Hzar e menosprezar o prefeito,
cuja actuação ponderada se cons-
tltuira obstáculo ás decisões do seu
espirito de politico extremado.

Máo grado isso, o sr. Honorato
sempre se manteve & altura do

i seu merecimento e sempre se con-

sagrou á causa do Partido Repu-
blicano Paulista, para cujas filei-
ras trouxe o maior numero de elei-
tores constante da lista do alista-
mento actual de Grama. A sua ad-
ministração foi proveitosa para o
município, pois o sr. Honorato
Ferreira da Silva lhe deu as me-
lhores estradas, além de grandes
melhoramentos introduzidos na cl-
dade.

Succederam-se dois annos. E a
campanha, sorrateiramente Inicia-
da, culminou, agora, pois era mis-
ter demonstrar, ainda uma vez,
que a vontade de César é única lei
numa terra corrompida por ideaes
politicos de abastardamento. E
chegou-se finalmente a conhecer
que o prefeito fora responsabiliza-
da pela Câmara e compellldo a pa-
gar, do seu próprio bolso, obras
autorizadas pela Câmara! E che-
gou-se a saber, afinal, que o pre-feito, rudemente censurado pelo
presidente da Câmara, não poudo
defender-se, pois a Câmara lhe ne-
gou o direito de falar!

O sr. Honorato da Silva, que es-
crevera o seu discurso, voltou com
elle para a casa: a edilldade não
lhe permittiu produzir a sua de-
fesa!

E sendo-lhe requerida inserção,
na acta, da defesa èscripta, a Ca-
mara lhe negou a inserção pedida.Isto, contado a bocea cheia, en-
che de constrangimento e de ver-
gonha aquelles que acompanham a
vida politica do municipio e o graude progresso moral do nosso povo.Só não se envergonham disse-
aquelles que galgam as posições
governamentaea para fazer tabu-
Ia rasa nos "direitos do povo; aquel-
les que, abusando da honestidade*
desse povo e da condescendência
do eleitorado, se collocam no alto
de uma vaidade estulta e, do alto,
contemplam a população resignada
e submissa.

QUE'DAS ACCIDENTAES
O menor Vicente, de 2 annos de

idade, filho de Gabriel d'EHas, mo-
rador a rua Anhangabahu', 49, ca-
hiu desastradamente, em sua resi-
dencia, hontem a tarde, soffrendo
um ferimento contuso no frontal.

No posto da Assistência, foram-
lhe ministrados curativo».

— Em sua residência, & rua Ja-
ceguay 22-A, a viuva Olympia
Braga, de 70 annos de idade, sof-
freu uma queda acoldental, hontem
cedo, recebendo escoriações na re-«giao frontal.

(*)__—is—
AS CRIANÇAS DO ABRIGODE MENORES DO RIO SAOESPANCADAS?

RIO, 20 (A. B.) — Diante da
denuncia que lhe foi enviada com
referencia aos maus tratos de queestavam sendo victimas as 

'orlan-
ças internadas no abrigo de íteno-
res, o sr. Mello Mattos desde hon-
tem mandou dar inicio aos examea'
de corpo de delicto, ordenando,1
tambem, que fosse instaurado o'
competente inquérito, afim de se!

i apurar as responsabilidades. '
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CompromettéEido o bom n&me da capoeira nacional, Caetano Vasques nã©
se exhibíu como devia - Pevent voiíar-se para aquelle centro de

diversões as aÉÉenções das autoridades policiaes
O publico que ante-hontem so

moveu para as dependências tio
Circo Queirolo, na anciã do assis-
tir a uma boa exhlblção de duas
armas temíveis, como a capoeira,
nacional, e o jiu-jitsu, japonez, de
lá sahiu indignado, graças ao tor-
pe ludibrio de, que foi victima o do
Hiial, por certo, toi causadora a
empreza Queirolo.

Já ha bastante tempo tínhamos
notic.i das irregularidades que se
verificavam nas lutas disputadas
naquelle local, grande parto das
quaes com resultados preestabele-
cidos, segundo nos communica-
vam.

Ante-hontom, entretanto, resol-
vemos assistir a uma dessas lutas,
em vista de se exhibir o capoeira
Oswaldo Caetano Vasques, que sa-
bemos ser um perfeito conhecedor
da ineguaiavel arma brasileira o
perfeitamente capaz de vencer o
campeão1 japonez Gco Omorl.

Chegámos próximo da hora mnr-
cada para a luta. O Queirolo, ape-
Bar dos preços exorbitantes que se
haviam cobrado, estava apinhado,
suffocante. Lá íóra, nma porção
de gente louca por entrar. Mos a j
lotação estava ultra exgottada.

Após duas lutas preliminares,
entraram afinal Omori e Vasques.

Os assistentes tremiam emocio-
nados e nós, forçoso é confessal-o,
acer ipanhávamos esse enthusias-
mo.

E* que, na liça, não se achavam
apeuas Omori e Vasques, um japo-
nes e um brasileiro. Estava em jo-
go a demonstração de cfficicncia
ile uma arma perigosa, como o jiu-
jitsu, japoneza, e da capoiera, in-
superai, genuinamente nossa e que
constitue um legitimo orgulho pa-
ra nós brasileiros.

. O japonez mostrava-se sereno,
despreoecupado. O brasileiro, ao
contrario do que se poderia esp2-
rar, pois agora é a primeira vez
que luta em publico, tambem não
se mostrava nervoso. O japonez
apresentou-se de kimono e o ca-

poeira nacional, pasmem os lei-
tores, tambem se apresentou de
ltomono, um kimono pesado e fa-
cil de ser seguro pelo adversário...
Ora, um capoeira seguro, perde a
efficiencia, pois a sua vantagem
é a luta ú distancia,

OS PRIMEIROS ASSALTOS
Os dois combatentes olharam-se

apenas, no primeiro dos quatro as-
saltos de tres minutos que consti-
tulam a luta. Se Vasques qulzesse,
teria derrubado dez vezes o seu
antagonista, como fizera com Le-
cont. Não tocou cm Omori, porem'.

No 2." assalto, a brincadeira de
olhar um para o outro continuou
até que o publico, cansado com a
pantomina, prorompeu em vaias.
Ahi ambos tiveram que procurar
fazer alguma cousa. Omori pra-
ticou algumas fintas, procurou
apanhar Vasques, que fugiu em
torno da arena. Diante do desapon-
tamento da assistência, que lhe
era favorável em peso, Oswaldo
Vasques fez-lhe signal que espe-
rasse.

Dahi por diante, quantas, quan-
tas occusiOes para Vasques redu-
zir Omori a nada! Não levantou
uni pé, porém. Não quiz vencer e
deixou-se pegar finalmente por
Omori, que, dahi, sorrindo para à
assistência, fez delle o que quiz,
emquanto a physionomia dos es-
pectadores se congestionava de
raiva, todo3 seguros já do logro
que estavam soffrendo.

Nem um menino de dez anno3,
sem nunca ter visto capoeira nem
luta de espécie alguma, se empe-
nharia tão pouco pela victoria co-
mo o- fez Vasques que, em nossa
redacçâo promettera lutat com
lealdade e procurar vencer.

Desde o 3.° assalto Omori pode-
ria terminar a luta. Quiz fazer,
porém, como é seu habito. Espe-
rou os últimos segundos para es-
magar o brasileiro, quc r.ão hesitou
em dar as tres pancadas de es-

tylo, emblema da derrota e da i
vergonha.

Vasques, a esta hora, não tem
consceincia da hediondez quc pra-
ticou. Não teve o patriotismo nn-
oéssario para lembrar do quo, na-
quelle momento, representava uma
nacionalidade. Comprometteu, não
apenas o nome de uinit arma res-
peitada em todo o mundo, como a
nossa cp.poiera. O dinheiro íel-o
esquecer-se de quo milhares de
pessoas fizeram-no o seu idolo na-
auelle momento o aguardavam com
confiança a sua actuação, certas
de que cila seria nobre e leal. Que
decepção e que revolta!

A INTERVENÇÃO DA POLICIA
A trama que se consumou entre

a empresa do Circo Queirolo, o fa-
mlgerado empresário de Caetano
Vasques e esto próprio, merece
bem a intervenção das autorida-
des policiaes, pelo menos para que
ellas impeçam, para o futuro, ex-
plorações torpes como as que tém
soffrido o nosso publico nos es-
pectaculos esportivos desse ge-
nero. ,

No estrangeiro, compete sem-
pre ã policia investigar casos como
osso o a razão indica quo aqui
dever-se-ia proceder da mesma
fúi-ma

A luta entro Ledemonte o Vas-
ques foi iiitelligonte. lente prepa-
rada para a propaganda deste,
que, de facto, poz em pratica al-
g-uns de seus recursos, vencendo
facilmente Ledemonte, como esta-
va determinado.

E o resultado do encontro de
ante-hontem reflecte bom o in-
teresso da empresa em manter a
invictibilidade de Omori, fonte in-
ésgotayeí de apettitosas rendas,
tanto mais com um publico tão
incauto e tolerante como o nosso.
Veremos o quo farão as autorida-
des policiaes depois disso tudo.

3LÇOC

^VGLMKUUIX.

Para provar .'techrilcaniente" a
falta do vontade que Vasques ti-
nha om vencer, damo3 abaixo uma
dosçripçãp feita por um optimo ca-
poeira:"Balacá (Vasques), começou
bom, dando o toquo inicial segui-
do de um "rabo de frente". De-
tendendo esse ataque, o japonez
afastou-se, ficando completamen-
to n descoborto. Era a liora pro-
piclsi, esplendida, para que Bãlacaí
aproveitando o impulso do "rabo
de frente", passasse uma rastoi-
rn, seguida de dois "rabo do ai-
raya" de costas, caliindo imme-
diatamento ,na posição invencível
que é o "pulo du passarinho".

Perdeu Baiáca nessa fase uma
optima oportunidade para pôr fora
de combate o seu adversário.

Pretendeu o japonez dai- uns
golpes do perna, avançando para
Eaiaca ameaçando snvatadas. Fi-
cou, a3sim, muitas vezes, apoiado
num pé sú, completamnnte a des-
coberto, perdendo o capoeira mui-
tas opportunidndes para passar a
rasteira, o "rabo de arraya" e
dar outros golpes de effeito.

A's perseguições de Omori, mui-
to facilmente Baiaca se teria es-
quivado, cahindo no "passarinho".

Na pegada de gola, o japonez íi-
cou ainda a descoberto para uma
"tirada de lado" — forte golpe no
peito, produzido pelo pé".

USI DESAFIO A OMORI
O capoeira Argemiro Feitosa,

que nos concedeu hontem uma ón-
trevista, desafia o juponez Géo
Omori para uma luta, om qual-
quer lugar, menos no Circo Quei-
rolo.

Luta livra, sem kimono o como
realmente devem ser os torneios
desse gênero: num campo do fute-
boi ou om qualquer área livro.

Dispensa qualquer renda e quer
apenas demonstrar a superiorida-
de da arma nacional, tão do3acrc-
ditada por Caetano Vasques.
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MERCADO MONETÁRIO
O morcado de cambio hontem abriu estável. Os bancos opera-

ram nns mesmas taxas, quei- para saques, quer para vencimentos de
titulos estrangeiros. Cotaram dinheiro para letras do exportação, a
preços mais altos, não conseguindo, apesar disso, realizar negócios
ho proço quo os compradores fizeram, devido a nan quererem os ex-
portadores vender as suas letras. Os bancos sacaram libras a 90 dias
do vista a 5 121J32E o 5 6__'fi4 o dollares d vista a 8C.1S.-Je 8Ç395, vi-
gorando as mesmas taxas para vencimentos de titulos estrangeiros.
Cotaram dinheiro para letras do exportação, de 00 dins e do 30 de
entregp, libras a li d. ò fi 5111512 o dollares, nas mesmas condições tle
entrega, a 8?230 e 85235. Nilo so realizaram negócios dessa espécie
nessa base, por não quererem 03 exportadores vender as suas letras
a esto preço. O mercado fechou estável.

No Rio, o mercado abriu o funecionou estável. Os bancos saca-
ram libras a 90 dias de vista a 5 Gl',04 e 5 123'12S e dollares á vista
a SS3S0 e 8$390 vigorando as mesmas taxas para vencimentos_de ti-
tuios estrangeiros. Cotaram dinheiro para letras de exportação, ¦ de
90 dias o dc 30 do entrega, libras a G 1)200 o C d. o dollares, na3
mesmas condições do entrega, a 8$230 e 8S233. Não so effectuaram
negócios dessa especlo nessa base, por não estarem os exportadores
interessados na'venda de suas letras a esto preço. O mercado fechou
inalterado. ,on „

O Bnnco do Brasil sacou libras a 90 dias do vista a 5 3l[_. o
dollares á vista a 8.339. ,„_.,.„

Libra., a 5 1211128 - 4.0.368  Libras a 5 G164 - 40$Jl<t
Libras a 5 113128 - 40.790  Libras n 5 57(64, - 40Ç742

bra ilo poso (dollar a SÇ300), rospec- Capltnl emp. do 1918
tivamente»nn abertura o fechamento: capital emp. do 1925 101?

Janoiro; 19.47,. 53Í32SJ 10,55, 035482; c ,ul _ d_ 192c m
morro l\iA2t 5n$lUi; j.j.is. .w-ví-, - - ,„. n-
Saio 19.32, 52-51)17: 19.15, 52S38S; jn- Cravinhos .. ... ... .. 75.

fismo "na America

' _JH I litl Novos tecidos
JK II HnH ™@ e Seda

lho 19.19, 5255(11: 18.18, 5..S47Ó — Alta
de 1 o baixa Uo 3 a 8; baixa do 5
a 20 pont03.

MERCADO DE CAPE' *
SANTOS —- Cotações da Bolsa

OrrieI.il do Café:
Termo •— Oitt. al). 30SCOO; r. — ;

Nov. ab. 30$575! r. — ; Dez. nl).
35S750: 1*. — ; Mercado abriu calmo.

Disponível — typo 4, por 10 itllos,
83$500. Mercado — firme.

Vendas: não houve.
Passagens, 27.01)0; Entradas hoje.

2Y.723: Entradas desdo 1." do outu-
bro '139.443; Entradas desdo 1." de
julho 2.398.-133; Despachos, 43.498;
Emborques, 1O.20S; Embarques des-
de li" do outubro, 538.010; Entradas
realizadas desdo 1." do jul. 2.533.818;
Existência, 091.377;

RIÓ — Foram a3 seguintes ns
cotações na abertura o fechamento
do termo respectivamente:

Outubro al>. 205250; f. — ; Novem-
bro ab. 2BS0O0; í. — ; Dezembro ab.
28S775; f. — : Janeiro al). 285600; f.
— ; ffovéi-olro Mb. 28S500; f. — ;
Marco ab. 285375; f. —.

Vendas! nfio houve.
O merendo abriu cnlmo.

typo 7 —Disponível por 10 lillos,
29S'17ií. Entradas: S.859.

Mercado: sustentado.

Ô ideal para o
clima dc São Paulo

expostos na vitrina

O movimento do sm
<A senhora Rabia Martin falará em S. Pauio sobre os ideaes

do seu credo religioso e philosophico
Ae.-ia-se.no Brasil, liosilc o dia

21 ilo corrente, tendo rhegado ao
HIo do Janeiro pelo "American

Legiou", a senhora Kahla Martin,
miirshiila da Onlem Sufi o repro-
senlaulo geral do "Movement

Sufi" na America.
Dopois ile realizar algumas con-

ferencias na capital da Repúbli-
ea, a senhora Itabia Martin em-
Imrcou para S. 1'aulo, do ondo sc-

í-niiu para Campinas, devendo rc-

grossar desta cidado aílih do rea-
lizav amanhã, ás 20 horas, ua Lo-

ja Theosophlca de S. Paulo, a

pi-aca da Sé, 72, sob., unia paios-
tra sobro o "Mysticlsmo antigo e

moderno".
A presença entro nos do lu"

representativa personalidade do

pensamento moderno vem desper-
tar um certo movimento de curió-
sitiado pelas crenças auo ella

preconiza e defende, isto 6, o Su-
fismo.

O QUE W O SUFISMO
Afinal, o que vem a ser o su-

fismo, que a senhora Martin ro-

presenta o divulga na America?
Não 6 mais do que um systo-

ima philosophico o religioso se-
1 guido por numerosa corporação
! do mysticos, quo so abrigam de-
: baixo das leis da religião maho-
' 

metana, & qual os liga sua allian-
i oa temporal, mas ondo são consi-
I dorados como "gento estranha'. •
:. Na Turquia, na Arábia, im E-
' 

rypto, principalmente na Pérsia,'-¦ 
existem sufis, o que j:l não aconlo-

I oo na índia, quo os não conheço, n
I não ser pela visit> occasionnl do
! um ou outro representante da sua
: irmandade. No entanto, o Sutis-
*'mo 6 um rebento .directo da phi-

losophia hindu, em suas manifes-
tações do "BhalUi" o na interpi-c-
lação vandatlea. Por essa única
razão atlribuc-so o Sutismp n In-
din, apesar do sev muito pequeno
o numero de sous adeptos ali, sen-
do a Pérsia e outras torras ma-
homotanas a sua residência ver-
dadoira. ,

A palavra "Sufi" 6 derivada do
termo persa "suf" — « qual por
sua vez deriva da lingua avabo —
e significa "lã". Os primeiros so-
etários desta religião philosoplu-
ca, no adoptal-a, costumavam
tiespiv-se de suas vestimentas de
seda e outras fazendas caras, pa-
ra veBtirom uma simples roupa
de lã grosseira. Dulii a razão do
ser do nome sufi, isto é, "vesti-

dos do lã", com quo so indica o
crente. O systema ficou sendo
conhecido pelo nomo do "Sufis-

mo".
HISTÓRICO E LENDAS DA

DOUTRINA SOFISTA

Uma das primeiras menções
conhecidas da palavra "Sufismo"

liga-se com o nome do Abu Has-
•htm, o qual viveu o ensinou pelo
anno de 750 da nossa éra. Meio
século mais tarde a seita tornou-
se bastante conhecida na Pérsia;.
Algumas das melhores autorida-
des affii-mam que estíi histórica-
mente provado que Ali, o disci-
pulo predilecto de Mahomet, era
um sufi e realmente fundou a
seita com uin Circulo Esotérico
da nova religião fundada por seu
mostre. Entretanto, Mahomet mio
tevo parto na conservação desse
germe de mysticlsmo, pois quo
sempro foi opposto &r. tendências
mysticas.

Ha muitas lendas interessantes
a respeito dos primeiros Sufis,
suas concepções e doutrina, so-
bre os extremos naturaes a que a
no idéa os levou e sobre a oppo-
sição que C3Sa idéa provocou no
povo, quo sempre tinha comude-
rado Deus como "algo distante".
Conta-se, por exemplo, que uma
das mulheres sufis mais celebres,
nos tempos em que o Sufismo co-
mecou a'espalhar-se, chamava-se
Rabia at Adxlyya, conhecida tam-
bem pelo nome de Rabia de Basra.
Um dia perguntaram-lhe se odia-
va o diabo (o da egreja mahomé-
tana orthodoxa, naturalmente). E
olla respondeu: "Não, absoluta-
mente não. O meu amor a Deus
oecupa toda a minha mente, todo

o meu tempo, e assim não tonho
nom tempo, nem lugar para odiar
a quem quer que soja, muito me-
nos o diabo". Quando lhe pérgun-
taram porque não se casava, res-
pondeu: 

"Já estou casado e com o
meu Senhor, pelos laços do matri-
monio divino. Eu não 03tou livre.
Pois não sou eu a esposa do meu
Sonhor, a quem devo ser fiel?

Rabia exerceu uma grando i:i-
fluência sobre os primitivos sufis,
morrendo cm Jerusalém no anno
de 753 da era christã.

Dum antigo "santo" ou sa.bio,
sufi, de nomo Bayazid, conta-se o
seguinte; Um dia o velho entrou
num i.:;tase em que attingiu a con-
sciencia cósmica, a união com
Deus, Samadhi, Illuminação, ou
outro nome que tenha. Despertan-

do, ainda debaixo do encantamen-
to da sua visão da unidade do sor,
exclamou em voz alta a sous di-
scipulos: "Oh! eu mesmo sou o
Deus Todo Poderoso. Não ha ou-
tro Deus fora do mim!" Os seus
discipul03 se horririzaram, e quan-
do o mestre recuperou plenamente
a razão, disseram-lhe que blasphe-
mia havia pronunciado. Bayazid
respondeu: "Oh!, ai de mim! Se ou
blasphemar outra vez, inatae-nie
immediatamente".

Outra vez que o mestre cahiu
cm delírio, os sous discípulos, sc-
guindo as suas instrucções, crava-
ram. a3 facas no corpo doile, mas,
como diz a lenda, "as facas vol-
tarnm-so contra seus próprios cor-
pos, e elles pereceram, por terem

A' Câmara Syndical
res desta capllal affixou segum-
to tabeliã: ,, , , ,,00 dlv íi vista
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levantado as mãos contra o espi-
rito divino existente no Mestre,_o
qual o inspirara a falar". E então
Bayazid explicou a outros disçi-
pulos quo á sua personalidade ti-
nha dcsapparecido durante o exta-
so, o que elle via quo a sua forma
não era senão "um espelho quo re-
flcctia dobilmente a forma de
Deus". Quando os discípulos que-
riam feril-o com as facas, viram
só o espelho quo refleetia as pro-
rias faces, e não vendo Deus, e
Bayazid tendo desapparocido, e
mataram-se com as facas quo cm-
punhavnm.

SYMBOtlSMO DOS SUFIS
Um dos pontos quo mais con-

fundem a -monte occidontal, nos
ensinos dos sufis, é a symboligia
dos escriptores dessa doutrina.
Muitos dos escriptos sagrado:!
parecem ser apenas rhapsodias vo-
luptuosas e baechanaes cheias de
referencias á "uva", á "vide", ao
"rubro vinho o copo de vinho", co-
mo tambem os elogios da "vir-

gem amada", o "bem-amado", o
"abraqo do amor", o "leito nu-
pcial", o muitas imagens de objo-
ctos quc, para a mento oceiden-
tal, c3tão muito afastados da re-
ligião o da devoção espiritualista.
Quem, porem, possuo a chave e ro-
conhece, como o reconhecem os
persas, quo nestes versos ha de se
ver dois significados differentcs,
alom dos cinco significados mysti-
cos, quo so encontra em toda a
poesia mystica, compreenderá.

A causa deste estylo peculiar
esta no facto que, alem da natu-
ral imaginação exuberante dos
orientaes, muitas vezes difficil pa-
ra ser compreendida pelo oceiden-
te, os sufis sempre tinham a no-
cessidade do velai- b significado
esotérico sob a forma de usuaes
objectos poéticos... Rodeados por

1 todas as partos pelas hordas de
mahometanos orthodoxos, igiw-
rantes o fanáticos, os sufis sen-
tiam-se compellidos a refugiar-se
nesta peculiar symbologia.
A SENHORA RABIA MARTIN

Eis, om summa, a doutrina que
segue a que prega, no seu esplen-
dido apostolado, a senhora Rabia
Martin. O Sufismo, diz cila, ê a
religião do coração. _

Applicando as tedencias espiri-
tualistas de seu credo ds necessi-
dades da vida entre a3 nações con-
temporaneas, a. nossa visitante já
tem expressado o seu ponto de
vista e a sua mais alta aspiração.
O Movimento do Sufismo — diz
ella — que è o meu sagrado fim
e que tenho a honra Sg represen-
tar no Continente Americano, vi-
sa unir todos os povos do Dous
pelo intercâmbio dos ideaes reli-
giosos, como vontade, como ideaes
uos reinos da sciencia, da musica,
das artes o da literatura.

Tive oceasião, quando estivo na
índia, em 1923 e 1924, do.assistir
a um Congresso do Educação. O
principal ideal daquella conferên-
cia foi o intercâmbio do cultura
sobre a vida educacional, lltera-
ria o espiritual, abraçando os mais
altos valores ethicos o moraes. Em
vários paizes a permuta de profes-
soros nos diversos departamentos
do investigação está agora tra-
zendo tantas facilidades para a
diffusão da instrucção que em pro-
ximo futuro dará o abençoado fru-
to do seu trabalho, para o melho-
ramento da vida humana em to-
üos os seus diversos aspectos.

Londres . . .
Paris ....
Itália ....
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SS300
$328' - 5440

'¦ 2$co:i' 
13350

S3S2* «018

;; $284_',S55_i
8S0OO

1.107
..." 0 18/10" 

35000
$250' ". 0Í377

SANTOS, 20 ¦— O morcado de cam-
blò' abriu e funecionou nnralyzado.
Os bancos sacaram nas mesmas ta-
xas, cotaram dinheiro para letras ae
e:_porta.ão, do 00 dias o do oO do
entrega, libras a 0 11128 p .0 d, o dol-
lares, nus mesmas condições da ou-
ti-MCa, u 8.230 o 8Ç232 1|2. Nno so ei-
íectuftrnm negócios dessa espécie,
nessa base. por estarem os expo ta-
dores retrahidos. O mercado fechou
inalterado.

CA.MKIO

SANTOS
TAXAS DE ril.YNCO

SANTOS, 20.
a. caxa cambial pura pagamento

io sobre-taxa d03 trancos, na ttece-

Dedoria tio Rendas, 6 do $831 rola.
UIHtSJO UA MUIsiUA MMTAL1UA

A.' 90 dias .¦
¦V vista .. *
Suissa . .! -
SoDeranos _,
Bélgica . . _
A.)lcmanlia •
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MoEtevidéo .
Londres _. «

.".1/32
29/82
ISOW

125(HiO
lSlO.i
1J997
3S57&
1S993
K.Í05II
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•MERCADOS EXTRANGEIUOS
NOVA YORK — O mercado não

funecionou boje, por sor ferindo.

MERCADO DE TÍTULOS" 
TRANSAÇÕES REALIZADAS

HONTEM NA BOLSA DE
FUNDOS PÚBLICOS

mercial a 385$: 100 do Commercial,
AecOen de lianens — 330 do Com-

130 dias) a 3S7$; 100 do Com. Intlu-
tria, a 7õS$: AosOos t Companhias
— 45 da óPuilsta E. do Ferro, a
2935; Dobcnturos — 12.000 da Jaca-
rehy Industrial, a 100$; 250 da Cen-
trai Electr. Rio Claro, 2.» o 3." a i
3S$; 500 -h. Central Electr. Rio Cia-
ro, 2.» a flS?000.

OFFERTAS
Veneu Comp

Apólices do Estado,
da 7.» a 11;» . . . 905$000 875JC0O

I Idem, da 3.» a ü.» o
I 12." ...... 005$000 370SC00
i Idem, da 15.» . ., .. ÍK)5$000 —
! .Idem, dn 12." . . . 010$000 SSOSOOO

Idem, du, 14.» . . . 905$000 870$000
Apólices Câmara do
Bauru' - 605000

Ap. lTederdoH, port.. 750$000 7305000
Idem, (nom.) . . . 795Ç0OO 790$0Ü0
OVlg. Est. 102t do

BOOlOOO nom. . . . 482?õ00 —
Obrig. (VIeiuaes 1920

do'500$)  900$000 —
Obrig. do 1921 nom. — 9(>5$000
Obrig. iPropbv.) . .905SO0O 9«0$000
Obrig. do 1922 , . .. 9705000 0GOS00O
Obrig. de 1927 . . . 975S000 HliOSOOO
Obrig. Federaes . . 995$000 985Í000
Ubri»; de 11121 lai)

an port 07D$000 9705000
Obrig. Ferroviárias. 1:0203 1:000?
Obrig. B. Cafó . . . 920Ç00O — ¦
Obrig. do Est. 1921

do 10:000? port. . .. — 9:700$
I Sane os:

Com. o Industria. . 7005000 755S0OO
Commercial .... 8SGS0OO ;i83$O00
S. Paulo 2485000 2475000
K. Paulo, 30 dias — 2-195000
Noroeste, cl 50 olo . 835500 ,315000
Estado ...... 400$000 8505000
Brasil  4S05000 4505000

Câmaras Municipaes
Araras, 1,* u V.a. .
Agudos

Descalvado
Espi Santo .. .. :» •¦
Guariba . . •. ,.i > i«
Giiiiratlnguotíi. .. ., ..
Itapira .... v .
Igarapava, sério A.
Igíiiupava, sério B .-,
Ituverava, A o B. .¦
Itu'  I.
Itapetininga . .> .. ...
Jundlahy, l.* . .¦ -••
Jundlahy, i) o[o ,_i ..
Jabotlcabal . . . ™
.Tnhu' ....-., m ••
Mocóca . i* i.. i. ^ .
Limeira . . . . . ¦•¦
Mente Alto (500$)., ,.•
Urlnndla . .... -
Ribelrüo Preto .1 .• .
K. Simão ....i.
São Manoel . »',_¦ i.
São Carlos ....
São Josó Rio Fardo
São João Bôa Vista
São .7. doa Campos
Plrassununga. . . .
Po.lcrnnir.i_. . .. __ .,
Porto Felli. .. _. _ u
Uberaba . . ., ,., .«
TlotO . . . .'¦_,_- .1

Compnnblas:
Adubos Allcalls . . •-•
Agua Esg. Campinas
Antarctica Paulista,
Armazena Geraes S.

Paulo, c| S0 o'o .
A. S. Paulo c| 10 o|o
Cincmatogr. Brasi-
leira

Central Electr. Rir,
Claro 1

Força o Luz Ubera-
binha 1

Lua o ForQa Santa.
Cru;-.

.Iscarei)v Industrial.
Molh. de São Paulo
Moinho Santista . .
Mogyana IU. do Fer-

925000
'000

:500o
000

1005000

955000

90$000

1055000

90S0OO
98500O

5005000

1005000

885000

9851)00

89S0CC
98501.')
10U.ÍI100 «5

85500O
305000
925000
OüSiien
9250011
»4tl!0ll
93$i'iü(l
8050ÜU
875000
785000]
S4S00O
9"5t)Wi '
lOOSüül)
90500O
«55000
93.000
«2S0UO

4805000
5005O0U
985000
985000
;)_»Cü0
86Í00O
SMSOOU
í)4$000
84S000
SOS000
,ÜS')0U
rsoíooi!
01)5011(1
705(11)1)

2105000
ISOSOOOíO •¦
4235000 .".'

.",005000 2553000
1405000

110?000 —

7005000

8005000

2205000
1155000

ao hl. dw
ro

P:i ullsta
Ferro

Paulista, a port. . .
Paulista ilo Seguro»

(ex-juros) ....
SuburDana Paulista
S|A "Diário* Nacio-
nal

Sul Paulista Elect.
Industrial ....

S|A Scarpa . ,t .., .
Delicnturcs:

Agun.s Exg. Ribeirão
Preto

Central R. do Rio
i Claro, 1.» .. 1, .. ..
Idem, da 2." ,.,
Idem, da 3.» .., ..: ,. i.i

2055000

293$505

4105000

2005000

195S000

230SI1I)')
_iOÕ$000
1405000
050SÜ0U

i005«)0

2905000
292Ç0OO

4005000

1805000
250S00O

9S5000 915000

1005000
1OOSOOO
1005000

97S500
975500
IffíõOII

S BENT
Emp. Dist. Cincmat. —

3VI

Í325,b $:í2«.o
85339

5-140
ÍSIHII

$300
15018
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VALORES -¦

i 5 dias — C
1 30 dias 0

CAMBIO
• . °i512

tf lane; a 5 dias - 5 3-U32 U 1J250
]_.. bane. a 30 dias - 123|128 b 1J25(1
Francos, vales ouro . . . •-¦-'"'

Ai transeceões do moedas
realizadas na Câmarageira

cal d
margo,

s:í-js,5
cstrn n-
Syndl-

cal do Corretores, durante o m« ile
até trui-.-antc-lionteni, Íoram

eguintes:
LtllU-üd . - - - - *
í«*rarico3 . • *. « * - ¦*¦
Dollares. .< «.«..»«
Pesos m|n ._•»«*»
Pesetas . *i »-.*i"» -*
Escudos .»«»«-«
Soüor-unos «•«•¦•

Paris ....
listados Unidos. _.._.._,,.
Itália ..;_,...-.'•¦
büápanha • .1 - * *¦ • ¦¦
Portugal .„.*-¦
Hollanda ......

VALES-OCltO
As camblaes, hontem para o pa

gamento do*a direitos em ouro,
ram as seguintes:
A gio

Phone: 2-0202 {j,.ni.h"í>>

tu-

Dollar . .
Libras . ..
Francos .
Dollares .
Pesetas . .
CÂMARA

SANTOS,

SÍNOIOAL
RETORES

20,

45500
85360
97.809
50.805
800.484
30.000

DE COR-

0 121/128 D .113/123
$328

1.472.22b
a.829-180
8.809.403

99.5711
89.4011

1.250.000
125090

Para ã primeira quinzena do mez
corrente, a Câmara Syindieal de
Fundos Públicos adoptou as seguiu-
tes paridades do moedas, por I-0OU
libias para :i. scllagcm d03 eontra-
tos do cambio:
Londres ....
Paris ....;.
Hamburgo .: ta t
Itália . . .,'*,',.
Portugal . ¦• „i
Hespanha .- . ,
Nova York . .
Suissa
Argentina min
Soberanos .. •>
.oras ._...«

Amparo
Ararao.ua ra . , -. .-
Botucatu' . . , . ,.i
Borre to a . .'mm -
Cruzeiro. . ,., „• ^ ^
Caçapava .• M i*t . ¦•<
Cai uru . .. . u __
Campinas . . ... ¦» .-
Casa Branca. . .¦ .
Capital, (i olo Via-
dueto

Capital emp. de 1SC9
Capital emp. de 1910
Capital enip. do 1WJ

935000

885000
ittíOUO
94S000
93S000
945000
855000
815000

81$0Ü0
805000
72S000

200$000 —

S9$000

875000

70$000
855000
S5$000
S35000

f HORÁRIO DAS SESSÕES:
© 2, 3.30, 5, 6.30, 8, 0.30 horas

Al I?l!Í.SÍ(. Lovo

H Johnny Walker
8 na hilariante produção da

Columbia:ESTA VIDA É"UMA

H NOIVO PRÓDIGO
q comedia cm 2 partos

M.Preços: POLTRONAS, 3$000. f'':
Crianças 15500

jf — Amanhã:
'A Vera Reynolds em

1 A DIVINA PECOADORA

GONORKHÉA - GOTTA MILITAR
DEVEM SER CURADAS SEM CAUSAR DORES AO PACIENTE.

T_¥f *3A¥fl\iO — ESPECIALISTA — 'llspõo de appare-
Ja-KJií.. fc3-A.a5-l 1 \J Ihos electricos ultra-modernos para a cura
radical de todas as doenças dás vias nrinarias.
— Preços bem módicos c de accordo corii as posses dc cada «m. —
1'ÍtAOA DA SE', 43, n." nntlar, s.-.ln 503. - Das 15 ás IS o das 20 is 22.

$329
25004

$440
;*;ís2

1S3D9
853911
:i$019
3$557

125000
I3.Í1ÜV

RIO
•&?

50;

¦RTO n0.

Bancos sacam libras a 90 â/v de D 01|M - D 1221128.

Bancos sacam dollares íi vista a 85390.

Bancos compram libras a 80 d/v (30 do entrega) 0 1,-

Bancos compram dollares a 99 d*v (30 de entrega) SÍ.-JJ.

^Ba^do^^rS-Uhras a 90 d,v , D 31,32 o dollares a Usta
8o"mercado 

fechou estável e sem letras do exportação. (

PRAÇAS EBTRANG.EIKAS

LONDRES, 20. "--r_-rr.-...-í.-r^;

Sobre:
Nova YorU . .¦ >. ..' . • '• •' ••-'••' • • • • !
Gênova • ¦ "]
Madrid .. ;
Paris •• •'
I-ji.sbôa
Amsterdam
Suissa ,
Bruxellás • )
Berlim .. •• ••• ••••'!

BUENOS AIRES, 20, :

' Sobre: "¦; ,'_"
Londres .. .• .. •• ••' '•"•' *••''•• •'
Paris .. ..
Itália • '• •¦
Hespanha .. 
Amsterdam • • • •'
Berna .";
Bruxellaa .. .... .- •• •*
Berlim ••:•• ¦•• ¦•'.-

MONTEVIDE'0, 20.

Sobro Londres:
Compradores '¦"".".
Vendedores .. .. .. _•_• ••• ••• ¦••• ¦•'

MONTEVIDE'0, 20.
Compradores ..•..¦..'-•
Vendedores .> "

TAX.VS DE DESCONTOS — 20.

Banco da Inglaterra • •'
Báncó da França
Banco de Itália
Banco do Heiipanhn .... •• •• ••' --*

Bnnco da Allemánha (ouro) .. :.. >.*»
Em tres mezes Londres .. •• :•• ••'
New York — vendedores ••
New York —• compradores

Abertura
4.85.00

92.57
:!0.09

121.21)
107.25
32.09
25.20
34.90
20.33

Abertura
-1.85.00
:tiooi50
5.23.70

Ili.15.00
40.08.00
19.25.00
13.90.00

ircclinmcnlo

30.05

12.10

Fechamento

10.13.00

„ \^\JJ//y A_NNUNCIOS j;.

1 yff^y^S INTEKIOR |
_ü_-____i c. ___________a_ii_-__a_B--_i____M______i |'

AGENCIA DE PUELICIDADE fi'!'
E D A N E ||

RTJA LIBERO BADARÓ', Tolcphono 2—0321 |

se_2

D
.yr^^nMnKmmi.«w.sr.^'.iiumiuMmEm.itJM»vmm

INHEIRO
Podem obtel-o vendendo suas jóias ou cautelas _l DIAJIANTINA,

a casa quo melhor paga. Antes do comprar jóias do oceasião, cônsul-
tem a esta casa, á Rim Libero Badaró, 31-B (cm írento â. Prefeitura).

gga_B_ntja5H_a___H_5a__B_a___t__B

| DR. SIMÕES CORRÊA |
E:c-interno da clinica do crianças do Rio do Janoro. Ex-ass. da ell- ^
nica do prof. Czerny, de Berlim. — 20 annos do pratica na clinica
de crianças. — Consultas: do 9 ás 11: rim Bntão do Itapetininga, 18.
Do 2 ãs C: run Barão do Itapotlnlngu, 10 — Phonos: 4-5350 o 5-401G.

9-3-O0 »<><>**«*0'9^-<>0'00««««|«^««»*«««><!>»*<'<!><><»«'<>-»®<>***I> <>*<>*
#x>

no 3/s
GO 11/32

DE DEZEMBRO
X

Inteiro 1505000 — Declino 15ÇO0O

.--(*-•'.

Antea de epmprr.r
consulte

8. TAÜLO - CaUa Postnl, 94
Rua Libero Badaró, 146

MERCADO DE ALGODÃO
(UrtMAKENS GISRABS

Cotações a termo na Bolsa do Mer-
cadorias:

ABERTURA — Algodão nm rnnin:

Typo li." 0: Presente c. 01ÇOW); V.

OSÍOOO; Novembro c. liflSOOO; v. 621000:
Dezembro c. —; v. C1$000, i'e\i.eiri)
c. 01$000; v. —: liarão c. —, v. —.

Não houve fechamento.-DISPONÍVEL. — Algnduo cin taro-
ro: c. C1Í5C0; v. CSÍBOO; nao classiti-
cado c. 585500; v. 5DÇC0O. Mercado
calmo; caroço do algoduo, s| sacco.
4$500; ensaceado, 5$l)00 — Mercado
cal*iio_ t

Algndüo cm rama: Existência a;u.
5.098.250 k. — Entr., hontem 1)2.870 lc
— Sahidaa 40.959 k. — Exlsetencla
5.020.107 k. „",__.,

Caroço do algodão: — Existência
12.950 lt. sem nlteraç*». _'.,'; ,

Algodão eiu caroço: — Existência

.

15.590 k. — Sahldas hontem 15.30S —
Existência 2S3 k.

EM PERNAMBUCO — 53?000 sem
vendedores. Estável.

PllAÇAS ESTR.VNGEIR.-VS
LIVERPOÒL — Foram as se-

guintes ás cotações do algodão, ao
meio dia, eiu pence pnr libra de
40:i grammas, o om réis ppr nn-omu

Pernambuco fair 11.05, 015224,
Amcrlcnuo fullv midd. 10.0.), «05870;
Americano futuro, janeiro, ÍU.-U,
50J518: Americano futuro, março,
10.IS, 58S404; Americano futuro, maio
10.17, 5ü$3'lS; Americano julho, 10.32,
565071: „ , -

Disponível brasileiro: alta de o, o
baixa do 5; baixa de B a 7 pontos.

NOVA YORK — Foram as se-
guintes as cotações de algodão em
rama. a termo, em eentimos por it-

SORTEIO SEMESTRAL.- EXTRAORDINÁRIO

•JL
V ••
9'H

A RAINHA DAS LOTERIAS

O jornal- A SEMANA, de Florianópolis, publica a lista of-
ficlul da loteria do Estado do Santa Catharina, controlada
por dois altos funecionarios do Thesouro do Estado esca-

lados mensalmente pelo governo
Esse jornal encontra-se em todap as casas lóteríca3

O resumo telegraphico é publicado pelos jornaes pela via
" WESTERN "

Os concessionários: ÂNGELO LA PORTA & CIA.

;S

XÍ

Í

i ,ii in111________________________________»_¦
. 

-. 
¦ 

.-



DIARIO N ACIONAI/ 5. Píiulo, 21 — l'.; — Í928
rrw^a ¦•^•^

^T^.-.., RUA DIREITA, 33 ifW- ',

34 — 15.30 ¦

Phone: 
"¦ 
2-1159

''HOJE'-ULTIMO DIA

HORÁRIO* ll PBKÇ019!
17 — 18.30 — 30 — 21.30 lioras l[ Poltronas, S$000  l|2 eni radas, içr.ftd

.;.!;¦:¦.' ^^^^^MolÇúOây

Deposito geral:
PHARMACIA E DROGARIA

"SANTOS"
Rua S. Bento, ni" CG — S. Paulo

PIANO
excellente Instriimenlo ollcmiio, te-
ciado marfim, vende-se a prego con-
vldatlvo.

Rua Padre João Manuel, 40.

VERSOS DE
NOVO MVno.. . JDE PAULO DUARTE

Tr.aduncCeí. dns fíilmlns do famoso OBcriptor romnno,
com lindíssimas lllnctraccos- de BKI.MONTI.

—— Todo o produeto desta obra revertera em
jiríll tlu monumento a JI*-.IO MKSIRUT.V.

Pedidos desde jã A Comm. Promot. do Monumento n
Julio Mesquita - Rua S. Betíto, 14, 1.°, sala 7 - S. Paulo.

LLO 11 THEATRO COLOMBO I
: :: O Theatro dn moda :: ::

(Phono 4-S9.2)

í COMPANHIA DE.SAINETE
:-: ,.CK1A11.-110U1.1J..N |-.*

HOJE HOJE
À's 14 1J2:

A MORTE A ritAZO FIXO
A's 1G horas:

UM HOMEM Í>K NEGÓCIOS
A's 30 1J2:

A MoTiTi- A 1'RAZO FIXO
A's 21. horas:
MALVADA!

A'.. -2 1|2 horaa:
A MOUTK A PRAZO FIXO

1*0 DISTRIBUÍDO pela metro
GOLDWYN MAYER DO BRASIL

'ALEC FRANCIS
JOHN BOLES

MATTHEW BETZ

I STA. HELENA
" Empresas Cinematographicas

nettrildaa
—

1 COMPANHIA DF. REVISTAS
I. FANTASIAS' ANTONIO DE MACEDO

\dW
I O maior suecesso theatral do

momento!

3 - sessões todas as noites - S

<> Empreza: J. CASTRO & C. ~ Largo da Concórdia - Phone, 9-0070

'"" 
~ "ÃMANHÂ 

1 
"2ÃFÉÍRÃ7 

22 
'' '

Z, O niniur acontecimento artístico «leste anno no Braz !
COLOSSAL 1_ST1_E*A TIO- tT\\°> í fW ¥ .TV

DA AFAMADA J. ._í.\X_y •J..'^ J___l'Sj'
_> Grtlndo Companhia de Revistas sol) a dlrcéçuo dp 3. Jercolls e da

«piai'"faz parte ii "estrcHil" AUZENDA D*OLIVEI..A

% A's 8.S0 da noite — GRANDIOSO ESPECTACULO COMPLETO. *
<»' Sensacional "prcmiérc" da revista feérica de grande montagem: xI

l-tteuos ue iuz.com i.eiieciora. .xitj-i- cia u-uclui j_,u.uki.- , aa *y
prlmeirn, cana de electrlcídado do Brasil. — Primorosa encenação J£
de Jardel Jercolis. — As toilettes da estrella AUZENDA DE $

*> OLIVEIRA são confeccionadas na Casa Mme.. Martin c Max *g
a Velo-/ de Paris. Ox • • .•-¦  «»<*.

"RIO,PARIS
j Deslumbrantes scenarios do mestre dos mestres Jayme Silva. — . *f

2 Effeitos dc luz com Reflciitorès XRAY da ""General Electric", a j>

| CONSTRUCÇÕES A LONGO PRAZO |
• A mídia do constriicçúes na. Capital 6 do uma casa concluída em ?

cotia lioiuü — Hojo essa mediu, teríi de scr maior, e, para tf;o fan- fl
tastico resultado, multo concorre a conceituada firma constructora BI

BI. GARCIA & CIA., LTDA f
fi

com escriptorio á. Trnv. ilo Orando Hotel n." 1 (ant. ü) • PJione 2-1428, .
PORQUE? j|

rORQUE — Facilita os pniriimontqs n prazo; £
PORQUE — Seus orcanicntoH são módicos: y
P.ORQUB — Cumpro rI|joi'o.,amento oa contratos; <j
1'OI.QUR — Entrega cm prazo curto an cònstrficsOça; t
PORQUE — Forneço ante» projectòfi •rnlluitas; fl
PORQUE — Proporciona visita ás obras em acabamento; g
PORQUE — Dá acabamento perfeito í*ifi construcções; \y

-PORQUE — Pronta Informações sem compromisso; @
PORQUE — Satisfaz completamente on clientes e, finalmente, t
PORQUE — Prova o quc acima diz. com u entrega de Innumeras fi

conatnicçSes a Inteiro cotentò dos clientes. Ê

Seja, pois. a modesta OASA OPERARIA, predio typo BTJNGAI.O' S
nu opulento IMl,.lt'KTH, para renda, ou moradia, nüo deixe do pedir- Ê
uns informações qiio oom prazer o atten der ern os; nssfm como, também H
confeccionámos plantas, projectos e onpcclficacfiea a preços mínimos, y

DR. GENESIO OÁ SILVA
DÍAONOSTICO DAS DOENÇAS INTERNAS

WENOESLAD BRAZ, fi, das li ás 17 lis. - Phone da resld.: 7-2313

"- ¦ :ví mtCXI cauaiMHM-Ktx nmwxaibCm

l>'râcoR: Frisas 2D$; OamaV. 20$; Poltr. c Bale. num. 4?; Ger. 1?S 2 ESPLENDIDOS ESPECTACULOS
N. B; - Bilhetes à venda na bilheteria do theatro. Acceitam-se * _ ,, ,GF,STOSA matINE-E

- — Amanhã: — Senhorinha \
Çharièstòn — A morto a pru-

7. o fiNO —Malvada!
Terça-feira — Ingressos

já S venda para a festa dc
ismenia dos Sanlos. % % pedidos pelo telephone, respeitando-se porém, aumente até ús :19 lis. é

Sextu-fcira: Pygmalinn. K « ilondes 2, <i, 8, 10, 12, M, 18,-34, 34 o 5H. Aiíto-ómnlbiis <>, H, 10 e2+ "g

jaesata übéíb sana "^^^o*©******»****»*»*******'?'©****»»»*^**^^*©^»*^**

UEIROLO

Hlmpresá: B. BONACCHI  'rclophonc:"_-7Y Oll.
GRANDE COMPANHIA M A It GA It I D A M A X

 Empresa: M. PINTO 

fa%";.;*Í

hoje Dnmiiiso, 31

Tros colossites espòetã-
(MllOS 

MATI\E'E, as 14.43
SOTRE'E, íis lO.ij a

ÜI.43
A super-revista, do Car-
los RUtencnnr. e Canlo-

sn iln nlciiozp.s;

AGÜENTA FELIPPE.
O PE' DE ANJO!
«IMPRÓPRIA PARA MENORES)

SI — (.ímrla-felra - 21
UM ACONTECIMENTO

SENSACIONAL!
Única a representnQÕbs
da revi starfé eri bi abso- a
lutamente novidade pa- (3

rá São Paulo:

de Marques Porto o
Luiz Peixoto

VISTA T

Festa nrllstlea dc "iIAR-

GAIÍIDA MAX

I'BE_10S i'AUA A MATINETÇ:
iPrlsas ......... Ilüiiooo
Camarotes 23.1100
POLTRONAS . » . . 5S0OO
Galerias ....... 'jí*000
Geraes  2?000

1'ItKCOS 1'ARAA SOIRI.'
Frisas
Camarote.**! . .
POLTRONAS.
Galerias . . .
Geraes . . . .

1155000
30.000

OSOOO
nsooo
açooo

iViWS^Wx^WtWs^^^smêÊis^ms^^íssifs^k^ 'Lsszsi

(O theatro da elite).

| 
__

HOJE HÓJB

í Despedida da Companhia *

TIÍO'-I.O'-I_0'
® ~* Vesperal As 15 horns —

e A* NOITE
' , ús 7.10 e 22 horas

com a deslumbrante revista
de grande suecesso:

Brilhante desempenho de to-

da a Companhia.- fc
¦_ 

»

Preços: Frisas c Camarotes .''
35.f000; Poltronas c Balcões ¦-
G$000; Geraos 2i?Ò0O. *t

&
^iO» 0 ^SKsas- ç. aa**_ij_**_*-. © at_*__I-5>* <E

— O CIRCO PREFERIDO rELAS EXMAS. FAMILIAR —
Elegante o solidámehte armado ã HUA FORMOSA, N.o 20-A
(pegado ú Casa Bife) — PRAÇA DO CORREIO - Teleph. _."*4265

Dirfe.cgão artistica de A. QUEIROLO

lítmiln*;*), :_l df! outubro iln 10-.8 11 O .1 !•"

AV. •. lioras da larde — MAGESTOÍ.A MATINE'E
com granue reduçQão no:-i preços e farta clictribuição dc bonbon.
ITALCHI e os deliciosos BEIJOS, tomando piirte
BEY KOLO e sna admirável colleceílo «Io animaes amestrados

 A*S !) HORAS EM PONTO 
ESPECTAOULO DIiTRA-OHÍC com Iodas as estréas da semana
sem faltar os cômicos preferidos da elite paulistana

HARMS E CHIC CHIC
OS COMTCOS DA ELITE — A ELITE DOS CÔMICOS
KEY KOLO c sun numerosa troupe de animaes amostrados
Preços para a imite: Frisas 30$000; Camarotes 25$00Ò; Cadel-

ra-is numeradas (i?00a; Cadeiras s]n. 41500.; Geraes ..'.$200; 1|2 Go-
raes l.$200. Militares sem graduação, gerai 15200 (Imp. incluso).
AMAN H A  ESPECTACULO ESPORTIVO

LT1TV I.1VKE COM KIMONO — DESEMPATE:

ROGÉRIO CONTRA KLAUSNER
(a panthcra paulista) (a onça loura)

a. <x>ooo»^* <><*,<-> <><-»-o^oo<.<->**<-K!'<>-e>oo«&'»««*^c«.<->«v**»**»«*'->*i

hoje HOJE
A's 10.30 horas:

ASSIM EU gosto:

A's VA horas:
ORA, VEJAM SO' !

A's 22.30 horas:
ASSIM EU GOSTO!

E::Ito incomparavel do lodo o
encantadoi elonco!

Troços populares: Frisas o Ca-
Snárotes 1,.$000; Poltronas oSOOO:

S 'Oalerias 1.000. — Bilhetes ll
íl venda no theatro, com grando
^ procura.

HCIE HO.IE
MATINE'E FAIinLIAR

ás 15 horas

A' NOITE:
Sessões :ís 30 e ;.2 horas

i Suecesso do DED E ItOSET-
' TE, a3 graciosas bailarinas,

THE 3 YANlíY'S
TOM CILL-GEN. ARRUDA

a. dupla cômica
e DE TODOS OS ARTISTAS

Magníficos quadros de

NÚ ARTÍSTICO

! Matinée.
Soirée .

PREÇOS:
.-.$000
.$000

j' Por oruem da Censura, de-
clarado impróprio para me-

nores >e senhoritas.

|| RONALD ¦ ^^^0" VILMA . |'l , ,, — 
¦¦— -.

. COLMAN *^ ., BANKY . |i|
NA SUPER-PRODUÇÃO UNITED ARTISTS, UMA OBRA DE ARTE |'V |

BOIS AMANTES |Í ~"
I li .UMA NOVELLA ROMÂNTICA DENTRO DE UM PERÍODO fffl »
i histórico K*!i *

*j£j ***1amaww~à--mmrmm»,..m..m - . " *** -¦-fUlBgljpi ¦- * H fl |_— __Q I UM "J!^'.) \W |

||rEPUBLÍCaJ I AMANHÃ ||1 .' \j/ " 
'í 

v
~°~~~~ 1 AMANHÃ

. tSaQBáJÊjsffltilL&àJfâMx^l^^ *«-^PE_».« *'i2!El»©<^5_B»-C-*J.._B!»'»<«2a»>e'*S___»- S rtínt-31» o

AMANHÃ
SEGUNDA-FEIRA, 32 DE OUTUBRO DE 1028

 ás 21 horas 

UNICO RECITAL DO VIOLINISTA BRASILEIRO

li
í

COM O CONCURSO DO PIANISTA GABRIEL MIGLIORE <•»í
PIANO GOTRAIN STEINVEG, DA CASA SOTERO 6

O
' Raul Larangelra é o maior violinista hrasileiro. Possuo um <?

repertório como poucos. — Souza Lima." $

PREÇOS: — Frisas e Camarotes de ii-, 100?000; Camaro- V
tes "foyer", COÇOOO; Camarotes de 2.", 405000; Poltronas X
Balcões, 20?000; Cadeiras "foyer", 12Ç000; Galerias e Amphi- <>
theatros, 5?000. *

AWSO — Os bilhetes acham-se ú. venda na bilheteria do
theatro, desde as 10 horaa de hoje.

® / í^o«<>«>*»<*>»«<!>«-504>«>*<>«e*«*«<*'#»<>*»*«*************«<í'í

VERA REYNOLDS
— cm —

PECGADORA
A DIVINA

o

a

]|||jÉSr EM l.a EXHIBIÇAO EM S. PAULO »M

- | MULHER . mè
y ,| DIVINA ÍÊÊ

, ,t f. 
' -IORAillO: 14, 15.3Ü, 18.80, 30 e 21.80 hs. ^Mmlki S ||J, ,l»REÇOS: Poltronas 3$; 1|2 eutr. 1.,500 d/kMmim

\y KOtm m-\rBL\\\m a-\\\a\\\i JEãfL -\\\\\\\\\mm *<flCtt3^
Hòr, ; . .... -, • ^^

%P . ' "',: 
VJ '¦¦ ¦ -•*•

fe/.-. it/ rBOGnA^-^-ay _W ^k

\ ^S ri- \J

UM DRAMA DOS NOSSOS DIAS,. PINTANDO AO VIVO OS PRECONCEITOS DA •**.

:i lfi....
annmi-

Q•ALA

UM "CAMPEÃO" DO PROGRAMMA SERRADOR, COM

CONCHITA PIOUER ¦ premo de.belleza da hespanha e RAYMOND DE SARKE;P negro marroquino 
':.,

RRMFT.HA adaptação 
do famoso romance de ai^rto-insua. 

g 
• 
SÁLA VERMEfflÂ

-.»._,». : "fi'Á-..,.: .*:a-i/â_



m ¦»»:-»» ii »i.-iiw^wpwi m W«iW«l«**«*P^Vmi««fOT*V1 !¦¦ «¦IU F^ »«P^ P^ W m*»'W m »

S. Paulo, 21 10 1928 DIARIO NACIONA TJ

GYMNASIO
| ANGLO-BRASI LEI FIO
i COLLEGIO MODELO INGLEZ — Caixa postal, 190 — S. Pnulo

Rua Vergueiro, n. UDO — Tolopliònb, 7-17373

â A directoria avisa aos interessados que já está recebendo r.osorva
D de lugnre3 para o próximo anno INTERNATO c EXTERNATO. Os
S alumnos extránhós ao collegio quo ainda não prestaram exame de
O admissão ao 1." anno Gymnnsial (CursoOffici.il), poderão insere- -.

* ver-se desde já pára prcstai-o em fevereiro p. f., em 2." época.

»85«K-33£»
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SO' O DO PHARMACEUTICO ASTOLPHO VILLAÇA

ÜNICO LEGITIMO
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Peça informações hoje mesmo a

S. PAULO

RÜA PALMEIRAS, 225 PHONE: 5-5842
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A maior sociedade de sorteios
da AMERICA DO SUL

Autorisada e fiscalisada polo
GOVERNO FEDERAL

'O CARTA PATENTE
N.° 8?>

Casa Matriz:
S. Liiiz do Maranhão

Fundada em IG de Dezembro
de 1914

CAPITAI, FIXO:
Rs. 300:000$000

CAPITAI, MÓVEL

^PlTAL ^.r/fi

tSSMStSBC

Fachada do prédio da "CREDITO MUTUO PRE"
DIAL", á rua Libero Badaró íí. 21 . «M.

B

Filiaes funecionando cm:
Manaus, Belém, Caxias, The-
rezina; Parnahyba, Fortaleza.
Nataí. Parahyba, Recife. Ma-
ceio, Bahia, Aracaju', Nicthe-
roy, Bello Horizonte, Floriano-
nolis, Joinville, S. PAULO.

Com a quantia de 21*00.0 por mez, ou sejam 1Ç000 para
cada sorteio, que correrão, pelo systema de urnas o esphcras.
nos dias 4 e _8 de cada mez, poderá v. s. concorrer a 180
PREMIOS, em cada sorteio, sendo que o prêmio MAIOR se-
i*á no valor de

RS. 120:0008000
uma vez completa a sério. O prestamista terá direito ao
FUNDO DE REEMBOLSO, no caso de não ser sorteado, do

aecôrdo com o plano approvado.
Acceitam.se Agentes o Corretoras, .iesta capital c no

interior, offerecendo-se optima commissão.

CHAVES & CIA.
' 

IlüA LIBERO BADAIHV, 34  CAIXA POSTAL, 2960

TELEFHONF4S. 3-8040 (Frestamistas)
2-6089 (Gerencia)

SÃO PAULO
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TECIDOS PRETOS
PARA FINADOS

EM SEDA, LAN E ALGODÃO

PARA LUTO, BRANCO

SERVIÇO REGULAR E RAPIOO ENTRE EUROPA, BRASIL
E RIO DA PRATA

Sahirá de Sanlos, em 29 de outubro R^^,vBAinA,^
ISERIPE, LISBOA, VIGO, BREMEN u HAMBURGO.

ECHARPES DE
ENFEITES PRETOS.
LENÇOS DE SEDA.
. LUVAS. LEQUES

BOLSAS
CINTOS.

FUMOS

qiTfljin-á:.* ,
CO E PRETO /

E SEDA. /

/

/ EXPOSIÇÃO

VITRINA

uetncke

CÜR4 GARANTIDA
Ànalm o cómprovaron. summldades medlcn"s e milhares do attestados ile

rlioiimallco:. curados em S. Pnulo cnm o tratamento Inglez Anll-lllieiiniãllíu
ji^ iln T>rt. ALARCON DK .IIARRUI-I-A,

SWWfa 77*7/1) puramente VEGETAL, riiP7. desapparo;
rf~V/fk [-'or om POUCAS- HORAS os ataque

S. PAULO SANTOS

RUA LIBERO BADARÓ, 3C -::- RUA DO COMMERCIO, IS

111 rv-. 7^y ,i f t,n ¦¦heamatiíii-.-io fjoito.io. articular, b
l/i/.y'/\it.' cura Imln n classe do dOros rlienraa-
v i' •¦'mjy llcns, nrtlirltloas « (lyplillítlcas, oil-
(í jr i? ,,;'.' .V.:T-f rvilnnitni< iln nVfOflQn rin :i f*í(ln 1! 1*1 Ót\minador do excesso de ácido «..rico

e de todas as impurezas do sangue.
Approvado polo D. N. da Saude Ei •
blica. — Na:, bflas pliarmnci:ia e dro-
fçarlas. — Caao niio encontijari dirigir»
so ao DR. ALARCON, om eonsulltt
grátis. — Enviando ai-SWIO -ri-mottüni-

se os medicamentos ptio correio, registrado. — Calva postal, -nu j-j- PORTO
ALEGRE (Rio Gninde do Suli.

¦amnmg jq-jg» aainr^Ti-™Bna3iiaaaiairatr^mw,',Mm^ uniBiagBiasgaaBii

. .** '<5.i ..'1;. -';:¦?
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Saliirá de Santos, em 'i

UEIKA, LISBOA, VIGO,
HAMBURGO,

de novembro, pnra: RIO, MA-.

BOULOGNE SIM., BREMEN é'

-^PE?33?F

% '%- . Lassai <^ jó

o^oo*^^****)**)»^****^****»****0************^***^

PARA

isg©t© ©íi qualquer òftfíi ei
RESISTÊNCIA 

E DURAÇÃO!
.•;  Preços sem competência —:

A Para informações dirigir-se á

ihia
r--,. intirin r.-.iii""'- I . Usina em Indlanopolis:

^^•>^c^*>»<>*><^->o*»^<><>»»^^^^^-^e<t,<>^f^^^fr^l

¦<l_F ,<_J' _a- -"--a. x J». ;

Sahirá de Santos, em 28 de outubro, para: M^™VU>rJo ?,.
BUENOS AIRES. — E em 19 de novembro, pata. BAHIA,...
MADEIRA, BREMEN e HAMBURGO.

VAPORES

WESER.. 
'.. 

..' ,.'¦ ¦• •
SIERRA CORDOBA. ..
GOTHA
SIERRA VENTANA., ..
MADRID
SIERRA MOr.E.^l.V . ..
WERRA 
STERR4*. CORDOEA. ..

EMITTIMOS

MONTEVIDE'0
e

BUENOS AIRES

DS Outubro
R Novembro

IS Novembro
29 Novembro
10 Dezembro
20 Dezembro

EUROPA

20 Outubnv
¦ 4 Novembro

ín Novembro
2.1 Novembro
10 Dezembro
10 uezèmbrol' 
31 Dezembro.

C Janeiro
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BILHETES DE CHAMADA

. Para passagens c mais informaíõcr.:

8 ZERRENNER, BÜLOW & C.rt LTDA.
S. PAULO
SANTOS

Iluc de S. Bento, Gl
Rua' do Commercio; BS-55

Calva Postal, 0.3
Caixa Postal,-1

MACHINAS PARA LACTICINIOS E LAVOURA
-('•')-

Ü
¦i^

-BnaiasE!RB5i«H #: .-¦ »SrV fi*.. 7 w^

IMPORTADORES

EXPORTADORES»

RIO DE JANEIRO
— E —

S. JOAO D'EL-REY

» NO TRATAMENTO j^—77 <3&^~
GWÕ5EPI1NA"^_
irUE«Çt__0__ M^_R___J!_t_0___-.
"* 

DOailMlCOíPiW-f^EUUCO
DR. T. NEUBiíRN

% DA OONORRHE
| AGUDA OU CIIRO-
l NICA, use .. ^

{ <«gonoseptinà'' - gsí:s?? |

I DK. J. B. DO COUTO JI.TNIOR . j
Í Moléstias Internas - SypVjÜs - Doenças do S.°,r»«5^S^ $

respiratórias _ Laboratório ar.nexo para niixlliõ de «llngnostlcos j,
? Consultório: Kua Karão de ttnpetlningn, 10 - iialas a33 e j14 j|
S . : Das 14 ás 10 horas — Phone: 4.-0302 *
l Residência:Rua S. Vicento do Paulo, 78 - Phone: 5-5270 _|

K-y jBfigii*.
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jHBasawis^saapaBBamtirc^g^;

TUBERCULOSE DO È -GRAU,"defluxos 
E CONSTIPADOS

CRÔNICOS
O RII.TCOI. (Slllcca nlluimlnosa colloUlan do prof. Ernst Laves.

H.innover, Allemanha. 6 um preparado moderno quo endureço o

tocldo pulmonar e a substancia dssea, dlminüc logo a febre, os nun-

res nocturnos o acalma a tosse, restabelecendo os doentes.

F.m todas a. plmrmncla, o na PIIARMÀCTA rriRANGA

Rua Libero Badarfi, n. S8-B í'ri--*j uo Vladucto do ChíL><

^,irr,í„.,íJ^,riVlfllglllLlmmxxuimAeat^iiiiml-iVM.'
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anne:; a, /.o

. . .COLLEGIO BAPTISTA iUiASil.EIRO
RUA HOMEM E)E MÍI.I.O, 57 — Vhi.nc-.r,: 5-11*.*. c 5-2757

Os oxnmca dc lidmiosSo principiam no lim do novembro e
iii eatí. íuncoiraiaudo um cilrsò especial, onde as alumnnn ne
preparara, podendo ín-.cr os oxmnqn de ndmissão com f-f-an.e
wntngeín' -porcina neste curso cnliidiiin sómenle os maler.aíi

exigidas pela In.stiucção Publica.
Ncsto-ciirao 

"dc 
preparatórios aa alunihnfl podem nor nx-

terna::, aemi-externas o internas. ¦ J ' 
,

As iriteréssàdas devem matricular-se quanto antes paia
qne possam fazer um estudo solido, sendo approvadas cm todas

ternas, semi-internas o internas.ô ternas, semi-internas o internas. ».«»./,.4.A«,.N<í

Tr.
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14 DIÁRIO NACIONAL

ÓCULOS
Para qualquer defeito da vista

CASA GOMES
A maior casa especialista cm

óptica de S. Paulo.
PRAÇA DA SE*. 58-A

sanoRecammentiamos o pra
digioso preparado

de Sarmento Barata, professor de Parasitologia da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, — por serinnocente, de effeito rápido e seguro na expulsão dos vermes (lombrigas); 18 annos de suecesso extraordi-nario em todo o Brasil Receitado pelo3 maiores especialistas de crianças e parasitologos riograndenses,taes como: Olintho de Oliveira, Octavio de Souza, Carneiro, Aurélio Py, Raul Moreira, Pereira Pilho e cen-teilares de outros médicos abalizados.
Não vos deixeis illudir com imitações: o que tem um índio no rótulo é o verdadeiro.
A venda: Braulio & Cia., Baruel & Cia. e outras drogarias. — Depositários: Drogaria Sul-Americanarua Jienjamin Constant, n.° 7 — S. Paulo.
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A victoria do Collyrio'MORAES BARROS'
O dr. S. A3KEU FIALHO, grande ocullsu aoRio do Janeiro. dÍ3so do atamado collyrio "MORAES

SARROS", o seculute:
"ATTESTO quo o collyrio "MORAES BARROS". do
qua! tenho folto uso, preenche totalmente os tins a
quo sé destina, tornando-se desfarte nos casos Indi-
cados, aconselhável o seu uso.

Rio do Janeiro, 3.1 do agosto 1927.
(o.) — 8. ABUEC FIALHO."

fia Silva Távora, tabelllao ao Rio d» Janei-
ro, d rua Buenos Aires, SO).

*•- Nada mala e preciso dizer para consagrar o coi-lyrio "MORAES BARROS", quo 6 a garantia dos olhos.Curo.o trachoma, conjunetlvltes, dor rte olhos o ml-lhares de attestados firmam sua reputação de curarraclicaes o assombrosas. Formula do dr. O. do aloraeiBarros. — Depositários: Mendes. Leito & Cia., ruaBenjamin Constant, 1 - Caixa 1144 - S. Paulo- - Ap-
provado pelo Servlgo Sanitário sob n. 303 — Encon-trado om totías ao pharmacias*
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PIANOS e AUTOPI ANOS
OS MELHORES DO

O MAIOR
JIDNDO!
STOCK DE

VISITEM A PREMIADA

íií

E PREFERIDA

S. PAULO!

??

27-29- RUA DA LIRERDADE- -29

ARTE BELLEZA — PERFEIÇÃO

AUTOPIANO $(^M]]if]yf|rT O REI DOS AUTOPIANOS

CELEBI1ES PIANOS : SCHIMMEL
F. L. NEUMANN - TRAUTWEIN
PREÇOS VANTAJOSOS

PRESTAÇÕES
DA PRAÇA

nneraíisação
cificação
lérapia a-4WHí

wRS** A.Ch»«es I
IPL^SpJe^^ R. Gonçalves Dias-SS-T 1

/<?/cAPSULAS AZUES\&\
ti DL |W 1

12 «CAMARGO MENDES" §

\ *rJS? TOÍPHWE. 7-0951 S'\ /

ULTIMA
CHAPÉUS PARA SENHORAS EM PALHAS MODERNAS

desde l^OOO ,„_

Abriu-se na Avenida
Rtingel Pestana; 19Í". uma
fabrica de CI-lAPE'OS pa-ra senhoras e meninas,
cujo fira é servir bem a
distinta freguezia em ar-
tigos modernos, de esme-
rado acabamento e por
preços ao alcance de
qualquer bolso.

Visitem as nossas
casas sem compromissos
de compras e vereis a
realidade.

CASA Mme. ADALGISA
Av. Rangel Pestana; 1U5

o 145 — Tel. 9-0372

CASA NINO
Travessa do Braz, n. 8

Tel. 9-1581 n

Temos para prompta entrega completo o variado sortimento
de formas em todas us côrcs.

Preços especiaes para modistas o revendedores.

RUMO B MAR 1

«p

Apresentamos uma va-
riedade de " jCVIuillotN ",
de Incompuravol belleza,
para senhoras, homens o
crianças. Toncas o Sn-
patos do borracha — ar-
tigo forto n em cores
modernas. Salva-vidas,
barracas, giiarda-Eóes c
mobilia desmontavel,
portátil, carrinhos, fer-
ramentus c brinquedos
próprios para areia o
jardins.

Artigos do esporte,
gymnastica o brinque-
dos originaes, s5o outras
especialidades da casu.

Grnmmopliones por-tatels, victrolas, discos o
agulhas das melhores
marcas.

Auxiliares attenoiosos
— Preços módicos —

^^tm\\m\\\\\\\\\m\\^^

§
(A maior ca:.a dc arti-
gos esportivos e de
brinquedos, gymnastica).
RUA LIBERO BADARÓ

n.os «8 o 6S-A
(antigos 17S -175)

IR 31 A OS FIGNER
& CIA., LTDA.

:<sssss^^ssÊmsu3!smBS^3mass3sssms*s

-... .Tendo recebido nm grande o bello sortimento do artigos
para verão, chamamos a attenção das Exmas. Famílias para
os NOVOS MODELOS para meninos o meninas.

BRINQU S
Importados diroctamnnte da Allemanha, acabamos ás)

rfeceber grande: c: variado sortimento cjue vendemos a preços
sem competência.-

RUA SEBASTIÃO PEREIRA, 30 e 02

APROXIMO AO LARGO DO AROUCHE)).
Telephone, 5-5062

17" I
2E233

"O iiULiy uj\ s/ujd-auiucriado pelo Sanatório São Paulo, visa aproveitar numa reali-
zação útil — o seu hospital para tuberculosos pobres — as
quantias destinadas ás coroas mortuarias.

Installoti para isso. á RUA DA QUITANDA, 18 (altos daCasa Frctin) um escriptorio onde recebe essas importânciasregistrando os nomes dos doadores em álbuns especiaes entre-
gues depois íi familia do fallecido.

Em vez das flores quo fenecem, dae, em memória dosvossos mortos, as moedas que faraó concluir as obras do Sana-torlo São Paulo.
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VNNUNCIEM EM tr O DIÁRIO" DE JAHU'
matutino do n-ando clroolacflo on» lonns ¦¦antlsta, tíoroesta e Doorodenu

PREÇO DE PUBLICAÇÕES

Na primeira pagina:
1 pagina . . ,., .

1|2 . ,, „ ¦.
l|4 ....
ANNUNCIOS MENO-

RES. por centímetro
de columna . . .,
Na segunda pagina:

1 pagina . .. ... ,.,

t|'4 . . ., -.,
VNNUNCIOS MENO»»

RES. por centímetro
d? columna . ., „,
Noutras paginas:

i. pagina . ... ,., {.-,
i,:

! NNUNCIOS MENO-
illia. por centímetro
•le columna . . ..

Uma vez
2505000
1505000
905000

35000

1805000
1005000

C5Ç00O

15000

1305000
805000
505000

5600

Ató
S vezes

2005000
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955000
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15200
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1005000
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RUA BARÃO oe.
£»A frAMAP/ACABA
N* /• Tmqar saia &
T£Ls l-SZO
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ELIXIR DE NOGUEIRA

CONTRA A SYPHD,IS
E SUAS TERRÍVEIS
CONSEQÜÊNCIASff;*suitc»,jp

MILHARES
CUKAÜÜS

O E

Grande Depurativo do Sangue
*FLOPES

Ensina. Gymnastica Bra-
sil Conjugada a senhori-
tas e Senhoras magras, e
Gymnastica Sueca áa Se-
nhoras gordas, todos os
dias das 7 ás 8 1|2.
Rua Victoria, 21 — Pho-
no 4-5271,

o»s-o«.<do«.*.t..»4><>$a$o«***<>**3!

ELOPES I
Ensina cortar sob medida e fazer ',

vostldoü relo methodo rápido do H.
Luulinor o O. Beog dando prompta a
alumna cm -20 u ao d:na. Paz tam-
bom todo o qualquer vestido que afrcíBUOzã desejar, o também corta

sob medida vcstldoa a pregos módicos.
Item Victoria, 21 — Phono 4-5271.

!***&*^o&<>««eo-»o©-0'0»*«<>»>o<?>Ov
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Preparada pelo Professor SARMENTO BARATA.

-•limmiimillllimilllllimmilll.l.üllUi; 
B? um medicamento Indis- ül!lllllliniilIlllillllltillllllllllllllllllll!llÍ

s. pensavel cm todas aa casas, ~
E pois ê o tônico dos adultos, ~

055£<3E£DOS
1 doOrie/sTl

$300
Tratar com a "EOJLECTIÜA" ou directamente com a gerencia —'alxn 60 — JAHU',
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Para T,rtaiR os szus cabsuos
ust:"HEN/lEORIErtT

EM4CÔRF.5 LUDOWIG"
mwfíA pupammtíVígltal,
cias Pharmacias t Drogarias
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PHOr-tCt 9-292S

_
s o alimento dos velhos e das »
E crianças. 5
E E* útil cm todos as moles- E
E tias depauperantes, taes co- =
E mo as grippes, febres typhoi- E

des, etc em todas convales- E
E cenças. E
E E' útil nas grandes fadigas E
E cerebraes; portanto, a todos ¦£
E quo dispendem grandes ener- E
E glas. E
E E* utll a todas as senhoras E
S quo amamentam, pois não bó E
E augmenta o leite, mas o tor- E= na mais forto. s
E E" utll ãs crianças fracas, E
E Ijmphaticns e rachitU-^i, por- E
S quo contém lodo e glyeero- E
E phosphatos. E I
S Braulio & C, Baruel & C, e S
E outras drogaria». Depositários: E
S Drogaria Sul-Amcrrlcra, llonju- ~

min Constant, 7 — S. Paulo. E"imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiim

AEscoia
mantém cursos pra»
ticos de Daçtylogra-
phla, Jorrespontíon-
cia. raohygraphia,
Contabilidade, la-
glez e IVrancez- —
Aula* diurnas v no-

[umas. — MatricuU sempre aber-
:-• — Taehygrapüia por corres-
lencla — Rua Josô Bonifácio, IS-fí

Paulo. 21 1928
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END. TELEG.: " D R O C E R '

SE'DE DA P. Q. R.
RADIO SOCIEDADE RECORD

GRAMMOPHONES, DISCOS, KADIO
DISTRIBUIDOR DA"THE CROSLEY RADIO CORPORATION"

FABRICANTES DE APPARELHOS DE RADIO E GELADEIRAS ICYBALL e da

Q. R. S. . •
FABRICANTES DE GRAMMOPHONES PORTÁTEIS, ELECTRICOS E MECÂNICOS

i GRANDE STOCK DE APPARELHOS DE RADIO E GRAMMOPHONES,
DISCOS DE DIVERSAS MARCAS /'f$

CE TECAS TARA MONTÀQEM DE APl-ABELIIOS ItECEl>XOItES E TltAJÍSMISSORCES. W
VENDAS EM PRESTAÇÕES

OFFICINA PARA CONCERTOS SOB A DIRECCAO DE HÁBIL TECHNICO.

1
i9

RUA SÃO BENTO, N. 39 tm
— Caixa postal, «801 3|

Phone: 3-15-18 9
 S. PAULO IH
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ÍAssím será süa casa, si'V. S.rfèves
tir seus tectos e paredes com Ceio
tex, o maravilhoso material iso-
lante que tâo surprehendentes re-
sultados está dando em muitos lo-
igares do Brasil.
\Com Celotex, os inconvenientes
áas estações são eliminados .com-'
pletamente.
•Âs paredes revestidas com Ceio-
tex impedem a passagem do frio
Jo calor e dos ruidos.
As habitações forradas >om Ceio-'
téx são seccas, confortáveis, no
inverno e frescas no verão..,
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INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY
RIO DE JANEIRO

ÍRUA SÂO PEDRO, 6 6
RECIFE

M. RIO BRANCO, 139
' ENDEREÇO TELEGRAPHIOO GERAL: INTERMACO

<!^|fe>

SÂO PAULO
RUA FLORENCIO OE ABREU, 152J

' PORTO ALEGRE „^i
•ÍRUA CAPITÃO MONTANHA, 12ll

FRONTÃO BRASILEIRO
RUA FORMOZA, N.° 3.-— Empresa: Fernandes & Comp., Ltda RUA FORMOSA, N." S

XI O. J líi ' DOMINGO, 21 DE OUTUBRO ,,__..,-,, HOJE
A'S

DOMINGO, 21 DE OUTUBRO . ^..
HORAS

:& SERÁ' JOGADO UM SENSACIONAL E MOVIMENTADO
Vg&j PARTIDO EM VINTE PONTOS

ENTRE AS VALENTES E PODEROSAS DUPLAS:

A*S 21 HORAS

SANCHES.-PRUDENCIO
ÉA-RESOLACONTRA

A'S 21 HORAS
FRONTÃO DO BRAZ

A'S 21 HORAS:

ffiff^PwiWK^T- ^T^fiMEIWtrjgW''*»

.c....... FORMIDÁVEL E EMPOLGANTE
PARTIDO EM VINTE PONTOS

SERÁ JOGADO ENTRE AS PODEROSAS E VALENTES DUPLASLARRÉ ICHASOC0NTEA WAiDEMAR-AGUINAGA I
CASA EM VILLA

MARIANNA
Aluga-se um lindo palacete,completamente novo, com 4 dor-

mitorlos, aalas de visita e jan-
tar, escriptorio, etc, e garage, á
ma Josô Antônio Coelho, 34. Tra-
tar á» nia 8 de Dezembro, n.° 12,
5.° andar, sala 11. - Tel.: 2-3880.

^?«?««???????^•«.©?????«?^?????^<>«.>>#^^$^.,

Í IU I e Braços ariif iciaes
lomínaes, Apparelhos

orthopedicos, Meias elásticas
Especialidade em Fundas sem mola

Instituto Orthopedico Brustkern |
RUA DAS PALMEIRAS, 109 — S. PAULO I

!^t^tt*j»!!^»^^*t*M!r^

PESCA
Sortimento completo ca
CASA DAS MIUDEZAS

Fratelli Dcl Guerra
Rua Florencio de Abreu, 125 a 131

TeleDhon.0 4-9142 -:• a. Paul
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HOS
Só mesmo com os "nossos "grandes recursos I

V i» que se pôde fazer tao vantajosos preços,('
}) 

' :aa> '  H;
i
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*-"¦* \\ i AI se^a em Pac^1,ona-?ens escuras, gran- IPÍm^^ -VlT *•

Mod. XI — CAMISA de popeline de finissi-
ma qualidade, padrão moderno em lis-
tas miúdas multicores ou fundo liso
de côr com pequena fantasia gênero
lista. Camisa c|2 coli. apenas por

Venha vêr nossas expo-
sições na vitrina para me-
lhor confrontar o valor
ua nossa offerta vantajosa

MOD. XII — PIJAMAS de corte amplo e
moderno em popeline de finíssima qua-
lidade em listas miúdas de cores diver-
sas ou fundo liso tle côr com pequena
fantasia gênero lista. Pijama bem
acabado, apenas por

SCHAEBLICH, 6BEET ft CIA. RÜA DIREITA, 16-20
— í

SALÃO NO CENTRO
'Aluga-se um optimo salão, com subsolo provido de caixa forte

e completas installações sanitárias, próprio para organizações ban-

carias ou grandes companhias, sito á rua Tres de Dezembro, n.° 14.

Tratar & mesma rua n.° 12. — Telephone, 2-3880.

OS DRS. BARBOZA DE RAKROS E
JARBAS DE BARROS S™ c«v£
SENADOR PEIJO', N. ?,7 (Prédio Itaqucré) — S. 

"Paulo.

\\'A

A comida do trivial nem sempre content
suficientes saes mincraes

Ipara manter boa saude e força.
Isso pôde ser supprido tomando o

XAROPE DE

ESJLi
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WO NACIONAL"
RIO DE JANEIRO

AJNNUNCIOS, ASSIGNATURAS
E VENDA AVULSA ,

© e cervi

m Representante: A. ÜERRERA

AVENIDA RIO BRANCO, 148
Telephone: Norte 2798

1,«'

JF1 !ffi* C* M. Í
RUA FORMOSA, 14 _»-. (Perto do Correio)

HOJE — DAS 13 HORAS EM DEANTE — HOJE

DE JANEIRO

GRANDIOSO FESTIVAL ESPORTIVO - DARÁ* INICIO A* REUNIÃO UM BEIAO PARTIDO EM 20 PONTOS,
ENTRE EQUILIB RADAS DUPLAS. .

Vi 16 horas, serü disputada uma empolgante QUINIELA DE HONRA, em 8 pontos, da qual participarão os exímio»

campeões da pela:

Mi Berto, ei ipiilMl) HUlgllBU)
POULES SIMPLES E DUPLAS. ^¦i

IA elite esportiva «requenta o Frontao Nacional porque nelle encontra conforto num ambiente selecto — Excsnente --bar»

Jazz-band americano

grande marca

atinh

JOCKEY
1." pareô — Prêmio "Importa-

çao Franceza" — 5:000$ — Dist.
1.609 metros.

.1 MaTltza ., *.: ;.: •,¦' i.-. 63 Wlos
„ Grillade . . . . ».: 53 „
2 Bey Yo San ... 53 >,;

2.' pareô — Prêmio "Inltlum"

•-- 4:000? e 300? — Dist. 1.609
metros.

1(1 Japurâ . . . . .
(„ Jocelyn ......
(2 Charit

2(:i Ta Bouche . . .
(4 Fructa do Matto

3(5 Embula . . .
Calicorre . • .
Defensora . .
Hulha Branca
Maleva . . .

(«
4(7

(S
(9

63
55
55
53
53
53
55
53
53
53

kllos

kilos

3 Calcutá . . ,
4(4 Tógs . . . ,

(5 Encantadora

49
53
49

4." pareô — Prêmio "Combina-
çao" — 3:500Ç o .7005
1.800 motros.

Pordita . .
„ Floreio . .

Iso . ...
Gabirla . .

4(4 El Pibe . .
(5 Iro ....

Dist.

53 kilos
65 „
54 „
55 ,,
55 „
55 „

3." pareô — Promlo "Experiên-

c»a» — 3:500$ e .700? — Dist.
1.700 metros.

5.» paroo — Prêmio "Excelsiòr"
— 3:000? e C00Ç — Dist. 1.800
metros.
1(1 Bastilha IV . ».» . 5R kilos

(„ Bataclan  58 „
(2 Quirato . .; .

2(3 Artista ...
(4 Docótô ...

3(5 Bôer ....
(fi Fox Simon . .

4(7 Zanzo ....
(8 Klatao . . .

Spearman . . .
Damo de France 53

3(3 Pizplrota .... 5G
(4 Fortuuio . . . . 53

4(5 Democrata III .* 51
(6 Fido 50

6 kilos

GRANDES CORRIDAS NO
««HIPPODROMO PAUUSTANO"

Domingo, 21 de outubro

PROGRAMMA OFFICIAL
Foscarina . . . . »>G kllos

Rio Claro II . . • 58 „

3(3 Solariéga ..-.»• B8 m

(4 Fougére .... - 48 », ,
4(5 Curumilla .. . • ¦•' *» '»

50
4S
58
48
54
64

Qambetta II
Sem Temor

52 kilos
54 .,

6.° pareô — Prêmio "Emula-

CS0» — 4:000? o 800? — Dist.
2,000 metros.

7." pareô — Frsmlo Clássico
"Josô " Guatkemozlm Nogueira"
— 10:0005 e 2:000Ç — Dist.
1.800 metros.

Huno ...... 55 klos
„ Halo ....¦...- 55 „

Kapurtála .... 55 „
Oallipoli 58 „

Tvololó ....:. 55 „

(6 Betty . 50

O primeiro pareô será realizado

âs 13 112 horas em ponto.

8." paveo — Prêmio '

sa" — 6:000Ç e 1:200?
2.200 metros.

Thebaldo .....
„ Reparo . .....

Guapo ......
Fragor 

4(4 Percy .......
(5 Solitário

¦Impren-
— Dist.

53 kilos
49 ,,
55 „
65 „
49 „
52 „

9." paroo — Promio "Consola-
çao" — 3:000? e C00Ç» — Dist.
1.G09 metros.

PREÇOS DAS ESTRADAS

ArcMbancaua '„„,.
lüavalüelros . 5S0OO
\Menlnoa . . . 8*000
(Geral . - . . 2$0<-0

NOTA <— Aa senhores nSo pa-
gam entrada.

Da estacSo da tus partírSo doto
trens para o Hippodromo, sendo -o
l" fis 12,50 e o 2° ás 14 lioras èm
ponto. — Preso tia passagei*» «-«
IDA e VOLTA. 1S00Ê.

EXPERIMENTEM? QUE NÃO USARÃO MAIS DE*
OUTRAS MARCAS ¦-- FABRICADA COM ÁGUA DA

SERRA DA TIJUCA

ENTREGA A DOMICILIO.; .

ATHAN & CIA.
RUA WASHINGTON LUIS, 42 PHONE: 4-7312

'4GUÁMNERÂU "CAXÃMBÚ*
ENTREGAMOS TAMBÉM A DOMICILIO EM DÜ*

ZIAS. - PEÇAM PREÇOS it

jiw-wJ-k-VaS"!
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Grandes manifestações popu-
lares ao dr. Marrey Junior

Preparam-se, em S. Paulo e Santos, imponentes demonstra-
çõefi de apreço ao candidato democrático á Prefeitura
desta capital

NACIONAL
A apresentação, pelo Partido

Democrático, da candidatura do
deputado federal dr. Marrey Ju-"nior á Prefeitura desta capital,'provocou e continua a provocar as
iriáis inequívocas demonstrações
de sympathia e apoio. O eleitora-

•¦ çlo;. ciemocratico, cujos represen-
tantes já a haviam consagrado
unanimemente em memorável
prévia, acolheu-a com o maior en-
thualasmo.. Em todas as classes
sociaes ella produziu significativos
movimentos de apreço.!\ "Os ataques que lhe foram feitos
péia imprensa assalariada e atra-
vés as secções livres de outros

.'jornaes, lograram a mais energi-"ca 
repulsa. O povo paulistano, nos

'tiltimos comícios democráticos,
disso tem dado as mais cxpressl-
Vas affirmações, acclamando o
Candidato democrático. Raras ve-
zes S. Paulo assistiu a um tão
empolgante movimento de opinião.

Ainda agora, nesta capital e em
íianlos, preparam-se grandes ho
rnenagens ao candidato democráti-
co á Prefeitura paulista. Em San-
tos, sexta-feira próxima, dia 2G,
serão realizadas uma grande ses-
são civica no Theatro Colyseu
iíar.tista e uma festa esportiva em
.süa-.-homenagem, sendo tambem
OISjQj-ecido, ao dr. Marrey Junior
urfi" banquete de, 100 talheres.

Em S. Paulo,' constituiram-se
diversas comrnissõe* populares,
com representantes de todas as
classes sociaes, afim de promove-
rem outras .manifestações que ao
dr. Marrey*' Junior, demonstra o
júbilo com. que foi acolhida a sua
candidatura.
AS COMMISSÕES POPULARES

Os membros dessas commissões
são os srs. Amador Bueno Aj íárál;
Luiz Gonzaga do Carvalho, José
Hottum .lun.or, Elias Lemos da
Silva, F. A. Carreiro, Rufino Ta-
vaa**»;-; Amil Güerab, João Coelho,
Renato Coelho da Fonseca, Luciá-
rio Vieira Neves. Oscar Dia3 do
Paea Leme, Álvaro Pereira de
Castro, Walfrido Wllkens, José
Sebastião líosa, Orlando Lambei-
lo Flprlpes Teixeira de. Abreu,
Nelson Serma, Irineu Rodrigues
Rosa, Gald.'no Pires', Manuel
Amancio Ferreira, Luiz Hãitz-
mann, José da Paula Badini, J. C.
Couto, Victorio Tacchi, .7. Medei-
ros, Junior, Domingos Pires Cor-
rêa, José Maria Antunes, João
Marcolino da. Silva, João Corrêa
de -Aguiar, Remo Roseí, Joaquim
de .Camargo Lima, José Augusto
do 'Moura, 

João da Cru.**: Ratti,
Carlpa Fuchs, João Ferreira Bue-
no, Lindolpho Carlos de Carvalho,
Julio, do Mello, Henrique Engel,
Eduardo Asbarh, Luiz Leite Oli-
veira, João Baptista Sallá, José
Lopes Marcondes, Amador Pires
Corrêa, Antônio Pires Corrêa So-
brlnho, Pedro Augusto Corrêa,
Mario Morza, Ângelo Devivittis,
Januário TngKatelló, Mario Mi-
gllari, (Jonsta-jfino Gregório, Fran-
cisco II. Lopes, Alberto Nicolau

Farah, Arlsdal Ferreira da Silva,
Francisco Moldero o Ângelo Mar-
tins, representantes das popul
ções de numerosos bairros da ca
pitai.

A COMMISSÁO CENTRAL
Hontem, reuniram-se as pes-

suas acima referidas, tendo re-
«olvido se constituísse uma com-
missão central, encarregada de le-
var a effelto, sob planos que se-
riam por ella estabelecidos, a
grande manifestação popular. Pa-
rá essa commissão foram eleitos
o.s srs. deputado Antônio Felicia-
no, dr. Nicolau Moraes Barros,
José du Paula Badini, dr. Thomaz
Lessa, José Barbosa do Oliveira,
Francisco Henrique Lopes, dr.
Henrique Bayma, dr. Marcos Mé-
lega, Ruy Fogaça, Dante Delman-
to, prof. José Hottun Junior, Luiz
Gonzaga de Carvalho o Oscar
Rossi. Foram eleitos secretários
da commissão os bis. Dante Del-
mante e Ruy Fogaça

A MANIFESTAÇÃO
Devendo o dr. Marrey Junior

receber em Santos, sexta-feira
próxima, grandes demonstrações,
promovidas pelo directorio demo-
cratico daquella cidade e por com-
missões populares, resolveu a
commissão desta capital determi-
nar que fosse a manifestação po-
pular feita, em S. Paulo, por oc-
casião tio seu regresso.

O dr. Marrey Junior voltará de
Santos no dia 27, ás 19 horas, em
companhia do deputado prof. Ga-
ma Cerqueira, que ora regressa da
Europa.

A's 17 lioras desse dia, reunir-
se-ão, as cnmmissOes populares,
os amigos, correligionários e sym-
pathizantes do candidato democra-
tico á Prefeitura du capital, nos
seguintes pontos, onde se realiza-
ráo importantes comlcI03 politi-
cos: Na praça da Republica, oa
moradores dog bairros: Consola-
ção, Butantan, Jardim America,
Òsasoo, Villa Cerqueira César, Sé.
Beila Vista, ci da cidade de Osasco.
No largo S. Paulo reunir-se-ão os
manifestantes da Liberdade, Villa
Marianna, Saúde, Cambucy, Ypi-
ranga. Na praça Marechal Deo-
cloro, os moradores da Lapa, Fre-
guezia do O', Perdizes, Santa Ce-
cilia. Na matriz do Braz, os mani-
festantes do Belemzinho, Moõca,
Braz, Penha, S. Miguel e Itaqué-
ra. Na avenida Tiradentes, em
frente á Escola Polytachnlca, os
provenientes dos bairros de Bom
Retiro, Santa Ephigenia e Stint
Anna. Em seguida formar-se-ão
cortejos, cuja concentração será
na estação da Luz.

As adhesões, de associações de
classo, estudantinas e proletárias
o as pessoaes poderão ser dirigi-
das aos membros da commissão
central ou uos seus secretários,
srs. Ruy Fogaça e Dante Delman-
to, á rua Quintino Bocayuva, 54
(Palacete das Arcadas), 3." an-
dar, sala 314; telephone 2-0'Í52.
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MOTOR
Atropelou e feriu gravemente um collega, indt» chocar-se

com outro automóvel
Cerca das 15 horas cio honiem,

r.a rua da Consolação verificou-se
uni duplo desastre do automóvel,
do qual sahiu gravemente ferido
un motoiista. O uuto-omnibus
causador do accidente, depois de
atropelar aquello homem, íoi cho-
eai"-sp violentamente com outro
auto que se achava parado, da-
mnifico.ndo-o.

O ATROPELAMENTO
Oceorreu defronte ao prédio n.

•10 daquella via publica. O auto-óa-
mlnhfte n. . 5.240, da Companhia
AntásçAica, dirigido pçlo motorls-
ta Joaquim Teixeira Marinho, ca-
íado.vresidente á rua Ipanema n.
72-A,--encarregado dn mercadoria,
parou naquelle ponto, onde Joa-
quim tinha uma entrega a fazer.

Quando pretendia atravessar a
ma,-cem duas caixas de cerveja,
o empregado . da Antarctica,. foi
apanhado pelo' auto-omnibus n.
Z&i, da linha "Pinheiros", condu-
.*r.*id.-> polo motorista Octavio Fer-
nandes do Oliveira, ficando gra-
.venicnte ferido.

..: O ENCONTRO
Talando . evitar o desarme,

vwat_s^ÊisBVÂT_t3itifaini'Btx!xat^_tKaxt
riiÃãí****;- ¦**•-'•[tri.
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-Aúo e racUion.
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CAI-iíU DA BICYCLETA
A'.*; It horas o meia de hontem,

na rua 18 de Maio, o ppéráriô
Vicente Da**.!, do 21 annos do ida-
ie, matador no prodio n. 7(1 da-
luella''yla ]>i*'oli,'a, cahiu do, uma
;i.'*yd].eí.i, quo montava, recebendo
leis 'íárlaientos contusos na ca-
Decair

Cojéorri.lo pola Âssistonclà, VI-
cente foi dc-pohj internado na San-
ta Casa.

A autoridade cíe plautão na
Central tomou cnuhecimento do
facto.'

(«j

ATROPELADO POR UM
AUTO

íjoatèm, na rua Voluntários da
'atria; "o 

menino Bruno, de 7 an-
,03 dèridacle, filho do José Iban-
:nto, '''iucrador á rua Pedro Vi-
¦••ntoplD, foi atropelado por um
..;to di numero ignorado, rece-
trndo contusões na cabeça, braços

O motorista causador do desas-
ro ovjxiilu-se, apus a mesmo,

•rio a victima removida para o
*.* to da Assistência onde foi me-
Içada. !

Octavio esterçou a direcção do ve-
hiculo para a direita, mas além, de
apanhar o seu collega do auto-ca-
minhão, foi chocar-so abrupta-
mente com o "Chevrolet" n. 8.161,
que estava parado.

Desso segundo desastre, feliz-
mente, não ha victima a lamen-
tar, pois o carro estava vasio. Es-
te 6 .que ficou bastante darnnifi-
cado.

A VICTIMA
Joaquim Marinho ficou em es-

tado desesperador, polo que, após
receber ligeiros curativos no pos-
to da Assistência, foi removido
para a Santa Casa.

O dr. Amando Soare3 Caluby,
delegado de plantão na Central,
que aceudiu a tomar conheçimen-
to do caso, fez deter o motorista
culpado, conduzindo-o para aquel-
la repartição. Ali, tomou por ter-
mo as suas declarações, instau-
rando o respectivo '.nquerito, 

que
proseguirá pela 4,a delegacia au-
xiliar.

Foram ouvidas tambem diversas
pessoas que presenciaram o duplo
desastre, nurrando-o á autoridade
da maneira acima.

CAHIU-DO AUTO-CAMI-
NHÃO

No largo do Cambucy, o opera-
rio Francisco Balsfegni' de 2-
aunos do idade, morador á aveni-
dã Lins de Vasconcellos, 200, foi
victima do uni accidente, quaudo
viajava em um auto-caminhão.
Cahlndo do vehieulo,. Francisco
BOfrreu forte contusão na rdgiãçi
o.reipilal, com otorrliagia es-
querda.

Spccorriddn pola Assistência, a
victima foi depois inti.rnada na
Santa Casa.

_".')
SUICÍDIO DE UM SAPA-

TEIRO
lia quatro annos que o sapatet-

ro Francisco Dl Pietro, de 29 an-
nos de idade, morador á rua Es-
pirita, 1*1, vem soffrendo de uma
moléstia incurável. Por isso, foi
obrigado a abandonar o serviço e,
atirado a um leito, dia a dia vi-
nha vendo aggrâvado o seu roal.

Hontem, pouco depois das 3.1
heras, desesperado cqoji a sua ir-
renicdiavel situação, Francisco DI
Piotro, tomando de uma garrucha,
com ella deu cabo da vida.

Avisada a poliria do oceorrido,
compareceu c.o local a autoridade
de plantão na ('curral, quo após
as formalidades legaes fez entre-
ga do cadáver á família. .

—C)
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O DIA
instltuirain-so dias paro. uma in-

finidado de eousas. Dia3 e perna-
nas. Foram lembrados os assam-
ptos mala trivlaes; até mesmo o
álcool foi motivo para uma sema-
na do bebedeira á farta. Mas niu-
guem se lembrou ainda de insti-
tüir o dia do Cigarro. Será um
dia em que toda gente fica obri-
gada a fumar, fumar muito, sentir
as delicias da nicotina, alçar-se
ás regiões othereas envolta em
fumaças deliciosas. Seria um dia
magnífico em que moçoilas gen-
tis, ostentando uma cigarrilha de-
licada, atravessariam as nossas
avenidas, accendendo aqui o ali
o cigarro ao moço dos seus af-
fectos.

A idéa está lançada o custa
pouco leval-a a effelto, uma vez
que o sr. Sabbado D'Angelo toma
a incumbência do facilitar a áçqui-
sição don cigarros, distribuindo
cheques em profusão, nas cartei-
ra3 de todas as marcas "Sudan",
conforme se poderá verificar da
grande lista qao 30 segue:

200? sr César Berloffa, rua Ja-
guará, *10 (Eom Retiro), cheque
n. 3.1S0, serio V. cig. "Sudan
Ovaes".

r.O?, Joaquim Martins, rua Car-
neiro da Cunha, 27 (Bosque da
Saúde), cheque, n. .ISÍÕ, serio Y,
cig. "Sudan Ovaes".

00$ sr. Fernando Prota, rua
Anna Nery, 2G (Cambucy), che-
que n. 271) serie Y, cig. "Sudan
Ovaes".

!õ0$ sr. Julio Rodrigues, residen-
to em Mailasky (E. F. S.), che-
que n. 297, serie Y. cig. "Sudan
Ovaes".

50? sr. Luiz Eacco Filho, re-
sidente em Bacharia, cheque nu-
mero 3.r>98, Serie V. cig. "Su-
dan Ovaes".

100$ sr. Antônio Venzon, rua
Bressor, 5G (Braz), cheque nu-
mero 2.3;>.':>, serie V. cig. "Sudan
Ovaes".

DO? sr. Antônio Iniia Pecora,
rua João Antônio do Oliveira, sem
numero (Mouca); cheque n. 367,
serie Y. cig. "Sudan Ovaes".

fiO? sr. Ablüo Codinho, residen-
te no Alto da Serra (S. P. R.),
cheque n. 704, serio Y cig. "Sil-
dan Ovao3".

50? sr. Américo Medeiros, nia
Vergueiro, sem numero, estrada
(Villa Marianna), choque n. 71G,
serie V. cig,. "Sudan Óvaes"..

no? sr. Aniclo Marslcánõ, rua .
Tabor ri. 101 (Ypiranga', cheque j
n. 7.18, serie* i*. cig. "Sn'1'in 

j
Ovaes".

r,0? sr. José Cardoso de Sá, rc-
sidente om Pirahy (Esti do Rio), [
cheque n. 1.779, serio V. cig.
"Sudan Ovae3".

00? sr. Antônio Gomes, rua Ma-
ria Marcolina, 10D (Braz), che-
que n. 348, serio Y. cig. "Sudan
Ovae:.".

200? sr. C. Veigas, rua Inde-
pendência, 19 (Mogy das Cruzoa),
chequo n. .'1.I40, serie V. cig.
"Sudan Ovaes".

íóO? sr. Léo Oborhuber, Villn
Monumento, 2 (Ypiranga), cheque
n. '154, cerio Y. cig. "Suciuil
Ovaes". ff

!Õ0? 3r. Imperador Manool Lou-
renço, rua Almeida Lima, 279
(Braz), chequo n. 450, serie Y.
cig. "Sudan Ovaes".

fiO!"* sr. Rogério Martins, rosl-
dento cm Campo Largo, cheque

3udan"5n. 1.540, serie V.
Ovnca".

50? sr, Matheus Ré, rua 21 de
Abril, ÜG (Braz), chequo n. 74*1,
serio Y. cig. "Sudan Ovaes".

GOS B. Soares Rodrigues, run
Brasil, 404 (Catanduva), cheque
n. 700, serio V. cig. "Sudan
Ovaes".

DO? sr. José Lopes, n:a dos Tri-
lhos* n. 70 (Moúcã), cheque n. 439
serie Y. cig. "Sudan Ovaes".

CO? nr. Sebastião Leito, residen-
to cm Rio Claro, choque n. 457,
serie Y. cig. "Sudan Chie".

300? sr. Jncoraino Florio, lar-
go do Cambucy, 49 (Cambucy),
cheque n. 2.350, serie V. cig.
"Sudan Ovaes".

50? si*. Affonso Loceli, rosidenle
om Poá (13. F. C. B.), cheque
n. 38, serie Y. cig*. "Sudan Chi.".

50? sr. Benedicto T. Campos,
rua José Antônio, G2 (Atibaia).
cheque ll. 293, serio Y. cig. "Su-
dan Ovaes".

100? sr. Hilário Ferrari, rua
Ruy Barbosa sem numero (Sal-
to), cheque n. 2.352, serio V. cig."Sudan Ovaes".

50? sr. Francisco Paulo Sirao-
ne, ma Santa Clara, 20 (Soroca-
bana), cheque n. 8, serie Y. cig."Sudan Ovac.i".

50? sr. Sylvio T. Zudlcà, resi-
dente em São Roque (R. F. S.),
chequo n. 299, serie Y. rig. "Su-

1 dan Ovaes".

A MAIOR TRAGÉDIA DO ANNO
-c*)---

Os irmãos de Maria Mercedes chegaram
liontem a São Paulo

ê e Esther Féa relatam ao Mario Nacionab a grande dor que
lhes causou a horrorosa noticia — Os maus antecedentes

e os manejos criminosos de José Pistone

Josi

no trem das 4,47 horas, tendo par-
tido em companhia dos mesmos
um agente de policia.
A CHECADA A ESTA CAPITAL

A's 18 e 30 horas, chegavam á
Estação da Luz, Esther e José Féa,
ciue viajavam em companhia de
úm inspector de policia e oram es-
perados por funecionarios do Ca-
binete do Investigações.

A noticia da chogada dos ir-
mãos da victima não era conheci-
da nesta capital e não chamou por
isso a attenção publica.

Além dos funecionarios da poli-
cia, alguns jornallKtas os espera-
vam.

Foram conduzidos immediata-
meuto para o Gabinete do Invés-
ligações, onde aguardaram a che-
gada da autoridade, que está pre-
sidlndo ao inquérito, dr. Carvalho
Franco, o que só se verificou ás
2p 1|2 horas.

liontem mesmo, deveriam pre--
tar declarações, mas, devido ao
cansaço proveniente da viagem e
ao estado do abatimento em que
se encontravam, ficou resolvido
que só amanhã, ás 13 hora3, pres-
tarão elles o seu depoimento á po-
licia.

Kntretiveram entretanto, com a
autoridade e com os representan-
tos da imprensa, uma ligeira pa-
lestra, cm ciuo repetiram o que já

I acima dissemos e ainda revelaram
outros detalhes interessantes, que
farão luz sobre o horroroso crime.

Ambos mostraram-se acabru-
nhadoa e visivelmente emociona-
dos, e quando a autoridade, fez
menção de abrir a gaveta da sua
secretaria, para lhes mostrar uma
carta criminosa, Esther teve um
movimento de horror, pensando
naturalmente, que o dr. Carvalho
Franco lhe ia mostrar alguma

j photographia da sua irmã assas-

AGGREDIDO POR UM
VIZINHO

Em sua residência, á rua Bue-
no do Andrade, 35, o operário
Francisco Aurélio, de 35 annos de
edade, foi hontem, ás 18 horas, .por
motivos que ignora aggredido a
soecos pelo seu visinho, Vicente
Delfino, morador no prédio n. 63
daquella nia.

A victima foi medicada na As-
sistencia e a seguir prestou dc-
claraçôes á autoridade de serviço
na Central, que fez instaurar in-
quérito a respeito.

Mai3 um capitulo de dflr que se
abre em torno da horrorosa tra-
geclia da rua Conceição. A popu-
lação da nossa capital, quo se
sentiu abalada com os detalhes do
grando crime o c;ue ficou revolta-
da com a sanha .sanguinária de
Josó-Pistone, pode perfeitamente
calcular a dôr da pobre mãe e
dos irmão» da desditosa Maria
Féa Mercedes. -.

Num modesto lar do Buenos
Aires, á avenida Castafiãres,
120!)', viviam felizes, a viuva Vit-
leria Lazzarini o sous dois filhos
Esther e Josó Féa,'que muito; em-
bora sentissem saudados da filha
ausente, acreditavam nasua feli-
cidade, porque isso erao que lhes
revelava as suas-cartas. Uraa pe-
(lueiiiná desconfiança persistia,
porém, sempre .no espirite de Es-
ther. . '. 

',"

Quando as primeiras noticias da
tragédia chegaram ao recesso den-
se lar-, mergiilhando-o cm profun-
da dOr, passado o primeiro mo-
mento, misto dc surpresa, do. re-
volta o (*',o immensa magna pelo
Iristeflm da pobre Nina, uma só
Idéa se apoderou do espirro dos
dois jovens irmãos: vir ao Brasil,
sentir nas prova3 esmagadoras, a
veracidade da trágica -.íotlcila, vêr
o túmulo daquella pobro hiartyr
o confundir o bárbaro criminoso,
que ainda tentou enlamear a mc-
moria da sua pobre victima, re-
velando á policia, aos seus julga-
dores e ao publico, a vida dissolu-
ta e desressrada do .losé Plstono;
quc nunca mereceu confiança dos
parentes da sua mulher, que so
manifestaram contrários ao seu
casamento o só nello consentiram
para não contrariar Maria, a po-
bre criança, quo eonfiadar/ientc
lhe havia entregue o seu cora-
cão.

— Ha quinze dias quc'soffre-
mos a.mais terrivel da.s dõrc> o lá
ent üuenos Aires, ficou a nossa
pobre mãe, que só não morreu,
porquo essa nao eia a vontade do

Deus, — disse-nos liontem — Es-*
ther Féa.

A VIAGEM DA DOR
Resolvida rapidamente a via-

gem, embarcaram no dia 15 -. dç>-
corrente, ás 0 1|2 horas, em Bue-
noa Aires, no navio hes;)-.nhoÍ"Cabo Palss" com destino aoi
porto de Santos, onde atracou
hontem, ás- 12 lioras, em freijte
ao armazém 1-1 das Docas.. ',*'''

Logo apó3 a chegada do navio;
c. "Diário Nacional" por um "toúy
do force" da reportagem, conse1;
guiu obter dos irmãos da infeliz
victima de Pistone, algumas pala-
vras.

A senhorita Esther Fóji, que
conta 27,'annos do idade, artista
lyrica-de profissão, trajava rigo-
roso luto. Sympatbica de physio-
nomia, cUrra, do olhos azues a
cabeilos castanhos, ligeiramente
curada, Esther ó uma moça boni-
.ta, de porto esbclto o elegante'.'

Exprime-se em italiano e em
castelhano corretamente, 'conhe-*
cendo algumas palavras do portu-
guez, já tendo estado em varla3
cidades brasileiras, em "tournée"
de companhias lyricas. Recorda-se
de haver cantado na Bahia, .aõ
illo e em Porto Alegre. Não co-
nhecla, porém, Santos, nem S-»
Paulo. Tinha os olhos marojadba
de lagrimas, denotando haver
chorado cm toda a viagem e quei-
xava-so do grande cansaço e for-
tes dores do cabeça. .. .

O sou Irmão José Féa, que tém
actualmente 25 annos de iilado,.

•sendo solteiro, ó natural de Ca-
uelll, ira Itália, terra natal tam-
bem das suas irmãs Esther e Ma-
ria.

Admivamo-nos quando vimos, a
figura de Josó Féa, que trajava
terno preto, paletó e calças, sem
collete, gravata da mesma côr e
camisa clc listas brar.cia e pretas.

Ao contrario . da photographia
estampada pelo jornal carioca "A
Noite", que mostrava urn indlvi-
duo de longos bigodes, rosto cheio

e apparencias de um homem de
quarenta annos, José Féa é franzi-
no, de feição miúda, claro eum'
tanto corado.-'""Mostramos o exemplar do jor-
nal, que Unhamos. em mão, e tan-
to elle e, como a irmã, nos affir-
márám que aquellas photographlas
rião eram as suas. O correspon-
dente do jornal carioca em Buenos
:Aires passara-lhe um "bluff"...

• José Féa tinha tambem oa olhos
.vermelhos de 

"chorar, e queixava-•'se de cansaço. Exprime-me em
bom castelhano e em italiano, mas
ignora o portuguez.
PISTONE JA' ESTEVE PRESO

EM BUENOS AIRES, AFFIR-
MOU-NOS JOSÉ* FE*A

Segundo o qúe nos affirmaram
José Féa è sua irmã, elles í não
realizaram esta viagem a chama-
do ou a pedido da policia mas,
sim, esclusivamente para verem o
lugar em que sua desgraçada Irmã
foi sepultada. Achando-se aqui, fa-
i*ãb, no entanto, á policia, algumas
declarações importantes sobre os
antecedentes do criminoso .e, sua
jvida na capital platina.' 

Podemos adeantar que as de-
claraçôes que os dois irmãos da
rdorta ifarâo á policia paulista nâo
vem mais dò que reconfirmar o
que o "Diário Nacional" tem es-
cripto sobre o cynico criminoso,
Isto é,:ser elle um typo de galeria
lombrosiana perfeitamente cara-
ctcrlzado.

Dc facto, tanto Esther como Jo-
sé Féa afflrmaram-nos que Pisto-
ne, em Buenos Aires levava a mais
Irregular e suspeita das existen-
cias tendo sido mesmo' condemna-
do a um anno de prisão por crime
de "chantage", cumprindo metade

¦da pena o sendo solto, afinal, con-
;diccionalmente.

À familia da desventurada Ma-
ria Fèa'— dissè-nos José'—1 era

¦absolutamente contraria ao casa-
mento desta com Pistone. Tama-

¦ nha, porém, era a paixão do Ma-
Iria por aquelle quo mais tarde

:e#jleijf^

devia ser seu carrasco, que aCií-
bou consentindo.

— Muitas vezes — disse-nos
Esther, com os olhos razos dc
pranto — eu tive o presentimen-
t- de que um infortúnio iria aoou-,
tecer á minha iufeliz irmã. Plsto-
ne sempre mé causou a peor das
impressões. Causavam-mo espécie,
sobretudo Certos: característicos de
delinqüência perfeitamente obser-
vaveis em suas mãos — as mãos
que assassinaram a minha pobre
Maria! — e cm sua conformação
craneana.

E muitas vezes, sob essa estra-
nha impressão, .aconselhei, suppli-
quei Maria que desmanchasse
aquelle casamento.

Do nada, porém, valeram as
minhas supplicas, como, de resto,
as de todos-da família. O amor
cegava completamente, a minha
pobre irmã.

O EPISÓDIO DA NAVALHA
Para José Féa, Pistone nutria

de ha muito intenções sinistras
contra Maria Mercedes. E contou-
nos a propósito um incidente bem
significativo. Um dia,' appareceu-
lhes Pistone em casa com uma na-
valha de barba entre as mãos. O
facto causou surpresa entre as
pessoaa da familia porquanto era
sabido que Pistone não se bar-
beaya, com receio de ferir-se. Jo-
sé pediu-lhe com insitencia a ar-
ma quo lhe foi recusada. Ao ca-
bo, depois de uma verdadeira lu-
ta," seiripre' conseguiu arrebatar
daü mãos do cunhado a terrível
arma.
COMO SOUBERAM DO CRIME

José Féa só tevo conhecimento
do crime de quo sua infeliz irmã
fora victima, por intermédio de
um amigo quo lhe mostrou um
jorUar platino onde se .fazia a des-
cripçâo -do "crime da mala".

A noticia prcduzlu nelle como
em toda a famUla o mais tremen-

.do. choque.-. .• . . ,
O 

'RECONHECIMENTO DOS
DOIS IRMÃOS

O "Cap Paios" recebeu a visita
da Policia Marítima de Santos, rc-
presentada . pelo cap. Murat, . ás
10, e 00 hórap. IFeitq ,o. reconheci-
mento cios dois irmãos, este func-
cionário cqmmunicpu-so -logo. com
ó majórVíctor Barbosa que pouco
depois se dirigia ao cáaes de des-
embarque. . . .. .- .

José. e Esther ..ffáa, embarcaram
hontem mesmo para esta capital,

sinada.
MARIA MERCEDES ERA DI-

Pl.OMADA EM MILÃO
Maria Féa Mercedes, a pobre

victima, conheceu o seu carrasco,
quando viajava sosinha no "Cap
Polônio" com destino a Buenos
Aires, onde era esperada por sua
familia.

Acabava cila de terminar o cur-*.
so do plano no.Conservátoric de
Milão, pois os seus pães, embora
pobre3, faziam s.tcrificics pela edu-
cação dos filhos. Passageira de 8,á
classe, foi procurada pelo seu con-
terranoo José Pistone, que a cumu-
lou de gentilezas, fazendo-a pas-
sar- para a 2,a classe, pagando a
dlfferença dis passagem. Tinha em-
barcado em Clenòva cm .15 de de-
zembro de 1920.

j — Um dominga foi José Pisto-
he á iios3a casa, diszt-nos José
Féa. Regressava de Jíiontovidéo e
eslava todo sujo, dizendo quo ha-"via 

sido roubado. Eu ignorava que
èlle fosse noivo de minha irmã.
. Acreditando nas suas palavras
o sabendo-o nosso conterrâneo,
vesti-o da cabeça cios pés e meu
pao mandou um telegramma á Ita-
lia, solicitando dinheiro ú sua mãe,
tendo ella enviado 20.000 liras.

Depois de satisfeito os seus de-
sejos desappareceu e só muito
tempo depois tornou a voltar. Pro-
hlbi então minha* irmã de encon-
trar-se com elle, maa Buenos Ai-
rea, cidade'grande, favòrecla-os. e
ella conseguia continuamente illu-
dit* a minha' próhünrrão passean-
do em .sua companhia. ..."Em fins de fevereiro, casaram-
se, apesar da noasa má vontade.

OS SIEIC3 DA FAMÍLIA
O máu genio. do .José Pistone, a

sua attitude dúbia p pouco séria,
a ambição do dinheiro geraram a
desconfiança ,e , a. n_á. vontade no
seio da familia de ciaria Mercê-
des. 

' 
. 

' '

Sabiam, alem disso, que toda a
familia delle era mal vista em Ca-
nèlll, por questões de dinheiro.

Consummado, porém, o casamen-
. to, trataram dc harmonizar as cou-
sas. José Féá desembolsou mesmo
importâncias necessárias á viagem
e '&. hospedagem dos recem-casa-
dos em suá viajjcm n Europa;

À VERDADEIRA CAUSA DO-. .CRIME .
Já .não resta a- menor duvida

quo foi o dinheiro a causa única
do bárbaro crime. As briga3 com
a mulher se Buccodiám amiude em
razão de se oppór esta aos mane-

jos criminosos de José Pistone.
Nos dias 2, .*) e *í, teve brigas con-
tinuas com a esposa, terminando
por assassinal-a na luta quo ella
travou.

Ao falsificar a carta attribuida
á sua progenitora, José Pistone
tinha o intuito de lesar os nego-
ciantes Francisco Pistone e Gras-
so, aos quaes pretendia illudir. Foi
igualmente José Pistono quem fitr-
tou as '1.000 liras, ciue depois so-
licitou de sua esposa, dizendo que
em seu poder deveriam se encon-
trar 1G.000 lira3 o não 12.000.

Como esse dinheiro havia sido
depositado na Casa de Francisco
Pistone cm nome da sua mulher,
o criminoso quiz obrigal-a a reli-
rar a quantia, ao que ella so ne-
gou.

Maria Mercedes, que já então
andava acabrunha.da com os ma-
nejos do marido, começou a onero-
vet* uma carta á progenitora ch.*
Jnsõ Fistono, que o marido aur-
preéndeu e impediu quc fosse ou-
viada.

Essa folha do papel ficou em
poder da policia o na outra folha
Pistone obrigou Maria Mercedes a
escrever uma carta á familia de'.-
Ia cm quo on aconselhada a quenão viessem a f*. Paulo e queagora foi entregue á autoridade,
pela irmã da victima.
OUTRA CARTA REVELADORA

Maria Mercedes, alma cândida,
esposa devotada, ora lambem fi-
lha e irmã carinhosa, o lombrari-
<-)-se dos rrcus parentes distantes,
escreveu uma carta, cm que lhc-w
dizia que S. Paulo era uma boni-
ta cidado, grande, de muitos ro-
cursos o que elles poderiam vir
para esta capital, Esther traba-
lhari.i como artista e José teria
opportunidade de arranjar urna
collocação.

Pistone, .o .homem mysterioso e
mau, sabedor do quo Maria Mer-
cedes escrevera essa carta, ficou
posses::;, o obrigou-a então a en*
viar a seguinto missiva:"Querido José:

José me disse que já mandou a
passagem para cjue viesseis paracii.

Não eleveis illudir-von e peço
para não vir poi* emquanto.

Náo poc3o deixar de vo.s avisar.
Escreverei mais detalhadamente e
mo explicarei melhor.

Um grando abraço. .— Maria."
A ESTADIA DOS DOIS IRMÃOS

.. NFSTA CAPITAI,
Esther o Josó Féa, que ficaram

hospedados na.capa do sr. Aldo
Fannotie, á rua Barra Funda, SS,
permanecerão nesta capital o tom-
po necessário aos esclarecimento*
quo a policia necessitar.

A autoridade fará, ainda, a en-
traga aoa dois irínãon dá dosdl-
tosa Maria Féa Mêrcfedeà, clã* maia
que se encontra om' poder cia po-
licia, contendo roupas brancas e
bordados quo porteneeram á pobro
victima do Josó Pistoae.

A LOTEI'IA DO NOSSO
ESTADO. DENTRO DO NOS-
SO ESTADO, DENTRO DE
POUCAS HORAS, LANÇA-

RA' O SEU PLANO DE DOIS
MIL CONTOS *

Será o p.coniGcimento ciihrn-
nante na vida lnterica da cida-
de, na.próxima semana, o l-rr.-
çamento'dò plãn.ò do doia mi]•.oiitoa da'loteria do nosso Es-
tildo, quê será extrahido eni
dezembro,-.nas fostas, numa
emissão de í) milhares apena:;.

—. __(*)
FERIU-SE QUANDO TRA-

BALHAVA •
O operário José.Gil, do "S an-

nos de idade, casado, residente* nà
estação do. Rio Orando, ila S.
Pánio Railway, quando trabalha-
va, hontom, ali, foi victima de um
desastre. íjendo Qttingldo na mão
direita, por yiia bloco do pedra
que se desprendo.u,. Gil sbffrètti
além de um ferimento contuso,-
esmagamènto de uin dedo daçuol-
la mão. , . . ,-'/{¦-

.Transportado para osta'capital,
foi medicado na Assistência o in-
ternado a seguir no iíospif.Tjl Sa-
maritano. . ¦". -. '?' ** - "'¦ ¦'
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