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Chefes do governo em palestra
Stressemann, talvez o esta-

dista, germânico mais em evi-
dencia nestes últimos tempos,

STRESSEMANN

encontra-se, actualmente, em
terras da llespanha, onde foi
ter a pretexto de visitar a ex-
posição de Sevilha.

Todos estamos propensos a
acreditar na veracidade da af-
firmativa, mesmo porque a ele-

gante cidade castelhana, trans-
formada no momento em mer-
cado do mundahismo univer-
sal, lem sobre si convergidas
as attenções do mundo todo,
mesmo das mais destacadas
personalidades políticas e ad-
ministrativas de todos os pai-
zes.

Não se limitou, poróm, o
ministro das Relações Extèrip-
res do Reich cm -visitar a mos-
tra Internacional do Sevilha:
demorou-se, em Madrid, numa
conferência do mais de uma
hora com Primo de Rivera, di-
tador unico dos domini-os do
Afrouso XIII.

Que teriam tratado os dois
ministros?

As relações do amizade entro
1 a Allemanha e a Hespanha

sempre estiveram bastante so-
lidas, não se estremecendo
nem mesmo durante a confia-
graçfto. Dahi o poder haver um
qualquer entendimento entre
os d-ois povos, principalmente
polo facto do não fallecer con-
fiança entre as partes.

Mas, tambem, pode ter sido
uniramente uma visita de ca-
valheirismo, prolour .la por dl-
latado espaço de tempo com
«ma palestra deveras agra-
davel. ..

SYSTEMAS MEXICANOS

I

Facio grave oceorrido no Fórum Civil — Sempre a gente do P. R. P.!
No dia dois de maio deste anno, o dr. Laudo de Camargo, nova cei*tidão, passada pelo mesmo escrivão de paz da villa de

juiz da l.a vara civel, recebeu, da Directoria de Justiça da S. Bernardo e offerecida pelo reclamante. Não tinha, pois, ao
Secretaria da Justiça, a communicação de haver sido acceita, tempo da inscripção, como ainda não tem, os 21 annos. Quer
pelo governo, a desistência apresentada pelo sr. Antônio de isso dizer que elle conseguiu que o escrivão dc paz lhe adian-
Moraes, da serventia vitalícia do cargo de escrivão do juizo tasse um anno, na sua ainda curta existencia mas já tão pro-
de paz de Ribeirão Pires, districto do municipio de S. Ber- picia a um largo descortino no exercicio de um cargo de fé
nardo. publica. O dr. Laudo de Camargo fez o que se esperaria da sua

Cartório vago ou cartório criado é cartório dado... De fa- «••» integridade moral: — annullou a inscripção, demittiu
cto, a politica do sr. Saladino Franco exhibiu desde logo Jt>a° Baptista de Oliveira Lima do exercício interino do car-
candidatura de um pimpolho do sr. Quirino Baptista de Oli
veira Lima, provecto auxiliar daquelle desabusado chefe per-
repista. Era o sr. João Baptista de Oliveira Lima, a quem o
dr. Laudo nomeou para o exercicio interino do cargo, até o
seu provimento effectivo

go, nomeou, em seu lugar, o sr. Humberto Menato e mandou
remetter os papeis ao Juizo Criminal para que fôsse apurada
a responsabilidade por tão grave facto.

Ahi está em que dá o vêzo das falsificações. O escrivão
de paz da villa de S. Bernardo terá de explicar por que forne-

arrolado vôo do «Pássaro
»

Expedido o edital de concurso, inscreveu-se o sr. João ceu a certidão dc que consta o imsdmcnto a dois de março de
Baptista de Oliveira Lima, juntando os seguintes doeu- 1908 Quando elle se deu um anno depois. Se agiu de boa ou

1 de ma fe ou se foi apenas um negligente, admittida a hypo-
1)' Certidão «trahida a 15 de maio deste anno, pelo these d? escre/er °. ««e °u.trem ,he 
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escrivão de paz da villa de S. Bernardo, de que o candidato <l.ue se *™»$ ™ais ™flcl1 
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nascera a dois de marco de 1908, estando o registro lançado df. »« documento sabidamente fa so e n nguem mais^do.que

i m * et mo i í- .. ,. i -. clle, alem de seu pae, teria melhor conhecimento da falsidade.sob n. 57 a fls. 10.3 do livio n. 15; ¦¦ -v^,:,; Aq - 
^m j denundante> todavia nâo advirá benefi.

2) Attestado de que freqüenta assiduamente o Tiro de do a]gum. Candidat0 ao cartório, jamais obterá nomeação,
Guerra n. 34, de S. Bernardo, e folha corrida. porque o coronel Saladino imporá o seu candidato. Deveria

Ficou designado o dia 12 do corrente para o exame. De- ter feito a sua inscripção em tempo e hoje seria forçosamente
veriam servir de éxaminadores o dr. l.o promotor publico 0 escrivão. Perdeu o prazo e perdeu o emprego. Caso seme-
o serventuário do 2.o officio do civel. Ihante passou-se aqui, ha alguns annos. O governo quiz pre-

Estava fadado, porém, que as cousas não corressem as- miar os incansáveis e relevantes serviços públicos do depu-
sim tão facilmente. O sr. Benedicto Abreu Freire, que, ha tado César Vergueiro com um cartório, de optima renda, o
largo tempo, serve no Fórum Civel, candidatou-se ao lugar, do Registro Geral da 4.a Circumscripção, criado "ad-hoc". O
não requerendo, ao que parece, porém, a sua inscripção den- sr. César, bacharel em direito, não sabia ser necessária a ins-
tro do prazo legal. Para alguma cousa, todavia, serviu a sua cripção em concurso, ou, se sabia, esqueceu-se de requerel-a.
intervenção: — um optimo serviço publico desmascarando Como todo o mundo estava crente de que o cartório lhe ca-
concorrente inscripto que, sendo menor, offereceu, entretan- beria, mesmo sem exame devido ao brilhantismo com que ob-
to, para prova dc maioridade uma certidão falsa! teve o diploma seientifico, ninguém mais tratou de insere-

O sr. João Baptista de Oliveira Lima nasceu realmente a ver-se. Conseqüência: — foi aberto novo prazo para o concur-

O México parece ter mesmo
a triste sina tle viver no noti-
clario tl-as jornaes com casos
terríveis c violentos.

Ora 6 o assassinio de um po-
litico do nomeada, ora é um
movimento subversivo contra
ophemeros poderes constitui-
dos, ora conspiratas e fuzila-
mentos.

Não tomos nunca, quando de-
paramos eom o nome do paiz
irmão encabeçando uma noticia
de qualquer periódico, o pra-
zor do uma leitura amena ou
pacifica. E' sempre quasi que
invariavelmente, um facto bru-
tal.

Nasce-nos, com isso, assim
uma espécie de prevenção con-
tra os governos da infeliz Re-
publica do norte, quo denotam
uma acção torva ou violenta na
solução de suas pendências po-
liticas internas.

Não que nos consideremos
das mais felizes criaturas nes-
te terreno. Temos, por aqui,
tambem violências e desman-
dos. Ilha das Cobras e Cleve-
lândia são dois nomes que
apavoram, mas nunca ouvimos
falar, com publicidade semeeri-
monlosa, em fuzilamentos sum-
n:arins e em massa. Se os pra-
ticara, é ás escondidas...

Lá, nSo. A cousa (•¦ ás esran-
caras. Ainda agora foram pas-
sados pelas armas vinte robel-

PORTES (ilí<
ien, inclusive um guneral de
nome Romero, somente por que
haviam praticado o delicto de
atacar um trem do tropas fede-
raes.

E', sem contestação, severi-
dade em excesso, principalmen-
te tendo-se em conta as pro-
messas de paz do presidente
Portes Gil.

ilevancancao vôo bòntem da Terra Nova,
on aviadores francezes aifingiram, com dois de março; o nascimento está registrado no livro n._15 a so e afinal o sr. César Vergueiro abiscoitou o excellente car-

desvio da rota, a costa hespanhola fls. 103, seb o n. 57, mas não em 1908, sim 1909, conforme torio.

V AVIÃO MUDOU 1 E DIRECÇÃO
NOVA YORK, 14 (H.) - • O va-

por "Rochambeau" commu icou, ás
2 horas, á Companhia Transatlan-
tica, uma mensagem mais ou me-
nos mutilada, informando que o

MINISTRO
Está de velas para o norte, sin-

O INTERESSE QUE O REIDE
DERPERTOU EM PARIS

PARIS, 14 (H.) -— Milhares e
milhares de pessoas aguardaram
no Aerodromo de Le Bourget, até .

„ „ , , , alta noite, a chegada do "Pássaro grando neste instante aSYas b*"
avião "Pássaro Amarello", pilotado Amarèuó» hianas, o pesado "Minas Geraes ,
por Assolant e Lefévre, mudara de Q arredores e o campo estavam q"e leva em seu bojo rotundo, go-

fee ricamente illuminados. O poten.
te holophcte do Monte Valeriano

restea de luz, girando em todos os onde conseguiu triumpliar sobre

sentidos. De vez em quando, fogos
de artificio subiam no espaço.

Quando os megaphones annun-
ciaram a descida do apparelbo, per-

sando ferias de descanso, o at
mirante Pinto da Luz, vencedor

projectou na escuridão a sua vasta d° .ultimo pleito no Clube Naval,

direcção, encaminhando-se para as
ilhas dos Açores.

TUDO BEM A BORDO
NOVA YORK, 14 (H.) — Quan-

do navegava a 3.400 milhas a nor-
deste dos Açores, o "Ile de Fran-
ce" radiotelegraphou para a esta-
ção de Niagara, informando que ti- lcillll„ ,„ „_.
nha captado, ás 6 horas da manhã, tlT'de"santander,"ouviram-se "hur-
uma mensagem de bordo do Pas- ra£.„ entusiásticos e gritos de ale-
saro Amarello", em que se annun- 

gria
ciava que ia tudo bem a bordo. Qg* pnes e a roiva de Lefévre e a

NOVA YORK, 14 (H.) O famüia de Assolant, reunidos no"Commercial Cable" acaba de rece- Aerodromo> nã0 escondiam a inten-
ber um despacho, em que se an- ga alegria que os invadia e rece-
nuncia que, ás 14 e 45 minutos, foi beram com em0ção as felicitações
avistado, a 200 milhas da cidade do do3 circumstantes que se precipita-
Porto, um avião que se dirigia pa-
ra o continente.

Presume-se que esse apparelbo
seja o "Pássaro Amarello".

O "LACONIA" AVISTOU O
APPARELHO

LONDRES, 14 (H.) — O vapor

rom sobre elles ao receberem a boa
nova.
ESPERADOS HOJE

EM LE BOURGET
PARIS, 14 (H.) —Os aviado-

res Assolant, Lefévre e Lottl são
"Laconia" acaba de transmittir í- esperados no Aerodromo de Le

Bourget, amanhã ao meio dia.
VOANDO A' DISTANCIA DOS

AÇORES
LISBOA, 14 (H.) — Informam

de Horta que o "Pássaro Amarello"

sua companhia, um despacho ra
Jiotelegraphico, em que informa ter
avistado o "Pássaro Amarello".

Esse mesmo vapor interceptou,
mais tarde, um radiogramma do va-
por "Magara", quando essa unida-
de mercante navegava a 41 graus Mtâ VOELndo á grande distancia dos
e 14 de lattitude norte e 22 graus
e 10 de longitude oeste.

Nesse despacho o "Magara" in-
formava quo tudo corria bem a
bordo do "Pássaro Amarello", em-
bora soprasse forte vento sul e
cahisse uma chuva torrenclal.

Açores e procura communicar-so
com os navios que cruzam o Atlan-
tico naquellas paragens.

E' provável que o "Pássaro Ama-
rello" desça na cidade de Horta,
para se reabastecer de essência.

os amigos e admiradores do tenen-
te Casca rdo.

Teria esse esforço brutal de
Vencer os amnlstiadores dos rp-
volucionarios do "S. Paulo" em
prelio interno que foi precedido de
um cortejo de ameaças e vingan-
ças, que deu em resultado as fe-
rias ministeriaes?

Sim, porque outra razão nin-
guem vê para o descanso do sr.
Pinto da Luz, quo viaja commoda-
mente no luxuoso camarote de
commando da nossa mais potente
nave de guerra.

O chefe das forços navaes da
Republica, que já emendou dois
governos na pasta que occupa, pa-
rece pretender substituir o velho
"leão do mar", almirante Alexan-

A NACIONALIZAÇÃO DO
TURFE BRASILEIRO

RIO, 14 (H.) —- A Camara dos
Deputados approvou hoje, em ulti-
mo turno, o projecto de lei que au-
toriza o governo a baixar novo re-
gulamento para a Comissão Cen-
trai dos Criadores dos cavallos de
puro sangue, ou seja, estabelecen-
do a nacionalização do turfe bra-
sileiro.
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TURISTA
drlno, na pasta, sem nada produ-
sir de notável.

O dique da Ilha das Cobras, de
que demos noticias dias passados,
é uma obra de mais de uma de-
zena de annos, iniciada quando
s. exa. nâo possuía o\ bordados
de almirante; a constí-ucção do
submarino "Humaytá", prestes a
chegar á Guanabara, foi ordena-
da pelo seu antecessor, com o pro-
duto da venda do velho "Deodo-
do" ao México.

E a esquadra actual?
Cáe aos pedaços e vive aos re-

mendos em estaleiros particula-
res... O "Barroso" teve baixa do
serviço ha poucos dias, por im-
prestavel; o "Maranhão" está ás
ostras nas carreiras dos Irmãos
Lage, ha alguns annos; os mais,
arrastam-se como podem, em-
quanto o ministro pleitêa eleições
no Clube Naval, intervindo inde-
bitamente na vida interna de uma
sociedado particular...

Qual, o ministro está de facto
cansado! Justíssimas as suas fe-
rias!

NOVA YORK - RIO - BUE-
NOS AIRES

Crime revoltante etn Nova
Iguassu

NA PORTA DA IGREJA, UMA AUTORIDADE POLICIAL
ATIRA A ESMO MATANDO UMA SENHORA GRÁVIDA

— APESAR DE FERIDO, O FETO CONSEGUIU
SOBREVIVER

RIO, 14 (H.) — Na visinha
localidade de Nova Iguassu' oc-
correu um crimo estúpido, que vi-
ctimou uma criança que ainda não
vira a luz do dia.

O mais lamentável, senão o

removida para a Assistência do
Meyer e ali submetida á operação
cesariana, pelo dr. Guilherme
Vianna, auxiliado pelo acadêmico
Oswaldo Cabral.

Após á intervenção, Regina foi
mais revoltante, é que o seu au- intornada no Hospital de Prompto
tor é uma autoridade. Naquella Soccorro em estado gravíssimo.
cidade fluminense realizava-se
uma festa na respectiva matriz,
sendo grande o numero de fieis
que compareceram.

Nesse estabelecimento foi soli-
citada no hospital a presença do
reverendo vigário da matriz de
SanfAnna para proceder ao ba-

Encontrava-se entre a multidão ptismo do pequenino ente que teve
Regina Amancio, de 19 annos de
idade, e que se achava em adian-
tado estado de gestação. Cerca
das 23 horas, o commissario, de
serviço no local, ordenou o esva-
siamento do templo. Não ¦ foi
promptamente obedecido e indi- extrema uneção.

como padrinho Santo Antônio e
madrinha a sra. d. Albertina Au-
gusta Borges, dactylographa do

Hospital de Prompto Soccorro.
O sacerdote, á vista do estado

grave de Regina, ministrou-lhe a

gnado puchou do uma pistola fa-
zendo vários disparos a esmo.

— O recém-nascido recebeu o
nome de Antônio Oswaldo, o pri-

Um dos projectis foi attingir meiro em homenagem a Santo An-
ventre de Regina, produzindo tres tonio e o segundo, ao acadêmico
perfurações no intestino delgado Oswaldo Cabral, que auxiliou a
e ferindo o feto na perna e no co- operação feita pelo dr. Vianna,
tovelo esquerdo. que ainda tevo a auxilial-o o dr.

Em estado grave a victima foi Motta Maya.

RIO, 14 (H.) — Da Nova York-
Rio-Buenos Aires Line Company,
o sr. ministro da Viação recebeu
-communicação do inicio da nova
Unha aérea Nova York-Rio-Buenos
Aires, quo completou a sua primei-
ra etapa a Havana.

O PRESIDENTE DA REPU-
BLICA VAE AO ESTADO

DO RIO
RIO, 14 (H.)—Fará excursio ama-

nhã A. Fazenda do Paraizo, no Esta-
do do Rio, o Br. presidente da Re-
publica.

Embarcando pouco depola das 7
horas na Estação de D. Pedro II,
em trem especial, s. exa. irá até Af-
íonso Arinos, dali proseguindo, mas
pela Rede Fluminense, até a parada
de Paraizo, onde desembarcará.

O trem especial aguardará a volta
do Chofe da Nação, cujo regresso
está marcado para 22 horas e 40 ml-
nutos.

O CRUZEIRO DE INSTRUO-
ÇÃO AO NORTE

RIO, 14 (H.) — Devia ter che-
gado hoje an porto de Victoria a
divisão do cruzadores que está ul-
timando o cruzeiro do instrucçâo
aos Estados do Norte. Na capital
do Espirito Santo permanecerão
os cruzadores "Bahia" e "P.io Gran-
de do Sul" 48 hora.s, estando proje-
ctadas algumas festas em homena-
gem á officialidádo e aspirantes na-
vaes que viajam a seu bordo. Os
dois navios, depois dessa demora
levantarão ferros, oom destino t.
esta capital.

oso concurso do ^/.í*

Photpgfaphia do invólucro lacrado contendo a cédula, que íol depositada

São facilimas, como já affirmamos aqui, as condições do
ftiiginal e GRANDE CONCURSO, que ainda não foi feito e
nem lembrado, ao que conste por ninguém.

Por isso mesmo foi que criamos premios especiaes, de
todo o gênero, ao alcance de qualquer pessoa que simplesmen-
te saiba lêr, como se verá.

Da lista dos numerosos premios, destaca-se o primeiro,
tjue é em moeda corrente da Republica, representado por

5:000$000
em cédulas do Thesouro Nacional I

Os demais são, na respectiva or- viagem, da Casa Carvalho Filho;
(,„„'. ,, . íi„4„„i™„ <, uma bellissima mesa para fuman-üem de collocação, um finíssimo e 

^ ^ todoa Qg 
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potente apparelho de radio marca Ea s Nlcolau; um relogio-pulselra"Crosley", completamente equipa- e uma cigarreira de prata, da Casa

em custodia no Banco Commerclal

Iniciamos, hoje, o nosso
GRANDE CONCURSO da ce-
dula, em torno do qual gira no-
tavel ansiedade do publico,
cuja curiosidade tem sido des-
peitada pelos repetidos annun-
cios com a explicação sobre
suas bases e esclarecimentos
sobre os fascinantes premios
que distribuímos como justa
retribuição á preferencia dos
nossos leitores.

Para tal fim, auxiliou-nos,
com a graça innocente dos
seus cinco annos, a interessan-
te Therezinhn, filha do nosso
prezado secretario sr. Amador
Florence Sobrinho.

Therezinha, que, por signal,
tem o nome da veneranda san-
tinha de Lysieu, — em cujos
milagres a nossa população re-
ligiosa mantém genuflexa a
sua fé accendrada, — chegou a
esta redacção tomada de inten-
sa alegria, na compreensão ni-
tida de decidir da sorte dos
nossos concorrentes.

A urna, adrede preparada,
com duzentas cédulas recém-
retiradas do banco foi entregue
nas mãos innocentes de The-

rezinha, depois de examinadas
pelo sr. J. Quadros Junior, di-
rector da Agencia da "Para-
mount" em São Paulo, e que,
gentilmente, se prestou á fis-
calização do acto.

A encantadora criança, a
uma indicação do seu papá, re-
tirava, logo após, uma das ce-
dulas, amarfanhando-a em
suas mãosinhas e collocando-a,
a seguir, em um enveloppe que
foi fechado e lacrado inconti-
nenti.

Todos os presentes assignaram
no verso do precioso enveloppe, que
encerra a cédula cujo numero é o
"X" do nosso problema.

Foram batidas chapas photogra-
phicas do acto.

E ahi têm os nossos leitores, en-
tregue á sua perspicácia e á sua
boa sorte, a opportunidade de se
tornarem detentores das attrahen-
tes quantias que lhes offerecemos.

No tocante á sorte, aliás, estão
elles bem acompanhados, pois que
a graciosa Therezinha, escolhida
para decidir do numero premiado,
representa, no caso, o papel de fada
da Fortuna e, na pureza adorável
da sua vlvacidade, manifestou o de-
sejo ardente de que todos os con»
correntes sejam premiados.
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do, da Casa Record; distribuidora
dessa marca e estabelecida á rua
de S. Bento, 29; uma finíssima Vi-
ctrola, da Casa Quintella, á rua de
S. Bento, 10; uma machina photo-
graphlca, marca "Contessa Nettel",
tamanho 8 x 14, da casa Lutz Fer-
rando & cia., á rua 15 de Novem-

Michel; um artístico taboleiro de
xadrez completo, e um jogo de pin-
gue-ponguc, do Stadium Paulista;
um binóculo "Busch", ultra-lux,
prismático 6 x 34 , um lorgnon
folhado a ouro e um óculo a
escolher ou qualquer artigo de
períumaria-toucador, :np vaior.de

Apparelhos
de

radio,
só ,!

'Crosley"

da
Casa Record

Sn
,nom& rirTnn^A.
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LOCALIDADE

Quando Therezinha retl ravn a cédula do thesouro da urna.
trem, mettendo-a, acto continuo, 44; Mogy das Cruzes, S. Carlos,
em enveloppe Impenetrável. Isto S. João da Boa Vista Bauru', Pin-
feito, lavrada uma acta circum- dorama, Botucatu', Bragança, Nie-
stanclada e rubricado o enveloppe teroi, rua Aurelino Leal, 49, e Juiz
pela autoridade, será o mesmo con- de Fora, rua Cesario Alvim, 35, e
duzido por esta até o Banco Com- agencias de S. Bento do Sapucahy,
mercial do Estado de Sâo Paulo, Jundiahy, Amparo, Guaxupé, Espi-

Vil.../ é*Ml

bio, 47; um eatojo completo para ÍOOÇOOO, do "Botlcáo Universal"i

um completo jogo de saladeira, 50
estojos de navalha "Auto-Strop",
da "Agencia Barbosa", além de
numerosos outros.

CONDIÇÕES '•* rara de uma urna contendo DU-
1." — Em dia indeterminado, com ZENTAS cedudas de 5S000, uma

a presença de uma autoridade, dellas, de modo a não vel-a e nem
uma crianja de cinco anno3 retl- permittir que seja vista por ou-

onde ficará em custodia.
2." — Diariamente publicaremos

o coupon abaixo, com seis logares
reservados para algarismos, que
deverão ser preenchidos pelos pai-
pites dos votantes. Bastará, por-
tanto, que o concorrente ponha um
algarismo em cada quadradinho, de
molde a formar um numero de seis
algarismos, exemplo — 0 — 4 — 6
— 9 — 8 — 1, — nome bem claro,
residência e localidade, remetten-
do o coupon para a sede do "Dia-
rio Nacional", praça João Mendes,
8, onde haverá uma urna especial,
bem como para as seguintes sue-
cursaes e agencias do interior, que
receberão os palpites das respecti-
vas zonas, tambem em urnas es-
pecíaes: Santos, rua D. Pedro II;
Campinas, largo do Rosário; Ri-
bei'ão Preto, rua Amador Bueno,
39; Bebedouro, rua Rubião Junior,

Que numero terá ella?
depois de se encontrarem todas ei-
Ias na administração do "Diaric
Nacional".

4." — O ponto principal do con-
curso será o concorrente acertar <
numero exacto da cédula de 5$00C
custodiada, em envolucro lacrado
no Banco Commercial do Estado de
S. Paulo, podendo, para Isso, cada
leitor, votar quantas vezes enten-
der, dando os mais variados palpl-
tes.

5." — No caso de ninguém acer-
tar o numero exacto da cédula em
questão, obterá o primeiro premia
o concorrente que mais se aproxi-
mar cio numero da cédula, tanto na
ordem ascendente como decrescen-
te do algarismo total, sendo que,
em caso de igualdade, far-se-á um
sorteio.

Esta condição é pertinente a to-
dos òs demais premios.

Toda a correspondência deve tra-
zer, juntamente com o endereço, a
designação

rito Santo do Pinhal, S. Sebastião
do Paraíso, Tambahu', Araraquara,
Pirassununga, Piracicaba, Tietê,
Itapetininga, Faxina, Avaré, Cha-
vantes, Assis, Presidente Pruden-
te, Araçatuba, Lins, Pirajuhy, São
Manuel, Dois Córregos, Rio Preto e
Catanduva.

As urnas destinadas a receber os
enveloppes de palpites estão todas
lacradas, só sendo abertas nesta ca-
pitai no dia da apuração final.

3." — No dia 30 de julho proxl-
mo, Inadiavelmente, o Orando Con-
curso será encerrado e as urnas do
Interior expedidas para esta capi-
tal, dando-se a apuração, que será
previamente annunciada e terá a
presença de uma autoridade, logo

E*. como v6m os leitores, faclllmo o GRANDE CONCHHSO dn
"Dlarlo Nacional", bastando, para que os cobiçados prêmios entrem nu
posse Inimediatii dos concorrentes mais fr.lizes, desenvolvam elles aa
mais variadas combinações de numeroa:

"Grande Concurso"
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SÃO CONSECUTIVAS AS SORTES

Os srs. Antunes de Abreu & Cia. continuam a dis-
tribuir dinheiro com a venda opnsecutiva de sortes da

nopular e benemérita Loteria Federal. — Hontem, o

numero BS310, premiado com _0:000!ÇOOO no popular sor-
telo "essa loteria, foi vendido aos srs. Almeida Eça & C„
estabelecidos com a Agencia Valo Quem Tem á rua 15

de Novembro, 1-B.
— Ainda 2.-feira ultima o n.° 79129 .tambem premia-

do com 20:000$000 na loteria Federal, foi remettido ao srs.

j. U. Sarmento, & rua Barão de Jaguara - Campinas.

PAGAMENTO DE SORTE

Conforme telegramma recebido pelos srs. Antunes de

Abreu & Cia., foi pago no Rio de Janeiro, pela Cia. Loterias

Nacionaes do Brasil, o bilhete n. 26135, premiado cum

50-uOOSOOO na loteria Federal do dia 5 deste, ao sr. Ma-

noel Picão, proprietário da Pensão Coimbra em Ribeirão

Preto Este bilhete foi vendido pela Agencia Gral da

rua Direita, n.» 29, dos srs. Antunes de Abreu & Cia por
Intermédio <íe seu sub-agente sr. João T. da Silva, de Ri-

beirão Preto.

E- ndicato Medico de
São Paulo

No dia 12 do corrente, ás 20 ho-
ras na séde da Sociedade de Medi-
.-ina e Cirurgia, reuniu-se em-*es-
«ão ordinária e publica o conselho
deliberativo do Syndicato Medico
de São Paulo, tendo presidido aos
trabalhos o prof. Flaminio Favero,
secretariado pelos drs. Rubens Gui-
marães Rocha e Eurico Branco Ri-
beiro.

Lida e approvada a acta da ses-
são anterior passou-se á ordem do
dia que constou de duas partes.

Na primeira parte o secretario
geral submetteu á consideração do
-.onselho todos os actos realizados
-•ela commissão executiva no pri-
neiro trimestre de funcclonamen-
;_ da associação. Nesse intervallo,
i commissão se reuniu 6 vezes, to-
-nando diversas deliberações ante-
dormente publicadas s que foram
todas unanimemente approvadas
pelo conselho depois dc falarem a
vetpeito diversos syndicados. Den-
tro estas deliberações figura a vo-
tação das regras provisórias de
ethlòa do Syndicato, postas em vi-
gor emquanto não seja ultimado o
pi-oiecto de Código de Ethlca Me-
dica. a ser discutido pela assembléa
geral.

São as seguintes essas regras de
ethlca:

_ Que os membros do Syndi-
cito sejam fieis aos deveres da
honra, da caridade e da sciencia.

II — Que em toda a sua actua-
ção profissional sempre se portem,
em 3iias relações com os clientes,
com os collegas e com a collectivl-
dade, de modo a manter a dignida-
da e o prestigio da medicina.

III — Que respeitem escrúpulo-
samente todas as determinações
legaes que se referem ao exercicio
da medicina.

IV — Que guardem o segredo
profissional cuidadosamente, com
a.s restricções legaes e moraes que
uni mal maior a evitar impõe.

— Que os annuncios e recia-
mos sejam recatados e commedi-
dos, quanto ao local em que são
feitos, á fôrma, ás dimensões, á
linguagem, aos titulos profissio-
naes e ás promessas, devendo, em
rí-lação a estas ultimas, ser for-
mnlmente evitadas as de "cura".

VI — Que sejam evitadas as con-
sultas médicas pelos jorjiaes leigos.

Vil  Que sejam evitadas as

porcentagens e a dichotomia de ho-
norarios com pessoas estranhas á
classe e entre collegas.

VIII — Que sejam evitadas as
conferências médicas com os que
exercem illegalmente a medicina.

IX — Que sejam evitadas todas
as praticas do charlatanismo.

— Que não se attendam aos
doentes que tenham médicos assis-
teutes, salvo a pedido destes.

XI — Que se evite o forneci-
mento de attestados graciosos.

XII — Que náo sejam enviados
clientes particulares de recursos
para os serviços gratuitos de hos-
pitaes com o fim de se aproveita-
rem dos meios de diagnostico ahi
fornecidos".

Na segunda parto da ordem do
d'.a foram recebidas suggestões so-
bre os diversos problemas de or-
dem interna e as finalidades do
Syndicato, tendo falado diversos
oradores.

Tratou-se, então, de intensificar
a propaganda do Syndicato para a
admissão de novos associados, pro-
pa.ganda essa a cargo de todos os
membros; discutiu-se o modo de
se promover o combate ao exerci-
cio illegal da medicina, curandei-
rismo e charlatanismo; lembrou-se
a conveniência de entrar o Syndi-
cato de São Paulo em entendlmen-
to com o do Rio para, de commum
accordo, tratar-se da questão da
reforma da lei que rege a questão
da habilitação dos profissionaes
diplomados no estrangeiro, ora
muito deficiente; resolveu-se esta-
belecerem-se medidas para tornar
obrigatória a freqüência dos syn-
dicados a todas as suas reuniões,
sendo enviados para isso convites
impressos.

Esgotada a ordem do dia, foi re-
solvido inserir-se em acta um vo-
to do louvor ao "São Paulo Medi-
co", pela brilhante propaganda que
o mesmo tem feito do Syndicato e
pelo efficiente auxilio prestado á
associação, e nomear o dr. A. C.
Pacheco e Silva para representar
o Syndicato por oceasião da proxi-
ma commemoraçao do Centonario
da Academia Nacional de Mediei-
na.

Nada mais havendo a tratar-se
foi encerrada a sessão.

I" Dr. GAMA RODRIGUES Dr. CARLOS GAMA
i.J.H URGIA EM UERAL - MOLÉSTIAS DOS OLHOS

j C(irvii>torio: Kua barão de Itapetininga. 10 - salas 915 917

Dias úteis: das 14 ás 17 boras — Tel.: 4-0400
''esldencüi: Rua Cubatão. 108 — relephone. 7-3Ü10

Uits touro comtiiette desatí-
.tos em BruxelSa»

i_ populavão passou momentos de indes-
criptivel terror

BRUXELLAS, 14 (H.) — Um
los quarteirões da cidade, próximo
io matadouro, esteve, esta manhã
>m grande agitação.

Um touro destinado ao corte que-
3i-ou as correias que o prendiam e
urioso fugiu para a rua, espa

.,rindo por toda a parte o pânico
; a confusão.

Aos gritos de mulheres e crian
-.as que fugiam espavoridas, accor-
reram numerosos populares, que
tentaram reconduzir o animai ar,
logar de onde fugira.

Cada vez mais enfurecido, o ani-
rnal investia contra os transeuntes,
atirando-os á grandes distancias.

E algumas horas decorreram en-
tremeadas de scenas pittorescas 3
lances trágicos, ato que o anima]
esbaforido, entrou inesperadameri-
te no matadouro de Anderlec.

Um empregado daquelle estabe-
'.ecimento, j.o se aproximar do ani

mal, recebeu uma terrivel marra-
da, que o projectou a vários metres
de distancia, gravemente ferido.

O touro conseguiu fugir nova-
mente e pouco depois penetrou no
pateo de uma escola, cujos alumnos
se achavam, no recreio.

As crianças previnidas segundos
antes, galgaram rapidamente o pri-
meiro andar do edificio.

Um policia accorreu rápido ao io-
cal e visivelmente agitado, descar
regou a sua arma contra o touro
mas com tal precipitação, que ama
das balas foi alojar-se na própria
perna. O touro investiu contra o
seu aggressor ,e o arremessou á
grande distancia.

Vários "gendarmes" vieram em
soccorro de seu collega e consegui-
ram, depois de subir ao telhado d»
escola, abater o animal, a tiros de
revólver.

AUVOUAIX)

CEIJIíONEO FILHO
Praça da Sé, 34 5." andar - sala õl)4 j

COM TRINTA MILHARES
apenas extráe-se hoje mais um
prêmio do cem contos de réis. inte-
enies. da loteria Federal, só por
205. cada bilhete, meios a 10$ e
fracção a 2$. Sábado próximo, lo-
teria de São João, 400 contos de
reis, por 20$, meios a 10$, frac-
cção a 2$. Dezenas de fracção a
10Ç. A "Casa Loterica" á praça An-
tonio Prado 4, é a que todos dão
a preferencia, por ser a casa dis-
trlbuidora de sortes grandes. No
dia 28. os do!s mil contos da Pau-
lista, par.i S. Pedro, por 520$.
meios a 260$, quartos a 130$, fra-
cção a 26$. A "Casa Loterica" ven-
de bilhetes de todas as loterias, re-
mette as listas para a conferência
dos bilhetes, e paga todo e qual-
mier prêmio de qualquer loteria.
Todos os pedido-! devem ser ende-
roçados aos srs. Barros Bottini e
Cia. - Caixa 166 —¦ S. Paulo.

O ENCONTRO SANTA
CHARLE

LISBOA. 14 (H.l — Está mar-
cado para o dia 5 do corrente o en-

I contro do José Santa (Camarãol
j com o campeão de peso pesado bel-
I ga. Pegur Charle.

Este deve chegar hoje a Lisboa.
.«.

Vae entrar errr
obras?

installe logo a "HYGÊA".
Tfiephone. 2-1807.
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Minimo desgaste pelo attricto, aproveitamento máximo da energia,

funecionamento macio e silencioso, sào as vantagens dos 25

rolamentos esphericos e tubulares do Movo Ford.

Não deve causar surpreza o seu func-
cionamento silencioso, macio, a sua ve-
locidade extraordinária, a sua economia
de força motriz e de combustível - é que
o Novo Ford funcciona sobre rolamentos
de espheras e tubulares. A Companhia
Ford sente-se orgulhosa de ter conse-

guido produzir um carro de custo minimo,
cuja mechanica e mão de obra inspiram
tanta confiança como os carros mais
caros que se 'abricam hoje em dia.

Examine pessoalmente o "chassis" do
Novo Ford e ficara surprezo ante tantos
rolamentos. No pinhão do eixo trazeiro.
no differencial. no cubo das rodas, no
mechanismo da direcção, no gerador, na

transmissão, na embreagem e atè na he«

lice do motor, figuram rolamentos apro-
i

priados, que provam, eo- observador

meticuloso e Imparcial, a perfeição
mechanica do Novo Ford..

Ford Motor Company Exports. Inc.
processo movido contra

o «Correio da Manhã»
Depois de discutido o caso, o julgamento

foi adiado

CRITICAS AO SR. PELICIA-
NO SODRE'

RECIFE, 1- (A. B.) — O "Dia-
rio da Tarde", em sua sessão poli-
tica, ridiculariza o sr. Feliciano So-
dré, pelos seus recentes discursos,
cliamando-o "grande pândego da
Republica" e dizendo que a sua in-
telllgencia ó "rasteira e que possueuma cultura pouco acima dos qui-tandelros de Nicteroi".

O mesmo jornal borda outras
considerações sobre o caso, ironl-
zanrlo os merecimentos do referido"'-'«mentar.

4. RENOVAÇÃO DO PARLA-
MENTO DA CIDADE DO

CABO
CIDADE DO CAEO, 14 (H.) —

Os jornaes de hoje trazem os re-
sultados quasi completos das elei-
ções para a renovação do Parla-
mento. As cifras publicadas dão
apreciável maioria ao Partido Na-
cionalista, chefiado pelo sr. Hert-
zcg, primeiro ministro, que bateu
por 10 votos a Colligação forma-
da pelos Partidos Sul Africano e
Trabalhista.

Dr. Mario Mursa
O dr. Mario Mursa, especialista

em moléstias de crianças, com pra-
tica dos Hospitaes da Allemanha
e director do Hospital da Crianças
de lndianopolis, tem o seu cônsul-
torio á rua Baraão de I-.ineítnín-
ga. 10; das 2 ás 5. Tel.: 1-7338
— Residencis: tel. 7-01.1-

RIO, 14 (H.) — O Supremo
Tribunal Federal na sua sessão de
boje, iniciou o julgamento da ap-
pellaçâo interposta peios drs. Pau-
lo Bittencourt e Luiz Pinheiro da
Cunha, directores do "Correio da
Manhã", condeninados pelo juiz
substituto da 3" vara federal a um
anno e 3 mezes de prisão, e mui-
ta de 6:25U$, por ter aquelle or-
gam da imprensa commenlado o
caso das importâncias recebidas
pelo gtneral João Gomes Ribeiro
Filho, commandante da expedição
das forças tegaes do norte do pa'z
para as despesas da mesma ex-
pedição.

Annunciado o julgamento, teve
a. palavra o relator, ministro Fir-
mino Whitaker que suscintamen-
te expoz o caso, relembrando que
antes o Juiz condemnara os ac-
cusados, mas que o Tribunal an-
nullara a sentença convertendo o
Iulgamento em diligencia para que
ficasse suspenso o processo, até
que a certidão do Banco do Bra-
sil fosse junta aos autos, como
requereram os advogados dos jor-
nalistas.

Findo o relatório, oecuparam a
tribuna o deputado Adolpho Ber-
gamini e dr. J. P. Salgado Fi-
lho, advogados, o primeiro do dr.
Pinheiro da Cunha e o ultimo, do
dr. Paulo Bittencourt, sustentan-
do ambos com pequenas var.an-
tes. sobre as nullidades proces-
3uaes seguintes:

Que o processo era nullo pela
incompetência da justiça federal
para delle conhecer; que, inicial-
mente, se aceumujou em uma só
acção dois indiciados por delictos
distintos, restringindo-se-lhes a
defesa com um prazo unico para
ambos, por ter o juiz agido "ex-ot-
ficio", dirigindo-se ao ministro da
Fazenda e ao Banco do Brasil,
sem aer por solicitação da parte.
sem que o apr>slln.-*>e tivesse sido

Intimado; por ter sido marcado
prazo para defesa dos appellan-
tes, quando elles já tinham inter-
posto na superior instância, re-
curso suspensivo do andamento
do processo.

Quanto ao mérito, mostrou que
os jornalistas tiveram o intuito
somente de narrar os factos, sa-
usfazendo os interesses públicos e
finalmente, que estava provaria a
veracidade do que affirma ram.

Fa;ou depois o ministro pro-
curador geral da Republica, pro-
curando demonstrar a improce-
dencia das nullidades arguidas.
passando a apreciar a vida do ge-
neral João Gomes, terminando por
affirmar que esse militar não tl-
nha obrigação de prestar contas
dos dinneiros para o custeio da
expedição militar sob o seu com-
mando, porque elle não os recebeu
è- slm a Caixa da Expedição Mi-
litar.

Foram depois suspensos os tra-
balhos para o café.

Reaberta a sessão, o ministro
Hermenegildo de Barros pediu
vistas dos autos. Foi assim adia-
do o julgamento.

O quo diz o horóscopo dns
iitinivui-sariuiitrs de Junho
Julho.

Recebor&o preHontes da "Ca-
Ha (Ioh rrcHcntes", n brilhante
folr» das maravilhas du largo
do S. Francisco.

EMIGRAÇÃO CEARENSE
FORTALEZA, 14 (A. B.) —

Telegrammas vindos de S. Paulo
informam que muitos emigrantes
cearenses Be encontram em situa-
(.ão afflictiva, manifestando dese-
jos de regressar ao Ceará. Ac-
crescenta essa noticia que muitos
soffrem com o clima, estando em
situação de saude precariA.

Loteria de Minas
A QUE DISTRI BUE

MAIOR PORCENTAGEM
EM

PREMI OS
DEPOIS DE AMAIS HA *

200
— E — '

100
CONTOS
NUM SO SORTEIO

por 45$000

A CANDIDATURA BORGES
DE MEDEIROS

RIO, 14 (A. B.) — O gesto do
sr. Feiiciano Sodré, vetando o
n^me do sr. Borges de Medeiros
para concorrer com os de outros
politicos á suecessão presidencial,
fo mai recebida na bancada
gaúcha.

Houve, entre os politicos do sul.
quem estranhasse o silencio do sr.
Vespucio de Abreu, nas respostas
que deu ao senador fluminense,
quando alludm ao sectarismo do
chefe do P. R. R.

Parece, entretanto, que as cou-
sas não ficarão nesse pé. O sr.
Fiõres da Cunha estaria mesmo
resolvido a oecupar a tribuna da
Câmara, caso o sr. Feliciano So-
dré responda a-s seus ataques de
hontem, ao discurso do sr. Lu^ar-
do, afim de mostrar que o secta-
rismo do sr. Borges de tledeiros
foi mais fecundo ao Rio Grande
que o "liberalismo silencioso", do
antec.ssor do sr. Manoel Duarte,
no Estado do Rio.

Vae ser feito o serviço aero-
topographíco de S. Paulo

Para tal fim foi contratada uma companhia estrangeira, quando
o nosso Exercito se acha perfeitamente aparelhado para o serviço

EMULA DA CENTRAL
RECIFE, 14 (A. B.) — O "Jor-

nal Pequeno", alludindo aos des-
carrilamentos dos bondes desta cl-
dade, diz que a companhia bateu o
recorde do indifferentismo nojr—
interesses do povo.

Chama-se, em linguagem vulgar,"pregar no deserto", ou mais joco-
samente, "chover no molhado", ao
facto de uma ou. mais pessoas se
baterem por determinada causa
quando os nossos altos poderes tei-
mam por trilhar uma rota inteira-
mente contraria ao senso commum
e, na mór parte das vezes, attenta-
toria contra os nossos direitos de
povo livro e adiantado.

Porque, entre nós, já se arraigou
á custa da repetição constante das"ratas" administrativas, o habito
de receber, com desdém e toleran-
cia pasmosa, as mais absurdas rea-
lizações dos nossos altos poderes.

Effectivamente, o caso é para
cruzarmos, todos, 03 braços e es-
perarmos que um milagre do Poder
Divino nos liberte para todo o sem-
pre da tortura de sermos governa-
dos, ou, mais propriamente, desgo-
vernados por pessoas que fecham
os olhos aos mais lidimos direitos
e ás nossas próprias convenien-
cias, para protegerem terceiros, eni
prejuizo, talvez, dos nossos inte-
rêsses mais Íntimos.

Vejamos, por exemplo, para jus-
tificar o commentario, o que se pas-
sa, a respeito do levantamento
aero-topographico da capital de S.
Paulo.

Todo mundo está cansado de sa-
ber que o nosso ministério da Guer-
ra, ha multo que organizou, adja-
cente ao Serviço Geographico Mili-
tar, uma secção aviatoria para tal
mister. Temos apparelhos, com dis-
positivos especiaes, pilotos especia-
listas, diplomados pela nossa Es-
cola de Aviação Militar e todos os
demais elementos de que poderá
carecer o governo para taes servi-
ços.

E innumeras plantas têm sido le-
i vantadas, na capital da Republica,
) pelos nossos aviadores, «n avlõ-»»

do nosso Exercito, plantas estas,
minuciosas e bem organizadas.

Agora, em São Paulo, a necessi-
dade de se conseguir o levanta-
mento aero-topographico da o ida-
de, obrigou a Prefeitura Municipal
a abrir concurrencia publica entre
diversas companhias estrangeiras,
escolhendo, afinal, para a effecti-
vação do serviço, uma companhia
italiana.

Os aviões da tal companhia já se
acham nesta capital, achando-se em
andamento as preliminares dos tra-
balhos do levantamento e esboçados
numa carta, os pontos de triangu-

lamento capazes de caracterizar a
topographla da cidade.

Dentro de poucos dias deverão
Iniciar os aviões recém-chegados,
os seus gyros de observação sobre
S. Paulo, afim de colher os dados
photometricos Indispensáveis.

E ahi eptá como se despreza a
nossa própria capacidade em 3ervi-
ços para que estamos apparelhados
confiando-os a estrangeiros que se-
rão obrigados á itjiiscreção, bisbi-
lhotar o nosap sóí?r.<i>nhecendo-lhe,
rigorosamente', a conformação, o
que, convenhamos, constitue para
nós, uma grande desvantagem...

Dr. ANTONIO VICENTE DE AZEVEDO
CLINICA EXCLUSIVA UE iNA 1I1Z, OUVIUOS I" -iAlUlAIíTA
:: :: :: TRACHEO- - ItRONO.HO - KSOrilAUOiíCOriA :: ::

— Consultas das 14 1|2 ás 17 horas —
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 10 — salas 515, etc.

HOMENAGEM DO CENTRO UM APPELLO A* COMPA-
GAÚCHO

No próximo sábado, ás 21 horas,
serão recebidos no Centro Gaucno,
o arcebispo do Maranhão, d. Octa-
vlano de Albuquerque, que é filho
do Rio Grande do Sul, e o dr. João
Carlos Machado, deputado estadual
á Assembléa de Porto Alegro, e
um dos redactores da "Federação"
daquelia capital.

Para esse fim haverá uma sessão
solenne, ficando, por nosso inter-
medio, convidados todos os sócios
daquelia sociedade e suas familias

PROFESSORA DE PIANO
Dá-se lições a preços módicos. —

Favorece piano para estudo l ou 2
por dia aos que nào tiverem «m
em casa.

ViDa Ssrzeoias- 44. .

NHIA TELEPHONICA

Não se comprehende, deveras, o
desleixo da Con.pftnriiti Telepboiv1-
ca. Tendo estado nossos telepho-
nes df. redacção e gerencia, f>eif
funecionar, solicitamoi; cie. refnnda
companhip, que vi*»»- concertal-os
Assim fizeram, mae um t.eífjphc,se
dp. redacção não funcciona per-
turbando, po;.- mér». displicência
dos responsáveis por estt serviço,
os trabalhos dtr nma loln.i q-.ic estí.
sempre em contado com o publi-
co.

Chamando, então a attenção da<u^
Telepbonics. para esse desarranjo,^
prometteu-nos que noje mesmo a{'-. •
pareceria alguém. Estu. situação
aão pode, de facto. continuar. Ap-
pellamos, parp. a dlj-ect^ría. afim
de que essas irregularldadíis te-
nham cobro-
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^fc___M___£;J^:5^_l_____..______H ' i1™^"**"^ "•¦n__9BSB_[aE3__^sBKu.'- •
\

S. Paulo, 15 — 6 — 1929
DIÁRIO N A CI ON A L

m

VIDA CATHO.LIC4
despertar o enthusiasmo
de pe esperai.

occÍBÍão de dizermos se
do il-

pa.

christao d». íiiuitH, virtude.

,.s-to. U'1'O, JMOI»>T() k seguiu
CKKSCKM.IO, MARTYRES; que ern

o *...(., fun.. (la nobre família Nãc .*^m?*êmmm
do no Brasil.

Outras» opiniões hão de sor aqui
externadas, não as que não sejam
de reconhecida autoridade moral.
Iremos aos poucos, procurando co-
lhe. °ntre os parochos informações
sobr.» as conclusões do Congresso,
quaes os frutos, ainda que indire-

condida., o bondoso
ptizar A -riança que
grando piedade
annos si peno

asai fez ba-
cresceu com

Vito contava doze
s e jf- era um christao

perfeito, de que Deus se sevvit
cousas extraordinárias. Na
nossivel qu. seu pae
ignorância, desconhecendo

.-via para
ãt> era

ficasse na
,ns con-

^UE^IC
"MJTBE1L .A. SOCIE

via seu filho e. sendo ctosdições em que
elle inimigo l
christã, não podia faltar qu.

do movimento de setembro

S^anc^so: da Veiigião pas^e^os^tom^^
entre os promo-

-Sfr-sa estendesse tambem a Vitó, i mali Importantes,° sc • 
ver fnis-l tores do certame etc...

Não se trata de mera curiosida-principalmente depois de
trada. todas as tentativas no sen-
tido de fazel-o abjurar a fe chris-
tã e prestar homenagem ás divin-
dades. Vito oppoz A ira de seu pae
u.ia mansidão imperturbável e di-
zia: "Meu pae! por que o senhor
não quer conhecer e adorar a Je-
sus Christo, Filho de Deus vivo?
Elle é o cordeiro de Deus. que tira
os peccados do mundo. Para nns
«alvar e fazer-nos felizes eterna-
mente, elle morreu em uma cruz:
-rão ha nada no mundo que possa
tirar do meu coração o amor que
lhe tenho".

Vito foi então entregue, pelo ran-
coroso pae. ao governador Valeria-
no para que tomasse as providén-
cias, quc a lei exigia. Valeriano re-
correu a todos os meios para levar
a Vito á apostasia. Ordenou que o
menor fosse açoitado. Quando, po-
rim. os verdugos levantaram as
vergastas para executar a ordem
recebida, paralysavam-se-lhes as
.nãos e elles e a Valeriano. Este,
•-mbora suppondo que se tratava de
um embuste, pediu a intervenção
d*. Vito. Este fez o signal da cruz
,-ohre os membros immobilizados e
•urou-os. O governador entregou-o

de novo ao pae. não deixando de
faltar á recommendação a este.
nara que insistisse com Vito, visto
que se tratava da honra dos deu-
ses e do prestigio das ordens im-
poriaes. Hylos mudou então dc ta-
ctica. Assalariou mulheres depra-
vadas que o tentassem de todas ns
maneiras. Um dia conduziu-o para
um rico salão e, retirando-se, fo-
chou a porta.

Immediatamente o jovem piedo-
so viu-se cercado das mulheres que
cynicamente provocavam-no a pra-
ticar acções indecorosas. Vito ca-
hiu de joelhos ante aquella affron-
ta á sua innocencia e implorou o
auxilio dos céos. No mesmo mo-
.nento uma claridade admirável cn-
cheu o salão e, ao lado d<j jovem
appareceu um anjo do Senhor. Es-
tava salva a sua innocencia. Hylos
que se collocára ao- lado de fora.
a espreitar pela techadurn o quc se
passava no salão sentiu uma dor
agudissima na vista que o fez gri-
tar desesperadomente.

Vito fez o signal da cruz sobre [ za-se
_ seus olhos, curando-o do soffri-

nento! Nem assim o seu pae mu-
lot. o_ seus propósitos perversos.
\Todesto e Crescendo conceberam e
realizaram um plano para que Vito
ae livrasse de seu poe, pela fuga.
.,evaram-no para o reino de Na-
poles. Os pagãos, porém, os de-
¦lunciaram, sendo todos condemna-
.ios á iuta com as feras. O próprio
imperador quiz presenciar a scona
e vendo-os entrar na arena, dis-
sc-lhes: "Quero ver se vosso Deus
S capaz de livrar-vos das minhas
nãos". Vito respondeu: "Tua fu-
.¦ia deixa-me colmo. Pela graça de
Jesus Christo recebemos o espirito
da simplicidade e somos mansos
como uma pomba. Aquelles que
querem ser seus discípulos devem,
como Elle ser mansos e humildes.
Nfto desejo viver por mais tempo;
•nas tenho um presentimento, que
ne diz que o Pastor supremo mo
protegerá contra o furor dos teus
cões". E foi o que aconteceu. Sol-
¦* a fera, esta, em vez de se ati-;
rar contra as pobres victimas, dei-
tou-se mansamente em seus pés.

O tyranno mudou então de ta-
:tica para torturol-os. Ordenou que
os tres martyres fossem despidos
a mettidos em. um banho de pixe
(• chumbo derretido. Como os tres
mancebos de Babylnnia, entoaram
cânticos de louvor a Deus e sahi-
ram incólumes. Os verdugos então
se precipitaram sobro elles e ras-
garam-lhes as carnes. Dous accoi-
tou seu sacrifício e recebeu-o no
seu reino glorioso. As relíquias de
S. Vito estão guardadas na magni-
fica cathedral de seu nome em
Praga.

S. Vito é invocado em casos dc
epilepsia.
O INQUÉRITO DK "VIDA CA-

THOLICA"
Hontem, foi publicada, como vi-

ram os nossos leitores, a opinião do
dr. Arthur de Vasconcellos, que pe-
lo entono com que foi exarada con-

Rosa Maria — Santos — O
mesmo -egimo alimentar até com-
nletar 13 mezes.

Pouco agasalho e praia de ma-
nhã e A tarde.

Nnsori — Para applicar no na-
riz. duas vozes ao dia.

Repetir o Malzvitnniln e dar,
ainda, pnra o cntnrrho do peito,
Nco-fosfo, duas colheres das de
chá ao dia. „..,,

M. 3. Oliveira—V. D-Alho —

Quatro vezes: — Poito.
Duas vezes: — 75 grammas do

leite do vacca, 125 de agua, duas
colheres das de chá de Kinder
Brot e uma de assucar.

Cozer até reduzir a 140 gram-
mas.

Até quatro mezes,

DR. CARLOS" PRADO
MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS - REGIMES ALIMENTARES

Das 8 ás 10 da manhã.
Cons.: Avenida Rangel Pestana, «2 - Phone: 0-01 21

Barão do Itapetininga, 10 (7." andar - salas 719 o
Phone: 4-09 42 — Das 2 ás 5 da tarde.

Residência*. Rua Goya-í, 2 — Phone: 5-22*11
Rua

720)

assim.

de Trata-se de desfazer sceptlels-
mos ou justifical-OK em parte, ao
mesmo tempo que prevenir, para
o futuro, campo propicio para as

grandes realizações que nao vem
sem uma longa experiência e Intel-
ligentes observações.
EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO

SACRAMENTO
Hoje, estará exposto o Santissi-

mo Sacramento, duranto todo o
dia, no Santuário do Immaculado
Coração de Maria, A rua Jaguarl-
be, e'ncerrando-se a exposição A
tarde, com benção e orações do cos-
tume.
CONFERÊNCIAS VICENTINAS

Reunem-se, hoje, as seguintes
conferências: ás 8 horas, a de S.
Sebastião, na matriz do SanfAnna.
ás 10,30 horas, a de S. Luiz Gonza-
ga, no Lyceu Salesiano; a de S.
S. Martinho, na matriz da Barra
Funda; ás 20 horas, a do Santa
Iphigenia, na matriz do mesmo no-
me; e a de N. Senhora da Con-
ceição, na matriz da Consolação.

EM PROL DAS OBRAS DA MA-
TRIZ DO BRAZ

Hoje, amanhã e na próxima se-
gunda-feira, proseguirá, no largo
do Gazometro, a kermesse em be-
neficio das obras da nova Matriz
do Braz.

Na segunda-feira, a corporação
musical "Restauração Portugue-
za" composta de 40 figuras, sob a
regência do sr. José da Rocha Men-
dos, dará um concerto das 20 ás
23 horas com o programma se-
guinte:

Marcha triumphal Edmundo de
Amicis de J. Bovolenta; Sympho-
nia da opera Guarany, de Carlos
Gomes; Pout-pourri da opera Ca-
valleria Rusticana, de Mascagni;
Phantasia da opera Traviata, de
Verdi; Canção e quartetto da opera
RigOlettO, do Verdi; Phantasia da
opera Tosca, de Puccini; Duetto da
opera Aida, do Verdi; Phantasia da
opera Carmen, do Bizet.

Osório Ribeiro — Tayuva — O
menino está ua idade da soplnha.
Portanto, ás 6, 9, 12. 3, 6 e 9 ho-
ras:

Quatro vezes*. — Peito.
Unm vc/.: — 180 grammas de

caldo magro de frango ou de col-
xão duro, engrossado com arroz
ou massas.

Uni-, voz: -- ISO grammas de
agua grossa de arroz com uma
folha de gelatina e assucar.

Escreva-me, passado ura mez.

— Catntidiivns
6, 9, 12, 3, 6P. R. Ribeiro

— Alimentação: -
e 9 horas.

Tres vezes: — 100 grammas de
leite de vacca, V tle agua, duas
colheres das dc chá de aveia Knorr
ou Robinson e duas de assucar.

Cozer até reduzir a 200 gram-
W«iins 

vezes: — 200 grammas
de caldo magro de frango ou de
colxão duro, engrossado com arroz
ou massas.

Uma vez: — 200 grammas de
agua grossa de a-vela, com duas
folhas de gelatina e assucar.

Nesse regime ató 11 mezes.

chupa mal assada o raspada —

picadinlio do carno cozida e
molda.

A' sobremesa: — Uma fruta
crua.

A's 2 horas: — Chá ou café
fraco com torradas — geléa de
mocotó — gelatina do frutas.

A's 9 horas: — Agua grossa
de arroz com uma folha do gela-
tina e assucar.

Internamente — Emulsão Birlc,
duas colheres das de chá ao dia o
Nco-fosfo, duas colheres das dc
chá ao dia.

Aguardo noticias depois do 30
dias.

Margarida B. — P. Bueno —
Adnpte o regime alimentar acon-
solhado, agora mesmo, ao meu
consulento do Paraguassu'.

Internamente: — Pliosplio-cnl-
cino-iodado, duas colheres das do
café ao dia.

Esporo resposta, dentro do um
mez.

pathia polo verde.-E a senhora é
injusta. O VERDE não ó a côr
bonita da ESPERANÇA?

Mas quer saber a senhora o mo-
tivo disso tudo'.'

O seu filhinho está morrendo
do fome. Com a tripa vasia, pela
ausência de matéria prima, ella
se vè forçada a exonerar os pro-
prios suecos digestivos e um pou-
co de BILIS.

Seis refeições: — 6, 9, 12, 3,
G o 9 horas.

Cinco vezes: — 18.0 grammas
de agua, quairo colheres das de
chá do Edeiwciss — lata azul —
duas do Kinder Brot e uma de
assucar.

Cozer até reduzir a 140 gram-
m à s.

Unm vez: — 14 0 grammas de
agua grossa de arroz com uma fo-
lha de gelatina e assucar.

Ouvidon — Pura pingar III go-
tas mornas em cada ouvido, tres
vezes ao dia.

Daqui a 20 (lias mande-me con-
tar quanto engordou.

mexendo som parar ató a mistura
formar papinha. Juntar 220

grammas do agua fervida, morna,
quatro colheres das de chá do mes-
mo leite em pó, duas de assucar,
dando LIGEIRA fervura.

Duas vezes: — 200 grammas de
caldo magro de frango ou de col-
xão duro, engrossado com arroz
ou massas.

Uma vez: — 200 grammas do
agua grossa do arroz eom uma
folha do gelatina e assucar.

Essa alimentação; até completar
11 mezes.

e
agua

Tgnez S. Brayola —
lmj — Evitar excesso
lhos e sabonete.

Pyo-dcrmon — Para
na assadura.

. Jabotlca-
de agasa-

applicar

Promovida pela Associação Be-
neficente São Vito Martyr, reali-

hoje, amanhã e depois de
amanhã, A rua Santa Rosa e Al-
vares Azevedo, uma grande festa
que constará das seguintes solen-
nidades:

DIA 15 — Abertura da festa
pelas bandas de musica Mascagni
e Lusitana que percorrerão as
ruas do bairro e da cidade. A'
noite, procissão do santo milagro-
so, da Matriz do Braz que, depois
do percorrer diversas ruas do bair-
ro, dirigirá para a própria capei-
la, na rua Alvares Azevedo. Nos
coretos se farão ouvir as bandas
de musica da Força Publica, Mas-
cagni e Giuseppe Verdi.

A's 24 lioras será queimado um
grande fogo de artificio.

DIA 16 — O mesmo program-
ma do dia 15, sendo alterada a
subida da procissão quo será ás 3
lioras da tarde, saliiiulo da capei-
la. A' noito, as mesmas bandas su-
birão aos coretos com escolhido
programma. A's 21 horas sorá,
do novo, qu imado um grande
fogo de artificio.

DIA 17 — Continuação da fes-
ta com diversos divertimentos. A'
noite as bandas Mascagni e Força
Publica far-se-ão ouvir nos core-
tos e ás 2 e meia horas da larde
queima de fogo pelo piroct.nicn
José Albaneso.

Nos dias do testa funecionarão
leilões de prendas.
CRIAÇÃO DE MAIS TRES EPIS-

COPADOS NA PRÚSSIA

BERLIM, 14 (H.l — A concor-
data entre a Santa Sé e o governo
da Prússia, recentemente asslgna-
do pelo núncio apostólico, monse-
nhor Pacelli, e pelo primeiro mi-
nistro Braun, como representante
das duas partes, e dependente da
ratificação da Dieta Prussiana, ver-
sa sobre questões relacionadas com
a administração da igreja na pro-
vincia e estipula a criação de mais
tres episcopados, em Berlim, Aix-
La-Chapelle e Schneidmuhl, respe-
ctivamente.

S S. Pacheco — Paraguassu
— Ainda, mama no peito! . . . Mi-
nha Nossa Senhora da Penha,
quando pretende a senhora desma-
mar o MOCINHO?

Quando se matricular no .OX-
MS.-VSIO? Quando ficar RLbl.U-
VISTA? Qunndo arranjar uma
NOIVA?

Está ahi a razão pela qual o
Osmar é rachitlco, é anêmico e
ranzinza... Ajude a curar o Os-
mar, minha hôa amiga.

Pouco agasalho. Fora de casa,
de manhã e á tarde.

Cinco refeições: — 7, 10 l|2, _,
5 112 e 9 horas.

A's 7 horas: — Café com loite,
não ou biscoutos.

A's 10 1|2 e 5 1(2 horas: —

Arroz, macarrão, angu' ou pirão
de batata, tudo cozido em agua o
sal com caldo de feijão — frango
ou peixo desfiados

A. R. C. — Fazenda Sunto
Ignacio — Mas, então, o senhor
está convencido do quo CHA' DE
HERVA DOCE é ALIMENTO?
Será possivel? Foi a vovó que o
aconselhou? Pois deixo a suu SO-
GRA, ontão nessa DIETA ALI-
MENT1CIA DE CJI.V DE HERVA
POCE, durante uma semana, mou
amigo.

E', de certo, o melhor castigo
que so lhe pode infligir.

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

Cinco vezes: — ISO grammas do
agua, quatro colheres (las de chá
de Edehveiss — lata azul — duas
de maizena o uma de assucar.

Cozer até reduzir a 140 gram-
mas.

Uma vez: — 140 grammas do
agua grossa de arroz com uma
folha do gelatina e assucar.

Daqui a 20 dias, mando-me
contar quanto engordou.

R. S. Marques — Santa Cruz
do Rio Pardo — E' preciso insis-
tir com a sopa de colxão duro.

Por que não experimenta Jun-
tar-lhe um pouco de assucar ou
addicional* um tiquinho de caldo
de feijão?

Aguardo novos esclarecimentos
nestes 15 dias.

Maria Nascimento — Itapctl-
ninga —- Tom DÔR DK BARRI-
GA porque suja VERDE? E se
sujasse PRETO, CINZENTO ou
COR DE ROSA? A senhora tem,
decididamente, uma grande anti-

Maria Helena — Franca — Nãc
estou de accordo com a senhora.
Edeiwciss não é capaz de fazer
diarrhéa em ninguém.

Portanto, de hoje em deante,
alimentação ás 0, 9, 12, 3, 6 e 9
horas: ¦— ISO grammas de agua,
quatro colheres das de chá de
leite em pó, duas de maizena e
uma de assucar.

Cozer até reduzir a 150 gram-
mas.

Espero resposta depois de 20
dias.

Maria Antonietta A. — Tres
vezes: — Levar ao fogo, em pa-
nella de alumínio, uma colher das
de chá do manteiga fresca, me-
xendo com uma colher de pau até
espumar e escurecer. Juntar uma
colher das do chá do Kinder Brot,

A. G. Rodrigues — Tatuhy —
Emquanto durar o desarranjo,
seis refeições: — 6, 9, 12, 3, tí

9 horas: — 200 grammas de
cinco colheres das de chá

do Edeiwciss — lata azul — duas
de maizena, uma de cacau Popto-
san e duas de assucar.

Cozer até reduzir a 150 gram-
mas.

Internamente: — Até passar a
soltura, Eldolorinio, quatro com-
primidos ao dia em um pouco de
chá.

Cedida a diarrhéa, torne a me
escrever para mudança du alimeu-
tação.

Julia Leite — Ribeirão Preto
 A sua filhinha está soffrendo

as conseqüências da má alimeu-
tação. Siga os meus conselhos, re-
ligiosamente.

Seis refeições; — fi, 9, 12, 3,
6 e 9 horas.

Tres vezes: — Peito. (Mas tres
vezes só).

Duas vezes: — 180 grammas
de caldo magro do frango ou de
colxão duro, engrossado com ar-
roz ou massas, tapioca, sugu',
cará ou niandioquinha, com um
tiquinho de caldo de feijão.

Unia vez: — 1S0 grammas de
agua grossa de arroz com uma
tolha de gelatina e assucar.

Pyo-dei-inoii — Para applicar
na erupção, de manhã e á noite.

Escreva-me, daqui a 30 dias.

AN.MVI-RSARIOS
Fazem annos hoje:
A sra. d. Sylvia de Souza So-

dré, esposa do dr. Olavo de Aze-
vedo Sodré;

o dr. João Baptista Pereira de
Almeida, advogado nesta capital;

o dr. Fernando do Oliveira Es-
cerol;

A senhorita Sylvia S'nõcs Ma-
gro, professora nesta capital, filha j
dr, sr. Hilário Magro.

NOIVADOS
Com a senhorita Rachel 1 aba-

cow, filha do sr. Isaac Tabacow,
contratou o seu casamento, nesla
capital, o sr. Borys «aca Leinlçk.,
Cõmmerciante, aqui residente.

A senhorita Maria da Oio-
ria Lauro, filha do capitalista
sr Alfredo Lauro e d. Leopoldi-
na Lauro tom o seu casamento
contratado com o sr. Henrique
Athayde, do alto commorcio desta
capital.

O onlace matrimonial realizar-
se-á no próximo mez de julho.

"DIA DE CAMÕES"
Commemorando o "Ula de Ca-

mõos", o Centro Republicano Pur-
tuguez fará realizar hojo em sua
sede, um festival literário musi-
cal, tendo sido para isso organi-
zado seleeto programma.

Fará uma conferência sobre a
dala. o dr. Marques da Cruz, ten-
do lugar em seguida um recital
ile fados, modinhas e recit.itivos,
com o concurso (ias senhoritas
Neno e Helena Costa, Elisa e He-
lena Pontes, e dos srs. Josó Ga-
lauto, Fernando Guerra, Julio
Gonçalves Dias e Antônio Pires.

INSTITUTO HISTÓRICO E GEO-
GRAPHICO DE S. PAULO

Na sedo do Instituto Histórico
o Geographico de S. Paulo, á rua
Benjamin Constant, 40, o dr. An-
tonio Paulino do Almeida fani,

hoje, ãs 20 lioras, a sua conferon-
cia sobre "A historia da Cana-
néa".

' 
É a casa que offerece melho-
res vantagens em artigos pa-

ra crianças, rapazes c cavalheiro
NOVIDADES PARA INVERNO

RUA DIREITA, 37-A (próximo á rua
S. PAULO

São Bento)

.VI 5>A carãVãUB «A
Varias municipalidades hospedarão os ex-

cursíonistas cora grandes Sestas
enthusiasmo

Auto Aniil — Urayinlios — Ate
11 mezes:

Tres vezes: — Poito.
Duas vezes: — A mesma sopa.
Unia vez: — 1S0 grammas de

agua grossa de arroz ou de can-
gica com uma folha de gelatina e
assucar.

Internamente: — Nco-fosfo,
duas colheres das de '-há ao dia
em um pouco de café fraco.

H. H. Rentes — Rio Bonito —
Tres vezes: — O mesmo mingau.

Duas vezes: — Arroz, maçar-
pirão

MOLEST.AS IÍ.TERNAS
Especialmente: moléstias da PELLE, SYPHILIS (inclusive ner-
vosal e moléstias VENEREAS (inclusive BLENORRHAOIA).

DR. GIL DE CASTRO CERQUEIRA
DA FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA

Cons.: P. THEATRO MUNICIPAL (Ramos Azevedoj, n.° 18
_ Das 10 ás 12 — Das 3 ás 6 1|2. —

de batata,
agua e sal com

rão, angu ou
tudo cozido em
caldo de feijão.

A' sobremesa:
Uma vez: —

assadas — geléa de
chá com torradas.

Internamente — Emulsão Birlc,
duas colheres daa de chá ao dia.

Até aos 13 mezes, assim.
DR. CARLOS PRADO

- Uma fruta crua.
Banana ou maça

mocotó —

Reina enorme
classe acadêmica de S. Paulo, pela
próxima partida da "Caravana

Acadêmica XI de Agosto", que vae
em excursão pelo Estado de Minas
Geraes.

O presidente Antonio Carlos
apoiou com o maior júbilo a ex-
cursão desses jovens, que vão rea-
lizar uma série de espectaculos ar-
tisticos pelas cidade de Juiz de Fo-
ra, Barbacena, Bello Horizonte, La-
vras, Varginha, Muzambinho, Gua-
xupé, Guaranezia e em nosso Es-
tado, por Mocóca, S. José do Rio
Pardo e S. João da Boa Vista.

Em 1927, esses mesmos academi-
cos formaram a "Caravana do Cen-
tenário", que percorreu 14 cidades
do interior do nosso Estado, nas

quaes foram os estudantes en' nu-
siasticamente recebidos e hospeda-
dos pela Municipalidade.

Commemorou, assim a "Carava

na", o centenário dos cursos jun-
dicos, realizando espectaculos nes

viano de Figueiredo, participou ao

presidente üa "Caravana" que os
estudantes serão recepcionados por
elle pelos vereadores, advogados c

pelas principaes famílias cio local,
em vista do municipio ter tido enor-
mes gastos com a calamidade pu-
Mica que assoberbou a população
daquella cidade com a grande en-
chente de fevereiro ultimo. E_ dig*
no de destaque essa resolução da

fina sociedade mocoquense, que ie-

ceberá os acadêmicos da Faculdade
dc Dt-eito cnm caracter particular,
o'que faz prever o carinhoso aco-
lhimento cora quo serão recepciu-
nados osestudtn°n
nados os estudantes da "Caravana .

São Sebastião do Paraíso, por
intermédio do seu presidente da
Camara, prometteu contribuir para
o monumento dos Cursos Jurídicos,
com a quantia de um conto de reis.

Em Guaranezia preparam-se rui-
dosas festas para os estudantes
paulistas, sendo certr nue sc ''-a-

bailo e passeios nns ta-

N O DO DO R I O

sas cidades, colhendo contribuições Uzarao um i

para o Monumento. | zendas do caravamstd Alc.no

O programma quo a "Caravana beiro Lima.
' dos

HEMORRHOIDA E VARIZES
Cura sem operação o sem dôr. — Moléstias de senhoras e partos.

Cirurgia e tratamento medico das moléstias do ventre.

DR. AUGUSTO SVJATUCK
Rua Joao I-riccnln, 2 (pr-ic-u A. 1'riulo. - Tel. 2-4160 - Kcs. 2-5188

Do 2 Ah 5 ilu liml-

0 CENTENÁRIO DA ACA-
,)EMIA NACIONAL DE ME-

DICINA
RECIFE, 14 (A. B.) — O gover-

.ador Estaçio Coimbra convidou
>s professores Octavio Freitas, Ed-
,ard Altino e Geraldo Andrade pa-
ea representarem o Estado de Per-
nambuco nas festas commemora-
tivas do centenária da Academia
Nacional de Medicina do Rio de Ja-
neiro.

Esses scientistas participarão
tambem dos trabalhos dos dlffe-
rentes Congressos a so realizarem
na Capital Federal, pelo fim do
corrente mez.

O embarque dos representantes
nernambucanos será a 26 de junho
pelo "Andes".

CAMPO DE AVIAÇÃO EM
CURITYBA

CURITIBA, 14 (A. B.) — Re-
gressou ao Rio o engenheiro da
Companhia Aero-Postal, que este-
ve ern Paranaguá procurando um
locai apropriado a um campo de
descida.

Esse campo já foi escolhido, de-
vendo ser Iniciadas, brevemente, as
obra- para o preparo.

"JORNAL DO COMMERCIO"
DE RECIFE

RECIFE, 14 (A. B.) — O "Jci-
nal do Commercio" fez a acquisi-
ção de machinas modernas para a
officina de composição, devendo
iniciar por estes dias os melhora-
mentos da sua officina de impres-
são.

DE RAÇA_»
Plymouth Rock Carijó, Rhode

Island Red e Seghorn branca.—
Dúzia de ovos, 30$000.

Rua Bella Cintra, 379 — Phone,
n.° 7-2169.

ACADÊMICOS BAHIANOS
BAHIA, 14 (A. B.l — Regressou

de Recife, a embaixada dos estu-
dantes dê medicina, quo so encon-
trava naquella cidade em visita de
confraternização. Os acadêmicos
voltaram encantados com as ma-
niféstáções que lhes foram feitas.

O ar. Vital Soares telegraphou ao
sr. Estado Coimbra, agradecendo,
ern nome do governo da Bahia, a
attençáo disjieu.ada. pelas autori-
da.des pernambucana., aos estudan-
t...

REINTEGRAÇÃO DE DOIS
FUNCCIÒNARIOS

NICTEROI, 12 (Da succursal do
"Diário Nacional") — Causou ma-
gnifica impressão, o acto de hon-
tem do dr. Ribeiro de Almeida, pre-
feito desta cidade, mandando rein-
tegrár no quadro do ftmccionalis-
mo municipal, os srs. dr. Nelson da
Silva Campos e Laudelino Benicio,
os quaes foram exonerados pelo
então prefeito dr. Villa Nova Ma-
chado.

Muito embora, cumprisse a son-
tonça do juiz de direito da 2' vara.
que deu ganho de causa aquelles
funecionarios, que propuzeram
acção contra a Prefeitura, nem por
isso deixa de merecer applausos o
acto do governador do municipio,
porque s. exa. ao invés de acceitar
o accordo, que fora proposto pelo
advogado dos funecionarios demit-
tidos, poderia usar de recursos, que
prolongassem a causa até a gestão
de seu successor, que será em de-
zembro próximo.

Mas o dr. Ribeiro de Almeida,
tem governado sem paixões nem
ódios, procurando doptar a capi-
tal do Estado, de melhoramentos.
No ligeiro commentario, que fize-
mos á sua mensagem, ha dias, al-
ludimoa entro os mais vultosos
serviço. prestados pelo actual
prefeito, o da triplicação da linha
aduetora de agua para a cidade e
bem assim o calçamento das prin-
cipaes ruas.

Os moradores do bairro de San-
ta Rosa farão, ainda este mez, uma
grande manifestação a s. exa.
FOI ELEITO O REPRESENTAN-

TE DA LAVOURA NO I. F. A.
Conforme foi noticiado, o Institu-

to de Fomento Agricola do Estado
acaba de proceder á eleição para o
cargo de director, representante da
lavoura fluminense, sendo reeleito
com 150.633 votos o dr. José Mot-
ta Vasconcellos.

O pleito, que correu animadissi-
mo, foi presidido pelo deputado fe-
deral dr. Bocayuva Cunha, que teve
a secretarial-o, os drs. Creso Bra-
ga e Clemente de Oliveira Botelho,
este ultimo thezoureiro geral e
aquelle secretario geral do Fomen-
to.

Estiveram tambem presentes á
solemnidade vários advogados cam-
pistas o o sr. Joaquim Mello, secre-
tario das finanças.

A PRIMEIRA ELEITORA DE
NICTEROI

O sr. Oldemar Pacheco, juiz da
1." Vara de Nicteroi, a quem está
affecta a qualificação eleitoral na
capital fluminense, mandou inciuir
no alistamento d. Olga Francisca
Barbosa, operaria tecolã.

O seu alistamento foi promovido
pelo Bloco Operário Çamponez, a
quem está filiada.

Esta é a primeira mulher que se
alista em Nicteroi, depois da vi-
ctoria obtida pelo feminismo na
Junta Eloitoral de Recursos, no ca-
so da eleitora de S. João da Barra.

O Bloco está promovendo o alis-
tamento de mais trosentns opera-
rias, afim de nas próximas eleições
municipaes, pleitear logares para
seua representantes .
l.o CENTENÁRIO DA FUNDA-

ÇAO DE NATIVIDADE DE
CARANGOLA

Natividade de Carangola, o 5."
districto do prospero municipio de
Itaperuva, do Estado do Rio, com-
memora, no dia 8 do setembro, do
corrente anno, o 1." centenário da
sua fundação .

Nessa data, grandes serão os fes-
tejos quc ali se ralizarão.

Foi sou fundador o moço mineiro
Antonio de Lannes Dantas Bran-
dão, que ali chegara com seus ir-
mãos: José, Joaquim e Francisco,
em 1827.

Realisando-sc nossa mesma data
a festa da padroeira local, Nossa
Senhora da Natividade, justo é que
se revistam de maior brilhantismo,
demonstrando, assim os sentimen-
tos cívicos daquelle povo hospita-
leiro o progressista.

Natividade é hoje, como sempre,
um dos mais importante districtos
de Itaperuna.

O seu movimento commercial e
industrial, bem como a sua produ-
ção de café, e cereaes, dão-lhe um
lugar de destaque, que muito re-
commenda a "Suissa do Carango-
la".

Para commemorar o seu primei-
ro centenário, projecta-se, como de
justiça, levantar um monumento á
memória do seu fundador, além de
outras demonstrações de caracter
civico, o que, por certo attrahirá
enorme concurrencia á linda villa
do valle do Carangola.

OS SERVIÇOS DE ELECTRICI-
DADE EM CAMPOS

O sr. Manoel Duarte, presidente
do Estado do Rio, attendendo a
uma justa e velha aspiração do po-
vo campista, acaba de decretar por
acto de 8 do corrente, a emeam-
pação da usina de Tombos e a li-
nha transmissora de energia.

Entre outros considerandos, o de-
creto presidencial está assim redl-
gido:

O Prcsidcetne do Estado do Rio
de Janeiro, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 30, n. 2,
da Constituição, nos termos da Lei
n., 1.783, de 31 de dezembro de
1921.

Decreta:
Art. 1." — Fica aberto o credito

de vinte e cinco mil contos de réis
(2..000:000$000), em apólices ao
portador, no valor nominal de um
conto de réis (1:000$000) cada
uma, que o Estado emittirá para o
fim de pagar, com o produto de sua
venda, o preço de acquisiçâo da usi-
na electricá de Tombos do Ca-
rangbla e de linha da transmissão
de alta tensão pertencentes á Com-
panhia Brasileira de Trarnways,
Luz e Força, linha que se exten-

°S£A DJR' JONASRIBEIRO g^
Moléstias de senhoras. - Electricidade medica, satisfazendo aa exi-

gencias das especialidades. — Consult.: Rua Barfu, de "apeH-
ninga, 10, sala 417. - Telephones: Cons.: 4-6803; Res.: 7-1368.

de da usina de Tombos até a en-
trada da subestação do Estado,
existente na cidade de Campos,
compreendendo todoa os bens e ins-
tallações, postes metallicos, isolado-
res de porcellana, e o circuito tri-
phasico montado com cabos de
alumínio, devendo o restante ser
appiicado na reorganisação, amplia-
são o encargos oriundos dos ser-
viços de electricidade de Campos
e serviços da mesma natureza e
noutros municípios do Estado.

Art. 2.* — As apólices vencerão
os juros de 8 por cento ao 'anno,

a partir de 1 de junho de 1929, pa-
gos semestralmente, até os dias 31
de maio e 30 de novembro de cada
anno.

Art. 3." — A emissão será res-
gatada annualmente pelo Estado a
partir de 31 de maio de 1932 por
sorteio annual, em quota minima dc
um vigessimo (1.20) da importan-
cia total da emissão durante o
prazo do resgate total que será no
máximo de vinte annos.

Art. 4." — Constituirão especiul
garantia do pagamento dos juros
e resgate das apólices dessa emis-
são todas as rendas dos serviços de
electricidade na cidade de Campos,
e bem assim qualquer outra renda
proveniente da usina electricá de
Tombos e linha da transmissão des-
sa usina até Campos, resalvado ao
Estado o .direito de arrendar ou
vender os referidos bens e installa-
ções, porém, em qualquer desses ca-
sos, as referidas rendas ficarão co-
mo garantia especial do pagamen-
to dos juros e resgate total da
emissão, completando o Estado o
que faltar, se essas rendas não
bastarem.

Art. 5." — O presente decreto en-
trará em execução na data da sua
publicação .

Art. 6." —Revogam-se as dispo-
sições em contrario .

Os secretários de Estado de
Agricultura e Obras Publicas e das
Finanças assim o tenham entendi-
do e o façam executar.

Palácio do Governo, em Nicte-
roi. 8 de junho de 1929 — MANUEL
DUARTE — José Pio Borges de
Castro — Joaquim de Mello.

XI de Agosto" organizou e
mais interessantes.

Além das já noticiadas, recebeu
a Directoria da "Caravana" o
apoio offieial de varias outras mu-
nicipalidades. O agente executivo
de Guaxupé, dr. Francisco Lessa,
communicou que a "Caravana XI
de Agosto" será hospede da cida-
de, sendo que ahi se preparam
grandes festas para os estudantes
paulistas.

De S. José do Rio Pardo, o dr.
Gonzaga Franco, vice-prefeito em
exercicio, offereceu amnlo apoio á
nobre iniciativa da "Caravana",
dando-lhe hospedagem, e theatro
para o festival a ser ahi realizado.

O escól da sociedade de Moco-
ca teve um gesto altamente signifi-
cativo: o prefeito, dr. José Octa-

Hoje, pclo nocturno, deverão se-

guir os primeiros vánguardelros da
"Caravana", Seguirá para Juiz de
Fora o academico íris Metnberg,
thesoureiro; e para Bello Horiznu-
te o secretario da "Caravana" Ga-
ribalde de Mello Carvalho. D-"», m
elles ultimar os preparativos-paru
a próxima checada a estas cidade.-
da "Caravana".

Os ensaios continuam, com Tran-
rie animação, devendo, todos os
dias, ás 20 horas, apresentarem-se
os naravanistas á srVle da Uni-lo
Catholica Santo Agostinho, na P*a-
ca da Sé, que foi gentilmente ce-
dida para esse fim.

i Para mais informações: procurar
o acadêmico Paulo Paulista, A tua
da Liberdade n. 39. das 14 ás HS
horas, e das 19 âs 22 horas.

rDiagnostico pr eco ce da lepra - i)r. Duaríe rio Pateo
DOKMA.* DA PELLE — !•>Vl'1111 I**, — -'talam.uto moderno
de Kczemaii, p.soriasl». vililiso _ prurido». -- J)nein,-i__ vnin-reiu». --
Impotência. - Raio» ultm-violetun. — Cons.: Priiç» Ramo» A»e-
vedo, 18. 3.' and., salas 301 ft 8,03 - 14 4. 17; - Rea.: Phone: 2-0819.

Hontem foi o dia marcado para
o almoço semanal do Rotary Clu-
be de S. Paulo, o qual se realizou
na sede do Clube Commercial e
reuniu grande numero de associa-
dos da útil aggremiação.

Ao meio dia presente a maior
parte dos rotaryanos, deu-se inicio
á collação que obedeceu ao sys-
tema adoptado pelo rotaryanismo
e decorreu animadíssima e na
maior cordialidade.

O dr. Oswaldo Riso, delegado
da Banca d'Italia em S. Paulo,
leu a sua annunciada conferência
sobre os problemas du sericicul-
tura e industria de seda em geral
tendo sido ouvido com toda atten-
ção pelos commensaes, tanto mais
quanto o problema ventilado é um
dos mais Interessantes que se nos
apresentam no terreno da indus-
tria nacional.

O orador iniciou o seu trabalho
alludindo á sua posição de estran-
geiro interessado, por isso que
está directamente ligado aos pro-
blemas da industria brasileira e
italiana em nossa terra. Relembra
aa iniciativas dos italianos Gui-
lherme Polleti e Arthuro Oldes-
calchl, de onde se encetou a cul-
tura, entro nóa, do bicho da _,ecia,

Rotary Cliabe de São Paulo
O almoço de hontem, no Clube Commer-
ciai e a agitação «los problemas da indus-

tria da seda, entre nós

SÃO JOÃO ! ! !
MAGNÍFICO plano da loteria federal

400 CONTOS DE RtfJS
em 3 grandes sorteios a extrarurem-se em 22 e 24
do corrente mez. Bilhete inteiro com direito ao? 3
sorteios, 20$; meio, 10$; quarto, 5$; viges, a 1$.

Ao alcance de todos .

SÃO PEDRO ! ! !
•xtraordinario sorteio da LOTERIA DE S: PAULO

DOIS ML CONTOS
Jogando só com 10 milhares! Extracção no dia 28
do corrente mez. Bilhete inteiro, 520$000; meio,
260$; 1|4, 130$; vigésimos a 26$. Habili tem-se!

Attendemos cem presteza todas as enconimcnd-j- do Interior,
cujas listas do prêmios serão remettidas após as extraeçoes.

Todos os pedidos do Interior, devem ser endereçados ao

BANCO LOTERICO
D. FERNANDES & CIA.

Rua Libero Badaró, 16 - Caixa postal, 1.566 - S. Paulo

ao mesmo tempo que resalta a,
continuação da obra, baseada em j
capitães e trabalhos de brasilei-
ros como fossem os srs. Assum-
pção, Guilherme Guinle, Luiz Ta-
vares Pereira e o fallecido enge-
nheiro Ramos de Azevedo.

O dr. Oswaldo Riso, passa, em
seguida a historiar os precalços
da industria da seda, no Brasü.
Accentua a boa vontade de muitos
doa nossos industriaes e do nosso
governo, facilitando os meios de
conseguirmos uma situação acima
do medíocre.

Refere-se A fundação da Socie-
dado Anonyma Tecelagem de
Seda Nacional, em Campinas, no
anno de 1922, Nesta realização
— diz o orador, — foi empreg-ido
um capital de cerca de 12.UUÜ j
contos, além do exhaustivo traba-
lho que ella determinou aos seus
criadores. Por seu lado, muito se
tem e.sforçndo no sentido de au-
Aluar o. Hi^-qiso cia st-i-.cm.ura e

da industria da seda nc- Brasil.
Detem-se sobre varias citações de
nomes de pessoas devotadas ao
mister de auxiliar a expansão ao
problema, que é dos mais impor-
tantes por varias razões prepon-
derantes e que, entre nós, encon-
tra elementos favoráveis á sua
prompta solução.

O nosso clima, por exemplo, fa-
cilita o desenvolvimento da seri-
cultura, como se poderá, consta-
tar pelas diversas plantações fei-
tas no interior do Estado.

O dr. Oswaldo Riso apresenta
a estatística da evolução da ln-
dústria serlclcola no Estado de
S. Paulo, pela qual se deduz que
um augmento apreciável no plan-
tio durante quatro annos, por-
qué, emquanto em 1924 havia 100
mil amoreiras plantadas, em 1928
já existiam 7.000.000

A p-roraçãc- dn prc.minentp

Paulo, no meio do mais vivo in-
terêsse dos circumstantes, prose-
gue, explanativa, discorrendo o
orador sobre os pontos capitães
do desenvolvimento da preciosa
Industria. Refere-se á grande con-
veniencia da sua ampliação e do
futuro que a espera, de aprecia-
vel proveito para o Brasil.

E, depois de argumentação soll-
da sobre o assumpto de que se
mostra conhecedor, finaliza affir-
mando que o problema da expan-
são da sericicultura está na depen-
dencia do credito.

Como foi feito para o café, —
diz o orador, — mas em uma
escala muito maior e em uma for-
ma mais liquida e com uma ga-
rantia maior e melhor, se poderia
criar uma carteira especial junto
a um banco nacional, para o fi-
nanciamento da estação seriei-
cola".

A prelecção do dr. Oswaldo
Riso terminou sob calorosas de-
monstrações de apoio e admira-
ção dos presentes, tendo termina-
do o almoço semanal do Rotary
Clube de S. Paulo em melo das
provas ma-s significativas de so-
lidarledndc e união de vistas dos

aiexnbiu üo rutaryanisnío. cm tíao ü_u_í üonigonentes.*

PADEIROS EM FO'CO
Os padeiros desta capital, em

agitação*que estavam em face das
exigências da Directoria do Servi-
ço Sanitário, que manda embrulhar
os pães á "bocea do forno", entre-
garam os pontos, depois de uma
sessão acalorada da classe, pois re-
solveram pedir ás autoridades
competentes uma prorogação de
prazo.

A execução integral e immedia-
ta das medidas sanitariag que lhes
foram impostas, é, não resta duvi-
da, cheia de difficuldades no mo-
mento. Mas, ninguém terá a cora-
gem de dizer que neste ponto os
responsáveis pela hygiene da cida-
de estejam errados, como de habi-
to. Com franqueza, esta medida de-
vera mesmo ter sido tomada ha
muito mais tempo. Só não compre-
endemos que se exija o embru-
lhamento do pão, emquanto os
guardanapos, nos restaurantes e
hotéis, limpam dezenas de .lábios
por dia...

«a-

CONDEMNADO A 30 ANNOS
DE PRISÃO

CURITYBA, 14 (A. B.) — Foi
condemnado, pelo Jury, o assassi-
no Pedro Lanzoni, que matou sua
esposa e tentou matar seu próprio
filho.

A penalidade Imposta foi de 30
< sjmos.

"SENHORITA PARA'"
DELI-M, 14 (A. B.) — Pra-

param-se grandes testas em home-
nagem á senhorita Elza Bezerra.

O "Estado do Pari" prepara
uma sessão lltero-musical ao
Theatro da Paz, sendo o orador o
sr. Severino Silva.

Os clubes esportivos tomarfio
parte activa nas homenagens, of-
ferecendo vários brindes á rainlia
da belleza paraense.

EDMUNDO BITTENCOURT
RECIFE, 14 (A. B.) — A bor-

do do "Arlanza" passou por esta
porto o sr. Edmundo Bittencourt,
que recebeu a bordo varias pessoas
que o foram cumprimentar.

MOLÉSTIAS DE SENHORAS
 PARTOS —

Enfermidades cirúrgicas dos
RINS e das VIAS URINARIAS
DR. ATHAYDE PEREIRA
Parteiro e operador (Cirurgião
da S. Casa. assistente de òlini*
ca). Especialista (escola alie-
mã. - Pratica nas cllnicaa 'ie

Berlim, Munich e Vienna.
Consult.: Rua Xavier de Iole-
do, 8-A, de 2 ás 5 Tel.: 4-1020.

Residência: Tel.: 5-3933
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Hontem á tarde, passeava cu por uma do nossas ruas cen-

traes, quando tivo o prazer de encontra r-mo com a mais amável

das poucas, mas certas, amigas com quo conto neste mundo de

Deus. Como convôm a uma dama elegante, mostrou ao ver-mo

üma satisfaçfto discreta o deu-mo a mao delicada a beijar. E

Jogo quo o bom tom lhe permittiu, dlrlglu-mo a-quelma-roupa

esta pergunta: — "Saulo, o que quor dizer "it"? Por Deus do

céo que fiquei tonto! Nfto encontrei, na busca apressada pelos
escaninhos em que so guardam no cérebro as Imagens verbaea

uma só que satisfizesse ou n5o fizesse papel ridículo, diante d»

argúcia de minha gentil interlocutora. E vou lhes confessar quo

não foi essa a primeira vez que me fizeram semelhante por.

gunta, nem tâo pouco a primeira em que não soube responder.

Donde concluo duas cousns: unia 6 que 6 grande o numero das

pessoas que tôm curiosidade de saber o que significa essa pa-
lavra; e outra é que, sem lançar mão á seara alheia, jamais
conseguirei fazor jús a confiança que cm mim depositam as

criaturas que mo fazem consultas. Mas, lendo uma entrevista

do senhor Mark Larldn com diversos actores de cinema, chego

ao ponto de duvidar quo "it" queira dizer alguma cousa fixa,

parecendo-mo antes uni vocábulo que quer dizer diversas cou-

sas, prestando-so a interpretações, variável como a conscien-

cia dos politicos proflssionaes. ..
Esse cronista começa dizendo quo "it", criado para servir

de pronome neutro, 6 agora o termo mais abusivamente empre-

gado pelos americanos. E responsabiliza por essa epidemia,

entre outras pessoas, Clara Bow — sem comtudo deixar do

affirmar que ha muitos annos liudyard Kipllng a emprega. ..

E sem deixar, principalmente, de consignar (o que vale por um

verdadeiro salva-vidas), quo sobro esso assumpto as opiniões

variam, como aliás cm todos os assumptos. Depois da vírgula

do "variam", o aparto é meu.
Faço questão cerrada da paternidade sobre o niesmo. Mas,

em sununa, ninguem sabe o que é "it". Dou aqui duas defi-

nições:
"it" é uma expressão honesta com que a hypocrisia an-

glo-saxonlea pretendo encobrir o magnetismo sexual."
"lt" é um outro modo de definir uma personalidade, dl-

vulgado pela idade do jazz."
gão duas opiniões autorizadas. A primeira 6 de Joseph

Schildkraut, a outra dc Lewis Stone. Tirem a média, que deve

dar certo. "In medius est vlrtus"...
SAULO.
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O RETA GARBO E CONRAD NAGEL

O par encantador que pela primeira vez se reuniu em "A dama mystcrio.sa", Ara em pleno ox.to no

Alhambra, numa scena empolgante deste fita da Metro Goldwyn Mayer

$

O DASCORREIO
03 artistas cinematographicos, Mas entre todas as estrellas de

que oxhibem seus talentos por to- Hollywood, a que recebe maior nu-

do o mundo, fazem geralmente mero de cartas é Norma Shearer.
uma abundante colheita de certas Trata-se geralmente de moços e

dos seus admiradores dos dois s&- moças que indagam dc que modo
A natureza dessas cartas sot- deveriam dodicar-se ao cinema com

A TIEXA
« ESTRELLAS»

"A dama mystcrlosa" continua ho-
jc na sala do Alhambra. Esta super-
produção da Metro é dirigida pelo
genial realizador de "Ben-Hur", Fred
Niblo e interpretada por Greta Garbo
o Conrad Nagel.

lander o interpretação dc Ruth Wey-
ber e Mãrglt Manstad, será apresen-
tudo logo, provavelmente nos cine-
mas dns Reunidas. Como se vô pelo
titulo, esta pellicula descreve alguns
aspectos da vida intima cla Cidade-
Luz.

irtista a quem sao

O Programma Urania annuncia pa-
ra breve, nos cinemas das Reunidas,
uma Interessante pellicula intitulada"Dr. Schaeffer, medico de senhoras".
O enredo desta fita trata particular-
mento desta moléstia tão commum
entre os homens: a dor do coração...

Uma produçílo da Tiffany-Stnhl,
Intitulada "O poder do silencio", será
exibida sexta-feira na tela da Sala
Vermelha do Odeon. A interpretação
foi confiada a Belle Bennett, John
St. Pollis, Raymond Keane e outros.

O Republica exibira I10J0, a produ-
ção da Columbia, intitulada "A elol-
ta do principe".

B' distribuída, pelo Prog. Mutaraz-
7.0. e os principaes papeis foram con-
fiados a Virgínia Vulll e Gaston
Galss.

"Mulher Enygma", a primeira pei-
licula em que Lia Tora, a delicada
braslleirlnha, desempenhará, o princi-
pai papel, terá- brevemente a sua
projecçfio nos cinemas Serrador.

E' uma fita da Fox.

íy1

O Irrlqulcto Cupldo, deixando as
suas tradicíonaes azas como meio de
transporte, modernizou-se. A Fox vae
nos apresentar, dentro de breves dias,
uma sua nova produção intitulada"Cúpido de bicycleta", cujo argumen-
to desenrola-se em torno de uma
corrida cyclistica de Nova York a
Los Angeles.

Richard Harthelmesj* que havia su-
mido da tela, appareee agora em íi-
tas atraz de fitas. Após "Mares es-
carlates" teremos "Quando o «mor
renasce", produçílo da First, que o
Alhambra lançará, na próxima se-
mana.

Após "Os Cossüoos", John Gilbert,
apparecer:! ainda este mez. em uma
pellicula da Metro denominada "En-
tre quatro paredes", ao lado de Joan
Cranford. Com taes interpretes, cata
fita fará ruir, certamente, as "quatro

paredes" do Alhambra...

X03.
fre conforme o
dirigidas.

Victor Mac Laglen, por exem-
pio, recebe milhares de cartas, qua-
si todas de homens que lho pergun-
tam de que forma, poderiam perfei-
tamente conservar o seu estado
physico. Pelo contrario, a clientela
de Roy cVArcy ó puramente fem!-
nina: quasi sempre se trata de se-
nhoras que dão a. conhecer a sua
pronunciada tendência para varia-
çõe3... extra-conjiigaes.

A mais interessante collocção de
cartas é a quc possue Ramon No-
varro. São dc homens e de mulhe-
res que o elogiam ou o criticam,
com um fim determinado e gorai-
mento evidencia-se nellas um alta
grau de Intelligencia e uma eleva-
da posiçüo social. Os paizes estran-
geiros contribuem para essa collec-
c;ão quasi tanto como os Estados
Unidos: e multas missivistas diri-
gem as suas cartas a "Mr. Cen
Hur". Tal 6 a popularidade dessa
admirável personificação" dò Ra-
mon Novarro.

esperanças de suecesso. As respos-
tas de Norma Shearer são sempre
dosanimadoras.

Aileen Pringle, que ê considera-
da como a artista das elegâncias
femininas em Hollywood, recebe
milhares de cartas de senhoras que
lho pedem conselhos a respeito de
modas e de vestidos. Algumas das
missivistas chegam até a lhe pedir
por esmola os vestidos e os man-
teaux que ella já não usa.

A favorita dos estudantes é Joan
Crawford, tanto que ultimamente
num grande referendum entre os
ostudantes de Yale, foi ella procla-
mada como a primeira 

"estrella"

cinematographica.
Depois da sua soberba criação do

papel de Heroina nas "Novas Vir-

gons", Joan tem recebido milhares
e milhares de cartas, declarações
de amor, podidos de casamento e
convites a reuniões, festas e clarsas
de estudantes. Não faz muito tem-

po acceitou um convite de um es-
tudante de primeiro anno de uma
pequena Universidade perto ds

"Eváditlo". Uma fita de fundo for-
temente moral e de these um tanto
realista, com este nome, vae aer
apresentada dentro de breves dias em
diversos cinemas de S. Paulo. Madge
Bollamy. Dan Terry e Arthur Stans
tém a seu cargo os principaes pa-
peis.

jÇWifosS'

"A divina dama", continua alcan-
çando suecesso na Sala Vermelha do
Odeon. Como sabem, ó uma pellicula
Vitaphone First National interpreta-
la por Corlne Griffith, Victor Var-
iani e outros.

"Palxfics Parisienses", distribuição
do Prog. Urania., direcção de G. Mo-

PARAMOUNT
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, V9 - Phone: 2-.loo4

O primeiro cinema da America do Sul que mos-
trou o CINEMA FALADO!

HO.IE  Matlnéo As 14,30 lioras  HOJE
A' noite, ás 10,30 o 21,30 horns

I — Ouvertiirc, pela orchestra.
II — Parnmount New N. 63—Actual. mundlaes.

III — Intermédio musical.
IV — Nancy Carroll, Charles Rogers, Jean Her-

sholt, J. r. Mac Donald, em
.....  lt O S A DA 

 IRLANDA 
Um super-filme sonoro o falado da
Paramount, extrahldo da famosa
peça de Anne Nichols, "Abie's
Irish Rose", que rendeu A sua au-
ira mais de 2 milhões de dollares e
que ha mais do cinco annos so
representa nos THEATROS DE
T3ROADWAY.

Pregos (com imposto) - Para a matinée e A noito:
Frls. e cam., 30$; 1|2 entr., 2$500; poltronas, 6*000

Amanhft. — Em matinée o ft noite
Ultimas exhlbições de ROSA DA IRLANDA

Musicas de S.B.A.T e S.I.A.T.

¦£?'''"/^^)

BERTA SINGÈRMANN
Está encerrada a sua brilhante sé-

rie de recltaes no Rio, a consagrada
artista da declamação, Berta Singer-
mann, que a Empresa Viggiani con-
tratou novamente para uma "tour-
nôe" ao Brasil, este anno.

Todos elevem ostar lembrados que
foi S. Paulo a primeira terra bra-
sileira que ouviu Berta Singèrmann o
a consagrou para o resto do paiz.

Depois dc Benta Singèrmann se ter
apresentado ao publico de S. Pauio,
a sua carreira artística assumiu pro-
porções extraordinárias, o, quÍQ&, pelo
milagre da sympathia, Berta Singer-
mann recebeu contratos de Portugal,
de Hespanha, Norte America e Fran-
ça ultimamente.

Em todos esses grandes centros dr-,
cultura artística, a declamadora ma-
ravilhosa encontrou sempre a exalta-
ção dos mesmos elogios e o calor
-Jos mesmos enthusiasticos applausos
públicos.

Teve auditórios dos mais arlsl.ocra-
ticos. Declamou para os soberanos da
Hespanha, e par», as grandes cerebrn-
ções políticas do volho mundo.

Volta agora Berta Singèrmann a
São Paulo. Serã. até fins do corren-
te o H2U rea.pparecímento. Esta noti-
cia, por certo, devo despertar um es-
pecial interesso nas rodas artísticas
da Paulicéa, que andam saudosas da
artista de sua eleição.

O violonista Saiu/, de la Maza no
Municipal — E' bojo que os nossos
amadores de musica vão ter o ense-
jo do ouvir no Municipal o vlolonls-
ta hespanhol Sainz de la Maza, que
ncaba de realizar no Rio, com gran-
de exito, uma série de 10 concertos.
A critica carioca foi unanime em
considerar la Maza um "virtuoso"

excellente do violão. Hoje, no nosso
principal theatro, vamos ter a op-
portunlda.de do verificar até que
ponto são Justas as referencias que
a esse violonista tôm feito não só os
jornaes da capita] da Republica, co-
mo os dos principaes centros mun-
diaes de arte. Para. o seu concerto
desta noite, que serã o unico na Pau-
licéa, o applaudido "virtuoso" selec-
cionou peças das mais ricas e condi
zentos com a pouca facilidade de sei
;nstrumento. Entre os autores qu.
Sainz de Ia Maza interpretará, des-
tacamos Talla, Mandelsohn, Vlllalo
bos, Coste, Albcnte, Si/.inz de la Ma-
za e Tarraca.
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RAUL LARANJEIRA EM
CURITIBA

CURITYBA, 14 (A. B.) — O
violinista Raul Laranjeira dará ho-
je, no theatro Guayra, um concer-
to dedicado á sociedade euritybana.

. &[> oi',

Hollywood, para a levar a um bai-
le. O asslgnante da carta supplica-
va-lhe com Insistência que aceci-
tasse o seu pedido, porque a accel-
tação della lhe garantiria a sua ad-
missão definitiva na aristocracia do
collegio. Joan Crawford ficou tão
commovlda, qu© foi ao baile acom-
panhada do seu noivo, Douglas
Fairbanks Júnior.

Também entre os correspondên-
tes de Lon Chaney como entre 03
de Novarro, não escasseiam as cri-
ticas que lhe prodigalizam seus
conselhos sobre os differentes pa-
peis que ello representa.

Não imagine o leitor que deste
dilúvio de cartas escapem os dire-
ctores, os autores de scenanos e
até os photographos. King Vidor.
realizador da "A multidão"; Harry
Beaumont de "Novas Virgens", e
Clarence Brown, do "Raia de no-
venta e oito", recebem toneladas do
cartas dos seus admiradores,

O mesmo Léo, o leão marca do
fabrica da M. G. M.. recebe pouco
mais ou menos quinhentas cartas

por semana, quasi todas de crian-
ças, quo querem o seu retrato.

Léo, actualmente. estí. percor-
rendo o Estado: Unidos e prepara-
se a dar a volta do mundo.

sidida pelo dr. Antônio Rezende, um
discurso sobre a data pelo dr. Mar-
quez da Cruz o um acto variado etn
que um grupo de senhoritas e cava-
lheiros cantará modinhas, fados,
canções, desafios, guiturradas e dirá
versos. Segulr-se-á um baile.

A allegoria theatral em 5 quadros, em prosa c verso, sol; a
denominação acima e que Kuui Roulien « Ueclo Abramo escre-
veram para a lesta du primeiro, não ú uma peça má. líoa
mesmo, ató certo ponto, porque contém muita cousa interes-
sante. .>ias nâo está bem equilibrada. A prova u quis cm-
quanto so assiste ao primeiro o ao terceiro quadros còm algum
prazer, mui su póde disfarçar o caiado que preside a utiu..,itu
ia maioria das scenas uos outros tres. üesves, um podia scr
luppriiTUUO iiiicramcnte, traimpiuntundo-se o que tem do 111-
lispunsavol para outro quauro e isto sem nehtiüaíi prejuízo para
i, cumprehciibüo uo assumpto; o quc sc passa ua estuçiiu da uu-/..

\j que quer dizer ísvu t tjiiu com uiguns curtea, "xeira Ue
todos!..." licaria uma peça acceitavel, não como trabalho uo
vulto, 6 claro, pois áiritiu assim somaria mu.ia cousa critica-
vel: scenas ue um mau gosto notável, como aquella que se
paíisa no õ." quauru, entre seis personagens internacionaes: um
liespanhol, um casal de portuguezes, um syno e um casal uc
brasileiros.

iNu impossibilidade, pela carência du tempo, de detalhar
tudo quan.o a peça tem du liiacce.linei, vamos apontar, tam-
bum ligeiiámciiic, o quu toiiftde Dom. ua, 110 suu inureciiu, um
rúiiiuíiüti ue amor ^uu mé üufiJitibüi tuiuúi üjii>Ufi.uiiutuüti paiu,
agradar, tanto mais quu termina de uma maneira orlynmi,
emoora nào muito ue accôrdo cum as icnuuncias üa ópoca. iú
a cnleitar essa parto sentimental, scenas tle um carauier oum
vivo c us vc/.us Ü0IB engraçado, como a discussão uo l." quadro
entre o Italiano, o liuspamiol u o pureuguez, úoure a naciona-
liuauo du Clmstovam Colomiio.

Roulien, quu luz lionlein a sua lesta, (eve um papel sympa-
thico na peça u quu uiie interpretou com bastante acerto. k)'oi o
brusileirmliii, liiim üo Itatiano, quu ilu regresso a S. fiuilu aqui
su entrega todo a escola <lo trauulho, tornando-se o uiaço 111-
reito du lamiha, cuja prospenuiidu promove, 11:10 sem algumas
vicissitudes.

Iracema de Alencar loi "Aracy", uma meiga criaiuriiiha
•jue c a nota suave do romance descripto pelos autores. E loi'.racenia, 

isto é: adorável como sempre. Uos outros interpretei»
— toda a Companhia toma parte na representação —, quu-
remos reservar lugares á pane para ülorgio Lunibertlnl, >|iio
no papel üo velho italiano admirador cnlmisiasía do tirasil,
anosirou-se um comediante asaús interessante ;pará Tina lheo,
como aquelle com um papel muito ajustavel uo seu feitio ar-
tisticoj e pura A. Tisseo, Barbosa Júnior, Ferreira Maj a o
IMendonça Balseinâo, os dois primeiros com impeis que lhes
duram murgem paru desenvolver veiu cômica muilo uccentiiaüa

A festa constou mais do um acto do variedades em que,
entre outros números, o festejado e 11 formosa Anita Ori/.onu
interpretaram uni delicaün "sketch" musical, terminando com
a scena de "grand-guignol" denominada "Tsoro-Wung-Chu",
com uma criução dramática de Roulien bastante apreciável.

Roulien foi muito applaudido pela assistência que enchia o
theatro todo nas duus sessões, recebendo muitas flores e va-
Uosos presentes.

PLIDES
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Festival em homenagem no profes-
«orado do Interior — Vem despertan-
do interesse, principnlmcnto entre os

que se dedicam ao magistério, a rea-
lização, amanhã, no salão nobre da
Cúria M"*- " 'na, A :n de S- 'ta

Thereza, 17, do um festival promovi-
do pela Ijl^a do Professorado Cattyj-
lico em homenagem aos professores
do interior que se acham em goso
de férias na capital. Nesso .estivai
haverá, além do um discurso pelo
rir. Antônio A. Coveilo, uma pi.'e
musical a cargo dos ssr. Euri 'o Men-
des o Marcello Tupynambã, di i:-
nhorita Mary Buarque e um .;r !po
do alumnas o das meninas Daisy
Carvalho e Pauliquinha de Souza
Pereira.

Trasanteontem. a Companhia Ale-
mã da sra. Leonie Duval nos dava
uma palhaçada insuportável. On-
tem nos deu um insuportável dra-
malhão que, pra maior da todos os
deleitos, não teve coragem de ser
grand-guignol duma vez. Forara
cinco atos duma suecessão inconce-
bivel do grosserias, exagerando
com o maior desprèso pelo povo, a
maneira inculta popular. No meio
da gritaria uma cunha malvada,
duma refinada e inteligentíssima
malvadez, é a Weibstenfel, a Mu-
lher Diabólica cheia de frases e
principalmente respostas duma es-
perteza, upa! mulher diabólica mui-
to retirada de certos tipos exquisi-
tos em que principalmente o teatro
alemão ou pelo menos o público
alemão se satisfez até antes da
guerra e desde que a moda russa
pois em circulação as curiosissimas
Gruschengka, nem sei como é que
se escreve! Trasanteontem a sra.
Leonie Duval quasi enganou o sr.
Felix Sichurmann. Ontem quasi
enganou o sr. Franz Schoenherr.
Como a Companhia parece não ter
mais atores, quem será que ela vai
quasi enganar domingo, no "Matri-

monio a Tres"? E engana com
certa habilidade teatral.

M. de A.

Ch ic
ATOI.I.O — "Terra dc todos:...",

que hontem, no festival 'le Roulien,
conseguiu agradar á vasto o selecta
assistência quo afíluiu ás duas aos-
soes, serã hojo repetida na vesperal
das normalistas, ás 16 horas, e A
noite, ás 20 e ás 22 horas, respocti-
vãmente. O novo trabalho de Rou-
lion o Decio Abramo logrará, certa-
mente, o mesmo exito de sua apre-
sentação.

m

BOA VISTA — Conforme hontem
noticiámos, estréa no dia 21 do cor-
rente, neste theatro, a Companhia de
Revistas e Sàinetes Musicados de
que é principal figura a graciosa
actriz paulista Lyspn Gastei*. Este
conjunto, embora sem grandes pre-
tensões artísticas, apresentará em
duas sessões, ás 20 e ás 22 horas,
respectivamente, espectaculos quo
deverfio obter completo agrado da
nossa platéa, e a preços populares.
A estréa se fará, com o saine^e em
3 quadros "O sitio de Éernardes" o a
revista, em 15 quadros "Nuvens de
fumaça".

m
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ABIGAIL PARECIS
apanhado pelo lápis do nosso carl-

caturista, na ultima visita que fez

ao "Diário Nacional"

Bccltal literário e musical no Cen-
tro Republicano 1'ortuguez — Con-
forme hontem noticiámos, realiza-se
hojo á noite na sede do Centro Ro-

publicano Portuguez, á rua Quintino
Bocayuva, 76, um recital promovido
por essa agremiação para commemo-
ração do Dia de Camões. Constará
o mesmo do uma sessáo solenne pre-

A TEMPORADA AMÉLIA KEY
COLLAÇO

Deve encerrar a brilhante série
de seus espectaculos na capital da
Republica, até o fim do con ente
mez, a Grande Companhia Portu-

gueza de Declamação Amélia Rey
Collaço, que está trabalhando no
Theatro Lyrico. O suecesso deste
conjunto naquelle theatro carioca,
suecesso ininterrupto, ruidoso, é a
melhor garantia para a temporada
que vem realizar na Paulicéa a
consagrada comediante. Todas as
peças postas em scena no Lyrico
impuzeram-se ás sympathias ge-
raes do extraordinário publico que
accorre sempre a applaudir, vibran-
temente, a excelsa actriz portu-
gueza.

Vindo a S. Paulo, pois, a excel-
lente quadro de artistas lusos vae,
lem duvida, continuar na conquis-
:a dos elogios e dos applausos que
:ão invulgarmente tem recebido no
Rio.

E' quasi certo que a Companhia
Amélia Rey Collaço faça a sua es-
créa em S. Paulo no dia ü de julho
próximo.

CASIXO — E' geral a espectatlva
em torno da próxima vinda a esta
capital, onde oecupará o Casino An-
taretica, da Companhia de Burlctas
o Revistas Aida Garrido, cujo elenco
é formado de artistas dc ha muito
cotados entre os melhores do theatrd
brasileiro do revistas. A estréa dj
Cia. Aida Garrido no Casino dar-se-
&., impreterivelmente, nos primeiro*
dias do próximo mez de julho, cora
uma das melhores peças do seu re*
pertorio.

Praça da Republica -

l'.« sess3o, ás 19.30

LICA
 Phone, 4-0857

2.* sessSo, ás 31.30

NOVIDADES INTERNACIONAES - 18 —
reportagens.

.AGÜENTA FIRME - desenho universal —
PERITOS EM PERIPÉCIAS

cômica.

 A ELEITA DO PRÍNCIPE 
alta comedia dramática da Columbia, com

Virgínia Valli e Gaston Glass.

Frisas o Camarotes, 18$000 — Poltronas, 3Í000
Meias entradas, 1.5500 — Galerias, 1$000.

— Segunda-feira, Gleon Tryon e Kathryn
Crawford na super-comedia Universal :

 QUE RAPAZ ESPERTO ! 

le ÍW^fy^BL 
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AU.Y./.All — As 17,45 e 111,45 ho-
•&s — Dansas - Tangos - Fantasias- Nu' artístico - Duelos, pelos artls-
tas Ouss Brown, Julio Moraes, UU
Malagã, Camera de Toledo, Zalra Ca-
valcantl e outros. — Entr., 4$.

APOI.l.o — l.spectueulos Roulien -
A's 16, 10,30 e 21,30 horas — Terra
de tmlns. — Fris. e cam., 30$; poltr.,65i bale, 4.?.

CASINO ANTAnCXICA — Cla. Na-
cional Gênero Livre — A's 19,45 o
21,45 horas: IMIlulas de Hercules. —
Fris., 35$; cam., 30$; poltr., 6$; gal.,n|m., 35; ger., 2$.

MOULIN BLEU — A's 20 e 22 ho
ras: Nu' artístico - Cançfies, piadas,aneedotas, bailados, fantasias — En-
Iradas, 3$.

MUNICIPAL — A's 21 horas —
' "noorlo de Guitarra, de Luiz do la
Maza, — Poltr., 20$.

OBERDAN — Cia. Italiana de Opo-rrtas — j\'s 20,45 horas: "Acqua chie-ta — Fris. c cam., 20$; poltr. e bai.,'1S; gai. num., 2$500; ger., 2$.

ALUÁMBRA - itua u.,eita - Hho-
M6»2"1158 

~ A'S 14' 1Ò-'M' 17> 18,3° e"¦30 horas — A duma mysterlosn,
,T Conrad Nagel e Greta Garbo. —«-«tr., 3$; i|2 entr.. 1$&00,

ASTUKIAS — A's 19.30 horas —
Mares escoriai es, com Richard Bar-
thelmess; Dinheiro em penca, com
Dorothy Mackaill; 1 comiea, 1 jor-
nal. — Poltr., 3$; 1|2 entr., 1$500.

AVENIDA — A's 19,30 horas —

O charlatão; Entre dois amores, com
Philis Haver; Uma cômica, Bm jor-
nal. — Frls. e cam., 15$; poltr., 3$;
1|2 entr., 1$500; gal., 1$.

BICAZ rOLYTHEAMA — A's 10,30
horas — O passado nüo morre, com
Mary Astor; Camaradagem, com
Karl Dane e George K. Arthur; 1
eomlcn, 1 jornal. — Fris. e cam.,
10$; poltr., 2$; 1|2 entr., 1$200; ga-
lerias, 1$.

CAMBUCY — A's 19,30 horas —
A venenosa, com Raquel Meller; Um
Jornal.—Poltr., 2$; 1(2 entr. e gal., 1$.

CAPITÓLIO — A's 19,30 horas —
O passado nüo morro, com Mary As-
tor; Camaradagem, com Karl Dane
e George K. Arthur; 1 cômica, 1 jor-
nal.. — Fris. e cam., 15$; poltr., ¦)$;
1|2 entr., 1$500.

CARLOS GOMES — Das 19.30 ho-
O turbllhilo, com Milton Sills; Honra
do filho, com Gaston Glass. — Fris.
e cam., 8$; poltr., 1$500; crianças, 1$.

CENTRAL — A's 19,30 horas —
Entre dois amores, com Philis ta-
ver; Amor com musica, com Charles
Rogers; Uma cômica; Uni jornal. —
Frls. e cam., 10$; poltr., 2$; 1|2 entr.
« çal., 1$.

OOLOMBINHO — A's 19,30 horas
A venenosa, com Raquel Meller;
Vaqueiro Improvisado. — Poltr., 2$;
1|2 entr. e gal., 1$.

COLOMBO — A's 19,15 horas —
O caçula, com Harold Lloyd; O pas-
sado nilo morre, com Mary Astor; 1
cômica, 1 jornal. — Fris. e cam., 10$;
poltr., 2$; 1|2 entr., 1$200; gal., 1$.

COLYSEU — A's 19,30 boras —
Amor o natureza, (impróprio para
senhoritas); Os c&es silo como os ho-
mens, com Rin-Tin-Tin; Tarzan o
poderoso, 3." e 4.° epis.; Um desenho.
Fris. e cam., 10$; poltr., 2$; 1|2 entr.

gal., 1$.
ESPERIA — A's 19,15 horas —

Dedos astutos; Tarznn o poderoso, 5"
e 6° epis.; Entre doin amores, com
Philis Haver; Uma eomlcn, 1 Jornnl.
Frisas e camarotes, 10$0(JO; poltr.,
2$; 1|2 entr. e gal., 1$.

EROS — Das 19,30 horas — Ma-
cisto na Jaulá dos leões; Uma come-
dia. — Entr., 1$500; crianças, $300.

MAFALDA — A's 19,15 horas —
Os cossacos, com John Gilbert; A
mulher fatídica, com Jetta Goydall;

jornnl. — Frls. e cam., 10$; poltr.,
2$; 1|2 entr., 1$200.

MARCONI — A's 19.45 horas —
Entre dois amores; Dedos astutos,
eom Bill Cody; Uma comiea; Um jor-
mil. — Poltr., 2$; 1[2 entr. e gal., 1$.

MODERNO — Das 19.30 noras -
A medalha do toureiro, Cavando um
millionario, Aventuras de Tnr/.an,
1,0 e 2.0 epis. — Fris. e cam., 7Ç500;
«oltr., 1Ç500; crianças, 5800. ... 

ODEON (Sala Azul) — A's 19,30
hs. — Cn.nuradagem, com Karl Da-
no e George K. Arthur; A dansnrlna
Colettc, com Bily Damita; t cômica,
1 jornal. — Camarotes 15$; pòltr.,
3$; 1|2 entr., 1$500.

ODEON — (Sala Vermelha) —
Sessão das moças íls 15 horas e às
10,30 e 21,30 horas — A divina da-
ma, com Corinne Griffith, H. B.
Warner, Victor Varconi e Montagu
Love; Carmen. — Fris. e cam., 25$;
poltr., 4$; 1|2 entr., 2$000 — A' noite:
Fris. e cam., 30$; poltr., 5$; 1|2 en-
tiádas, 3$.

rARAlSO — A's 19,30 horas —
Amores do apache, No volante do
amor, L cômica, 1 jornal. — Frisas e
cam., 10$; poltr., 2$; 1|2 entr. e galo-
rias, 1$.

PARAMOUNT — Phone: 2-S762 —
A's 10,30, 19,30 e 21,30—Rosa da lrlan-
da. í'rls. e cam.,25$; poltr., 4$; crian-
ças, 2$. — A' noite, frls. e cam., 30$;
poltr., 5$; crianças, 2$500.

TERDIZES — Das 19 o 30 horas —
O turldlliilo, com Milton Sills; Hon-
ra do soldado, com Gaston Glass. —•
Entr., 2$; crianças, 1$.

riIENIX — Das 19,30 horas —
O trapaceiro, Noiva do "jazz". — Ca-
marotes de 5 lug., 125; de 3 lug., 7$;
poltr., 2$; crianças, 1$.

RECREIO — Das 19,15 horas —
Mulher, homem o peccado, Terdoa-
mo, com Llane Haines; 1 desenho.—
gntr.j 1J500;. .criançaa, 15. „- -^

REPUBLICA — A's 19,30 horas —
A eleita do príncipe, com Virgínia
Valli- 1 cômica, 1 jornal. — Fris. e
cam., 18$; poltr., 3$; 1|2 entr., 1?500;
gal., 1$.

ROMA — Das 19,30 horas — Sarau
das moças — Honra de soldado, com
Gaston Glass; O turbilhão, eom Mil-
ton Sills. — Entr., 2$; crianças, 1$.

ROYAL — A's 19 e 30 horas —
O passado nilo morre, com Mary As-
tor; A dnnsarlna Colettc, com Lly
Damita; 1 cômica, 1 jornal.—Frif.. e
cam., 15$; poltr., 3$; 1|2 entr., 1$500.

SANTA HELENA — A's 19,30 ho-
ras — Amor o natureza, em 8 par-
tes (fita natural); 1 cômica, 1 jornal
Fris. e cam., 18$; poltr., 3$; 1(2 enlr.
e gal., 15500.

SANTA THERBZINIIA — A's 19
e 30 horas — Uma comedia, Maciste
na Jaula dos leões. — Entr., 1$000;
crianças, $800.

SANTO ANTÔNIO — A's 19,15 ho-
caçula, com Harold Dloyd; Tucti-

ca de coracilo, com Ricardo Cortez;
eomlcn, 1 jornal. — Poltr. 1$500;

1|2 entr., $800.
S. BENTO — A's 14, 15,30, 17, 18,30,

20 e 21 horas — Uma cômica; No
tumulto de Brondwny, com An
Christy.

S. JOSE' — Das 19.30 horas —
A casa do pavor, 3.0 e 4.o epis.; An-
jo peccador, I-llmando estrellas. —
Frisas e camarotes, 7$500; poltronas,
IS500; crianças, 1$.

mmmi
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S. PAULO — A's 19,15 horas —
Os cães silo como os homens, com
Rin Tin Tin; Perdoa-me, 1 cômica.

Fris. e cam., 10$; poitr., 2$; 1|2
entr. o gal., 1$. — A's 23 horas: O
beijo (|uo mata.

S. PEDRO — A's 19,30 horas —
Anuir com musica, com Mary Bryan;
O cliurlulilo, com Warner Uland; l
cômica, l jornal. — Fris. c cam., 10$;
poltr., 2$; 1(2 entr. e gal,, 1$.

TRIÂNGULO — A's 14 horas —
Amores de Apache, com Don Alva-
rado; Uma cômica, Um jcnal, —
Poltr., 3$; 1|2 entr., 1$500. .

CIRCOS
PAVILHÃO QUEIROLÒ — Em-

presa: B. ünrofalo — Rua Formosa,
20-A — A's 21 horas — Variedades

Plcudelro moderno. — Frls., 25$;
cam., 205; cad. de l.a, 5$; cad. de
2.a, 4$; ger., 2$200; 1|2 geral, 1$200.

m& *nKS>r~ '--:.V,-/:::-:'v.v.'-..'.-K>
"MOULIN D'OR" — Depois das 23

horas — Origlnalldadcs - Luz - Mu-
sica - Alegria - Fantasias - Bailados

Números ligeiros.
"TABARIS" — Depois das 23 horas

Variedades - Ambiente selecto -
Cançftes - Bailados - Musica. - Lua -
Alegria - Excentricidades.

íü^efio-.

¦JfotqrtiHij
IMPERIAL — Depois das 23 horas

".lu/.z-liand" - Musica diversa - Luz -
Ale;;ria - üflnsns clássicas, regionaes
o excêntricas!

"MAIPU' PIGALL" — Depois das 23
horas—Luz - Musica - Alegria - Kun-
taslas - Canções - Bailados - Attrac-
«oca e. novidades • "Jassz-Mulpú".

SOCIEDADE RADIO EDUCADORA
,'AU LISTA — Onda, 36S metros —
«otencia, 1.000 watts. — 11,30-12,30

horas — Discos "Parlophon" pela"Casa G. Ricordi & Comp." — 12
horas — Hora official — Cotaçôe=
do pregão de abertura da Bolsa de
Mere, dos mercados de cambio o de
cafò — Noticias diversas; 10,30-17,30
horas — Discos da Casa Murano;
17,30-17,40 hs.: — Repetição do pro-
güo unico da Bolsa de Mercadorias,
dos mercados do cambio e de cato
—Noticias de ultima hora; 17,40-17,55
horaa — Quarto de hora, da criança"
(contos da tia Brasília); 19,30-20.45
horas — Musica leve a cargo da or-
chestra: 1) Coquelet, Mlnuiettes, mar-
cha; 2) G. Carlos, De smanio dl Cn-
lomblna, intermezzo; 3 — Marcucci,
Serenade a dody; 4) Hendel, Célebre
Largo; 5) Los Dellbes, Bcherzettino
aus Sylvia; 0) H. Gillet, Petite Du-
chesse; 7) P. Fauchoy, La Sicillen-
ne; Números de canto pela contralt.o
fliaata. Hetta .Vemachia„ 20,45-21 ho-

ras — Boletim de informaçOes; fa-
são do tempo (serviço federal), fa-
ctos do dia, telegrammas do paiz o
do exterior. (Agencias Americanas,
Brasileira, United Press e Havas);
21 horas — Hora official; 21 horas
em diante — Programma variado:
Solos de piano pela menina de 6 an-
nos de idade, Constanza Schiralli;
"Jazz-hand"; Grupo regional; Can-
ções pelo Principe Azul; Embolatas
pelo sr. Raul Torres; Solos diversos;
Pedidos cm beneficio do Sanatório
Santí». Cruz.

JMq^$^
Hoje —¦ Conferência do dr. Antônio

Paülinp de Almeida, no Instituto
Histo/.co e Geogrophlco de S. Paulo.

Reunião dansante, do Clube fte-
creativo, SanfAnna, em sua sede, dai
2i horas em diante.

Concerto do guitarrista hespa-
nhol, Sainz de la Maza, no Theatrd
Municipal. v

Conferência do prof. Maximilla-
no Ximenes, na sede da Instltuiçüe
"Verdado o Luz", ó. rua José Boni-
facio, 41-sob.

Saràu dansante do Estrella Pary
F. C. em sua sede aoclal.

Am.-.nliã — Festival do Clube de
Regatas Tietê, íis 14 horas.

Dia 17 — Conferência do dr. Mt-
guel Karl, na sede do Circulo Eso-
terlco da Cornmunhao do Pensamen-
to.
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Serão disputadas amanha a Rústica
«Fantulla? e a corrida de Rua

As deliberações tomadas pela F. P. A. —
Os juizes escalados — Os premios

— Os inscriptos

crise dos Jogos

«§era d 
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O lympico s ~_ FiieboB ~ |

Serão disputadas, amanhã, como
emos largamente noticiado, as

provas da Rústica "Fanfulla" e
da corrida de Rua, patrocinadas
pela Federação Paulista de Athle-
tismo.

A F. P. A. fará disputar pela
setim- vez a prova Rústica, sendo
que na mesma hora será, tambem,
disputada a prova de Rua, para
os clubes não filiados.

Para o bom andamento dessas
provas, a Federação Paulista to-
mou as seguintes deliberações:

1«) — Chamar os athletas ins-
;riptos na prova Rjsttca, ás 8 ho-
ras e meia em ponto.

2-) — Sahida da prova Rusti-
ca. ás 9 horas em ponto.

3») — Os juizes desta prova
3evem estar ás 8 horas em ponto
na porta da sede do C. A. Pau-
listano.

AOS CLUBES NAO FILIADOS
Deve— comparecer todos os

athletas não filiados, na mesma
hora que os athletas da Rústica e
quando se estiver procedendo a
char*-/'H destes últimos, os dire-
ctTes dos clubes não filiados de-
vem procurar o àrbllro da prova.

A 'ií'\a da prova de Rua, será
dada 15 minutos depois da parti-
d-, da Rústica.

OS JUIZES
Fora.ni os seguintes, os juizes

j: ' ; -a esta compe '"jão:

Arbitro;— Dr. *lax de Barros
Eihrt .

¦Iuiz de partida — Carlos José
Nelli.

iz dp •liegiidn — Carlos Fon-
seca. Luciano Marrano, José O.
L.-.se e João Ballario Filho.

Cro;. incfstns — Victorio Ghe-
iardinl, B. Bianchi è Carlos J.
Nelli.

Jiiiz-id de "èrr -o'— (!><> Pa-
ièstra Italla): Aido Banolesi, Mi-
guel Pauzon, Joaquim Saraiva e
Léòh.üdo Torre.

(I)o Clulio Esperia): José Bal-
dino. Paschoal Prosoto. Estephano
Manzione, Sylvano Boll, Alfio
Laggari, João S. Leite e Amadeu
Carvalho.

(Dn Clube Campineiro <lc Re-
gatas c Natação): Jesuino Mar-
condes Machado, Francisco Pom-
peo do Amaral e Theodoro Yahn
Netto.

OS PREMIOS
A turma que melhor classifica-

ção obtiver, ficará de posse da
terceira taça "Fanfulla". O pri-
meiro athleta classificada além de
uma medalha de prata com orla
de prata, terá tambem, como pre-
mio. um bellisftslmò relógio para
escriptorio, especial presente da
jpalheria Adamo, sito na rua São
Benio, 23.

Ao segundo, terceiro e quarto
rollocadós serão conferidas meda-
lhas de prata. Aos athletas que
conseguirem da quinta á décima
cil locação receberão uma medalha
¦ie bronze. E ao athleta, que pela

ts*

primeira vez participar da prova
e melhor se classificar, terá então
direito á medalha "Saraiva".

OS INSCRIPTOS
São estes os inscriptos para a

r-o-va "rústica Fanfulla":
C ÍB3 CAMPINEIRO R E

NATAÇÃO °, Arthur da Costa
Mart'-•'; 2, Vicente Ignoto; 3, Ci-
cero O. e Silva; 4, Armando Sa-
ruby; 6, Alberto F. Andrade; 6,
Jorge Pinto; 7, Oswaldo Rodri-
gues; 8, Augusto Ferreira; 9,
Agenor Mariano; 1,0, Julio Silva.

CLUBE ESPERIA — 11, Alfre-
do Gomes; 12, Matheus Marcon-
des; 11, Arnaldo Camargo; 14,
Eunotlto de Mesquita; 16,. Geral-
do Medeiros; 16, Bruno dl Tolla;
17, Walter Bussoli; 18, Isalas Au-
gusto; 19, Paulo Pellegrino; 20,
José Ferreira; 21, Alfredo Colom-
bo; 22, Mario da Vinha; 23, Pas-
choal Mangini; 24, Humberto Bo-
slnl; 25, Bruno Turolla.

PALESTRA ITÁLIA — 26, Hei-
tor Blasl; 27, Julio da Silva Mat-
t-os; 28, Cláudio Mandari; 29; VI-
taliano Mandari; 30, Gennaro
Laequallo; 31, Ramiro da Costa
Mina; 32, Pio Cruz; 33, Antônio
de Almeida; 34, Durval de Cas-
tro; 36, João Armani; 36, Acca-
cio V. dos Santos; 37, José Cor-
raro.

Para a prova de Rua estáo ins-
criptos os athletas dos seguintes
clubes:

A. A. ESPERANÇA — 1, Da-
vid P. Martha; 2, Manoel Cama-
cho; 3, Alberto Piovesan; 4, Ar-
mando Piovesan; 5, Oscar Bran-
chlnt; 6, Alcides Soares; 7, Paull-
no Rosai; 8, Raymundo P. dos
Santos; D, Vicente B iri; 10, Syl-
vio I.ichel; 11, Ernesto Cataldi;
12, Annibal M. Leão; 13, José
Cavalheiro; 1-1, Augusto Fernan-
des; 15, Emilio Branchini; 16,
José Medeiros; 17, Francisco Bon-
d:;ver; 18, Manoel Motta.

C. A. PALMARES — 19, Mau-
rlllo Spolatores; 20, Argemiro de
Campos; 21, Galdino de Souza;
22, José Bento Lopes; 23, João
do Andrade.

E. C. CRUZ VERMELHA —
24, João Gomes; 25, Nestor Go-
mes; 26, Josó Elias.

VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA F.
CLUBE — 27, Rubens de Almei-
da; 28, Ernesto Lopes; 29, José
Vllhejia; 30. Oswaldo Gouveia;
31, Antônio R. Braulio; 32, José
Domingos; 33, Maurilio Araujo;
34, Aderico de Souza; 35, Tito
Venancio; 3 6, João Pinto Pedro-
so; 37, Vicente Scrivano; 38, Al-
fredo S. Souza; 39, Ruy Lemos;
4 0, Zaqueo Carvalho; 41, Astol-
pho Grellett; 4 2, Orestes Lemos;
43, João Campanllle; 44, José
Marlins; -15, Salvador de Oliveira;
46, João de Feo; 47, Francisco de
Lucca; 48, Luiz da Silva; 49, An-
tonio Thomé: 50, Onelio Nisti; 51,
Franelsco de Camargo.

Debate-se actualmente entro
os jornaes esportivos na Euro-
pa, a questão dos jogos olym-
picos, e de algumas innovaqões
de pequena Importância que se-
ria preciso introduzir nelles,
para que tomem mais brilho.

Alguns jornaes francezes têm
feito observar a cm.veniencia
que haverá em prorogal-os de
um anno, para que não viesse a
coincidir com os annos de elei-
ções nos Estados Unidos e na
França.

Outros aconselham que os
próximos jogos Olympicos não
sejam celebrados em Los An-
geles, mas em qualquer capital
européa. Entre estes acha-se o
grande publicista esportivo
Frantz-Reichel, o qual se pre-
occupa bastamte da proximidade
da grande competição que deve
ter lugar em 1932 na capital da
Califórnia. Como bom norte-
americano, fundando-se em da-

dos, de facto elle chega á con-
clusão quo, fazendo-se os jogos
Olympicos 'em Los Angeles, pa-
ra cada cem dollares que gas-
tassem os athletas americanos,
os europeus deverão gastar de
1.Í300 a 2.000.

Aconselha, pois, que se esco-
lha para os próximos jogos uma
capital européa, e além disso,
quo o intervallo entre duas
Olympiadas suecessivas seja
não de quatro annos, mas de 8
ou mesmo 10 annos.

Não nos parece que a opinião
do illustro publicista possa che-
gar a prevalecer.

A duração normal de uma
Olympiada é, desde a instlulqão
desses jogos, de oito séculos an-
tes de .T. C. de -1 annos, assim é
que a Olympiada que vae ser ce-
lebrada em 1932 é a 678.".

O periodo quatriennal é de
origem grega, sendo, no3 tem-

pos da antiga Hellaa, commum
aos jogos Pythicos, em honra
do Apollo, que matou a serpen-
te Python, no Monte Parnasso,
e a.os jogos Ithundeos, em hor-
ra do Neptuno, os quaes o co-
lebravam em Corintho, cidade;
não ha muito, destruída pe.o
terremoto.

Adiar os jogos seria alterar-
lhes a gloriosa tradição, robai-
xal-os e quasi, desaeredital-os.
Os jogos Olympicos são actual-
mente uma festa nacional, para
todos os paizes ondo se cultiva
o esporte; nenhum paiz tem.
pois, o direito de alteral-os eu
modifical-os sob qualquer fnema.

Faltam ainda quarenta mezes
para os jogos Olympicos de
1932. que terão lugar em Los
Angeles.

Ora, em 40 mezes ha tempo
sufficiente para tomar todí.s as
providencias com relação ás
despesas dos athletas, podem-se

fazer arranjar vantagens, sob
o pont ode vista econômico, tan-
to mais quo ha diversas capi-
taes européas, quo não deman-
clarão despesas menores que
Los Angeles.

Muito mais se deve reconhe-
cer que 40 mezes são mais que
sufficientes para que o preparo
dos athletas que pretundam
concorrer ás futuras competi-
ções, não deixe nada a desejar.

O quo é preciso, absolutamen-
te preciso, é que os athlr-tas não
durmam e não deixem tudo pa-
rn os últimos dia.s, como muitas
ve?en acontece.

Comecem desde já os seus
treinos, procurem desde já a
aperfeiçoar as qualidades =spor-
tivas com as quaes esperam so-
bresahir no dia das provas so-
lennes. Em quarenta mezes, mui-
to se pode andar, multo se po-
do progredir.

O Campeonato Paulista de Futebol
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O que se resolveu na ultima re-
união da F. P. S. R.

Como remediar as Salhas do motor

T E N N I
ASÍGEO-EM DISPUTA DA TAÇA

BRASILEIRA'.'
Tietê contra T. C, Santos

Jogarão amanhã, em Santos, as
turmas do clube local e do C. It.
Ticíé, em disputa da taça "Anglo-
Brasileira", promovida pela Fede-
ração Paulista do Tennis.

O director de tennis do C. R.
Tietê escalou as seguintes duplas:

E. Klabin-W. Auerbach (du-
pia. n. 1) .

P. Freitas-O. Souza (dupla
n . 2 1 .

J. ','. B-vros-R. S. Barros
(dupla n. 3) .

CAMPEONATO TERCEIRA
SÉRIE

Paulistano contra Tietê
Para os jogos de amanhã, ás 8

horas e mela, nas quadras do Jar-
dim \merica, entre o C. A. Pau-
liõtanj e o C. R. Tietê, o dire-
ctor do tennis deste clube escalou
a seguinte turma:

Luiz do Souza Barros (sim-
pies) .

J. E. Pereira Barreto-F. Ba-
plista Costa (dupla n. 1) .

Álvaro Netto-F. Alessandri (du-
pia n. 2) .

JOGOS DE HOJE
Em disputa do Campeonato In-

terno, o C. A. Paulistano fará
realizar os seguintes jogos:

A's 15 horas:
Quadra 1 — Alberto Byington

Junior contra Theotonio Piza;
quadra 2 — F. Moraes Barros

contra vencedor do jog-o Roland
Corblsiér-M. S. Racy;

A's 16 ho.as:
quadra 1 — Vencedor do jogo

/-tonio Sá Fllho-Brasillo Macha-
do Netto contra vencedor do jogo
\V. Malouf-P. F -ítista da Costa.

CR. TIETÊ
Chamada pura i treino

Para um rigoroso treino, a se

realizar hoje, ás 15 horas, o dire-
ctor de tennis do C. R. Tietê so-
licita, p-or nosso intermédio, o
pontual comparecimento de todos
os jogadores das primeira e segun-
da turmas.

TAÇA "MAY CS. NEVES"
Resultado dos últimos jogos
Os resultados dos jogos de ten-

nls disputados domingo ultimo, em
disputa da taça "May C. S. Ne-
ves", instituída pelo Rincão Ten-
nis Clube, de Rincão, deram os
seguintes resultados:

Em Rincão: Ribeirão Preto
Tennis Clube contra Rincão Ten-
nis Clube — Vencedor, Ribeirão
Preto, por 3 a 2.

Em Dobrada — Araraquara T.
Clube contra Dobrada T. Clube
— Vencedor, Araraquara, por

a 0.

Em sessão ordinária realizada
em 8 de junho de 1929, a directoria
da F. P. S. R. deliberou:

a) Approvar a acta anterior.
b) Justificar perante o sr. capi-

tão do Porto, a involuntária omis-
sâo occorrlda na Inauguração da
jangada salva-vidas "Renata".

c) Approvar os termos da medi-
ção, para os respectivos registros,
double-sculler "Álvaro" e canoé
"Cacique" do Clube de Regatas Tie-
té.

d) Náo approvar os termos de
medição das canoas "Marillia" e
"Ivahy" do Clube de Regatas Tietê
por não terem linha dágua, e cum-
primento regulamentares, não po-
dendo, tambem, este ultimo bn.rcn.
ser registrado com o nome de "Iva-

hy" por já existir outra embarca-
çào com igual denominação.

e) Mandar registrar e impri-
mir os novos estatutos, terminada
que seja a redacção dos mesmos:

f) Convidar os srs. presidentes
dos clubes federados, ou os seus
representantes pa.ra o estudo do
projecto do novo código do rega-
tas.

g) Approvar o Concurso aqua-
tico realizado em 21 de abril, pro-
ximo passado, deixando suspenso a
reclamação do vencedor do Cam-
peonato Paulista de Natação, aguar
dando-se as informações da Confe-
deração Brasileira de Desportos e
escluindo os vencedores das pro-
vas de meninos fracos e fortes quo
não provarem suas idades com a
apresentação das respectivas certi-
does de idades, approvando como
vencedores dessa prova dos immc-
diatos, segundo a ordem da classi-
ficação da chegada conforme os re-:
sultados seguintes:

Saltos — 1." prova, 1." lugar —
Herman Palmeira Martins do Clube
do Regatas Saldanha da Gama,
com 90,6 pontos; 2." lugar, Adrei
Barbosa querido do mesmo clube
com 75,3 pontos; 2." prova, 1," lu-
gar Valdo Silveira, Clube de Rega-
tas Saldanha da Gama com 56,7
pontos, 2." lugar, Hermes de Oli-
veira Cezar, da Associação Athle-
tica S. Paulo com 52, 4 pontos.

À Escola Remington
mantém cursos práticos de Dacty-
lographia, Correspondência Tuchy-
graphia, Contabilidade,
inglez e Francez. —
Aulas diurnas e noctur-
nas. — Matricula sem-
pre abirta. — RUA
IOSB BONIFÁCIO, 18-B - S. Paulo.

BRANCO (Palestra) vs. "GENE
RAL MOTORS"

Hoje, ás 14 1|2 horas, no campo
da "General Motors", haverá um
encontro de basebol entre as tur-
mas acima.

O capitão da equipe palestrina
por nosso intermédio, pede o com-
parecimento de todos os jogadores
escalados, na hora do costume

£????•>?????????????????-»?????????????????????????*,

ARTE OS-THOPEDICA
A casa mais antiga de São Paulo .fundada em 1896, re-

commendaria pelos melhores médicos da capital. Todos os pro-
gressos e aperfeiçoamentos na arte orthopedica. são applicados
por babeis profissionaes.

VIUVA IGNEZ SOROENWETTER — Kua Brigadeiro
Tobias. 41 — S. PAULO.
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NATAÇÃO
1" pareô, 1° lugar — João Pod

boy Junior (C. R. Tietê), tempo,
1,15 115; 2" lugar — Armir Castro
Lisboa. (E. C. Fluminense), tem-
po, 1,18' 4|5.

2o pareô, Io lugar ¦—¦ Liesser
Hasser (C. de Natação Estrellà),
tempo 52' 3|5; 2" lugar -— Helenar
Duparte (C. Esperia), tempo,
55* 3|ó.

3" pareô, 1" lugar — Valdo Sil-
veira (C. R. Saldanha da Gama),
tempo, 1,35' 2|5; 2° lugar — Gui-
lherme Schall (C. N. Estrellà),
tempo, 1,36' 3|5.

4o pareô, Io lugar — Victor da
Silva Duarte (C. R. Tietê), tem-
po, 38' 3|5); 2" lugar — Carlos No-
brega Frias (C. R. Saldanha da
Gama), tempo, 43' 2|5.

5" pareô, 1° lugar —- Harry Fo-
lohers (C. N. Estrellà), tempo.
3,29 3|5; 2" lugar — Alfredo Gias-
se (C. Esperia), tempo 3.33 2

6" pareô, Io lugar — Raul Cam-
pos Salles (A. A. S. Paulo), tem-
po, 47'; 2" lugrtr — Ricardo Zwi-
cker (C. N. Estrellà), tempo, 48'.

7™ pareô, turma de esportes —
turma Fluminense, tempo, 4,3' 4|5;
2° lugar, turma do Clube de Rega-
tas Tietê, tempo, 4,9 4|5.

8o pareô, 1° lugar — Odette Sch-
maltz (C. Esperia), tempo. 58 1|5.

9o parco, 1" lugar — Mario de
Lorenzo (C. Esperia), tempo 1.14
e 4|5; 2o lugar — Guilherme P.
Barreto (CR. Tietê), tempo, 1,17
e 1|5."

10" pareô, 1° lugar — José Pi-
ronnet (C Esperia), tempo, 6.52:
2° lugar — Aracken do Prado Re-
bello (Sport Club Fluminense),
tempo, 6,58.

11" pareô, 1" lugar — Helbert
Levy (C. R. Tietê), tempo, 3,23 c
3|5; 2° lugar — Luiz Margarido do
mesmo clube, tempo, 3,27 4|5.

12° pareô. 1" lugar — Mario Mar-
chizio (C. Esperia), tempo não foi
tomado.

13" pareô, 1° lugar — Manoel
Ferreira Pacienc'a (C. Esperiai.
tempo, 1,13; 2" lugar — Mario de
Lorenzi (C. Esperia), tempo, 1,45
e 4|5.

14° pareô — Campeonato "Sus-

penso".
15° pareô, 1° lugar — Turma do

C. N. Estrellà), tempo. 3.11; 2°.
turma da A. A. S. Paulo, tempo.
3,32.

16" pareô, 1° lugar — Turma do
C R. Tietê, tempo. 2,41 2]5; 2° lu-
gar, turma do C. Esperia, tempo.
2,46.

17° pareô. 1° lugar — Betty Hall-
senbach (C. R. Estrella)l tempo.
1,45 2]5; 2" lugar — Carmo Galleto
(C. Esperia), tempo, 1,55.

18" pareô, 1" lugar — Suspenso:
2° — Fritz Hulba, (C R. Icarahv),
tempo, 3,2.

19" pareô, 1° lugar — Gastão Ma-
ria de Figueiredo. (C. R. Icarahy)
tempo, 1.34 2|5; 2° lugar — Carlos
Ruetz (C. R. Estrellà), tempo
1,35 3|5.

h) Approvar a regata realizada
em 12 de maio, proximo passado,
acclamando os seguintes vencedo-

res, 1.° pareô, 1.° lugar, Vasco da
Gama, tempo 3 55 4j5, é do Clube
de Regatas Vasco da Gama; 2." lu-
gar. Guaracy; da Asso-.iação Athle-
tica S. Pauio, tempo, 3 57 2|5.

2." pareô, 1.° lugar. Arisco, do
Clube de Regatas Vasco da Gama,
8 16,25. 2." lugar, Perdigão, do Clu-
bc do Regatas Saldanha da Gama.
S 22 1|5.

3." pareô, 1." lugar. Victor, Chi-
be de Regatas Tietê, tempo 7 14 2;5.
2." lugar, não tom.

4." paroo, 1." lugar. Jary, do Clu-
be Internacional de Rejratas, tem-
po, 5 o; 4j5. 2." lugar, Portugalla,
Clube /. Santista, 5 11 2j5. 5." pa-
reo, 1." iugar Irapuan, Clube de
Regatas Tietê, tempo 7 45 2|5.

6." pareô, Gracira, Clube de Ro-
gatas Saldanha da Gama, tempo
4 41 4|5. 2." lugar, Clara, Clube Es-
peria, tempo, 4 42 4|5.

7.° pareô, 1." lugar. Bandeiran-
te, do Clube Regatas Tietê, 3,55. 2."
lugar, Irapuan, Clube Regatas Tic-
tfl, tempo, 4.

8."- parco...
9." pareô. 1.° lugar Valentim.

Clubo de Regatas Vasco da Gama.
tempo, 7 53 2|5. 2.° lugar, Buri-
ty, do Clube de Regatas Saldanha
da Gama, tempo 8 10 4j5.

10." pareô, 1." lugar, Vascalna,
do Clubo de Regatas Vasco da Ga-
ma, tempo 4 26 2;3. 2." lugar. Ne-
gaça, Associação Athietica São
Paulo, tempo 4. 27 3|5.

11." pareô. 1." lugar, Nautiluz, do
Clube de Regatas Santista, 4 10. 2."
lugar Guará, Clube de Regatas Tie-
té, tempo, 4 03 1)5.

12." parco, 1." lugar. íbis, Clube
de Regatas Saldanha da Gama,
lempo, 5 16 1|5. 2." lugar Cacique,
Clube do Regatas Tietê, tempo 5 26

13." pareô. 1." lugar, Titina, Clu-
be Esperia, tempo 4 44. 2." lugar,
Iracema, Clube Internacional de
Regatas, tempo 4 46 2|5.

I) Multar em 40$ cada um, os
clubes de Regatas Saldanha da.Ga-
ma o Esperia, por terem corrido
fora da raia, as suas embarcações
que disputavam o 9." pareô, artigo
89, unico, o artigo 109.

j) Multar em 1005 o Clube cie Re-
gatas Tietê, por ter corrido, fora
de sua balisa de passagem 

'a 
sua

embarcação quo disputou o 3." pa-
reo, (art. 89) unico e artigo 109

k) Congratular-se com os Clubes
de Regatas Tietê e Vasco da Ga-
ma, fellcitando-os pela brilhante
victoria que conquistaram.

1) Approvar um voto de louvor
ao director do Remo, sr. Antônio S.
Palmieri pelos seus esforços e boa
vontade para o brilhantismo com
que sé revestiu a Regata.

m) Approvar um voto de louvor
aos membros das commissões que
dirigiram a regatas e a todos os
remadores, que tomaram parte na
mesma, pela boa vontade e dlsci-
plina que elles demonstraram.

n) Tomar conhecimento e appro-
var a defesa da Federação feita
na Imprensa, pelos srs. dr. Luiz de
Araripe Sucupira e Mig-úel Fran-
cisco Ferreira, externando á lm-

Que o motor é o coração do auto-
movei, ahi está um truismo que
ninguém mais discute.

Voltam-so para elle, portanto, to-,
das as attenções e todos os cuida-
dos dos automobili?tas, mesmo por-
que se lhe não dão a devida impor-
tancla, com o conseqüente bom tra-
tamento, logo elle se revolta e de
modo multo sensível. Começa a ne-
gacear, dando da sua existencia ou-
trás provas além do ronco macio
nas marchas minima e média, ou
do zumbido possante do quando vae
attingindo o regime optimo de ro-
tações. para o máximo de volocl-
dade.

A primeira falha do motor é pn-
ramenle passiva, Limita-se a não
querer "pegar", isto é. a rodar. Fi-
ca insensível ás fosquinhas da par-
tida automática. Empaca, simples-
mente.

A outra reinaçáo á depois de es-
tar rodando, parar. Parar sem avi-
so, nem causa apparente. E, tendo
oarado, não querer "sahir" mais ou,
mesmo, sahindo. parar de novo.

Fecha a série de at.tribulações
causadas pelo motor a insistência
que toma em falhar. Falha segui-
ciamente ou por períodos, mas fa-
lhn. E isto aborrece superiormente
o automobilista.

E' táo fácil, entretanto, prevenir
ou remediar estas "reinaçõos!" Bas-
ta um pouco de attenção e algum
gcito, devendo-se attender ao se-
guinte:

O MOTOR NAO PEGA:
— Falta gazolina. Encha-3e o

tanque trazeiro e examine-se a as
piração. A's vezes torna-se neces-
sario pôr combustível no vácuo. Ve-
rifique-se, tambem, a canalização
da gazolina, para vêr se ha qual-
quer obstrucção.

— Não ha corrente electrica
para que a ignição funecione. Pode
ser que o contactò não tenha sido
ligado ou que algum flo esteja sol-
to ou partido.

— Velas sujas. Isto suecede
quando o motor tem muito óleo ou
quando o óleo está velho. As velas
devem ficar sempre limpas.

— Contactos mal ajustados.
— Veja-se a válvula de estran-

gulação do carburador, para vêr se
está vedando bem.

Leia-se a suggestão 3, da rubri-
ca "Quando o motor falha".

QUANDO O MOTOR P.VRA
— Falta de gazolina.
— Fios desligados ou partidos.
— Falta de óleo.
— Carburador inundado.

QUANDO O MOTOR FALHA
— Fios partidos ou desligados.
— Velas sujas. Ponha-se sepa-

radamente cada veia em curto cir-

culto, fazendo uma ligação metalli-
ca — com uma chave ingleza, por
exemplo — entre cada horne e a
tampa dos cylindros. Se com- isto
não se nota dlfferença no funccio-
namento do motor, é porque a vela
experimentada não está bôa.

Retlrem-se as velas affectadas e
faça-se nellas uma limpeza comple-
la. Examlne-se o isolamento de por-
celana, para vêr se nio está racha-
do.

— Distanciamento incorrecto
das pontas das velas. Se estão uni-
das ou separadas demais, o motor
necessariamente tem de falhar. A
dir.tancia própria é de 685 milllmo-
tros.

— Falta de compressão em ai-
gum cylindro. Pode ser que uma
das válvulas esteja presa no seu
assentamento. Verifique-se se o
assenta-valvulas fecha bem. Para
achar o cylindro de compressão fra-
ca. cumpre fazer girar a mão, com
a ignição desligada, o veio-motor
do carro. Quando o motor falha, es-
tando quente, deve-se olhar para o
jogo do levanta-valvulas.

— Agua na gazolina. Neste ca-
so o motor trabalha e falha inter-
mittentemente.

— Aquecimento demasiado.
— Verifique-se o ajustamento

do carburador.

A. P. E. A.

A A, P. E. A. e a L. A. F. farão
disputar amanhã os seguintes en-
contros dos seus campeonatos:

Primeira divisão:
Voluntários da Pátria vs. C. R.

Crespi F. C.
Campo do C. A. Silex, rua Tha-

bor, 71
Juiz dos l.os quadros — Fernan-

do Duarte Reis.
Juiz dos 2,os quadros — Natal

Pellegrini.
Representante, — Alfredo Cosei-

la, membro da Commissão de Syn-
licancia da A. P. E. A.

Roma F. C. vs. União Lapa F. C.
Campo da A. Portugueza de Es-

portes.
Juiz dos l.os quadros — Alfredo

Cateli.
Juiz dos 2.os quadros — Paulo

Wenzel.
Representante, — Felisberto Bo-

reggio — Presidente da A. A. Bar-
ra Funda.

Segunda dlvlsfto:
A. A. Luziadas vs. Oriente F. C.
Campo da A. A. Scarpa (Belém-

zinho).
juiz dos l.os quadros — Anto-

nio Esgringnero.
Juiz dos 2,os quadros — Felllpê

Juste.
Representante, — Sylvio Del

Debbio, presidente do C. A. Ponte
Grande.

Flor do Belém F. C. vs. São
Caetano E. C.

Campo da A. A. Estrellà de Ouro.
Juiz dos l.os quadros — Caeta-

no Domenico.
Juiz dos 2.os quadros — Fran-

cisco Azevedo Filho.
Representante, — Salvador Ama-

ro Campanelli — Presidente do
União Belém.

Observação
Os jogos de 2.os quadros devem

começar ás 13,30 horas em ponto.
L. A. F.

Primeira divisão:
C. A. Paulistano x A. A. Ponte

Preta.
Campo do C. A. Paulistano.
Juiz dos 2.os quadros, sr. Wil-

11 Meyer, ás 13,45 horas.
Juiz dos l.os quadros, sr. Edmun-

do Amorim, ás 15,45 horas .
Representante da directoria da

Liga, sr. Han3 Dick, director do E.
C. Germania.

Antarctica F. C. x C. A. Santista
Campo do Antarctica F. C.

Juiz tios 2.os quadros, sr. Bene.-
üietr dos Santos, ás 13.4ô horas.

Juiz dos 1.0H quadros, ar. Carl-já
KritítlenreJch, ft-s Ií\4.r> horas.

Representante da directoria, sr.
Salomão Jorge.

Espanna F. G. x A. A. S5o Bento
Campo do Espanha F. C. (üan-

tos.)
Juiz dos 2.os quadros, sr. .Albino

Ripari, ás 13,45, horas.
Juir. dos l.os quadros, sr. Victo-

rio Silveira, ás 15.45 horas.
Rapre-seutante da directoria. dr.

Ademar Costa.
Paulista F. C. x A. A. Portugueza
Campo do Paulista F, C. (Jun-

dlahy.)
Juiz dos 2.os quadros, sr. Augus-

to Tavares, ás 13,45 horas.
Juiz dos l.os quadros, sr. Ray-

mundo Ferreira, ás 15,45 horas.
Representante da directoria ds

Liga, sr. Virgílio Guimarães.
Divisão Intermediária:
C. A. Brasil x Oriental F. C.
Campo da A. A. São Bento (Pon-

te Grande).
Juiz dos 2.os quadros, sr. Ame-

rico Garcia, ás 13,45 horas .
Juiz do.s l.os quadros, sr. Pas-

choal Passatempo, ãs 15,45 hora^.
Representante da directoria, Er.

Seraphim Marques dos Reis.
S. P. R. A .C. x E. C. Indlanopo-

lis.
Campo do S. P. R. — (Agua

Branca.)
Juiz dos 2.os quadros, sr. Mario

da Silva Rosa, ás 13,45 horas.
Juiz dos l.os quadros, sr. Car-

los Rkstichelli, ás 15.45 horas.
Representante da directoria ar.

Domingos Tartaglione.
A. Portugueza x União Flumi-

nense F. C.
Campo da A. A. das Palmeiras

(Floresta).
Juiz dos 2.os quadros, sr. Fran-

cisco Fischi, ás 13,45 horas.
Juiz dos l.os quadros, sr. Luiz

Feüzatti, ás 15,45 horas .
Representante da directoria sr.

Ernesto Seixas
Divisão do Interior — Região

Littoral.
E. C. Botafogo x Bahia F. C.
Campo da A. A. Portugueza

(Santos).
Juiz dos 2.os quadros, sr. Fran-

cisco César, ás 13,45 horas.
Juiz dos l.os quadros sr. José

Mendes Branco, ás 15,45 horas .
Representante da directoria, sr.

João Guerrr

O grande jogo internacional de
amanha

prensa de Santos, e São Paulo os
agradecimentos da Federação.

o) Indemnizar o prejuízo de 50?
soffrido por um dos operários en-
carregados da confecção da raia
para o concurso aquático, na sedo
do Clube Esperia.

p) Expedir segunda via do di-
ploma de campeão de Remo con-
quistado em 1928 pela Faculdade
de Medicina de São Paulo, por ex-
travio do original.

TOSSE ?
Cura-se em 24 horas com um só

vidro do afamado e moderno PEI-
TORAL DE MEL, GUACO E
AGRIÃO do pharmàceutico A.
LEIVAS LEITE, de Pelotas — Rio
Grande do Sul. E' o unico prepa-
rado feito de mel de abelhas e do
sueco das mesmas plantas evapo-
radas no vácuo.

A' venda aqui: Drogaria Ama-
rante — No Rio: P.odolpho Hèss e
Cia. (Casa Huber).

COMO SAHIR DM UM ATOLEI-
RO. BAST/ PARA ISSO UMA

BOA CORDA E UM POUCO
DE CUIDADO

Os automobillstas práticos, co-
nhecedores de estradas e vehicu-
los, não'estão illudidos com estes
dias de sol.

E' que sabem, bem certos disto
que não tardare: a ter n-ovas
chuvas. A que, mesmo nâo mais
chovendo por algum tempo, nem
por isto as nossas eslradas deixam
de e3tar péssimas, na sua quasi
totalidade.

Continua sempre possível, pois,
o encontro de atoleiros nas "rodo-
vias" paulistas. E com este en-
contro a temível contingência de"encalhar" carros, com as decor-
rentes difficuldades de safal-os.

Tornamos a aconselhar, por isto,
o uso systematico de correntes.
Mas como haja sempre casos em
que os automobillstas deixam de
usal-as ou não as usam convenlen-
temente, damos, aqui uma indica-
ção, muito simples, e util, para
rápida e facilmente safar um au-
tomovcl de um atoleiro.

Rampla Juniors vs. Palestra Itália
A bordo do vapor inglez "Alcan-

tara" chega hoje a Santos o qua-
dro uruguayo do "Rampla Juniors".
Esse valoroso conjunto, quando de
passagem pelo Velho Continente,
teve oceasião de enfrentar no Rio
os seleccionados brasileiro, paulista
e Carioca. Está na memória de
todos os esportistas o que foram
essas pugnas memoráveis no esta-
dio do Vasco. De regresso a sua
terra, esses technicos do esporte
bretão, após tantos louros colhidos
na Europa, vão exhibir-se nesta
capital. Graças aos esforços do
Palestra, amanhã, no Parque An-
taretica, o "Rampla Juniors" en-
frentará o clube de Serafim.

Como se vê, a temporada inter-
nacional de futebol será iniciada
da maneira mais auspiciosa possi-
vel.

E deste modo, confirmamos "in

totum" nosso furo de hontem.
O "RAMPLA JUNIORS" NO RIO

RIO, 14 (H.) — Chegou hoje a
este porto procedente de Suutham-
pton e escalas ,o paquete inglez"Alcântara".

No referido navio -Viajam para
Santos os jogadores do "Rampla
Juniors" que virão a seguir nova-
mente aqi / para enfrentar os com-
binados da Amea e da CBD.

AVISO AOS SÓCIOS DO
PALESTRA

A directoria _ do Palestra, por
nosso intermédio', avisa aos srs. as-
sociados, que devido aos enormes
gastos feitos pelo clube para trazer
a S. Paulo o forte grêmio "Ram-
pia Juniors", deverão pagar meia
entrada.

Os sócios apresentarão nas bilhe-
terias o recibo do corrente mez pa-
ra gosarem do desconto acima.

OUTROS JOGOS DE AMANHÃ

CORREIO ESPORTIVO
Partiu para a capital do Es-

pirito Santo, a embaixada do
C. R. Flamengo, do Rio de Ja-
neiro, onde foi a convite do Itio
Branco F. Clube, cujo anniver-
sario de fundação será festeja-
do amanhã, com a presença do
quadro rubro-negro, entrentan-
do o seu quadro principal, em
sensacional peleja.

Segunda-feira, o Flamengo
enfrentará o combinado da Ll-
ga, e os espirito-santenses pro-
metleni magniíica recepção aos
cariocas.

* *
Ante-hontem a turma de

Cestoból do Palestra venceu a
do Antarctica por 26 a 12.

» *
O C. A. Silex, da primeira di-

visão da A. P. E. A. comple-
tou hontem 15 annos de exis-
tencia. » • *

O Chelséiv chegará ao Rio de
Janeiro no dia 28 do corrente.
Nesso mesma noite os profis-
sionaes inglezes enfrentarão o
combinado carioca. .

» » »
Esteve em São Paulo um dl-

rector do clube de futebol de
Ubernbinhit, que vae enfrentar
o campeão do Triângulo Ml-
neiro.

Esso esportista veiu a esta
«apitai convidar «Iguns jogado-
res paulistas para reforçarem
SCU quadro nos próximos jogos
contra o Uberaba E. Clube.

* •
De um apenno recebemos a

seguinte Indicação para o sr.
Urbano Caldeira aproveitar na
To rm ação do seleccionado pau-
lista:

Athié
Grane — Del Dehblo

Oswaldo — Amilcar — Serafin
Apparicio — Nenê — l*et>-o —

Feitiço — üe Mar'-i* *
Está em São Paulo, desde

hontem, o sr. Antônio Raposo,
o excellente gunrdião dn A. A.
Guaxupé. Raposo deverá re-
gressar segunda-feira próxima.

* ?
Scafi e Sebnstlãosinlio não

figururnm no qundro da A. A.
Guaxupé, que ultimamente ven-
ceu o Palestra por Sal.* *

O director esportivo dn A. A.
Guaxupé, sr. B. Saraiva, muito
tem contribuído parn que o "on-
zo" do Giby conquistasse ns vi-
ctorias que collocpu a A. A.
Guaxupé entre os melhores
clubes do interior paulista e mi-
neiro. » *

Giby, do Guaxupé, um dos
vencedores do Concurso espor-
tivo do "Diário Nacional" (Qual
o melhor futebolista do inte-
rior?) no jogo contra o Pales-
tra actuou de extrema direita,
dando muito trabalho ao médio
Henrique Serafin.» * *

Proximamente o clube de Ra-
poso deverá enfrentar o C. A.
Ipiranga, desta capital, e logo
a seguir o Commercial F. C, de
Ribeirão Preto.» * »

O centro-médio Mnxa, que
defendeu as cores de Guaxupé
no treino dos seleccionados, an-
te-hontem, no campo do Pales-
tra, jogou optiniamente. Raposo,
que assistiu o treino, felicitou
seu antigo
clube.

PREFIRAM
CAFE' ASSEMBLÉA

— O MELHOR —
Telephones: 2-8629 — Matriz

e 4-892 — FiliaL

Basta, para isto, dispor de uma
corda de regular comprimento.
Atolado o carro, faz-se por cima
do aro pneumatlco e do próprio
aro da roda uma ligadura bem so-
lida, aproveitando um dos ralos
com-o apoio e de modo a que ella
faça uma dupla e bem aceusada
saliência. Esta saliência serve um
pouco de degrau, fazendo com que
a roda pegue terra firme e sabia
facilmente.

E' preciso, porém, que o enro-
lamento de corda seja feito de
modo a não damnlficar o para-
lama.

Esta claro que tal systema não
pode ser utilizado com as rodas
de disco, nem talvez com as de
arame. Como, poróm, as de ma-
deira ainda equipem a quasi tota-
lidade doa carros, o systema acon-
selhado é aproveitável para quasi
todos os automobillstas.

EM PIRACICABA

HOTEL CENTRAL
ASSEIO, CONFORTO E

COMMOD1DADE

VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA
VERSUS CR. CRESPI

FUTEBOL CLUBE
Em continuação da disputa do

campeonato da primeira divisão
da A. P. E. A. será disputada,
amanhã, no campo do C. A. Si-
lex, uma partida entre os fortes
clubes acima.

Essa partida, dado o valor dos
dois clubes dlsputantes, multo
promette.

Os jogadores do Voluntários da
Pátria F. Clube devem compare-
cer ás 12 horas na sede, afim de
seguirem juntos para o campo.

WANDERLEY F. CLUBE VS.
C. A. PALMARES

Em seu campo, o C. A. Pai-
mares enfrentará as fortes turmas
do Wanderley Futebol Clube em
duas partidas amistosas.

Para esse jogo o director es-
portivo do Wanderley Futebol
Clube por nosso intermédio soli-
cita o comparecimento de todos
os jogadores e reservas ás 13 ho-
ras no campo.

C. F. FABRICA SANT'ANNA
VS. IPIRANGA FUTEBOL

CLUBE (JUNDIAHY)
Em Jundiahy, o C. F. Fabrica

SanfAnna, desta capital, enfren-
tara as fortes turmas do Ipiran-
ga F. Clube, local.
JUV. PAULISTA VERSUS JUV.

CENTENÁRIO
Em seu campo, o Juv. Paulista

medirá forças com o Juv. Cente-
nario.

O director esportivo do Juv.
Faulista . por nosso intermédio
pede o comparoclmento dos se-
guintes jogadores ás 14 horas, na
sóde social: — Luiz, Rossi, Dario,
Mono, Tuna, Dicto, Dorival, Sil-
va, Decio, Filho, Feitiço, Quim,
Mimi, Nando, Albino, Carlos, Leáo,
Rivas, Salvador, Néca, Papae, Uva
e domals reservas.
JUV. ANHANGUjSRA vs. juv.

NACIONAL
Realiza-se, amanhã, o jogo en-

tre os quadros do Anhanguera e
os do Juv. Nacional.

O director esportivo do Juv.
Anhanguera solicita o pontual
comparecimento dos seguinte* jo-
gadores para seguirem juntOK
para o campo do Nacional: —

J-oãozinho, Caetano, César, OIjti-
tho, Rueda, Sunny, Paulo, Primo,
Natalino, Dinero, Miguel, Guima-
rães, Pascual, Costa I e II, Jahu'
I I, Anthenor, Germano, Suzano,
Gino, Nico, Jayme, Paiva, Xaln
e Marinho.
JUV. ANHANGUERA VS.

ESTADOS UNIDOS
JUV.

companheiro de

A reputação de um remédio depende de sua efficacia
0 Chá de Espinheira Santa, herva da flora medicinal do Paraná, p-reparado

como a herva mate, é chamado, no interior daquelle Estado, de cüá mija-
groso! Ninguém nunca o., tomou que não sentissf o seu grande beneae-o. Nao
diga, por conseguinte, que a sua doença é incurável, anles de usal-o.

Vende-se em todas as pharmacias e droearias.

Para o jogo a realizar-se ama-
nhã, no campo do segundo, o dl-
rect-or esportivo do Anhanguera
pede o comparecimento de todos
os jogadores 6 reservas, ás 14
horas no' campo acima mencio-
nado.
SUL AMERICA vs. C. A. CORIN-

THIANS
No campo do Sul America joga-

rão amanhã os doi? campeões do
Bom Retiro: o Sul America e o C.
A. Corinthians. Na partida do« pri-
meiros quadros será disputada a
posse de uma artística taça.

Na preliminar, o vencedor rece-
berá 11 medalhas de bronze.

O Sul America porá em campo
os seguintes "onzes":

1." quadro: Carmino, Chico, Ba-
hia, Passos, Fábio, Victor, Vento,
Nigro, Horacio, Paulo, Kozaiio.

2." quadro: — José, Vieira, Chia-
relli, Bruno, Thomaz, Américo, Pe-
res, Armando, Mapello, Na.cdo, Nl-
co.

CASADOS vs. SOLTEIROS
Realizar-se-á amanhã ás 15 ho-

ras, no campo do Paulista de Ama-
gens F. C, sito á rua da Moóca
uma partida de futebol entro "casa-
dos e solteiros das Officinas gra-
phicas P. Sarclnolll.

O trophéo em disputa será um
barril de chopp3, offerecido pela
Cia. Antarctica.

A luta com certeza será electri-
zante.

Uma commissão de senhoritas,
chefiada pela srta. Rache! Klorio
fará tntrega aos vencedores, de
uma lembrança.

Os quadros serão estes: —
Solteiros: — Canhoto, Gatto,

Fortunato, Antônio, Filorneno. Puc-
clone (Cacique). Reiuígio, Tatu',
Aprá JX, Seraphim, Zezinho.

Casados: — Euphenuo, Luiz,
Pacco, Sylvio. Dictào, Mlcóla Fr-.tJ
Aprs KL, Pae Faca (Trumpho)
Paschoal, Barcelona.

1!
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Continua um mysterio o crime de Registo— A propaganda do candidato democrático em Baiini
— A população de Araraquara assiste a uma scena de selvagena e prepotência

DE S A

0 mysterioso

TOS

de Registocrime
Não parece Ibem coníada a mmorte do

caibo fovísao
òÀNTOS, 13 — Nilo estando aindn

completamente elucidado o crimo dc
Registo, qne pormuneco rodeado cm
circumstancias mysteriosãs, damos
hoje a versão do "Iguape", jornal dn
comarca a quc pertence aquelle dis-
tricto; „ .i"No domingo, 2 do corrente, che-
gou A sub-delegacia de policia uma
queixa contra Joaquim Aço. O 1°
tenente Vicente Borba, sub-delegado
cn) commissão, convidou por officio,
o nr. Aço a comparecer á sub-dclo-
gackj. para prestar esclarecimentos.

Aço respondeu-lhe por escripto qüé
nfio* comparecia, o que ia a Iguape
pedir inquérito e queixar-se que a
autoridade o perseguia.

Ante a recusa de Aço, o tenente
mandou o cabo do destacamento In-
timal-o, O cabo fol á casa dc José
rir Oliveira comprar balas e fol fí
ciisa do Aço. Não o encontrando, dis-
parou muito tiros cm redor ria casa,
alarmando os rio casa c da vlzi-
nlinnça.

N*o dia seguinte, chegando isso ao
conhecimento do tenente, tratou este
ele se informar. Verificando que real-
mente o cabo assim havia procedido,
chamou-o a ordem, censurnndo-o.

O cabo oxasperou-so e desacatou-o
arrancando ns divisas o átlrando-as
ao rosto do tenente. Este, então, so-
¦inho no quartel, prendeu-o e teve
muito que lutar, para prcndel-o.

Feito o que, foi para a pensão,
lantar. Neste Ínterim chegou ao pos-
tn, quo 6 tambem quartel, o solda-
do Douadedlt. Encontrando o cabo
proso I elles que já tinham formado o
plano de revoltnrcm-se, abater o te-
r.onte. dar um saque A noite o fugir)
tiveram os ânimos mais exaltados e
pnr isso deliberaram quc o soldado
soltaria o cabo c executariam o pia-
nejado. Esperaram então outro sol-
dado, Serafim, quo dahi a momentos
chegou. Expuzeràm-lhe o plano o co-
mo este não cstl-osso de accordo.
ameaçaram-no dc morte. Serafim,
vendo' que o caso cia sério c que
realmente estavam dispostos a tudo,
concordou cm salvar o pello.

O cabo então arrombou a gaveta
rio posto, sacou o dinheiro quo lã se
achava (400 e tantos mil róis), npo-
doroU-SO dc todo o armamento o mu-
nição e distribuiu-os entro os tres;
sahindo do quartel, iam primeiro
provocar um distúrbio qualquer, pa-
ia o tenente aoudir do onde estives-
se o, então, ascaasinal-o-lam e sa-
quearlam a localidade, isto é, assai-
toriam ns lojas e particulares quc
julgassem ter dinheiro.

Logo íl sabida do quartel, dou o
soldado Deu::dedit um tiro de fuzil
numa japonoza derrubando-a, mas
loi sem maior gravidade.

A seguir, alvejou Euthymio Costa,
rue Ia passando, no que foi impedi-
do pelo soldado Serafim.

Serafim, para ganhar tempo o co-
ordenar as idéas para vôr um meio
rle se livrar daquella companhia, al-
vitrou Irem primeiro ás suas casas,
despedirem-se dus suas famüias, pa-
ra avisal-as o dizerem que iam em
.ima diligencia, no que fol attendldo. j

Foram então primeiro á casa de
Serafim. Ahi chegando deram dois j
llroa de fuzil. Dali diriglram-so A
rasa de Dcusdedit, para voltarem a
f.cgisto (sedo). Para irem á casa dc
Dcusdedit tinham que passar uma
porteira.

Serafim foi ficando atrás, o pre-
lextarido ir abotoar a pernelrn abai-
xou-sé o quando os dois, um á fron-
to do outro transpunham a porteira,
Serafim despejou o fuzil sobre am-

alto,

O cabo cahiu Ímmediatamente, fo-
rido nas nádegas, sahindo o proje-
clil pela. frente, na coxa, próximo ao
púbis com dllaceração dos orgams
genltaoa internamente, com fractura
dos ossos da baixa coxa.

Formou-se, então, nas proximirin-
des do local, um cerrado tiroteio.
::erca de 30 ou mais tiros. O soldado
Serafim fugiu, mas ao ganhar
v.orro, quando appareceu no
v.l alvejado por 3 tiros de fuzil que
ião o apanharam. O tenente, que
ntáo subia para o posto, avistando

Serafim a correr ao sou encontro do

-. BENTO vs. HESPANHA DE
SANTOS

Para o Jogo a realizar-so amanhã
t-m Santos, contra o Hespanha F.
C. pede-se o comparécimento ás
7,15 horas, da manhã, na Estação
il;'. Luz, dos seguintes jogadores:
Teixeira, Gybi, Mesquita, Aristcu,
Lariote, Macaco, Luciano, Bellini,
Barrlloté, Miguel, Simone, Alexan-
dro, Sola, Carmo, Nami, Molino,
Chocolate, Ichazo, Gimenez, Julio,
Paço, Canhotinho, Eruno, Ângelo.
Zellndo, Duilio, Oste.

C. A. PALMARES vs. WAN-
DEKLEY V. C.

Amanhã o C. A. Palmares en-
frenta em seu campo, as fortes tur-
mas do Wanderley F. C.

Para osse jogo a directoria do C.
A. Palmares pede o comparecimen-
to dos seguintes jogadores: Emilio
Bahiano, Sola, Edmundo, Nestor,
Citariba, Antoninho, Martins, Sa-
hão, Cezar, Geraldo, Nuseas, Xixa,
Ventona, Oscar, . Marinho, Gerva-
sio, Lobo, Zéco, Rabudo, Nicoiau,
Gerson, Princeza, Sodré, Leon.

JOGOS REALIZADOS
PALESTRA VS. COLYSEU
Realizou-se, domingo ultimo, no

cuaipo do r -que Antarctica, um
jogo ontre os quadros do Palestra:"Extra Palestra" vs. primeiros
Quadros do Colyseu. Vencou o Pa-
lostra por dois a zero; pontos mar-
:iu!os por Maraviglia, 2.

Juvenil Palestra vs. segundos
Quadros do Colyseu, vencendo ain-
üa o Paleslrn por .8 a 0. Marca-
ram os pontos: Caetano, 4; Ja-
col), 1; Ângelo, 1; Clauco, 2.

O jogo rio Infantil Palestra vs.
Infantil S. Tarcis. terminou em-
patado.
0 ESPORTE NO INTERIOR

EM MOGY DAS CRUZES
Varias noticias

MOGY DAS CRUZES, 11 (Do
Correspondente do "Diário Nacio-
nal") — o Unit-o F. C. com fa-
ciüdade venceu domingo, em seu
campo, o Clube Espada Branca,
dossa capital. A contagem foi de
8 a 0.

¦— O Villa Santista, enfrentou
com galhardia, domingo, o forte
conjunto do União Belém, filiado
iA. P. 13. a., terminando o emo-
ciommte jogo sem que houvesse
P»ntos.

— Realizou-se eni fi. José dos
tampos, terça-feira, 11 do uorrcn-

fuzil na mão o equipado, poz-se de
guarda, do revolver cm punho, até
quc Serafim dc longo dou-lhe signal
do paz o gritou estar ao seu lado.
Dahi, foram prender a outra praça,
o que hó conseguiram na noite do
dia seguinte a 23 kilometros de Rc-
gisto.

Como o ferimento quc o cabo ro-
echeu não causasse morte instanta-
noa, om vista da grando dôr quo es-
tava sentindo, pediu ao companheiro
quc acabasse do matal-o. O compu-
nheiro recusou-se, mas auxiliou-o
dando-lhe o revolver engatilhado.
Então o cabo mettendo o cano no
ouvido estourou ós miolos.

Tondo so estabelecido grande con-
fusão, o soldado revoltoso aprovei-
tou o momento para se pôr ao fresco.

Ahi estão, om linhas geraes, os fa-
ctos lamentáveis, desenrolados cm
Registo, neste município.

Sogundo estamos informados, ali
chegou tim Torto destacamento poli-
ciai vindo de S. Paulo, a pedido ds
autoridade daquella localidade".

Entre outras passagens, ó digno
do attençao o "suicídio do cabo .In-
vino, quo pediu a um companheiro
(que companheiro era?) para lhe
acabar com o soffrimento...
OS INFORTÚNIOS DO MATUTE1
Capinznes, mosquitos, pobreza,
moleques, vagabundos, malfeito-
res, ladrões do gnlllnlins o tiros

do revólver
SANTOS, 14 — Já escrevemos

aqui que o bairro lnf-iliz do Mara-
pé era um poema."Um poema de desenso, de
abandono (le Ignoniinia urbana.
Escreveram-nó, a largos traços do
iiKlifroroutismo, do mais triste
dos inditferentismos aquelles mes-
mos que os escribas mercenários
apregoam como pioneiros do pro-
gresso de Suntos.

Pioneiros do progresso! Que
amarga ironia nesta fraso bombas-
tica!

Uma única das ruas do Marapé
bastaria, em qualquer terra do
globo, liara arr.azar definitivamen-
le, para pulverizar para todo o
sempre o prestigio político do uma
administração.

Porque naquelle bairro densa-
mente povoado e que contribuo
largamente para encher os cofres
publico:;, não existem, realmente,

o quo em lugares civilizados tem
aquelle qualificativo.

Não são ruas, de facto, as do
Marapé. São eapinzaes, são pica-
das onde a herva e os arbustos
crescem livremente. São vallas
fétidas, onde a agua da chuva o
a dos esgotos apodreço na mais
plácida das tranquillidades, gevan-
do nuvens rle mosquitos, exhalan-
do niiasmas, espalhando os ger-
mens dn impaludismo, da vermino-
se. do amarellão.

! Nesse bairro desventuratlo mo-
iram trabalhadores. Moram peque-

nos empregados. Moram famílias
pobres. A doença é um fantasma
á soloira cte cada porta. A morte
é uma ameaça no limiar de cada
rasa. Á pesada sombra das epide-
mias paira constantemente sobro
aquelles milhares de pobres. Se a
febre amarella irromper, se a va-
riola desencadear por ali afora a
sua marcha macabra. . . Pois bem
se i3so se desse, o Marapé, como

\ ? L W 4f!ílWf//f/T4il4l&0 I

outros muitos bairros pobres
transformar-so-lam em theatros de
verdadeiras hecatombes. "

Mas nem com tudo Isso estão ¦
satisfeitos os responsáveis por essa
obra monumental de atraso o do
desleixo urbanos.

Com a falta do policiamento, o
Marapé torna-se, tambem, o parai-
so dos moleques, dos ladrões de
gallinhas o roupas o dos malfei-
tores.

Ainda hojo fomos ouvintes de
varias queixas. Principalmente no
lugar denominado "Ponte Verme-
lha", contam-nos moradores de lá
— não existe nem mais garantias
de vida; porque os marmanjos
desoecupados quo escolhem aquel-
le ponto para passar o tempo, di-
vertem-se ató dando tiros de re-
volver, tiros que procuram eonfun-
dir com os estampidos das bombas
com que so festejam os tres grau-
des santos do mez.

Quando não fazem isso, jogam
baralho ao ar livre, ao mesmo
tempo quo assistem ás partidas do
futebol qno os garotos das ruas
improvisam a toda hora.

Como complemento a esses in-
fortunios os moradores do aban-
donado Marapé soffrem ainda,
constantemente, roubos das suas
criações e das roupas que uelxam
nos quintaes.

O dr. Jordão do Magalhães, de-
legado da 1* circumscripção, não
poderá fazor alguma cousa a fa-
vor daquella pobre gente?
HYDRO-AVIÕES " POTYGUAR ",
" BANDEIRANTE » J* 

"P-BAKA "
SANTOS, 14 — Estiveram hoje

na Ponta da Praia os hydro-
aviões "P-Ralta", "Potyguar" c
" Bandeirante".

O primeiro entrado ás 11 horas
e 25 minutos, procedente do Rio,
regressou, após curta demora á
procedência, levando o sr. Wil-
liam B. Owen, que chegara do
Porto Alegre pelo "Potyguar".

Este apparelho chegado de Por-
to Alegre, trouxe para este porto,
o sr. F. S. Crocker o o dr. Joa-
quim Gonçalves Junior. A's 12
horas regressou ao porto sulino
com os srs.: dr. Edgard Costa.
Edgard Ferreira Fernandes e Loo-
nard E. Roberts, quo vieram do
Rio polo "P-Balta".

O "Bandeirante" entrou ás 15
horas o 15 minutos, tambem de
Porto Alegre, proseguindo viagem
amanhã para o Rio de Janeiro,
levando os srs.: Álvaro Castello e
HJalmar 0'âstello'.

Para esto porto o "Bantleiran-
to" trouxe, de Paranaguá, o sr.
Hildebrando de Araújo

DE BAURU'
A QUESTÃO BO CHACO

BAURU', 13 — (Ba succursal
do "Blario Nacional") — Pelo
trem das 18 e 40, chegou, hontem,
a esta cidado a commissão encar-
rjgada da troca do soldados para-
guayos e bolivianos, presos por
oceasião (Vos últimos aconteci-
mentos oceorridos no território li-
tlgioso do Chaco, entro o Para-
guay e a Bolívia.

O problema da contenda, entre
esses paizes amigos, foi soluecto-
nado pela commissão de Inqueri-
to o r--\ciliação reunida em
Washington, sendo resolvido quo
a troca de prisioneiros fosse feita
em território neutro, por repre-
sentantes norte-americanos.

A entrega dos soldados bolivia-
nos será om Corumbá, Mato
Grosso.

A Argentina, embora tenha de-
sislido de participar delia, porá á
disposição do delegado norte-ame-
ricano, capitão Fleming, um avião
de guerra para contlu-il-o até á
cidade do Formosa, local escolhido
para a permita.

O nosso paiz designou o fune-
cionário do Ministério das Rela-

ções Exteriores, dr. Antônio de
São Clemente, quo vao acompa-
nhaiulo o major Lostcr Baker, ad-
dido militar da embaixada norte-
americana no Brasil e encarrega-
do r"o sou governo para essa
missão diplomática. Faz tambem
parto da commissão o sr. Ilarden,
secretario do major Lestor.

Os Ulnerantes seguiram viagem
hojo para Corumbá, onde chega-
rão no diu l(i.

DR. SEBASTIÃO M. LINS
Vindo do S. Paulo, chegou, hoje,

a esta cidade pelo trem das 19,45,
o dr. Sebastião M. Lins, que militou
ha pouco, nas fileiras democráticas
do Bauru'.

S. s. veiu até aqui, a convite do
eleitorado independente local que
apresentou a candidatura do sr.
Francisco José Franco a vereador,
nas próximas eleições do domingo.
O illustro tribuno veiu fazer a. pro-

paganda des30 candidato democra-
tico, devendo realizar um comicio
no próximo sábado.

Ao seu desembarque compareceu
elevado numero de amigos e admi-
radores.

Em frente á succursal do "Diário
Nacional" pronunciou s. S. càloro-
so discurso enaltecendo a causa dc-
mocratica, sendo, no terminar, vi-
vãmente applaudido.

DE LBftflESRA

eforma
LIMEIRA, 11 (Do correspondeu-

te do "Diário Nacional") — Noti-
ciámos ha diaa uma reunião dos
jornalistas desta cidade e represen-
tantes da imprensa da capital, em

Demos, conjuntamente, nma
photographia do majest030 frontes-
picio projectado e hoje enviamos
uma outra dos jornalistas partici-
pes da reunião, que foram, na or-
dem em que se vê.

iSii-JKl

Em pé, na mesma ordem: Vicen-
te Leoni, pelo "O Estado"; Victo-
rino P. Castello Branco, pelo "Dia-

rio de S. Paulo"; José Paschoale,

pelo "II Piccolo"; Eenedicto de Vi-
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Grupo (le jornalis tu;
casa do revmo. padre Miguel An-
dery, para a organização de umn
commissão que cooperaria noa tra-
balhos dc reforma da velha matriz
desta cidade.

eforma
Sentados, tia enquerda para a di-

reita: dr. Odccio Camnrgo, secre-
lario ria comrn>:são do obras; vi-
garlo padre Miguel Anrtery e Lu-
ciano Araújo, d'"0 Limeirense".

Matriz
nha, pelo "Correio Paulistano": Jo-
sé Victorino, pelo "Diário Nacio-
nal"; João Deodato, pelo "Diário
da Noite" e Halo Ceneviva, pelo"Fanfulla".

DE S. CARLOS
TRIBUNAL DO JUKY

S. CARLOS, 13 (Da succursal
do "Diário Nacional") — Em ses-
são do Tribunal do Jury realizada
hontem, entraram em julgamento
os réus afiançados, Carlos Correia
da Silva o Leonel Faria, aceusados
de terem praticado ferimentos le-
VC3 na pessoa de Joviro Foz, no
anno passado na visinha cidade de
Araraquara. A aceusação foi feita
pelo dr. João Octavio Neves, pro-
motor publico, e pelo dr. Marrey
Junior o a defeza, pelos advogados
drs. Rogério Pinto Ferraz c Edgard
P. Pereira. Os debates correram
com grande calor, ante numerosis-
sima assistência, resultando a im-
parcial condemnação do réu, pele
bem constituída banca de jurados,
a õ mezes dn prisão.

— O sr. dr, Marrey Junior foi
bastante felicitado pela sua bri-
lhanlissima aceusação.

TIRO DE GUERRA 148
Continua muito animada a re-

constituição do Tiro de Guerra 148,

desta cidade, achando-se inscriptos,
até agora, mais de DO candidatos.

HOTEL MUNICIPAL
A. Câmara Municipal já òrita-

bolou .-3 negoeioções para a aqui
:;ição do predio situado r.a rua Con-
de do Pinhal, esquina da rua ri.
Alexandrina, ondo fará construir
o Hotel Municipal, melhoramento
que no vem tornando preciso A esta
cidac'.c.

DE AiRARAQUARA
SCENA DE SKLVAGERIA

EPREPOTÊNCIA
ARARAQUARA, 13 (Do corres-

pendente (lo "Disrio Nacional") —
Com a condemnação dos fiscaes
munieipaes Carie,1,* Correia da Sil-
ve. o Leonel Feria, pelo jury de
S, Carlos do Pinhal, tevo seu opi-
lego a brutal scena de selvagcria
e prepotência, que no dia 4 de fe-
vereiro do 1023, próximo passado
enetíbu de indignação e vergonha
a pepuloção honesta e ordeira dos-
i;: cidade, e na qual ia perdendo a

.. altura do sua conhecida capaci-
dade.

Foram patronos dos réus os advo-
gados dr. Edgard Baptista Perei-
ra, dos auditórios de Taquaritingà,
o o dr. Rogério Pinto Ferraz, des-
ta cidade. Os réus appellaram da
sentença condémriatorià para a
Câmara Criminal c de Aggravos do
'"ribunal do Justiça.

Febre amarella
Corre o boato, ainda não confir-

mado, que foi notificado um caso
suspeito de febre amarella, na pro-
.úma estação do Ouro, neste muni-
cipio.

Embora se trate de boato, tor-
na-se necessário que cada habitan-
te desta cidade se identifique com
as autoridades sanitárias, afim de
as auxiliar nas medidas prophyln-
ticas que o caso exige.

MARIDO QUE MALTRATA
A MULHER

Hontem, por volta das 17 horaa.
foi detido o individuo Pedro Vas-
quez, por ter applicadí. A esposa,
por motivo futil, uma vn lente sova.

Pedro Vasquez é o mesmo que de
parceria com seu filho, o fiscal mu-
nicipal João Vasquez, é apontado
pelos jornaes dessa capital, como
co-participantes da extorção de cer-
ca de nove contos de réis a um
pobre trabalhador hespanhol.

DE BEBEDOURO
NOVO TEMPLO EVANGÉLICO

BEBEDOURO 13 (Da succursal
do "Diário Nacional") — A Igreja
Presbyteriana Independente, desta
cidade, vae levar a effeito a cons-
trucçâo de um novo J,emplo para
seu culto religioso, que serã loca-
lizado cm ponto central da cidade

RAPTO KM OLYMPIA
Pela madrugada de hontem, loão

Alves, trabalhador, residente na ci-
dade de Olympia, com 1!) annos de
idade, raptou a menor Ephigenia
Avellar Freitas, dc 17 annos, desap-
parecendo.

Ao que a autoridade conseguiu
apurar, os mesmo.", tomaram o au-
tomovel daquella praça n." 523,
cnm destino a Pao Preto.

OS ATROPELADOS
Foram atropelados hontem nao rj.ts

da nòsaií capital:
A's 10 e 20 horas, na rua Irm.rin,

cm SanfAnna, o menor Antônio, dc
14 annos do idade, filho dc José Car-
valho, brasileiro, morador á rua -:'.'<i-
va dos P '.uguezes, í'i, por umn !>i-
cyclcla, dirigida nor Guilherme Mau-
ri, sof frend o fractura do terço mccl'.-)
da pçrno direita o um ferimento con-
luso na região parietal tio mesmo
lado, tendo sido internado na Santa
Casa ;

ár, 17 c :iO horas, na. rua. Itoby, o
menor Ariovaldo, dc 4 annos do idu-
de, filho de Victorio Pavan, morador
ií rua do Ga/.omctro, 1111, pelo auto-
caminhão 4.?«n, dirigido por A'«
Gonçalves, aotfrendo uma con'.u3"io
no perna ---uerda.
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DE JUIZ DE FORA
POLITICAGEM DO PANNO

VERDE
JUIZ DE FORA, 13 (Da suecur-

sal do "Diário Nacional") — Em
Juiz do Fora a jogatina é um fa-
cto cie origem politica.

Ha nesta cidado um predio nu
praça Dr. João Penido, onde fune-
ciona uma casa do jogo.

Num dos últimos dias, o delega-
do de policia deu uma "batida"
ali, appreendendo o material üq
jogo o prendendo os jogadores.

O deputado dr. Pedro Marques,
chamado pelo chefe da jogatina
fol ao encontro do delegado auxi.
liar no Cine-Gloria, o insistiu "ner-
vosttmente" com elle. para que sol;
lasse o preso, devolvesse o mate-
rial de jogo, não sendo, entretan-
to, attendido.

Graça3 aos esforços do abnega-
do 3." delegado auxiliar, dr. Al-
mansor Doyle e Silva, não tem da-
do muito na vista a jogatina "apa-
drinhada" pelos politicos gover-
nantes desta cidade.

CLUBE JUIZ DE FORA
Realizou-se domingo ultimo. &i

13 horas, no Clube Juiz de Fora,
em assembléa geral extraordinária,
a eleição de 3 directores e quatro
membros do Conselho Deliberativo.

Os trabalhos foram presididos
pelo dr. Edgard Quinet de Andra-
do Santo:-, tendo servido como se-
cretarios os srs. Custodio Ministé-
rio e Gastão Costa.

Compareceram
;ocios effectivos.

á assembléa 3!

TELEPHONES
A Companhia

4UTOMATIC05
Mineira de Ele-

ctrleldade vae construir um novo
predio. destinado á installação
completa dos serviços de tolepho-
nes automáticos, que brevemente
vão ser adopta'!os nesta cidade.

ANTOÈÍOFESTi DE !)
Foi festejado hoje. como nos an-

nos anteriores, o dia de Santo An-
tonio, padroeiro desta cidade, com
toda a solennidade do costume.

conterrâneo, dr. Joviro Gonçalves
Fóz.

Relembrar o que foi a scena hor-
rlpilante que don causa ao pronun-
ciamento do mais alto tribunal po-
pular de S. Cario:,*, seria escre- CONFLICTO ENTRE SYR30S
ver mais- uma pagina de lodo na
triste historia desta bella cidade,
bem digna de melhor sorte. Toda-
via, cumpre relembrar que tanto
o inquérito policial, instaurado por
determinação do dr. chefe de- poli-
cia, como o summario de culpa
dos aceusados, foram feitos debai-
xo da truculência, da capangagem,
que infestam esta bella cidade ha
já alguns annos.

Não fosse essa circumstancia.
não so os aceusados que tiveram
o justo prêmio da sua ingrata mis-
são, mas tambem o mandante ou
mandantes de tão horripilante cri-
me, quem sa.be, neste momento

não estariam segregados do convi-
vio da sociedade.

Patrocinou a causa do dr. Jovi-
ro Foz o nosso querido chefe e pro-
vcct.o advogado, dr. Marrey Ju-

A m

vida o nosso distinto e sympathico nior, que produziu uma aceusação

TV. DA VICTIMA NA SANTA
CASA

Falleceu na Santa Casa, o <yrio
Armando Aga, do 4íi annos de iria-
de, morador numa pensão da rua Pa-
ran/i, 28, quc terça-feira, ultima, fora
Sravcmimte ferido por patrícios, nu.n
conflicto travado na rua Santa Cruz
da Figueira.

O Inquérito Instaurado continua cm
andamento na dçíegacia da 1." cir-
cumscripção.

—?g»" —

SUSPEITAS Ofi INFANTI-
CIDÍO

A'.'i '22 horas dn hontem foi encon-
trado, junto ao portão do predio Vi
da rua Vcridiana, o cadáver dc uma
criança rocem-nascida, de côr bran-
ca, c que parecia ter sido ostrangu-

O pequenino cadáver foi recolhido
ao necrotério da rua 25 rle Maiço.
devendo ser autopsiado hoje pelo dr.
Carlos Gonzaga de Oliveira,
legi.sta.

medico

ACCIDENTE NA ESTRADA
DE CAMPINAS

. UJI AUTO-CAMINHAO FOI DJ3
ENCONTKO A UMA .110-

TOfVCI.irlA
Tre» peflSÓÚH feridas

Na estrada dc rodagem de Cam"
pinas, entre os ldlometros 51! o 54,
pouco alem dc Jundiahy, verificou-
se hontem um áccldérito grave.

O nuto-eamlnhâo (Í7õ2, do serviço
dc estradas do rodagem, ao fazer
uma curva chocou-se, violentamente,
com a motocycleta 31, guiada pele
guatda-clvll, chapa 366, Carlos dc
Barros, dc 20 anos de idade, solteiro,
brasileiro, morador cm Campinas,
chele do policiamento na Estrada dc
Cumplnas.

Em conseqüência do choque sahi-
ram feridos o guarda-civil Carlos de
Barros, Jorge Corrêa e Benedicto
Pereira, cantoneiros da Estrada, .-pto
viajavam no auto-camlnhfl.0.

Jorge Corrêa e Condido Pereira
receberam ferimentos leves tendo si-
do internados na Santa Casa de Jun-
diahy.

Carlos de Eairos. cujo estado e
grave, fol soccorritlo pelo gnarda-cl-
vil, 1326, Pedro Maltjxch, tendo sido
transportado, por estrada de ferro,
para esta «apitai.

Na Assistência, onde foi medicado,
ficaram constatados os seguintes £c-
rlmentos recebidos por Carlos de Bar-
ros: fractura dos ossos próprios do
nariz, ferimento contuso nn superei-
lio esquerdo, ferimento contuso na
região malar do mesmo lailo, attin-
gindo a palpebra inferior, outro (lí
igual natureza na palpobra superior,
eplstaxls traumática, escoriações ns
coxa direita, joelho esquerdo e face
interna da coxa do mesmo lado.

A policia instaurou inquérito sobra
o Cacto,

te, o esperado jogo entre os qua-
dros do Tiro 120, desta e o cor-
respondente daquella cidade. O en-
contro terminou com um empate
de 2 x 2. Dos de S. José, salien-
taram-se Giby e do Tiro Mogyano,
Chiquito o Pery.

% Calhas - Caixas para agua*
Calhas de 2 metros de qual-

quer typo para telhados e pa-
ra café. - Calhas de todas as
capacidades. - Peçam lista de
preços á CASA NEGRINHA.
- Rua S. Caetano, n." 234 -
Sâo Paulo.

impanhia Paulista
Estradas de Ferre

esleix^s da Eepartfc
&&üàs

ASSEMBLÉA GERAL OHI)I
NARIA

Em nom0 da Directoria, convido Agora que a época das cleiçòos
os srs. Accionistas desta Compa- Pa;i30U' asaram temporariamen-

te, as promessas dos homens do P.
R. P. e, consequentemente, augmen

Na Agwa Branca existe um casto ifltse jor-
ra agua a 13 metros de aBíssra?

?»00*0'»0»«.»«»«««<>*«««***T

O CAMPEONATO INTERNO DA
ATHLETICA

O campeonato organisado pela A.
A. São Paulo continua muito movi-
mentado.

Ainda ante-hontem as turmas
"Verde" e "Vermelha" proporciona-
ram a uma selecta assistência, boa
partida.

Ambas as turmas demonstraram
grande força de vontade, mesmo
a "Vermelha" que embora perdendo
por grande differença, conseguio
sempre so portar com lisura e de-
fender palmo a palmo o terreno que
aos poucos os commandados por
Poguinho iam conquistando.

A victoria de 25 a 0, favorável
aos "verdes", não diz bem o que foi
o encontro mais, apezar de derro-
tados, os "vermelhos" não foram
dominados.

Domingo ultimo, foi tambem dls-
pulada uma partida, entre as tur-
mas "Branca" e "Preta", que ter-
minou com a victoria dos brancos
por 21 a 14.

Amanhã será disputada mais
uma partida, entre as turmas
"Azul" e "Amarella".

Essas turmas estão assim orga-
nizarjas :

Amarella; França (cap.), Scola,
M. Ferreira, A. Annunziato, P. Piz-
zohoni; Durval Perreira, Eugeni
Tonini c A. Yasbcck.

"Azul": Rosa (cap.), Paulo Me-
deiros, Miranda, Detto, Ciuletto, R.
Albano, Clovis A. Faria, e Leone
Carour.

Esse jogo deverá ter inicio ás
lü horas em ponto.

A turma que se apresentar com
menos de quatro jogadorc3 perderá
os pontos .

nhia a se reunirem, em assembléa

geral ordinária, no seu Escriptorio
Central, no dia 25 de junho p. fu-
turo, ás 13 horas, para delibera-
rem sobre os documentos referen-
tes á legalização do augmento de
capital recentemente autorizado,
bem como sobre o Relatório e ba-

lanço organizados pela Diroctoria,

correspondentes ao anno de 1928,

acompanhados do parecer fiscal.

Na mesma reunião devem ser

eleitos os membros do Conselho

Fiscal e supplentes que têm de

funecionar durante o próximo an-
no de 1930.

Para que possam tomar parte
na assembléa, os srs. Accionistas,

possuidores de titulos ao portador,
deverão deposital-os no Escriptorio

Central da Companhia, pelo monos

cinco dias antes da reunião.

São Paulo, 29 de maio de 1929.

A. LACERDA FRANCO,
presidente.

DOENÇAS VENEREAS
Tratamento da gonorrhéa aguda ou chronica e das suas com-
plicaçôes na urcthra, próstata, testículos, bexiga, etc. no utero,

ovarios, etc,, dos cancros venercos e das adenites.
Tratamento da fraqueza sexual e da impotência.

t>H. M'jDK9TO PINOTTI — Rua Benjamin Constant, n.° 13
das 9 áa 11 e das 13 ds 18 horaa. — Tclephone, 2-6013 ,¦

taram os desleixos das repartições
publicas, porquo os politicos sit-ia-
cionistas nada pleiteiam aotualmen-
te, além do escorchamento perma-
nento que elles exercem sobr? o
povo.

Os desleixos das repartições pu-
blicas fazem-se sentir, principal-
mente nos bairros operários, e a
Lapa é um dos que vivem no maior
abandono. Ruas cheias do mato o
esburacadas; rios e lagoas de agua
estagnada e pútrida, isso para não
citarmos as outras muitas calami-
dadc3, o que, diga-se na verdade,
não é matéria quo se possa tratar
cm dois dedos do noticia. São tan-
ta.*,...

Ha dias, na rua Spartaco, no
bairro dà Agua Branca, um cano
de agua arrebentou. Os moradores
das proximidades reclamaram lo-
go da Repartição do Águas, mas
esta náo deu importância ao cha-
mado e o cano lá ficou esguichan-
do agua. por todos os lados. Um
garoto, quo por ali passava, hon-
tem, pelas 15 horas, achou aquillo
interessante o, na sua ingenuidade,
attgmentou o rombo, utilizando-se
para isso de um simples prego.

A agua, então, jorrou ein gran-
de proporção, alcançando uma al-
tura de, seguramente, 13 metros,
formando duas correntes dc agua
quo correm parallelas os dois la-

dos da rua, até á rua Guaycuru's.
O transito de pedestres, por aquel-
le lado, ,é.impossivel. Os morado-
res dos prédios 52 o 54, da citada
rua, não!podem sahir á janela
nem ao portão c, para sahirem ou
entrarem cm suas residências tõm
do usar guarda-chuva se não qui-
zerem tomar um banho forçado. A
criançada diverte-se gostosamen-
to, augmentando ainda mais a for-
ça da agua. Aquelle ponto da Agua
Branca está uma "belleza".

Quem passa pela rua Gunycuru's
tem a impressão de que aquillo se-
ja um "repucho artistico", tal c
ó força da agua auxiliada pelos"effeitos do luz" de uma lâmpada
oue lhe fica próxima. Mas, na ver-
dado, os moradores das proximkla-
den não acham nada bonito...

So a Repartição de Águas tives-
se attendido, promptamente, ao
chamado, a situação não teria si-
do aggravatta. E, além da grande
perda do precioso liquido, que não
pode deixar de so fazer sentir nas
habitações das proximidades, cm
conseqüência da irregularidade,
muitos outro3 inconvenientes não
adviriam como advieram...

D.a MARIANNA PAES LEME DE M0NLEVADE
Francisco Paes Leme de Monlevade, Rita Paes Leme de Mor.-

levade, João do Monlevade, Luiz de Monlevade, Marianno de Mon-

levade Vergueiro Cezar, Juliette dc Monlevade, Abcla.rdo Vergueiro

César, Luiz e Lúcia de Monlevade, convidam aos seus parentes e

amigos para assistirem á missa do 7.° dia da morte da sua muito

querida mãe, sogra e avó

D.a MARIANNA PAES LEME DE MONLEVADE
que será rezada hoje, sábado, ás nove e meia horas da manhã,

na Capella do Santíssimo, da Igreja dc S. Bento, nesta capital.

Antecipadamente se confessam gratos.

FALLECIMENTO DE UM
SENADOR BAHIANO

BAHIA, 14 (A. B.) — Falle-
ceu hontem o senador Joáo Martins
da Silvn, primeiro secretario do Se-
nado. Estadual, antigo politico mui-
to estimado, que exercia, desde a
Constituinte Estadual, o mandato
no Poder Legislativo.

Entre as homenagens prestadas
á memória do fallecido, destacam-
se as que lhe foram feitas pelo Se-
nado e pela Câmara Estadual.

.No Senado foi apresentada uma
moção de pêsames, justificada pelo
lider Pedreira Mala e o senador
Durval Fraga reqúereu, obtendo le-
vantamento da sessão.

Na Câmara, o lider Epaminondas
Borbert de Castro justificou uma
moção de pêsames, pedindo tam-
tom o levantamente da sessão.

O fallecimento do senador Mar-
tins da Silva foi profundamente
sensível nos circulos politicos c so-
ciaes. O fallecido era pao do nu-
merosa familia e professor cathe-
dratico da cadeira de physica na
Faculdade de Medicina. O enterra-
mento rcalizou-sa hoje.

André figurey — Falleceu no
dia S do corrente, em Barbacena.
ondo se achava cm tratamento, o
conhecido artista-pintor, sr. An-
dré Figurey, com 5,5 annos de
idade, natural de Lyon (França).

O sr. André Figurey era muito
relacionado nas rodas scientiCieas
e artísticas, tendo deixado vallo-
sm» quadros, que foram adquiridos
pelas altas personalidades e pelo
Museu do Ipiranga.

O extinto era casado eom dona
Maria Figurey, filha do (Ir. F. van
Varembarg d'Èginont e de dona
Amada Pucters, já fallecida.

Deixa os seguintes filhos: Pier-
re Figurey, artista-pintor; dona
Mario Loüise de Marmels Ghislet-
ti, casada com o dr. Louis de Mar-
mels Ghisletti, engenheiro nesta
capital; senhorita Agnés Figurey.

Era tambem pragenitor do dr.
Francisco Figurey, engenheiro já
fállèctclb.

Dr. Anlonio Xavier Gomes —
Na idade de 70 annos, falleceu
hontem, nesta capital, após pro-
longados padeci mentos o dr. An-
tonio Xavier Gomes, medico aqui
residente,

Natural de Barra do Pirahy. o
dr. Xavier Gomes formou-se em
1885 pela Faculdade de Medicina
do Rio (le Janeiro.

Iniciou sua carreira clinicando
na sua terra natal e depois em
Barra Mansa. Mais tarde trans-
feriu-se para o nosso Estado, indo
residir em S. Carlos, onde, du-
rante 19 annos, sempre fez de sua
carreira um verdadeiro sacerdo-
cio. Mudando-se depois para esta
capital por muitos annos clinicou
rio Braz, onde se cercou de estima
e consideração de todos os que o
conheceram.

O extinto, que era viuvo de dona
Amélia Teixeira Gomes, deixa os
seguintes filhos: Joaquim, geren-
te da Casa Ccardini, casado com
d. Luiza Sampaio Gomes; Car-
los, fiel de thesoureiro da Estra-
da'de Ferro Noroeste do Brasil,
em Eauru', casado com d. Jenny
Teixeira Gomes; Nicomedes, phar-|
maceutico em Bauru', casado com j
d. Marianna Junqueira Gomes; i
d. Anna Gomes Prado, viuva do
sr. Aristidès Arruda Prado; se-
nhoritas Irene, Maria José, Zenai-
de e Gercyra, professoras, e Euri-
dycc, Cleonice e Apparecida, ahi-
mr.as da Escola Normal do Braz.

Deixa ainda cinco netos.
O enterro realiza-se hoje, ás 16

horas, sahindo da rua Conselhei-
ro Bretoro, 149 para o comi':rio
da 4" parada.
.."O. Anna Joaquina de Almeida
Prado — Falleceu hontem, ás 20,35
hs. cm sua residência, nesta capi-

tal, a veneranda senhora d. Anna
Joaquina de Almeida Prado, viuva
do finado major Francisco de Pau-
la dc Almeida Prado, de tradicio-
nal familia do nosso Estado.

A distinta senhora falloce aos 81
annos de idade deixando numerosa
descendência. São seus filhos: os
srs, major Marcello de Almeida
Prado, casado com d. Carolina Fer-
raz de Almeida Prado; João AdP-
lir.o de Almeida Prado, viuvo de d.
Maria Ermantina de Almeida Pra-
do; senador dr. Vicente de Paula
Almeida Prado, casado com d.
Francisca de Paula Almeida Prado;
cel. Hildebrando de Paula Almeida
Prado, casario com d. Thereza Ei-
cudo de Almeida Prado; e dr. Pio
de Almeida Prado, casado com d.
Maria A. de Almeida Prado.

AGGREDIDO POR UM DES
CONHECIDO

Na madrugada dc hontem, Aiato-
nio Salgado, com 35 annos dc Idade,
pedreiro, morador A avenida Itaque-
ia, 02, quando sc encontrava num
botequim das iromediações, fol ag-
gredido a pauladas, por um desço-
nhecido.

A victima, quo soffreu um feri-
monto contuso no frontal e contu-
sões no nariz, foi medicada pela As-
sistência.

Era mãe dos já fallecidos: João
Leite Ferraz de Campos, que era
viuvo de d. Carlota Ferraz de Al-
meida Campos; de d. Olympia de
Almeida Prado, e de d. Enedma de
Almeida Prado Fraga, que foi ca-
sada cem dr. Constantino Gcnçal-
ves Fraga.

Era madrasta do coronel Fran-
cisco de Paula Almeida Prado, ca-
sado com d. Francisca Euphrosina
de Almeida Prado e dos jã falleci-
dos srs.: coronel Lourenço Avelino
de Almeida Prado, que era viuvo de
d. Antonia l^acheco de Almeida
Sampaio; de d. Anna Brandina de-
Lara Góes e Aranha, que foi casaria
com o sr. Lourenço de Almeida
Prado; de d. Izabel de Almeida
Prado; de Cláudio Furquim de Al-
meida Prado; que foi casado com
d. Francisca Gordo de Almeida
Prado.

A finada deixa 40 netos, 40 bis-
netos e duas tataranetas.

O corpo será transportado hoje
para Jahu', onde será inhumado,
seguindo em trem especial que sa-
hirá á3 7,45 da estação ia Luz.

CONGRESSO CONSTI-
TUINTE

O nosso Congresso reuniu-.*ü,
hontem, para as deliberações d?

Constituinte.
Como se não verificasse numera

pnra os debates em torno deste as-

sumpto, a sessão constou de papeis
sem importância, até que o sr.
Fontes Junior pediu a palavra para
ler, em plenário, o seu parecer so-
bre a reforma constitucional.

E levou a effeito a leitura de ses-
senta folhas dactylographadas, nas
cuiaes emitte opinião favorável in-
tèiramente á reforma. Diz que a
modificação projectada muito be-
neficiará a capital paulista, espe-
eialmente na parto que concerne á
incorporação da Prefeitura á admi-
nístração estadoal.

O longo parecer do deputado
Fontes Junior deverá figurar na
ordem do dia da sessão da proximí
segunda-feira, tendo sido, já, de-
terminada a sua impressão.

Foi tambem, objecto da sessão
de hontem, o preenchimento da va-
ga de deputado pelo IO." districto,
deixada pelo sr. Jacintho de Sou-
za.

Segundo se sabe, o candidate
mais cotado é o dr. Edgard Baptis-
ta Pereira que substituiu o extinte
na chefia da politica municipal de
Taquaritingà.

DECLARAÇÕES

A' P
Odilon de Queiroz Ferreira, negociante, sócio dd firma Antunes

de Abreu & Cia., desta praça, e residente á ma Bella Cintra, n." 353, quc
se assignava abreviadamente Odilon Ferreira, nome pelo qual e geral-
mente conhecido, vem declarar que desta data em deante assignara
seu nome por extenso, visto ter sciencia da existência de pessoa cow

nome semelhante, e que tem dado lugar a confusões. Aproveita pars
declarar que não tem divida ou titulo dc espécie alguma vencico ctx

poder de quem quer que seja.
j São Paulo, 14 dc junho de 1029. ,„-,„„,-,,•¦»

OÓILON QUEIROZ FERREIRA
Firma reconhecida pelo Mã« Tabellião. - S, Paulo. 14 de junho

Jde 1020.
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MERCADO DE CAFÉ
Ainda hontem o mercado do café na praça de Santos funecionou

com as oscillações em escala aseenelonal. Em condições estáveis,

foram iniciados os trabalhos, sendo cotados com alta todos os mezes.

Em junho e outubro, foi ella de $075; em julho e agosto, de ,1_5,

em setembro de $150 e em novembro de 5100. Sem negócios rea-

lizados, foi encerrada, a reunião matutina.
Com mercado firme, foram reiniciados os trabalhos á tarde, ten-

do os mezes de junho, julho e novembro sustentado as suas cota-

ções. Agosto, setembro e outubro, ainda soffreram nova alta de í.U-1).

Nesse nrégão foram negociadas 1.000 saccas.
Ho_v0 passagens de 34.248 saccas, entrada de 35.382, despacho

de 16.634 e embarque do 28.178 passando o "stock a ser de

1.106.546 saccas. , in0-
No Rio de Janeiro, o mercado abriu estável, com alta ae íu^o

om junho, 5050 em agosto, 5100 _m outubro de $075 em novembro.

Os meses de julho e setembro não soffreram alteração.
Na reunião da tarde, com mercado calmo, apenas o mez de ju-

nho teve nova alta de 5125 ao passo que todos os outros tiveram

baixa em relação ás cotações da manhã. A de julho, agosto e no-

vembro foi de 5150, a de setembro foi de 5050 e a Ue outubro de_Ç12o.

Foram vendidas 12.000 saccas, todas no periodo da manha.

As entradas do dia attingiram a 6.465 saccas, nao tendo sof fri-

do alteração de preço o mercado do disponivel.
No Havre a baixa havida no dia anterior foi hontem annullada

e com vantagem por uma pronunciada alta de 1,25 a 5,00 francos

no pregão da abertura e de 4,50 a 9,50 francos por 50 kilos no fe-

chamento. O mercado funecionou o dia todo em condições firmes,

tendo sido negociadas 19.000 saccas, das quaes 6.000 na parte da

manhã e 13.000 na da tarde.
Em Hamburgo tambem foi com firmeza que funecionou o mer-

"ado aceusando alta geral tanto na abertura como no fechamento.

_ qual, num e noutro periodo, foi de 0,75 a 1,25 pfennig por meio

Itilo. Vendas, 4.000 saccas.
Nova York resentiu-se um pouco, passando a funccionar sem a

firmeza da véspera e sim estável o dia todo. No "Contrato Rio",
notou-se baixa de 1 a 3 na abertura; no segundo pregão, de 1 a 4;

no terceiro de 5 a 8 e no fechamento, de 5 a 7 pontos.
O "Contrato Santos", teve tambem baixa de 1 a 6 na abertura;

no 2o pregão, alta de 2 e baixa do 2 a 5; no terceiro, baixa de 1 a
10 e no fechamento, alta de 1 e baixa de 3 a 9 pontos.

As vendas dessa praça foram hontem de 30.000 saccas, sendo
15.000 para cada contrato.

L/90 _|v.. 5 15116; £ á vista, 5 55|64; dollar, 85455; franco, 5.3.51

a 331 112; lira, 5442 112 e 5443; franco belga 5235 e 5238; peseta, 15210

a 15220, franco suisso, 15626 a 15030; peso arg., ouro, 85107; papel.
35560; peso urug. 85230 a 85300; florim, 35405 a 35425; yen, 3578U

a 35900; rentemark 25018 e 25021; coroa sueca 25285; coroa dina-

marqueza 25275; coroa noruegueza 25275; Praga, 5254, Turquia ,e
Palestina 5 107|128, Montreal 85460, Bucarest 5055 e Vienna 15200;

escudo 5380 1|2 a 53S5.
Reduzido o seu valor a mil réis, o preço de libra oscillou entre

os seguintes limites: £ 90 d|v„ 5 119)128 (405474); 5 15[16 (405421);
£ á vista, 5 109|128 (415014); libras 5 55|64 (405960); libras cabo

5 27132 (415069).
As bases conhecidas para venda dc moedas em espécie foram:

_ ouro 42S0GO, papel -125000; dollar, ouro, 85500, papel, 85550; fran-
co ouro, 15600, papel 534-1; lira, papel, S456 — e compravam, £ ouro
405500; papel, 415000; dollar, ouro, 85350; papel, 85350; franco,
ouro, 15550; papel, 5335; lira. pape), 5443.

O Banco do Erasil continuou sacando £ 90 djv. a 5 31;32:
£ â vista 5 57|G4, dollar 85410, peso argentino 35565, franco 5330, lira

5-142, peseta 15220, franco belga 15175, franco suisso 15628, escudo
$381 e cotando dinheiro para libra o dollar de typo 90 d|v„'entrega
em 30 dias, respectivamente, u 5 G3|64 e 85277 1|2.

Santos — Sem alteração nenhuma este mercado funecionou todo
o dia de hontem, absolutamente paralysado, sem apresentar modifi-
cação- de qualquer espécie. As offertas para acquisição de letras,
estiveram nas mesmas condições conhecidas aqui, não havendo ne-

gocios. As bases estabelecidas para pagamento de saques foram as
seguintes: £ 90 d|v., D 15|16 e 5 121)128; £ á vista 5 »5|64 e 5 111|128;
£ cabo foi sacada 1164 mais cara do que a base estabelecida para as
de entrega prompta (cheque); dollar, 85440 a 85445; franco, 5330 112;
lira, 5-142; peseta, 15205; peso argentino, 35555; franco belga, 5235:
franco suisso, 15624; peso uruguayo, 85200; emfim, com pequenas
melhoras das sacadas nesta praça. Para a liquidação de titulos es-
trangeiros, as bases foram relativamente melhores.

O dinheiro daqui soffreu oscillações, sendo pela manhã offereci-
do para libra exportação a taxa de 5 125|128 e dollar 85285, porém
com o completo retrahimento dos exportadores os bancos viram-se
obrigados a melhorar a offerta, passando-a a 5 249|256 o 85287.5
não tendo, no entretanto, logrado obtel-as mesmo com a alteração
verificada.

O Banco do Brasil affixou para remessas e pagamentos do ti-
tulos as seguintes taxas: £ 90 d|v.., 5 31|32; £ 5 57)64; dollar. 85110,
cotando dinheiro a 5 63|64 e 85277 1|2. O mercado fechou apenas
estável.

COTAÇÕES
Na Bolsa de Mercadorias hontem

as cotações foram as seguintes:

TERMO
Fechamento anterior:

Comn. Vend

43*000 —
445000 —
¦MS 100 —
445000 —

Comp. Vend
44*000

¦13.. 000 425500
435000

i35000
43SC00

CARROS USADOS
Completamente reformados e facilitando-se o

pagamento, só na Secção de Autos, á rua Corrêa
de Andrade, 13 — Braz.

A Câmara Syndical de Santos para
prgamento do sello proporcional nf-
fixou a seguinte tabeliã: lfi Quin-
zona:

Equivalente l. i 1.000
K. sueca
Francos .
Marcos .
Liras . .
Escudos .
Pesetas .
Dollar . .

18.000
123.000
21.000
93 000

107.000
34 000
4.900

Fr. suisso . . .
Peso argent. . .
Fr. belga . . .

Pes. uruguayo . .
Florins
Coroa austr. , . .
Soltols
t turca 
K. dlnamarqueza.
K. noruegueza . .
Lei
Yen

20 000
12 00(1
.lfi 000¦ üoo

12 000
34.000

165 000
1.000 ¦

18.000
18 000

770.000
11.000

Junho ..*•••• .,.7r.,*r.
Julho 43SS000 —
Agosto '
Setembro  —
Outubro ~
Novembro —

Abertura do l.o pregão:
Comp. Vend

Junho 
Julho
Agosto ....••
Setembro
Outubro
Novembro

Negócios: nao houve
Fechamento!

Junho 
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

Negócios: nrlu houve.

DISPONIVEL
O mere.-ulo do disponível, na Bolsa

de Mercadorias continuou com as co-
•ações da. véspera, pai-ulysado. As
co-tações foram a.s seguintes pura ne-
gocios a dinheiro sem desconto e pa-
ra lotes de 500 volumes:

Actual: Comp. Vend

Typo 5, classificado — 45S000
Idem, n| classificado — 455000
Sendo nominal
Sertão nominal
Mattos nominal

Mercado, calmo.
ESTATÍSTICA

Existência anterior . . 4.115.712,5
Entradas hontem .... —
Desde 1." do me:. . . 766.974,5
Desde 1.» de laneiro . 3.209.990
Sahidas hontem 99.902
Desde 1.» do mez. . . 1.077.301
Desde 1." du lanelro . 7.974.000,5
Stoclt actual 4 315.640,5

Os demais typos não aceusaram
modificação.

Foram estas as colações na Bolsa
de Mercadorias dc São Paulo:

Actual:
Aeulhn benefi-

cindo espec. . (105 /G2.>
Agulha super.. 5555/575
Agulha bom . . 525 /54S
Agulha regul. . 44$ /4(i*
Seg. de arroz . 205 /27S

Mercado, estável.
t att etc:

Quiréra .... 
'•"'* /1ÇS

Seg. de arroz . 235 /2i*
Mercado, frouxo.

(135 /05$
5Ü5 /G05
555 /575
48$ /505
285 /30S

17$ .18$
285 /30$

MERCADO DE BANHA
Este mercado declarou-se calmo

nâo soffrcndo alteração.
As cotações de huniem na Bolsa,

de Mercadorias de tí. Paulo, para lo-
tes de 500 volumes e negócios a di-
nheiro, foram estas:

Comp. Vend

1G85000 17ÒSUÒ0

1685000 170*001

1GS5000 170500.

1GS5000 1705000

Frod. do E.-tado:
laias lithog., 20 lt.
caixa

Idem, latas de 2 Us.
caixa
Mercado, calmo.

Prod. do rt. Grande,
latas lithog., 20 k.
uaixa

Idem, latas, de 2 lts.
coi xá
Mercado, estável.

\$£y^7

ANEMIA, NEURA5THENIA,
DEPRESSÕES NERVOSAS.

FRAQUEZA GERAL.
-TUBERCULOSE. TUBERCULOSE,
CONVALESCEI-
RACHITISMO

¦SBstacss.i

OSJ-jrSÍ}.w
'ÇAS 
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OHSKBOa.
JSPHOROVeGEiau
f. Vitaminas

TOHiCO GE KAL
SPECIALMENTE DO SYSTEMA NERVOSO

MERCADO DE FEIJÃO
Na Bolsa üe Mercadorias de São

Paulo, para negócios a dinheiro e lo-
tes de 500 volumes, foram as seguin-
tes as cotações do dia:

Actual:
Feijão mulatlnho — Saccarla usarli.

e saí!a da secca:
Comp.

5500

J-1II0

SOR)
$400
5600

SANTOS, 1-1 — Foram estas as
cotações do termo na Bolsa Official
do Café:

Abertura
Junho .. .
Julho .. .
Agosto . .
Setembro .
Outubro..
Novembro

Vendas:
Mercado, estável.

Por 10 Uilos:Fechamento
Junho .. 
Julho
.Agosto  ..
Setembro .. ..
Outubro
Novembro .. ..

Vendas: 1.000.
Mercado, firme.

Vendas do dia  >.,
Desde lfi do mez
Desde I." de janeiro ... ..

DISPONÍVEL
Typo 7, por 10 kilos .. ..

O mercado abriu firme.
ESTATÍSTICA

Passagens.. .. ... ,. ».„ ..
Entradas hojo .. a_ •*... >•
Desde 1." do mez .. ,.„ ,..
Desde 1." de janeiro
Despachadas  ..
Desde 1." do mez .„ ,... ...
Doada l.° dc janeiro ... ...
Embarques  ... ..
Desdo 1." do mez .. :..., ....
Desde 1.» de janeiro ,.., ..•
Existência .« ....

COTAÇÕES
rfetembro  72.50 + 1.00
Dezembro  71.25-Ll.25
Março  09.75 + 1.00

Vendas: 2.000.
Mercado, firme.

Fechamento — píennlg por V4 kilo:
Alta pare. de 1|2 a 314.
Julho  73.25 + 0.75
Setembro  '2.25-1-0.75
Dezembro  71.25-j-l.25
Março  70.00+1.25

Firmo o mercado fechou no ultimo
pregão.
Vendas do fechamento .. 2.000
Venda.» de hoje 4.000

TERMO
Por 10 kilos:

 345700 + 5075
 315750 + 5125
 345800 + 5125
 345850 4-1150

345800 + 5075
345850 - 5100

345700
345750
345850 + 5050
315900 + 5050
345850 + Ç050
315850

1.000
8.000

131.000

33*500

34.248
35.382

328.725
5.1G9.490

1G.G34
334.820

28.178
323.890

4.2GG.1UG
1.10G.54G

Desdo 1.» do mez ..
Desde lfi do janeiro

RIO, 11 — Foram as seguintes as
cotações do café, na Bolsa;

TERMO
Abertura — Por 10 kilos:

NOVA YORK, 14 — O mercado de
café para o "Contrato Rio", na Boi-
sa desta cidade, teve hontem os se-
guintes preços:
1." pregão Cents p/lib. de

459.03
Faixa pare. do 1 a 3,
Julho
Setembro
Dezembro
Março

Mercado, estável,
ifi pregão

Baixa do 1 a 4.
Julho
Setembro *
Dezembro  .
Março

Mercado, estável.
3.° pregão

Baixa de 0 a 8.
Julho
Setembro
Dezembro
Março

Mercaao, estável.
Fechamento:

Uio — Este como os seus congêneres funecionou inalterado dur-
ante todo o dia, sem apresentar qualquer modificação digna d.'
nota. no tocante ao quo se refere a taxas de bancos, quo foram identl-
cas ás do fechamento da véspera. Notou-se lá, tambem, o mesmo re-
trahimento por parto dos exportadores que, não obstante as offertas

que so mantiveram irreduetiveis.
Para o dia lodo as taxas foram as seguintes: £ 90 d|v., 5 121|128

a 5 6116-1; _ á vista 5 llt|128 e 5 7|8; dollar 8S425 a 8$435.
O dinheiro foi suecessivamente alterado sendo pela manhã cota-

do a 5 125(128 e 85282 1|2 e á tarde 5 249|256 a 8S285.
Mercado fechou apenas estável.
O Bunco do Brasil affixou a mesma tabeliã do fechamento an-

terior. L/90 d|v., 5 31|32, £ á vista, 5 57|64; dollar, 8$410, conti-
nuando as demais nas mesmas condições: peso argentino, 3$560;
lira, 5442; peseta, 15210; franco belga, ouro, l.$17ã; franco suisso,
1?620, e escudo, 5381. O seu dinheiro íoi 5 125)128 e 8528D.

PERNAMBUCO, 14 — O preço de
algodão paia o typo official vigorou
hontem na base tío 505000 por arroba
para compradores. O mereado func-
cionou calmo.
Fteço de 1.* sorte, vende-
dores —

Preço de ll* sorte, compra-
dores 

E>r;lradas desde hontem. nn
saccas de 80 Uilos. . . .

Cn liadas ciüadu t.u de se-
lembro p. passado em sau-

:c« de 80 kilos
Exportação oara o Kio des-

de Set." p. p. fardos de
180 kilos

Exportação p»r_ _*ntos
uesde Set.0 p. p., í*riion
de ISO Icllos

leitm, Liverpool
Ií. G. do Sul, de i.«J jrilot.
Outros portos do Bru.«li . ,
Iuem, puta Bahia ....
ldcm, Europa *

ÕOSO-H

100

95.700

n|houve

ninouve
nihouve
i^liouve
P.-ílOUVf
r (houve-
, .aouve

juof-rlor, claro,
G0 1:3

Uun- claro, GO
ks

Suporior, bar-
rendo. GO Us..

Bom. barreado,
Cl ks
Safra, das acuas

Vend.

33$ /3-1* .36$ /37$

31$ /32$ 31$ .35$

Não ha

Nao na

Comp. Vend.

Nominal
Superior, claro,

00 lis
Bom, claro, CO
lt3 Nominal
Mercado, frouxo.
1-i'l.lfio branco - Raccana uxárin

Superior limpo.

Laranjas tangerinas,
duz

Laranjas da terra,
duz.

Uininja cravo (me-
xerica). dz .

Lrmão siciliano, dz--
Limão gallogo, dz. .

Atacado:
(Para compra de cinco caixas

para cima)
Laranjas bahlanas,

cx. peqLáranjiiu
peq. . . • • • • •

Laranja coco. cs.
peq  • •

Laranjas tangerinas,
cx. peq

Laranjas da terra.
cx. peq

Laranja cravo ime-
xerical. cx. neq. .

L/mão siciliano, cx.
peq

Limão gall-go. cx.
peq

Mamão

Bom
JTIIIl

S0IH)

ISOOO
sraiir
$800

K rui,

lima, cx.

15.37—1
1-1. G5
1-1.05—3
lu.íiD

15.37—1
14.64—1
14.04—1
13.01-1

15.30—S
14.58—7
1-i .00—8
16.30—5

estável.
000.

Por 10 Uilos:
, .. 28S900-1-S125
, .« 264750 —$150
; :.. üoí-150 —$150
. ,.. M$4U0 —5050
.' ¦..' 265200 —,125

2õ?!)00 — í'150

2GS825

G.4G5
80.723

G51.629

Junho  .... 27S.75 + $025
Julho ..' .. .. .. .... 265900
Agosto .... .: 20,100+ $050
Setembro .. -.. .. ;..; 26$450
Outubro.. ..] ..: .. ..: 2GS325-I-$100
Novembro 

'.. '.. 
.. .... 265050 + $075

Mercado
Vendas: 1
rocüamento

Junho .. .. ,,< ;•«. ...
.lUlllO .. , . ;. . >.. • ..
.Ai-OStO . . .., .. ... ;...
Setembro .. .. >.. ...•:
Outubro >.
.Novembro

Venda.-,: não houve.
Mercado, calmo.

Vendas do dia 
'.. 

.. .»- ..
Desde 1." (io mez .. ......
Desde 1." do Janeiro .. ..

DISPONÍVEL

Typo 4, por 10 kilos ... ...
Mercado, firme.

Entradas hojo .. .. :.3i ..
Desdu lfi do mez .. .. ..
Desde 1." de janeiro .., _,

HAVRE, 14 — 0 mercado de cafe
desta prai;a, funecionou nojo com as
seguintes cotações:
Abertura — por 50 kilos:

Julho  .. 458.75 + 125
Setembro.. ... ... ,., 465.75 + 4.25
Dezembro  460.504-5.00
Março ,(.... 451.. +4.75

Mercado, firmo.
Vendas: G.000.

fechamento — Por 00 kilos:
Julho  402. +4.50
Setembro.. ..' .. ... 4GÜ.75--8.25
Dezembro  461. --0.50
Março  457.50 + 8.23

Mercado, firme.
Vendas do fechamento .. 13.000
Vendas do dia l»-000
Desdo lfi do mez .„ .... .. 118.000

HAJrlBURGO, 11 — Foram as se-
guintes as cotações do mercado, ho-
[e, nesta praça:

Julho 73.25 + 0.75

Baixa pare. de 5 a 7.
Julho  15.31—7
Setembro  14.68—5
Dezembro  14.03—0
Março  13.65
Maio  ... 13.30—5

Mercado, estável.
Vendas: 15.000.

NOVA YORK, 11 — O mercado de
ca.fé para o "Contrato Santos", na
mesma praça, leve aa seguintes co-
tações:
1.» pregão Cents. p/hb. de

159.05
Baixa de 1 a G.
Julho - -,. 21.78—1
Setembro  20.98—1
Dezembro  20.00—U
Março  19.50—2

Mereauo, estável.
Zfi pregão

Alta do 2, e baixa dc 2 a 5

OTORES A OLEO
"UTO"

FABRICAÇÃO SUISSA 6-35 CAV.

I
o

s
o
52.
O

UJ

I

I

M•n
TI

5*.
-___pi1

P-

NOVA YORK, 11 -- Abertura:
Americano futuro julho. 18.76
Americano futuro out. . 18.D3
Americano futuro jan." . 19.10
Americano futuro março 19.2G
Alta de G a 8 pontos.
Os baixistas estao su cobrindo.

i\'OVA YORK, li — Fechamento:
Americano Upland . , . Iti.85
Americano futuro julho. 18.51
Americano futuro out.0. 18.69
Americano futuro jan.". 18.88
Americano futuro março 19.03
Baixa de 15 a 20 pontos.

60 ks,
Bom. barreado,

110 lts
Bum; limpo, 00
ks

Suoerior. oar-
reado GO lts..
Mercado, frouxo.

s/c 50$ .52$
Nfl.o. na

Não ha

s/o 45$ /47$

Não na

4. XX) 55000

5S0IX) GSOO0

1S000 5$0LK-

3501X1 4SOO0

2$(XX) 3$000

450IX) 5S00i.

4$Ü00 55000

lOSIXIII líSIXX
45000 55000

Mercado, frouxo.
tir Rio Orando — novo:

Especial  ~™ —
Superior  —
Cnm  -

Mercado, calmo.
fllllhUi

Crvstal  —
Amarellinho 155500 18$00l
Commum 155500 185001

Mercado, calmo.
llu tatu:

Media (kilo) • . .
Murda

y.'-reado. estável.
i Balado

Rio Orande ....
Argentina ....

Uunha:
Idem latas de 2 ks.
caixa

Km Grande, latas de
20 ks., caixa . . .

557H )
$5711/!

1705000

17U5<XKJ

NOTA — Os srs. consumidores de
verrlo éxigli rigorosa observância nos

preços desta tabeliã. Aí rrreirul.r i_

dades poderão ser communicadas por
carta neasoalmente, ou pelo telepho-
ne 2-G1GG.

12.30 horas:
.... 10.43

10.43
10.33
10.03

. 9.99

. 9.99
. 10.03

Alta de 4

LIVERPOOL, 14
Pernambuco Fair
Maceió Fair
Americano Fully Midd .
Americano futuro julho .
Americano futuro out." .
Americano futuro jan." .
Americano futuro março
Disponível brasileiro —

ponto tf.
Díspnnivel americano — Alta de 1

pontos;Termo americano — Alta de 4 a 7
pontos.

Mercado, estável.

LIVERPOOL, 14 — Fechamento:
Americano futuro julho . . 10.05
Americano futuro out." . . 10.00
Americano futuro jan." . . 10.00
Americano futuro março . 1U.04
Alta pare. de 1 ponto.
Os altistas estão realizando.

MERCADO DE FARINHA
DE TRIGO

Em condições estáveis, funecionou
sem apresentar alteração.

As notações da Bolsa de Mercado
nas. para negócios em dinheiro, sem
desconto e lotes de 500 volumes, fo
ram as seguintes:
Aetual: Comp. Vend.

Da Kep. Argentina,
de ll»

Idem, de 2.»
Idem do 3." ....
De moinhos nacionaes

de 1.»
Idem, do 2."
Idem de 3.* ....

Mercado, estável.
Negócios — Não houve.

ESTATÍSTICA
Existência anterior . . 4-10 001
Entradas hoje —
Uesde lfi do mei .... —
Sahidas noje
Desde 1." ,'¦•> mez
Existên--'-" tr-rrnl

31.5000 31550(1
29$*XX) 295500

Nominal

31$(XI0 31$5Ü0
285000 2DÍ5U0

Nominal

EXPORTAÇÃO

Iluminas: -_ ... „ _
Pelo vapor americano : CapMlo . P

Montevidéo, J. Soar;." e O., - v
30.000 kilos, 1:0005000.cacho

Laranjas: ..
Pelo vapor Inglez "Duqueza . para

Albert- Cocozza 5 I™£°£
15.960 kilos, 20:000$

MERCADO DE TÍTULOS
1101.SA 1)15 S. PAUI.O

Vendas realizada-, hontem duran
;i hora official:

l.o PREGÃO
Apólices:
3 Federaes, port. a . .
Obrlgaçücs:

80 cio Kstado, 1921 nom.
de 500$ 

AcçOcs:
155 do Beo. São Paulo a .

Companhias:
14 da Mogyana Estr. ae

Ferro 
Debentures:

100 da Melh. São Paulo a

7r.l5"r

¦ISOSCG

2015

97Í0MLcr.dres,
1 064 1'2 caixas,

V__MDE-SE
, .-i.rn.rii, ni melhor localidade da A.raraquart_ise, contendo |

1 6üOea_uHr st &K_a_ invc.nadas, matar,!. 350 mil .a,,..ros 
|

1 hp 4 u - anno-, bons e bem tratados, boas casas, águas dis ame da 
|

1 =,_. _n fl^ilometroB: boas e_tra_as de automóveis. - Tratar com 
|

1 ?.la,Qa A v^Lbero Badaró. 6, -."andar, sala 45 - S. Pa_l... _

^ 
MERCADO DE SUINOS

cie suínos animuu-si
i cjo'a

IÜ' as

'•IO.UOIj

W/l:!?

SOCIEDADE-SUISSA
Tel., 4-9578 — S. PAULO — Caixa, 763

CAROÇO DE ALGODÃO
I Na Üolsa de Mercadorias, hontem

forarn estas as cotações do urnduto-
Comp. Vend

Por 15 Us, ènsaceadoa. 55100 —
Por 15 ks., sem sacco . 1S70O —

Mercado.
Existência  — 7$529
Julho  — —

COTAÇÕES

O mercado
r.cwies últimos dias. tendo

ções subido aprcciavelme-te
slm que os porcos enxutos -assaram
a ser negociados por mais 5$000 a
filHXi em arroba e os gordos (-rim¦ ac-
crescimo de 3SIXX) 'i bem por a.ro-
ba. posto no fri_ririflco.
PtMeos enxuto.i. ar- _,_,.,„_,
roba "7"IIUU —

Porcos .ordos. arro- ^-^
ba

Pin'

•vWi'.^**l'
¦^l ei <¦ <1 V»*-«rilr 5*.(*>*,,•*_ %

MERCADO DE FARINHA
DE MANDIOCA

O merendo deste produto contlnu'a
Inalrtrad". . . ^..-

Na Bo'sn da Mercadorias de »•'<>
Paulo', para riefrocips a dinheiro, serni
oe-conto e lotes de 51X1 volumes, to

as as cotações do üi-j .
Vend.

ram es:

A Câmara Syndical dos corretores
desta Cuoitol affixou hontem a se-
guinto tabeliã:

Em 1-1/0/29 os bancos sacaram nas
seguinte.'; condições:

OLEO DE CAROÇO DE AL-
GODÃO

As cotaçBci para este produto, na
Bolsa ioram a3 seguintes, hontem:

Julho
Setembro, .. ..
Dezembro .. ..
Março

Mercado, estável
3." pregão

Eaixa de 1 a 10.
Julho
Setembro
Dezembro
Março

Mercado, estável.
Fechamento:

Alta de 1, e baixa de 3 a D.
Julho
Setembro
Dezembro

. Março
Maio ¦ . •

Mercado, estável;
Vendas: 15.000.

SANTOS o RIO
Vendas do clia

Desde 1." dc janeiro ., ..
Desde 1." do mez

21.77 —2
21.01 + 2
20.10 —5
19.50 —2

21.74—5
20.98—1
20.05—10
19.17—8

21.75 —4
20.00+ 1
20.00 —9
14.4!) —3
19.07 —i

30.000

3.705.000
795.000

Londres . . .¦
Paris ....
Allemanha . ,
Itália . . . .
l-lollanda . .
Hespanha . .
Nova York .,
Portugal . .
Suissa . • ,
Beigica . . .
Buenos Aires
Uruguay . .
Soberanos . .
Vienna . .. .
Japão . . ,
Beyròuth . .

90 d|v á vista i
5 15/10 5 55/64 ' Paris

$328

85325

$331
2$018

$143
3r_l!X)
1-223
8.159

5381
1S628
$235

3*561
S.$286

115800
1$199
3$IHX)

* 49/G4

Londres i ,1-5/11* 5 55/G4
Nova York .... 55450
Paris ..131
Itália 442 '/_
Berlim '..'$019
Hespanha 1$215
Portugal $38b

Bélgica Vf\ f235 fe
Montevidéo . . . A., ! Al. 

8?230
Vienna «200
Beyròuth 5 107/128
Japão 35830
Praga 5254
Holianda 3$41ü
Soberanos (ouro). 12500c
Soberanos (papel). 125000
Argentina ..... 35560

Anterior:
Do Estado, oira de 2

lulas, 28 lu 7U5M 72f00t

mbUcádo de milho
Este mercado não soffreu alteração
Na Bursa de M "c.idunas de jul

Paulo, para negócios em dinheiro
sen. desconto • iot.ei de -Ml volumes
vigoraram estas eotações;
Açtüàl: Cump. Vend.
Succaria usada:

Amarellinho, 60
Us  1555/10$

Amarello, tJü
Us  1555/15$8

Airiiu-i-ilão, 60
Us  1555/1558

Biüiico crystal,
... 16$ /16$5

1555/16$

122.340

PRAÇAS ESTRANGEIRAS
LONDRES, 14 — Foram estas hojo, as cotações cambias:

MERCADO MONETÁRIO
Comquajnlo tenham havido algumas poucas allerações nas ta-

[hs de certas moedas, pode-se dizer que o mercado hontem perma-
neceu ostacionario. Durante quasi que o dia todo não houve in-
teresse por parto dos tomadores de saques, quo sc mostraram
retrahido3. A despeito disso, alguns negócios foram levados a effeito
nas bases offerecidas. De igual maneira funecionou o mercado de
dinheiro para a acquisição do letras, cujos possuidores se retrahiram
no intuito de forçarem o morcado para melhor poderem collocal-as.
A.uguramos, todavia, certa firmeza em breves dias, porquanto, apro-
voitando a recente baixa do café, as vendas avultaram com receio
da baixa mais pronunciada, dahi advindo a abundância de letras de
exportação que terão de, fatalmente vir para praça, influindo, con-
sequentemente no mercado.

Ao iniciarem os trabalhos, as taxas om vigor eram as mesmas
da véspera. A' proporção que se intensificada o movimento, aüás
de pouca importância, davam-se pequenas alterações nas taxas, quo
não obstante, variavam apenas por meios artificiaes, como a re-
ducção da corretagem, por exemplo, ou pelo desejo deste ou da-
queile banco realizar algumas operações.

As taxas conhecidas foram as seguintes: £ 90 d!v., 5 15|16 e
5 119|-28; £ á vista 5 55[6_ e 5 109|128; £ cabo ü 27]32 e D 107|128;
dollar 85450 e 8$460.

O dinheiro para a acquisição de letras foi cotado pela manhã
nas bases do fechamento anterior e as taxas de 5 125|128 e 8$285
não deram margem a negócios. A' tarde foram estabelecidas ou-
tras taxas, passando os bancos a offerecer dinheiro para letras
90 d|v., para entrega em 30 dias, respectivamente, a 5 249|256 e
8$287 1|2, o que, entretanto, ainda não deu lugar a negócios.

O Banco do Brasil continuou com o mesmo dinheiro, cotando

para £ 5 63]64 e para dollar 8$277 1|2; o Banco do Estado tambem
aão alterou as suas taxas, offerecendo para £ 5 2õl|256 e 8$280.

Fechando apenas estável, eram conhecidas então as taxas que
iamos a seguir, as quaes poucas alterações aceusam:

Nova York
Pana ,. ..
Itaha .. ..
Madrid .. .
Lt.xbòü .. .,
Berlim .. ..
Amsterdam
Suissa .. ..
Bruxellas ..

Abert.
•1M4.13/16

1)2.09
33.95

124.05
108.',4

20 rail. 75
12.07.50
25.20.25
34.01.75

1.30 Feclit.
484.13/16 4»4.13/16
92.69 1)2,05
35.95 33.93

121.05 1S. 05
108. li 108. vir
20..j.;.75 20.33.75
12.07.50 12. (17.50
25.20.25 25.20.25
34.91.75 _1.91.75

NOVA YORK, 14 — Nesta praça vogorarám hoje as seguintes taxas
cambiaes: Ahcrt. 1.30 1'echt.

, „,,„,.„ 484.13/10 484.13/10 4S4.13/16
p"",/1-3  3U0.»7 390.87 390.871 «trio > •¦ ¦¦ ••  c«j._> io r,«)-J «o roo iti
Itaha  3«.w o-l.l- j-3.1-
Mudrid  14.30.00 14.32.00 14.31.00
Amsterdam  40.15.00 40.15.00 40.15.00
Berna  19.24.00 19.21.00 19.24.00
Bruxellas  13.89.00 13.89.00 13.S9.0O
Berlim  23.85 23.85 23.85

B. AIRES, 14 — Sobre Londres: TAXAS DE DESCONTO
Compradores ...... 47. 1/8 r. Inglaterra 51/2 %
Vendedores  47. 1/16 B. Franga 3 1/2 %

B Itália 7 -.'o
B. Hespanha 5 1/2 r_

MONTEVIDE'0, 14 - Montevidéo- g- Yo?™-^ciíd1""0'' 
6 

í'2 %
Compradores  47.11/16 n; Yoi-Ií — comp'. 

'.'.'. 5 
5/8 rí

Vendedores .  47. 5/8 Londres — 3 mezes . 5 9/02 'í

DRS. BERTHO A. CONDEE ULYSSES DORIA
ADVOGADOS

NO CIVEL, COAIMERCIAL E CRIMINAL

Praça da S6, 59 — Tel.: 2-6309 SAO TAULO

MERCADO DE ALGODÃO 1
Na Bolsa de Mercadorias este mercado esteve muito mais ani-

mado que na véspera, dia em que, tanto na abertura, como no fe-
chamento, só o mez de julho fora cotado.

Hontem, na primeira fase dos trabalhos, os mezes de agosto,
setembro e outubro, que, como dissemos, não tinham cotação, tive-
ram-na agora, tendo o mez de julho permanecido inalterado. No-
vembro continuou sem offertas.

A' larde, o interesso manifestado na primeira chamada não di-
minuiu, ou melhor, augmentou, pois o mez presente obteve offerta a
445000, mez este que até então era desprezado.

Não houve, em nenhum dos pregões, offertas de vendedores.
O disponivel mostrou-se calmo, som apresentar modificação. Em
Pernambuco este produto não soffreu alteração.

Na praça de Nova York, soffreu, na abertura, alta de 6 a 8 pon-
tos e no fechamento, baixa de 15 a 20 pontos.

O mercado em Liverpool, soffreu, nos disponíveis brasileiro e
americano, alta de 4 pontos e o termo americano, de 4 a 7 pontos.
No fechamento, aceusou alta de 1 ponto (parcial). Informam dessa
praça, que os altistas estão realizando,

Actual:
Lo Kstado, caixa de 2

latas. 28 Ua 71$000 ?2S00O
Mercado, estável.

ESTATÍSTICA
Existên piá anterior
Hlntradas hoje . .
Desde 1." do moz
Sahidas hoje . .
Existência actual

EXPORTAÇÃO
AlRodiln cm rama:
Pelo vapor inglez "Bruyere", para

Liverpool, Euripedcs Andrade c C,
43 tardos, 5.497 kilos, 18:6065000.

MERCADO ÜE ASSUCAR
O mercado deste produto, funccio-

nou lirme, tendo sofCndo 1ÍOO0 no"Rellnado" e no "Crystal". O typo"Mascavo" solTreU alta de 1.Ç000.
As cotaçôea do disponível de assu-

car na Bolsa de Mercadorias, foram
as seguintes:
Actual: Comp. Vend.

Refinado, filt. especial 74Í(_K) 75Í0C0
Refinado, filt. de 1.» . 73SOOO 74*000
Moldo branco .... 685000 695000
Crvstai oum, secuo do
Estado 615000 G5$000

Idc-m, da Bahia . . . G4.KJ0 1155000
Idem, de Pernambuco liljooo 055000
Iuem, de Maceió . . . 64ÍO0O 66*000
Ic'em, do Campos'. . 64$000 65*000
Somenos, bom .... 52ÍO00 53*000
Mascavo 46*000 47*000

Mercado, firme.
TERMO

O mercado de termo para o assu-
car crystal, saccaria nova, teve as
seguintes cotações:
Abertura: Comp. Vend.

Junho  —
Julho  —
Agosto  —
Setembro  —
Outubro  —
Novembro  — ,,—

l-cciutmenlu: Comp. Vend
Junho  ~
Ju.ho  —
Agosto  —
Setembro  —
Outubro  —

ESTATÍSTICA
Orj-stacs:

Existência anterior. . .- . 11.423.520
Entradas hontem. .... „;?•'..._.
Desde 1." do mez .... 1.9o9.720
Desde 1.» de janeiro . . . 2a.547.340

00 ks.
SlíHH-O, COa-

mum, 00 ks..
Branco, dent-í

aV cavallo SC
lts
Negócios — Não houve
Mercado, estável.

ESTATÍSTICA
122.340 Existência anterior. . . .

— | Entradas limitem . . . .
Desde '- " do mez . . . .
Sahidas nontem . . . .
Ue^de l." do m?z . . . .
Stock actual

10S2/16S5

16$ /16*i.

16* /1653

16*5/17*

16*2/16*5

Actual:
Do R. Grande.

de 1.' sc. de
50 ks

ldcm. de 2",
sc. de 50 ks.

Idem. de 3.'.
sc de 50 k-r.

Do Estado, de
lfi sc. 50 ks.

Idem. de 2.»,
sc dc 50 ks.

Ldem, de 3.".
sc. de 50 les.

tdem. de 1".
sc de 45 lis.

Idem, de 2 ',
sc. dç -lã lts.

ldcm, de 3 ¦,
sc. de 45 ks.
Mercado, estav

Comp.

¦-.L, l'UKGAO
Aeífões:

230 do Bco, Noroeste a S^ío-íü
Companhias:

50 da Paulista de Seguros 4005000
150 da Paulista Estr. de

Ferro 21HS00O
72 da Mogyana llstr, de

Ferro .imrs.jV.
01-1- KltTAS

Fundos públicos:
Apólices do Eíi-iilo,
da 7." e 11." • . •
tdem, da 3." a 6." .
Idem, da 12." . . .
It-em, da 13.*- . .
Idem, da 14." e 13.¦
Idem, Fed., port.. .
Idi-m. nom
Obrig. dn 1021 port.
Obrig. de 1021 nom.
Obrig. de 11)22 port.
Obrig. rle 1«27 port.
Obriga Federaes, . .
Obrig. Ferroviárias .
Obrig. Rodoviárias .
Obrig. li. Cale ID.)

IIÀNCOS

Vend. Comp

8S0ÍO0C
SSOSIKG
88U50OC
87ij:.'t;i.".
870S01KÍ

0755000 06050C0
060500r

990SIHIÜ 1)71)51.'
080*000
ÍU&*IAIU —

21*5/22?

20S /205£ '
20*5/21$

IU* /11)55

Nfio ha

18$ /1855 18* /''•'"

17* /1755 18* /ISSE-

Não ha

17* /1755 13* /18Sf

103 /16S5 lí* /1T*£

Não ha

15* /15*5 16$ /16*5

MERCADO Dir, BORRACHA
Segundo informações receb'das pe-

la Associação Commercial, as cota-

çõe.-i F O B da borracha cr.-. Belrim

do Paríi foram as seguintes-:
35500
3$040
2*220
1*250

Com. Industria . . .
i. - ni i uciuturia, íi() d.
Commercial
Commercial (30 d.) .
Noroeste, 95 o|o . .
São Paulo
São Paulo (30 d.) .
Do Estado
Erasil
Popular Italiano . .

7487000

400SIHÍO 31)6500(1
408*000 4005000
84Í00O 825000

2315000 231*000

31)0511!:'!
r)2r);r»;

Crepe . . •
Fina Sertão .
Fina Ilhas .
Sernamby . .
Cau cho 1*330

MERCADO DE MAMONA
Este mercado soffreu, hontem,

uma alteração de S010 nos typos "Me-

dia" e "Meu'rla". A mamona mistu-
rada que ha muito r > .-.na cotação,
foi cotada d S560 c r,-5-^'.

Funecionou firme.
Actual:

Media, kilo. . . *580/*G()0 a $010/5020
MiuTIn. kilo . . S5S0/S600 a S810/5620
Misturada, kilo. *560/*580 a *5SO/*iiOO

Miiicaao, lirme.
Existência anterior . . .
Entradas huntem ....
Üosdü 1." do mez . . • .
Sahidas • •
Pesdu l" do mez ....
Stock actUiil ¦

21.41)0

24.401

MERCADO DE MADEIRAS
Cotações officiaes para comprado

res de madeiras iornecida3 pelo Len-
tro do Commercio de S. Pau.o:

Mclru cúbico:
Toros de peroba . . . . .
Toros do cedro do Paraná
Toros de cedro oo Estado
Toros de cabreuva ....
TOios de Jacarandá . . .
Toros de imbuya
Toros de marfim
Pranchas de imbuya de t."
Vigames de peroba, de 1.'
Tábuas de imbuya, rte 1."
Cai bros do peroba, c'e ifi.
Taboas de peroba, bare rte

4.40X0. 20.0.28. dz. . . .
Ripas de peroba, base rte

4 40x11. de 1 ¦ dz. . . . . .
AVISO — Esta tabeliã nao d.i dl-

reito em absoluto a estacionamento

1'IMID DO -AKAN A-

1105000
2OOJ0U0
180*000
1805000
19ÜS0O0
220*000
140*000
27ÜSIKK
210*000
2605000
215SWK

85*000

5551 Hr

I Hot-Ü e Restaurante
j COIMBRA
j IU1A CONCKIÇAO, N.c 83

| — Telephone, 4-6033 —

Indo a a. Paulo procure
este hotel que satistas- o j
mais exigente tregiiez. — i
Optima comida, anseio e
conforto. — Proprietário:

FKANjlJISliO A- CÜKItfiilA. I

CÂMARAS S1UNU:1I'A1SS
Ararar|uara ....
Agudos
Amparo
Ki-úi-úai 1." e 2." . .
Bauru'
ban titos
Botucatu'
Capivary
Caçapava 
Campinas .....
Cravinhos
Calclandia
Cnpital, tí oío Vtadu-
cto

1

94Í00O
U5S0Ü0

91*000

emp.

emp.

emp.

emp,

emp.

énip.

do
'dè

'du

005000

98*000

MERCADO BOVINO

Sahidas hontein ¦ 
*">''-0,'|0

Desde 1." do mez .... 1.172.040
Desde lfi de Janeiro . . 13.121.092
Stock actual 11.288.520

O mercado do gado gordo não sol
freu alteração de hontem para hoje

O mercado de gado gordo, nejster-
últimos dias. soffreu unia baixa de
15000 por arroba em Barrelo» e de
S500 em S. Pauio. O de gado magro
aceusou uma alta de 10*000 por ca-
beca em Barretos, continuando lna'1-
terado em Mato Grosso.

Cotações — Posto Frigorífico:
Gado gordo: De A

Em S. Paulo, arroba,
peso morto .... 205500 21*500

Em Barretos, idom. . 18*500 191500
Cado magro:

Ein Barretos, picaboça 2005000 '.'50:000
Em Mato Urosso, pi
cabeça 1505000 170*( KX)
No Matadouro Municipal:

Inteiro, ou meio boi,
arroba 18*750 10*500

yuarto dianteiro, ar.. 14*150 15. XX)
Quarto irazeiru. ariob. 22*5iX) 24*000
Vitell03, arroba . . 185OO0 22*500

EXPOUTAÇAO
Carno congelada:
Pelo vapoi itauiino "Belvedere", 

pa-
ra Trieste, Amour of Brasil Corp.,
50.000 kilos, 60:0005000.

Taboas, n úr..:
de I 
de 2." ....
de -' . . - •

rniiu-liAcs, a dr..:
do 1.'
de 'ifi
de a." ....

Mercado, firme.

J 011*001
pmsihxj
705000

170500(
íüosotx
100*000

Mascavo:
Existência anterior .
Entradas hoje . . .
Desde 1." do mez .
Desde 1." de laneiro .
Sahidas hoje . . .
Desde 1." de laneiro
Der-do U" do mez .
Desde 1." de Janeiro
Existência actual . .

30 000

278 040

74.000

278 640
30.000

CENTRO DO COMMERCIO
DE S. PAULO

Foram eslau as cotações hontem
dos oiveraos pridutos, no Centio dr
Commercio:

DISPONÍVEL
Priío 60 lts

De A
65*000 C75r'00

. ÜiliOOO 62íO0ii
5HSOOO 5S500C
.i2J(XX; 54*000

. 45*000 47*COO

MERCADO DE ARROZ
O mercado desto produto, soffreu

baixa nos seguintes typos do "Agu-
lha": — beneficiado especial, 2*000.
superior c bom 3*000; e. 1*000, no Re-
guiar e "Segunda de arroz".

O "Seg. de r»rroz" l Cattete) soflreu
tambem baixa de 15000.

MERCADO DE COUROS
Este produto continu'a a se v6i

depreciado dia a dia, tendo soff rido
ultimamente mais ema baixa de $150
a *2(H| em nilo.
Couros frescos. Itilo . 1*600 1*600

EXPOKTACAO
Couros seceos:
Pelo vapor nacional "CuyahA", para

Lisboa, J. J. Figueiredo Cia. 100 cou-
ros, 1.200 kilos, 3:000*000.

MERCADO DE FRUTAS
Foram estas as cotações para boje

na Agjncia Municipal:
Varejo: De A

Banana nanica, Ullo. S400 *600
Banana maçã, kilo . S500 $700
Laran.ias bahlanas d. 1*000 l*50u
Laranjas lima, dz. . 1*000 35200

I Laranjas tírro, dz. . Í600 S800

Arroí agulha:

Extra
Especial
Superior
Bom
Kogular

Mercado, frouxo.
Arroz Cattete:

Piemonte de luxo . . —
Bom  "
'2eArroz ' '.''.'.'. 26*000 27*000
Quiréra dé arroz . . . 15*000 15*500

Mercado, frouxo.
1'eljfto mulattnlio:
Novo do Estado.

Especial 115000 34*000
Campineiro  —
Superior 31*000 325000

Cr onal,
1909 .

Cbúiial,
1910 .

O.-.'- al.
1013 .

Cr al,
1918 .

Ca rui,
1025 .

O. üllál,
1926

Espirito Santo . . .
Guariba
Itu'
L Li* pi tuMonte Alto (de 500$)
Ortandla
sau Manuel ....
S Carlos
Mocóoa
Jahu'
Jundiahy. 9 olo. . .
S José dos Campos
Itapetininga ....
Sito Manoel ....
Sâo Simão
S. João Bôa Vista .
S. João Bocaina . .
Jabo-icabal ....
Lorena*
Limeira ......
¦Mo-ry-Mirim ....
Piraju' 
Piracicaba
Itibeirüo Preto , . .
Tieié  —
Taiuhy  —
Uberaba  —

CÓM PA NHIAS
Armazena Geraes tí.
Paulo * —

Autarct. Paulista. . —
A. S. Paulo cl 40 "I"
Melh. Sio Paulo . .
Moinho Santista . .
Calçado Clark . . .
Foiça e Luz Cayuá.
Fabrica Orion . . .
Inicladora Predial
Luz e Força Santa
Cruz

Luí e Força Tatuhy
Lithog. Ipiranga . .
Mogyana
Mogyana (3U d ) . .

65*00t

soso-ji

suíixx

85$00í

005i:O0

95*000

94*000

85*000

48USÒ00

87*000 -

86*000

LL. 96SCC0

925000

965000

500*000
260*000

135*000 125*000

200*000
200*000 —

_ 2505000 
*

330*000 280*000
204*000 201*800

IJ
"BAR 

e RESTAURANTE "MERCÚRIO
Gonçalves & Cia. • Hua José Bonifácio, 47 (baixos l -Phone, 'ü-6-86 .

• SEIÍVIÇO IHIIKM) E NOt.TÜKNO 

Pratos variados — Hygiene rigorosa — Rapidez
A'8 segundas-feiras: TRIPAS. -- AV tcrçii-: KAIÍADA •-

A*s quartas: MOCOTÓ'. — A's sextas: BAÜÀLHOADA. - Aos

sábados: FEUOAOA. — Aos domingos: GNO.ÚOHI e ItAVIÜl-l-
• Indo a S. Paulo não procure outro restaur_i.Ue: o—-.. s
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S. raulo, 15 — 6 — 1929

raid. E3tradaa derFerro 26D$0OO 203J50O
Paulista, a 30 dla3 — — I
1'oullata, P°rt- • • — — |
paulista do Seguros., — 305500 '

$%*! Kabrica ~
lem u — — |

DElllONTUKKS I

075000 —

00$0C

oosow
OOSOOO
OOJOOO

865Í000
BOOJOOC
UUU50OO

ftpuas o Esg. Rlbcl-
rdo Preto . . . .

Agua o buz do Mo-
gv-MIrlm .....

Cnir.pinelra T. u. o

Central G.'Rio'Cia-
ro, 1.* ...... «

Idom, 
'-¦"¦ s

Idom, 3." . ¦ ¦ • - ••
ismiir. Blectrleldacle

du Avaré
Fabril Cubatão, 2.».
Forca o Luz Tatuhy
lorca o Luz Cayuá
Hydro Jaguary . . «
Louça Ceramus. . v
Melh. do Batataes .-
Melh, São Paulo, 1.»

Q 
'>,' i<

g Á "O Estado". . -a
paulista E. Eloctr. ,

MOVIMENTO MARÍTIMO
Vapores esperados — junho

"Boswoll", ingioz, cio B. Aires, em
"Aimatizora", inglez, de B. Aires
"Alcântara.", lngtcz, de Southamp-

ton, *'m :
"Pescado", Inglez, do Llverpool
"C:ip Arcona", allemilo. de Bue-

nos Aires, em ... .
1'Andâluola, inglez, de
"1 utetla", francez, de B
"liirro". ingioz, de B. Aires,
«Formoso", francez, do

005000

Ácido Urico-Uriceaaia
cystites - bexiga-r1ns
rheumatism0- cálculos
AREIAS - PYELITES- UREAMA

íôSIHRITÍâi^

DIÁRIO NACIONAL _„___ ^__
ir

E S. PÜIlbDn

ALFAIATARIA FUNDADA EM 1901

¦*¦'•¦•' ¦¦¦"- •^-•-^»--

Londres
Aires .

em
B. Aires

allemão, de B."Monte Snrmlento' 
Aires, em . . . . . . • • • •

¦Alcântara", Inglez, de B. Aires
"Eubée", francez, do B. Aires, em
¦Deana", inglez, de Cherburgo, em

Vapores a snhlr cm junho
•Boswell", Inglez, para N. Yorlc
•parnahyba", nac. para N. Yorlc
¦Alcântara", Inglez, para B. Aires
"Anâaluela", lniilez, para B. Aires
"Aspte. Nascimento , nac. pa-

ra Laguna, cm •¦•,-¦?
MALAS POSTAES

rroxlmas snnldas do Snntos para n
Europa em junho

Tara Itlo da Prata — Junho
Northern Prince" — Nova fork.

^1 \HK ®&
GRANULADO EFFERVESCENTE A BASE.

Folhas OE ABACATEIRQ. <=
DE.

PUBLICAÇ OES

10

10

3NTREGA DO PRÊMIO "EU-

RICO CRUZ" NO CLUBE DOS
ADVOGADOS DO RIO

RIO, 11 (H.) — Est,'i marcada pa-
ra nm.-inhã âs 16 horas, na séde do
Clubo (los Advogados, a avenida Rio
Branco, 181, a solennidade para a
entrega do prcmio "Eurico Cruz", ao
bacharel Joaquim Cardillo Filho, for-
mado pela Fnculdade de Direito da
Universidade, em 1928, o que, a cri-
terio da respectiva congregação, se
tornou merecedor daquelle prêmio,
os:,, o clube Instituiu em homenagem
íi memória do dr. Eurico Cruz.

A entrega do prêmio so effectuaril
com a presença do membros da fa-
milia do juiz fallecido, do reitor da
Universidade, da congregação da Fa-
csüdade de Direito e da directoria e
sócios do Clubo dos Advogados, usan-
ds, cia palavra, por essa oceasiilo, o
magistrado dr. Nelson Hungria, co-
mo orador do clube.

SECRETARIA DA VIAÇÃO
KINSULTOK JURÍDICO INTERINO

Por haver solicitado e obtido 90
dias de licença para tratamento de
saúde o dr. Augusto de Macedo Costa,
consultor jurídico da Secretaria da
Viação, foi nomeado, para substltull-
o em seu impedimento, o bacharel
José de Carvalho Martins.

PAGAMENTOS SOLICITADOS
Foram solicitados entre outros os

seguintes pagamentos:
iso:5355300 a "Tho Sfto Paulo Gaz

C . Ltd"; 23:5125300 X Fabrica de Ma-
chinas Raimann Ltd.; 51:1005000 a
Oito Legitimo Ltd.; -10:2785500 a Gia-
como Zerzl e 15:1295499 a Samuel das
Neves*; os quatro ultimoa relativos n
serviços e fornecimentos feitos »
Escola Profissional Mista de Roroca
bn em março o abril do corrente

ino.

SECRETARIA DA FAZENDA
PAGAMENTOS AUTORIZADOS
Em aclo de hontem, foram autori-

tad03, entre outros os seguintes pa-
gamentos:

20:291$000 ao Departamento Esta-
dual do Trabalho; 23:3265 a Benedi-
c.o Soares; 314:7-12S, 43:1675, 8:096$ e
3:1003 k Repartlçfto de Águas o Es-
pitos da capital; esto ultimo X requl-
síçslo da Secretaria da "Viação e os
restantea pela da Agricultura.

Foram-nos enviadas as seguiu
tes:

Folra Literária — 5." volume da
interessante publicação mensal,
correspondente ao mez de maio ul-
timo. Este volume que, como os
anteriores, é confeccionado eari-
nhosamente, publica produções de
David Antunes, Fontoura Costa e
Heitor Cunha, autores novos, po-
rém, bastante admirados através
das suas collaborações em diversos
jornaes de S. Paulo e do Rio de
Janeiro. Dentre elles, Fontoura
Costa é o mais conhecido como hu-
morista, e poeta dos nossos moti-
vos caipiras, desde os scus primei-
ros trabalhos publicados no "D.

Quixote", a veterana; revista hu-
moristica do Rio de Janeiro, até
aos dois livros que publicou, 

"Cal-

piradas" e "Sertão Alegra", Neste
numero da "Feira", Fontoura Cos-
ta apresenta: A viola de Nhô
Quim", delicioso grupo de sonetos
caipiras, gênero em que se espe-
cializou e no qual tem conseguido
grando suecesso. David Antunes e
Helior Cunha, novos escriptores
paulistas, dão-nos, neste volume,
respectivamente, "Gente moça",
novella em,estyIo leve e attraen-
tissimo, e "Uma só mulher", epi-
sódio bibllco de grande effeito.

Pediatria Pratica, revista mensal
de Clinica Infantil e Puericultura.
Fasciculo I, do 2." volume, corres-
pondente ao mez de março de 1U29.
Este numero contém summario dos
mais interessantes e commemora o
1." anniversario da fundação da re-
vista. Nelle collaboram os srs. drs.
Simões Corrêa, J. Penido Monteiro,
Pedro de Alcântara e V. Baptista,
com artigos scientificos de grande
utilidade para os problemas de me-
dicina infantil e da Puericultura.

Relatórios da Câmara Municipal
de Ribeirão Preto, correspondentes
ao exercicio de 1928. Estes relato-
rios, que foram apresentados pelo
prosidente da alludida Câmara, dr.
Camillo de Moraes Mattos e pelo
prefeito municipal José Martinia-

1 no da Silva, em sessão de 15 de
janeiro de 1929, acham-se colleccio-
íados em um volume que contém
os mappas demonstrativos do mo-
vimento financeiro do municipio,, o
que põe em evidencia a sua optima
situação.

Sementes e Plantas, catalogo
deucriptivo sobre sementes de hor-
taliças, de flores e plantas de fru-
to, ornamento e sombra, organiza-
do pelos srs. Sampaio Costa & Cia.,
proprietários da conhecida casa
"Loja da índia". B' uma espécie de
diccionario botânico, em que, na or-
dem alphabetica, são encontradas

todas as plantas cultivavels no Bra-
sil, com a deBcripção, enslnamen-
tos, plantio e modo de conserva-
ção. E' uma publicação util para
todos os agricultores.

A Cigarra. O presente numero dn
conhecida revista paulistana, obe-
dlcnte á orientação do sr. Luiz
Corrêa de Mello e fundada por Ge-
laslo Pimenta, corresponde á pri-
meira quinzena de junho e acha-se
sobremaneira interessante.

"A Cigarra" aprc3enta-se, como
sempre, caprichosamente illustra-
da, com uma artistica capa cm bi-
chromia.

Este numero traz os "coupons"

cjue dão direito, aos leitores, de
participar, gratuitamente, no sor-
teio da Grande Loteria do Estado
de S. Paulo, a extrahlr-30 a 28 des-
te mez, cujo prêmio maior é dc
2.000 contos de réis.

Sua reportagem photographtca,
variada e abundante, contém: es-
tada da "Senhorita Paraná" em São
Paulo; Sociedade Radio-Educadora
Paulista; Museu Agrícola e Indus-
trial; Exposição Estadoal de Ant-
maes; alumnos do Gymnasio do
Estado; vistas do São Paulo mo-
derno; senhoritas de S. Amaro; "A

Cigarra" em Paris; instantâneos em
Itapolis; exposição de pintura A.
Luiz de Freitas; inaugurações; en-
laces; charges, etc.

Quanto á parte literária, cuida-
ciosamente escolhida, reúne a colla
boração de apreciados escriptores.

Gaeeta de Granja, orgam offlcial
da Associação Argentina de Cria-
dores de Aves, Coelhos e Abelhas.
O numero que acabamos de rece-
ber de Buenos Aires, corresponden-
te ao mez de maio do corrente an-
no, trata circumstanciadamente da
7." Exposição de Fomento, recente-
mente realizada com exito, na ca-
pitai platina, bem como dos diver-
sos concursos de postura que têm
sido realizados em diversas partes
do mundo.

O seu texto vem repleto de niti-
das gravuras, na sua maior parte
de representantes da raça gallina-
cea concorrentes á exposição acima
alludida.

P. D. Marcha Patriótica, — de-
dicada aQ.dr. • Antpnip^Feiiciano,
deputado Democrático pelo 1." Dis-
tricto de S. Paulo. Da autoria do
sr. E. H. Souza, um dos nossos
compositores de mais preciosa in-
spiração, a referida marcha, que é
acompanhada de versos patrióticos,
foi composta com maestria eviden-
ciada, não só no seu andamento
marcial como na maviosidade do
seu canto e respectivos accórdes.

Illustração Brasileira — Da sue-

cursai da S. A. "O Malho", recebe- j
mos o numero correspondente a es-1
to mez, contendo collaborações de
Olegario Mariano, Alberto Torres,
Carlos Maul, Raul Azevedo, Sebas-
tião Fernandes, Mario Mello, Chry-
san theme.

Sallentam-se tambem algumas'
poses inéditas do recente concurso
do belleza, trabalhos picturaes de
Henrique Bernardelli e Edgard I
Parreiras. j

Leitura Pnrn Todos — Traz opti-
ma reportagem, Instantâneos e po-,
sos do concurso de belleza. Ornam
suas paginas dois retratos do Con-
selheiro Antônio Prado, seguidos
do algumas palavras sobro a per-
scnalidado do grando brasileiro.

Cino Arto — Além de optimas
photographlas, traz a descripção
das seguintes fitas: "Jazzlandia",

com Vera Reynold; "O Postllhão
do Mont Cenis", com Bartholomeu
Pagano; "Beijos de Palco", com
Kenneth Harlan; "Que rapaz es-
perto!", com Glenn Tryon; "A ul-
tima ameaça", com Laura la Plan-
to; "O mascara de ferro", com
Belle Bennett.

Para Todos — Traz multo boaa
reportagens, photographlas de Se-
nhorlnha Paraná em São Paulo e
senhorinha Brasil a bordo do "Wes-

tern World".
O Malho — Trabalhos de litera-

tura, de Alvos Junior, GU Phanor.
Avelino Argento, Antônio de Deus
Dhan, e outros.

Traz tambem algumas vistas de
Portugal, e completa reportagem
sobre a "Exposição geral de ani-
maes", do Estado do S. Paulo..

Tico Tico — Linda collecção de
historias para crianças, illustradas
com lindas photographlas.

Solccta — Da Empresa Amerl-
cana de Publicidade, representante
neste Estado, recebemos o "Fon-

Fon", "Selecta", e o ultimo fas-
ciculo do "Buridan", romance ho-
roico de Miguel Zevaco.

it" ^^1
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Lipiilsiâo Final
POR MOTIVO DE DEMOLIÇÃO ÜO PREDIO

Terminando o prazo para a entrega do predio
para sua demolição até ao dia 80 DE JUNHO, avisa
ao publico e & sua numerosa freguezia da CAPITAL
e INTERIOR, aproveitarem a grande rfiducção de pre-
ços de ternos e casimiras a metro de real liquidação.

TERNOS DE SUPERIORES CASIMIRAS
SOB MEDIDA

A 120$ «150$. 180$ ,.200$
Ternos de casimiras inglezas sob mcdldi

A 220$ 250$ 300$ 350$
Calças do casimiras fantasias, vários padrõci,

De 50 00$ 85$ 00$ 100$
SOBRETUDOS

Promptos e de todos os tamanhos o preçoa
para liquidar

de 100$ 120$ 150$ 180$

Vendas do casimiras e brins de linho e algodão a

preços de fabrica, para saldar.
Trabalhos executados pelos mals modernos figu-

rinos com perfeição, elegância e bons forros, restltuin-
do-se a importância a quem não ficar satisfeito..

Não percam esta oceasião de obter bons nrtigos

por preços de verdadeira liquidação, que termina no

dia 80 DE JUNKO 1MPRETEIUVELMENTE.

Tílttil»»
PRAÇA DA SE", N." 08 (esq. da rua Senador Feijó)

J. COSTA

PRIVILÉGIOS E PATENTES
DE INVENÇÃO

NOMEAÇÕES DA DELEGA-
CIA FISCAL

Foram approvadas ás seguintes no-
menções: de Cicero de Souza Cavai-
canti, para servir como proposto do
collector de Duartina, Manuel S. Ca-
valeantl; e do Andallo Soares de Al-
molda, para servir como proposto do
collector de S. Paulo do» Agudos,
Cornelio Brantes Filho.

— A 13 do corrente mez tomou
posso do cargo de collector federal
em Itararé o sr. Amado Gonçalves
Cordeiro, nomeado por decreto de 29
de maio ultimo.

PEDIDOS IIUlEGIiLAUES

A Junta Commerc.al do Estndo,
que pnra o effeito da prioridade pode
receber pedidos de privilégios c de
patentes de Invenção, tem recebido,
da Directoria Geral da Propriedade
Industrial, para ondo os mesmos silo
encaminhados, devolução de diversos
desses pedidos, cujos documentos.
nfto revestidos das formalidades le-
gaes, carecem de rectlflcaçfto.

Assim a Junta Commerciai, para
regiilaiizaçfto de muitos pedidos em
atrazo, chama as partes Interessa-
das para as rectiflcações exigidas,
podendo as mesmas procurarem os
seus documentos X rua José Bonlfa-
cio. 15, sobrado, das 12 fts 16 horas.

Silo ob seguintes os pedidos lrregu-
lares:

De Gcrlira Ltda — "Saceos 7 Fo-
Iogos", para acondlclonamento de cc-
rciefí.

Flnminlo rinna Canova — Um no-
vo typo de blocos para construcçfles
com particular systema do ligação c
armação longetudinal.

Assoclaçllo dos Advcntlstai do Se-
timo dia no Brasil — "Espregulçadci-
ra de balanço".

Deocleciano Mnrtlnn — Um novo
typo de lages portáteis maolssas, de
concreto armado, para pisos, forros e
assoalhos.

Augusto ISclth — "Hop-la" brinque-
do para crianças.

Zcgglo I.ulgl Arturo — "Palltelro
Hyglenlco".
E KobcrttK-JVInlshlck — "Formador de
chapéus ideal".

Newton do Castro — "Accendedor
Electrico — Automático".

Iloberto Malscliik — "Palhaço au-
tomatlco".

l«*rc<lerlco Armongol — Rolha nygle-
nica "Paris".

Flnminlo l"lana Canova — Machina
para fabricar blocos de concreto ou
material análogo de diversas espes-
suras e typos.

Álvaro do Oliveira Machado — "Fri-

gorlflco Ideal".

Josfi Tcndon Tejada — Lima para
callos denominada "Escophlna do dr.
Tejada".

Eduardo Augusto Browne — Pneu-
Cortlça" (pneumatlco para rodas de
automóveis).

Álvaro Soares c Ettoro Dacomo —
Rubrica das folhas do relatório.

Antônio Golinl — Apparelho para
lançar serpentinas, denominado "Lan-

ça Serpentinas".

OCCORRENCIAS POLICIAES
NO INTERIOR

Duas pessoas afogadas no rio Tle-
tí, cm Bleu do Pedra — Hontem, fts
12 horas, um auto-camlnhílo, condu-
zlndo seis pessoas, pertencentes ft fa-
milia Ferraz, do A.vahy, cahiu no rio
Tietô, no local denominado Porto Ca-
rapina do Norte.

Salvaram-se quatro pessoas, mas
duas foram carregadas pela corren-
tèza, uma de 22 annos de Idade e
outra de 0.

A policia procedeu as necessárias
deligenclas.

1'crccou afogado num tanque da
Fazenda, cm Klo Bonito — Quando
se banhava no tanque da Fazenda
Santa Isabel, pereceu afogado, José
do Araujo.

As autoridades locaes telegrapha-
ram X Chefatura de Policia commu-
nlcando as occurrenclas.

O NOVO REGULAMENTO
O AS LOTERIAS DO ESTADO

O "Diário Offlcial", em sua ediçüo
dc hoje, publica, na Integra, o regu-
lamento aanecionado pelo sr. preal-
ciente do Estado, e baixado pelo de-
creto 4.606, do 14 de junho clc 10211,
sobre o serviço de loterias do Es-
tado.

LOTERIAS
Principaes prêmios da Loteria

Federal, extrahida hontem;
63.310  20:000$
64.266 :.,;.! 3:000$
3.286  ... 2:000$
7.256 ....... r.i 1:000$
37.828  1:000$

EXPRESSÕES DE CALÃO
!NO CONSELHO CARIOCA'

RIO, 14 (A. B.) — A attitude dos
communistas no Conselho Municipal
é das mais criticadas.

Hoje, o sr. Brandílo empregou ex-
pressões do calão, chamou a família

brasileira de "bagunça" e outras
cousas mals.

Essa attitude do representante ope-
rario levantou unanimes e enérgicos
protestos da assistência.

ESTA' POR POUCOS DIAS A INAUGURAÇÃO DO NOVO PAVILHÃO

.Al1oA1ml»i
SOLIDO E ELEGANTEMENTE ARMADO A' AVENIDA S. JOÃO. N.° 102
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Phone, 2-1159

RUA DIREITA, 33

HOJE

I 
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HORÁRIO:
•14 — 16 — 18 — 20

e 22 horas.

Poltronas, 4$000
(Não na

1|2 eatraads)

-^^1^/-^^ g I

S. PAULO no palco do
THEATRO APOLLO

(Empresa Victor C. Romano)

HOJE  HOJE

Sábado, 15 de junho de 1020

Tres representações
da maior peça paulista escri-
pta até hoje no Brasil inteiro:

TERRA DE TODOS!...
Allegorla theatral em prosa e

versos de RAUL ROULIEN c

Decio Abramo. i*

NA VESPERAL DAS NOR-

MALISTAS, ás 10 horas, e

nas DUAS SESSÕES DA

NOITE, 4s 20 e ás 22 horas

em ponto:

TERRA DE TODOS!...

"AVE NOCTURNA"

CINE PARAMOUNT
SEGUNDA-FEIRA DIA ITj)|^-flth^-]g*Jf^lj»jPy^

VILMA BANKY

^eonisAD

hrúoo

em

DESPERTAR M

Meiro-

(The Awakeníng)

o ultimo tango de ROULIEN

cantado por elle, hontem no

seu festival e que foi deliran-

temente applaudido a bisado.

Pregos para hoje: Frisas e ca-

marótes, 30$000; poltron-s. 05;

balcões, 4?000.

— Amanhã.:

TERRA DE TODOS!...

BANHOS
DE MAR
Os artigos que actual-
mente apresentamos
merecem ser vistos por
todos aquelles que ai-
liam a belleza e origi-
naliclade á commodida-
de dos trajes de banho.

Maillots
Seja para homem, se-
nhora ou criança, os
modelos que ora rece-
bemos são as ultimas
criações em feitios e
combinações de cores.
O sortimento é mui va-
riado e apresenta novi-
dades completamente
de-sconhecida**.

Roupões
São os artigos qae
mais vendemos. Talvez
pela belleza dos dese-
nhos ou pela vivacida-
de dos coloridos.
Peça para vêr os nos-
sos novos roupões de
chemille.

Toucas
Nós importamos só-
mente qualidades bem
resistentes. Durante a
semana finda recebe-
mos graivle quanti-
dade.

Chmellos, sapatos, toa-
lhas e tudo que fôr
para banhos não os
compre sem primeiro
visitar-nos.

Schadüch, Obert & Cia.
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LICEU PINDORAMA 
"

Cursos: Gymnaslal seriado
(offlcializado e parcellado).

i Profs.: Dra. Marques da Cruz,
j Adelino Leal e Colombo de
1 Almeida. — Rua Santa Izabel,
] num." 3 — Tel.: 4-9249.
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UM FILME
UNITED ARTISTS

A leviandade de um momento levara-a até

aos aposentos daquelle official, um perictoso
conquistador... -

Descoberta, a população da aldeia a expulsa

como a uma mulher peccadora.^

Mais um numero especial de cinema falado
"QUADRO CHÍNEZ", originalíssimo filme
cantado, da Paramount, com ANNA CHANG

e HATSU KUMA.
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HOLDEM CIRCUS
Procedente da Allemanha e Dinamarca. — Grandes tendas lm-

permeáveis, elegantemente installadas na RUA BRIGADEIRO
TOBIAS, 91 (próximo & Estação da Luz) — quasi em frente

ao Hotel Terminus.

VARIADO CONJUNTO DE ACROBATAS, GYM-
NASTAS, EQUILIBRISTAS, CL0WNS, PALHAÇOS

E T0NYS DE FINA_ EXPRESSÃO.

INTERESSANTE CÕLlECÇãÕ DE CAVALLOS,
MACACOS, PORCOS, CACHORROS E
ANIMAES^ DIVERSOS,_AMESTRADOS._ _"hòjê hòjê

SÁBADO ESTRÉA
(A's 9 horas da noite)

Preços daa localidades para aa íuneções nocturnas: Camarotes,
40?000; Cadeiras numeradas, 8*000; Cadeiras sem numero, 6*000;

GeraeB para maiores, 3*000; Geraes para crianças e «alUtares aem

graduação, 2*000 .

Preços para as maUnêes: Camarotes, 30*000; Cadeiras numera-

das, 6*000; Cadeiras sem numero, 4*000; Geraes e menores, 2*000.

A bilheteria está aberta dcsúe as 10 horas da manha.
BE3ERVEM COM TEMPO SUAS LOCALIDADES.

Funeções todas as noites ás 9 horas e Matinées ás quintas
e sábados, ás 2 e meia horas. - Domingos e feriados, 3 funcçües

Matlnêes ás 2 o meia o ás 5 horas da tarde. - Nocturna ás 9 horas.

n
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DR. Sl ^
(Moléstias internas, especialmente estômago, figado e intestinos),

transferiu scu consultório para a PRAÇA DA SE', n." J4.

W%W lf_ WfcW _C^_

6 horas. — Telephone, 7-3331. S. PAULO - SÁBADO, 15 DE JUNHO ÜE 1929
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li "DIÁRIO NACIONAL" EM SAN I OS
I Para noticias, annuncios e assignaturas, procurar a succursal do

"DIÁRIO NAOIONAL"
•» <_»wnr,Q __ Kua D. Pedro II, num. _:!) — Telephone, 107.'

SANTOS
$<sgE^«>«-5__3*<a*«0^
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Iitceasiío iuiin estabelecimento de snaní-

l/m toarracão .ornado oefas chammas - Os bombeiros, em

menos de um<* hora, dominaram o fogo
,„ JJa AWiir, Ti>n-ande. muniu-so Os bombeiros da estação cen-

Instantes depois do regresso do ™rw Abilw Fc^anaM mim compareceram 
prompta-

Instituto do Butantan, onde ha- ^umgrossp W? ra ^ 
commandados pelo coronel

^uâa^^S:.^ ^^.rSfSSfe Benedicto 
Soares de Moura, luta-

S„SÍaf ± —o* S? 
"Sém, 

porem, ao proceder o re-
ram com tenacidade.

As chammas se levantaram fls-
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GRAVE ACCIDENTE NA
BARRA FUNDA

UM OPERÁRIO, OAIUNDO DE
(JlíANDl' AI.TKUtA, VEIU A

_'A 1.1,1.0 Ult
A's 8 horaa do liuntom, um clectrl-

cista da Estrada do Ferro .Sorocaba-
na, quando proeedlu. a concertos num
cabo conduetor do electricidado de-
fronto ao armazém da Cia. Puglisl,
foi victima do um desastre.

O infeliz operai-lo, c-m consequên-
cia de um curto circuito, cahiu <lo
alto da escada, cra que trabalhava;
batendo violentamente com a cabeça
do encontro a um paredão;

Tendo soffrldò fractura da base do
craneo, poucos instantes levo de
vida.

O cadáver foi removido para o ne-
croterio da rua 25 do Março, alim
do ser autopsiado.

A sua Identidado ainda não foi
estabelecida'.

O morto, quc 6 do côr branca, com
45 annos presumíveis, tinha ein sous
bolsos um bilhete do loteria da Ca-
pitai Federal, uma nota de 55(100 e
cinco moedas do 15000, além dc pa-
pe's* . ,

i_ntre esses um reciho de carteiro
dc identidade, do serviço policial dc
identificação deste Estado, dado ein
nomo de Ignacio Racliembocher.

ACCIdIÊNTE NO TRABA-
LHO

Quando trabalhava hontem, em um
dos departamentos das Industriai)
Reunidas F. Matarazzo, o operário
Aldo Destro, de 18 arinos du idade,
residente na avenida Pompéia, 130,
loi victima de um accidcntfl, tendo
so-frido ferimentos contusos na mão
direita.

A victima foi ms.lcada pela As-
slstencia.

29.o ANNIVERSARIO DO
"CORREIO DA MANHÃ"
RIO, 1-1 (H.) —- O '•Correio da

Manhã" commemora amanhã, com
uma missa votiva, ás 10 horas, no
altar de Nossa Senhora da Victo-
ria, na igreja de S. Francisco de
Paulo, o seu 29." anniversario.

IDOS

savam poucos minutos das 17 ho-
ras, quando no estabelecimento de
manipulação de óleos de proprie-
dade da firma Fernandes Couti-
nho, sito á rua Alfredo Guedes,

16, manifestou-se um incêndio que
assumiu serias proporções, dadas
as circumstancias de que elle se
revestia.

O conímandanto ftloura em acyao

ferido desentupimento aconteceu
que ao invés de sahirem o.s detri-
ctos contidos na torneira do alam-
bique, .sahiu uma lingua de fogo,

que attingiu a diversos pontos do
barracão. , ....

O INCÊNDIO
O sr. Fernandes Coutinho, chefe

da firma, que em companhia da

DOIS
A's 18 horas de hontem verificou-

se um desastre de bondes na rua
Voluntários da Pátria.

Em frente ao predio 198 daquel-
la via publica, um bondo da linha
43, que ia para SanfAnna, ao en-
trar no desvio, parou repentina-
mente, por ter se desligado a ala-
vanca.

Devido á parada brusca do elec-
tricô, um outro bonde que vinha
atráz, chocou-se violentamente com
o reboque, que trafegava cheio de

passageiros, verificando-se ainda
uma explosão na chave do con-
troie.

Os passageiros foram jogados
tora do bonde, devido á violência
do choque.

Eram elles Antonio Augusto
Conde, de 44. annos de idade, casa-
do. portuguez, operário, morador á
rua dr. Zuquim, 10(5 e Mutheus Ser-

gio. de 37 annos de idade, solteiro,
brasileiro, motorista, morador á rua
Visconde Parnahyba, 173.

Matheus Sérgio, devido a expio-
são no controle, recebeu queimariu-
ras de 2." grau na mão esquerda,
não tendo recebido ferimentos na

queda, ficando somente desacorda-
do.

Antonio Augusto Conde, mais in-
foliz que o seu companheiro, ficou
corr, o pé direito em baixo do bon-
dc, soffrendo compressão o um fe-

rimeito lacero-contuso no respecti-
vo dorso, com esmagamento do 1."
artelho e fractura do 5.°.

O desastre provocou pânico entre
os passageiros do bonde, que des-
ceram precipitadamente dos car-

F B R
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PASSAGEIROS

ípff_p___«tr-w«-_.g_- ^
MathcusSergio quo recebeu graves queimadur; na mão esquerda

ros, tendo ainda provocado grande
agglomera(;ão popular.

A autoridade de serviço na Cen-
trai compareceu no local, acompa-
nhada do medico da Assistência,
tendo tomado as providencias ne-

cessanas.
As victima? foram transporta-

dus, em ambulância da As.isten-
cia, para o posto medico, onde rc-
ceberam os necessários curativos.

No inquérito instaurado presta-

ram declarações os motorneiros
Antônio Pinto, chapa G05, e Augus-
to Tayer, chapa 2.110, causadores
do desastre.

O inquérito deverá proseguir na
delegacia do districto.

BWHMIHMiMM^^

sustadoramento e linguas de fogo

pareciam ameaçar todo o barracão
mas devido a persistência do ataque
em poucos minutos o fogo come-
çou a decrescer c uma, hora depois
estava inteiramente extinto.

O INQUÉRITO

A autoridade de serviço, dr. Egas

Seis artistas italianos çoht sos apre-
•sen s melho So Esplanada

INAUGURA-SE HOJE A EXPOSIÇÃO DE ARTE DIRI-
GIDA POR PEDRO MORANDO

sagem Alpina" (31, "Çamponez

piemontez" 15), "Vida alpestre"

W^^^^^^^w^^, Ta- mm
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Os bombeiros extinguindo o fogo no alarilblquo sinistrado

Ha, ali, no referido estabeleci- sua esposa presenciava o serviço,

mento, um alambique para a des-
tilla.ção do oleo. A torneira do
mesmo ha tempos que não func-
ciona regularmente.

Trabalhavam hontem na mani-

pulação de óleos os operários Abi-
lio Fernandes da Silva, de 32 an-
nos de idade, solteiro, morador á
rua Moreira de Barros, 219, no
bairro do Chora Menino-, e Manoel
de Almeida Guedes, residente A rua
Barão de Campinas, 97.

nervoso, retirou-se, emquanto o
fogo, tomando enormes proporções,
attingia outras dependência:, do
barracão, queimando o telhado e
damnificando completamente o-for-
ro e o alambique.

O pavilhão em que se manifestou
o incêndio, e que serve de sede ao
estabelecimento do manipulação de
óleos, está situado nos fundos de

Botelho, que tambem compareceu
ao local do sinistro, regressando á
Central, instaurou inquérito, to-
mando as declarações do operário
Abilio Fernandes da Silva. Rela-
tou elle como se manifestara o in-
cendio, adiantando que a Manufa-
ctura não está no seguro.

Ignorava, porém, se acontecia a
mesma cousa com o barracão.

Não podia precisar a quarto mon-

Pietro Morando, pintor novo-
contista, abriu o salão vermelho
do Esplanada, ho:item, á tarde,
especialmente para apresentar-se
aos jornalistas paulistanos.

E, pelo que vimos, não é exage-
ro considerar a exposição do jo-
vem alexandrino como a melhor
mostra de quadros da estação.

Nada menos de cinco artistas
italianos, contemporâneos todos,
concorrem ã exposição de Pietro
Morando. E, pintores e esculpto-
res, que desta feita apparecem em
S. Paulo, trazem, como creden-
ciaes, prêmios em diversos concur-
sos biennaes da Italia.

São artistas modernos. "O Pre-
sepe", de Morando, premiado na
exposição biennal de Veneza, 1928,
é, do grupo, de uma expressão
nova. O motivo do nascimento de
Jesus tem sido explorado por qua-
si todas as escolas.

A maioria, dos pintores de hon-
tem não esquecem de pintar um
estabulo. Os clássicos boi e bur-
ro, ovelhas, capim, são reprodu-
zidos na tela. Isso som lembrar a
estrella que guiou os Magos...

Morando apresenta-nos um pre-
sepa novo e expressivo. Não se vê
no quadro em exposição no Es-

planada os animaes, o pasto, o céo.
Vêem-se devotas. Geme piedosa
com longos terço i á cintura, mu-
lheres contemplativas que, diante
do menino-, postam-se em attitu-
des humildes. E esse quadro é
muito mais significativo que o de
Ghirlandaio.

Só "O Presepe", de Morando se-
ria o seu melhor cartão de visita
com quo se apresentaria aos
amantej da pintura em S. Pauio.

Outros quadros, como "O lago
de Nemi" (2), "Guerreiro" (15),
"Menino com flores" (26), "Pai-

(-1), "Montanheza com trenó"
(22), resaltam logo pela expres-
são toda peculiar ou melhor pelo
inü^-idualismo com que Morando
concebeu seus quadros.

O pintor que agora nos visita
iniciou a sua carreira artistica
com Leonardo Bisto-lfi. E, desde
1920 torna parte nas biennae3 de
Veneza, do Roma, do Milão, de Fi-
renze e de Napolis. Em 1927, o
rei Victor Emmanuel adquiriu, na
exposição de arte aberta em Tu-
rim, o quadro 

"I Rifiuti dei Maré".
Morando, durante a guerra ita-

lo-áustriaca, era capitão de infan-
taria. Num combate, cahiu pri-
sioneiro. Nesse tempo — para
mais de dois annos — pôde esbo-
çar quadros sobre motivos belli-
cosos que se lhe deparavam quo-
tidianamente. Os museus de guer-
ra da França, e da Italia reconhe-
ceram méritos nesse acervo de
mais do 300 telas. Adquiriu-as.

Existem, tambem, quadros seus
nas galerias do-3 amadores ds arte
duque d'Aosta, marechal Badoglio,
e marechal Caviglia. Em 1924, em
Milão, com o prefacio de Bistol-

fi, Morando publicou num volume
os desenhos do guerra.

Exhibem, ainda, quadros no sa-
lão vermelho do Esplanada, Do-
menico Valinotti, Giuseppe Man-
zone, dois pintores, Mechele Guer-
risi, Ângelo Ealzardi e senhorita
Egle Pozzi, todos enculptores.

Valinotti apresenta quadros in-
teressantes: "Cavallo branco"
(42), "Marinha de Varigotti" (27),
"Estrada de subúrbio" (47), "Ma-

rinha de Noli" (51). Valinotti, em
pintura, é um autodidata. Actual-
mente é membro da "Commizzio-

ne Acquisti Musel" e do "Sindica-

to Artistico dello Arti Plastiche".
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Antonio Augusto Conde, quo teve o pé direito esmagado ^

xp1ó's«io< segtaida cie
s d® lass

isicesicliOp numa cias
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O fogo alastrou-se com violência — Os bombeiros so consegui-

ram extinguir o incêndio depois de tres hot^as de combate —

Dois empregados e um bombeiro feridos e does born-
is beiros axphyxiados

Procurando desentupil-a o ope-1 propagação do incêndio,.

um terreno, e fácil foi os bombei- • tavam os prejuízos.
ros isolarem-no, impedindo assim a| O inquérito deverá proseguir na

delegacia do districto.

Deixaram a PauSicéa, hoje,
os acadêmicos bahianos

Tendo que embarcar, hoje com
destino ao Filo-, no primeiro ra-

pido, deram-nos, hontem, o pra-
zer da sua visita os estudantes de
direito da Bahia que vieram a
esta capital afim de inspeccionar

hiana visitou, além da Penitencia-
ria, a Exposição de Animaes. o
Museu Ipiranga, a Policia Centrai
o a Faculdade de Direito, ondo fo-
ram ¦ alvo de manifestações de
sympathia dos seus collegas pau-

a embaixada bahiana. Acompa-
nhava-os o representante do Cen-
tro XI de Agosto, acadêmicos
José Edgard Pereira.

Chefiando a embaixada, acom-
panha os estudantes o professor

__í____^.___^.__,_., aaaaaa. ¦ "T^r^^^vi^^^yTríiss j

A REACÇÃO DA MOCIDADE
A' mocidade brasileira cabe, uo

momento, a responsabilidade de
preparar um Brasil que seja um
paradigma para todas d.3 cações
do mundo.

Sciente de todas as falhas da-
quelles que tém sido, mercê de cir-
cumstancias meramente oceasio-
naes, os responsáveis pelo destino
do povo, ella saberá cumprir sua
missão histórica, que consiste em
cuidar, desinteressadamente, dos
interesses máximos da nacionali-
dade.

A presença dos estudantes bahia-
no3 em nossa capital vem revelar ,
a alta preoccupação que têm os
moços de estreitar os laços de ami-
zade entre os diversos grupos es-
tudantís, o que vale affirmar que
elles se certiticaram da necessidade
inadiável de se formar a indestruc-
tive! unidado nacional.

Não fosso a immensidão notável
do nosso território, alguns dos nos-
sos principaes problemas estariam
de ha muito resolvidos e a juven-
tude de hoje só estaria preoceu-
pada com questões que piesumem
já conquistas obtidas.

Segundo noticias recebidas hon-
tem, uma leva de estudantes de
outro Estado irá percorrer alguns
pontos do território, com o fim de
approximar irmf.os distantes.

Confiemos na mocidade que, com
esse gesto, está iniciando a campa-
nha que, persistente, ha de produ-
zir os mais sazonados frutos.

A REUNIÃO PUGILISTICA
DE HONTEM

Pouco depoÍ3 das 13 horas de
hontem, a autoridade de serviço
na Central, dr. Egas Botelho, re-
cebeu uma communicação alar-
mante.

Manifestara-se um violento in-
cendio numa das dependências do
Instituto do Butantan.

A autoridade, acompanhada do

Já haviam sido retirados do in-
terior do compartimentò incendia-
do dois empregados do estibelecl-
mento, que haviam recebidos gra-
ves queimaduras.

Depois de 3 horas de lutas o
fogo começou a diminuir.

Felizmente elle ficara restricto
ao compartimentò onde tivera iui-

alastrou rapidamente pclo compar-
timento.

AS VICTIMAS
03 dois empregados, que recebo-

ram graves queimadura., foram
soecorridos pela Assistência.

Ascendino recebeu queimaduras
de 1.", 2." e-3." graus no rosto, an-
te-braços e mãos, o Roberto, quei-

Os acadêmicos bahianos em visitan esta redaeção, posam em compa nhia do nosso rcdactor-chefc, espe-
cialmente para o "Diário Nacional"

listas, em sessão solenne do Cen- cathedratico da Faculdade bahia-a nossa Penitenciaria, onde en-
contraram motivos para aperfei-

çoamento dos seus estudos.
Os acadêmicos bahianos per-

manecerão' na capital da Repu-
blica durante alguns dias, onde
visitarão vários este'lelecimento.s
do governo e particulares, inclu-
sive as casas de Detenção e Cor-
recção-, seguindo depois, em via-

gem de regresso á sua terra na-

tal

tro XI de Agosto.
Por este motivo, pediram-nos

03 nossos visitantes que transmit-
tissemos cs seus mais penhorados
agradecimentos aos estudantes de
direito desta capital, polas home-
nageris que lhes prestaram.

Os acadêmicos que estiveram
om nossa redaeção foram os sc-
guintes: Docio Seabra, Francisco
Prisco Paraíso, Lauro Vieira de

Ém São Paulo, a embaixada ba- Sá o Clovis Borja, representando

na dr. Aloysio Carvalho Filho
São os seguintes os demai_ com-

ponentes da caravana acadêmica
da Bahia:

Arnaldo Norris, Orlando Gomes
Santos, Edson Tenório de Aibu-
querque, Álvaro Godinho, Decio
Pinto, Manool T. Rocha, Everal-
do Doria, Raul Fernandes, Felin-
to Sampaio, Humberto Araujo.
joel Lyra, Augusto Palma Siiva.
Carlito Onofre e Zenon Campos.

A ULTIMA HORA NOS ES-
PORTES

Toril inicio amanha a temporada
do jogos internacionue.. promovidos
pela Associação Paulista o qi'e obe-
cicccrao A seguinte ordem:

Anuinhn,
Rampla Juniors do Uruguay vs.

Palestra Italia.
Dia 23 do junho:
Rampla Junlora do Uruguay vs.

Seleecionado da A.P.E.A.
Dia 30 de junho:
Feroncvaros, da Hungria, va. Pa-

lestra Italia.
Dia 4 do julho:
ChelHea, da Inglaterra, va. Corin-

thlana Paulista.
Dia 7 de julho:
Chelsea va. Seleecionado p; ullsta.
Dia 14 de julho:
Ferencvâroa va. Seleecionado da

A.P.E.A.
Dia 21 de julho:
Bologna F. C. vs. Seleecionado da

A.P.E.A.
Dia 25 do julho:
Boiogna _*'. C. va. competidor a aer

designado.
Dia 28 do julho:
Bologna F. C. vn. Palestra Italia.
Diaa i, 11 e 15 de agosto:
Jogos contra o Victoria Futebol

Clube, de Portugal, -*" adversários
u. aerem designados.

BUTORI FOI "K. O." NO PRI-
MEIRO ASSALTO

Realizou-se, hontem, á noite, a
reunião pugilistica, da qual conta-
va como luta principal a disputa
entre Klausner e Butori.

As lutas tiveram os seguintes re-
sultados: Eugênio venceu Raul por
pontos, em 4 assaltos; Santa ven-
ceu Guarany, por pontos, em 4 as-
saltos; Lofrcdo venceu Carricol,
por pontos, em 5 assaltos; Savino
venceu Jacarandá, por pontos, em
5 assaltos; Manini venceu Motta,
por pontos; Cezar venceu Caeta-
no por pontos.

Realizou-se tambem uma luta ex-
tra-programma entre Reid Valenti-
no, o sympathico pugilista patricio
e o allemão Huber.

Valentino, depois de jogar o seu
adversário diversas vezes "k. d.",
pol-o, finalmente, "k. o.", no quint-.->
assalto.

Huber, embora corajoso, nos pa-
receu muito medíocre. A sua esco-
la é a que se ministra a um militar
— "box francez".

Uma prova do que affirmamos
6 que elle em logar de "esquivar"

pula ou salta.
As continuas quedas que levou

eram unicamente devido a Valen-
tino alcançal-o sempre "no alto".
Todavia, foi um esforçado.

A decisão da Commissão de Pu-
gilismo na luta Manini-Motta foi
recebida com protestos da assisten-
cia. Nessa occasião, um exaltado
qualquer, atirou uma pedra, que foi
attingir a fronte do dr. Luciano
Gualberto...

Não obstante, a decisão foi Jus-
tissima. Manini exerceu manifesta
superioridade sobre seu adversário.

Da luta principal, em si mesma,
pouco temos o que dizer. Butori, em
menos de 2 minutos, foi "k. o.", ao
receber um golpe fraquissimo no
maxillar.

Não queremos culpar ninguém
directamente pelo resultado ine-i-
perado da luta principal. Mas, da-
do o cartel de Butori, que foi ven-
cido "aos pontos por Campolo",
uma dolorosa interrogação paira
sobre o desfecho da luta. Teria sl-
do medo de Klausner, que hontem
se mostrou impetuoso?

Não podemos affirmar. Mas que
a Commissão de Pugilismo de São
Paulo deve prohibir Butori de lu-
tar mais aqui é uma medida útil.
para sanear o meio, evitando a af-
fluencia do aventureiros para São
Paulo.
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Vista geral do Instituto do Rutantan, ondo so manifestou incêndio, numa das dependências

seu escrivão, partiu para o local,
ao mesmo tempo que os bombeiros,
que haviam recebido igual commu-
nicação, tambem partiam.

O COMBATE AO FOGO
Os bombeiros, da Estação do

Oeste, que foram os primeiros a
chegar, deram logo combate ao
fogo.

Lutavam, porém, com uma gran-
de difficuldade.

O fogo se manifestara no porão
n.» 10 do Pavilhão Central e devi-
do ao excesso de fumaça tornava-
se difficilimo o ataque dos bom-
beiros.

Grossos novellos de fumaça sa-
hlam pelas portas e janelas dos
compa rtimentos Invadidos pelas
chammas, espalhando-se pelas im-
mediações.

Dois bombeiros, que se anima-
ram a uma investida mais seria
sahiram asphyxiados, tendo um
delles sido carregado sem sentidos.

A pequena altura dos porõos era
o quo mais difficultava a acção
dos bombeiros e a isso se aliava
a falta dágua.

cio. O tocto do porão, sendo de ci-
mento armado, impediu a propa-
gação do incêndio.

O deposito de forragen. e palha,
attingido pelas chammas, ficou
completamente destruído.

Grande quantidade de caixas de
madeira, para ampoulas, chegadas
ha pouco da Inglaterra e caixotes,
para o transporte de cobras foram
tambem destruídos.

Os prejuízos, entretanto, não fo-
ram de grande monta.

COMO SE MANIFESTOU
O FOGO

Os serventes Roberto de Souza
Lima, de 38 annos de idade, ca-
sado, brasileiro, morador á rua Al-
delas, 2, Pinheiros, e Ascendino de
Lima, de 30 annos de idade, ca-
sado, brasileiro, morador á rua do
Sumidouro, 5, Pinheiros, preparr--
vam. no porão n.°- 10, uma certa
quantidade de cera para o serviço
de encerramento do assoalho.

Numa distancia de quatro me-
tros do fogareiro, um delles, foi
misturar um pouco de gazolina na
cera, verificando-se então a expio-
são, seguida de incêndio, que so

maduras de 1. e 2." graus no roa-
to, ante-braços e mãos.

Em conseqüência da gran-lo
quantidade tle fumaça 03 bombei-
ros 157 e 217, foram retirados, sem
sentidos, com um principio de a3-

phyxia.
Os dois bombeiros asphyxiados »

um outro que ficou ferido, depois
dos primeiros soecorros, forani
transportados para o Hospital Ml-
litar.

O INQUÉRITO
Regressando á Central o dr.

Egas Botelho, autoridade de ser-
viço, instaurou inquérito sobre o
facto, tendo tomado o depoimento
das duas victimas Roberto de Sou-
za Lima e Ascendino de Lima, que
nada mais adiantaram além do que
já acima dissemos.

Foram arroladas ainda como
testemunhas, á.vendo depor no io-

quérito, o dr. Afrânio do Amaral,
director do Instituto, e os srs.
Christovam Gonçalves, Antônio
Corrêa Alvarenga, João Menezes
Gomes c Theophilo Martins.

O inquérito proseguirá na de-
legacia do districto.
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O SÁBADO DE HOJE
E' CONSAGRADO A' COMPRA
DE BILHETES 1'AKA A EXTRA-
CÇAO HOS DOIS MIL CONTOS,

DO DIA í», OA LOTERIA DO
NOSSO ESTADO

O dia da hojo nas agencias lote-
ricag da cidade será consagrado á
grande extracção do dia 28 da lo-
teria do nosso Eslado.

Oa quo ainda aáo oativerem mu-
nidos com oe bilhetes desse plano
que está despertando a attençao de
todo o Estado devem, quanto an-
tes, precavea-em-se. O sábado de
Hoje é opportumssimo. E á todos
aquelles que lograram prêmios na
«xlracção" da hontem, é aconselha-
vai empregar o numero advindo
desses prêmios em bilhetes que os
nabilite a concorrer aquella extra-
;ção sensacional.

O PRÊMIO DO SR. FELÍCIA-
NO SODRE' POR TER PER-
PETRADO O SEU LAMEN-

TAVEL DISCURSO
RIO, ld (A. B.) — O sr. Felícia-

no So'dró recebeu do sr. Manuel
Duarte, presidente do Estado do
Rio de Janeiro, o seguinte tele-
gramma, a propósito do discurso
proferido no Senado:

"Levo ao querido amigo e emi-
nente correligionário um caloroso
abraço de felicitações pelo expres-
sivo e magnífico discurso hontem
proferido no Senado e o meu pro-
fundo agradecimento pelas refe-
rencias com que, mais de uma vez,
me honrou a sua inexgotavel ami-
zade."

HONTEM, NÃ CÂMARA. FEDERAL o j£^»£££u
O deputado Francisco Morato traz á realidade criticando a mensagem

o que nella havia de fantástico e fascinante...
do eoverno, do accordo com a men-, n. 20 de 1929, concodendo cre-

sagem de 8 de mulo. | dito especial de 151:301*554, pelo
Adeante. sustenta o orador que ai ministério da Fazenda, para pagar

V;

itíSi.

PREPARAM-SE EMBATES
CONTRA O IMPERIALISMO

PARA O DIA l.o DE
AGOSTO

REV AL, 34. (H.) — A "Comin-
¦.ernn" está desenvolvendo Intensa
propaganda afim de provocar no
3i:i 1.° do agosto incidentes nas
grandes cidades e centros indus-
triaes do estrangeiro.

Com esso Intuito, aquella organi-
tação dirigiu aos metalúrgicos
ima mensagem em que diz que o
1." do agosto será o dia da unifica-
jão de todas as forças proletárias,
contra o imp oriallsmo capitalista o
prescreve a formação de comitês
do acção e preparação da3 mani-
festações dosi trabalhadores.
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IíARIoIÃCÍMU
rrnça Jofto Mendes, 8

Teiephones; Directoria, 2-2250
— Kedacçiix), 2-1030 — Adminis-

tlfasfto, 2-3421
- End. telegraphico: "Dinal".

Cahta postal, 2963
S. PAULO

Expediente':
Daa B' Ab 11; das 13 ás 18

o díia 21 ás 21 horas.
Assdgnatuxas:

Anno, 105 — Semestre, 22$
Ei.terlor, ÍOOSOOO

As assinaturas Inlclam-se
em qualquer época

IJTCSTA I>ATA ATE* SI DE
DEZEMBDO IXO CORRENTE

AJSN'0, 25S000
Pedimos nas nowsos nsBlRnantc»
da Capital quei, caso tenham
qualquer rcclajnaçllo a fazer
com referencia * entrega, a fa-
çnm com a máxima brevidade,
pura evitar nlraisos. Para ussl-
gnnturas, transferencias o rc-
clamaeões, tolejphonar a 2-3124
Succursal no Rio do Janeiro:

Avenida Rio Branco, 115
Director: A. Herrera

Torto Alofire. Director: Alcides
Gonzaga.

Sucoirsal cm Santos:
Hua D. Pedro II num. 29

Director: Francisco Azevedo
Succunsaes no Intorlor:

CnmpinaB: largo do Rosário.
Director: Adriáo de Almeida i
Monteiro. |

Rlhelrflo Preto — Rua Amador j
Bueno, 39 — Director: Sebas- j

tiao Schifflni. I
Bebedouro: rua Rnblâo Junior, ]

44. Director: Victorino Oon-
çalves.

.MoRy dnH Cruzes. Director: Ma-
rio Murta.

S. Carlos do Pinhal. Director:
Casimiro Carvalho Paulista.

S. Jofto da Boa Vista. Director;
Jofto C. Luhmann.

Bauru' — Rua Baptista do Car-
valho, 9—t — Director: Cor-
rèa das Neves.

Pimlornma: Director: Hermoge-
nes Leite. •

Brapança. Director: Jofto Bran-
dilo.

Batucatíi — Director: Nelson
Omegna.

i Nicteroi (Est. do Rio) — Rua
'i Dr. Aureliano Leal, 49. - Dl-

rector: Odilon de Castro c
Silva.
Juiz do Fftra. Director: DJal-
ma Medeiros — Rua Cesario
Alvlm, 35.

AOENTES-VIAJ ANTES
Linha Dourndenso o Araraqua-

renso — Ângelo Morrcto.
Estado do Rio tirande do Sul —

Romão Cardoso.
Estado do Goyáx — Ignacio An-

tonio de Mello.
Estado d* Santa Catharina —

Checrl Atallah.
COBRANÇA NA CAPITAL
Sfto linleos encarregados da

cobrangà dos annuncioa nesta
capital, os srs. Randolpho Ho
mem do Mello o Ruy Prado.

UM CONVESCOTE DE GYM-
NASIANOS

O Gymnasio Nacional Sciencias e
Letras e a Escola do Commercio "Dr.
Bernardino do Campos" resolveram
encerrar os aulas deste semestre
com um convescote a so realizar do-
mingo na Villa GnlvAo.

Os cx-alumnos e suas famllins que
quizerem tomar parto neste convés-
cote, deverão comparecer durante o
dia de hoje á sede tí rua S. Joaquim,
2, para retirar os respectivos ingres-
sos.

Sabão Russo
300 annos de suecesso! - Efficaz no

tratamento das moléstias da pelle.

SOLICITOU DISPENSA DO
CARGO

BELÉM, 14 (A. B.) — O secre-
tario da Iospectoria da Alfândega,
sr. João Ataytle, solicitou dispensa
de seu cargo, sendo substituído pe-
lo sr. Oscar Chaves.

c
Devemos fortificar a cre-
anca á medida que vae
crescendo, com o rico oleo
de fígado de bacalháo,

emulsionado e
fácil de ser di-
gerido e assimi-
lado, tal como
na

rival para a cara do rachithmo
--r-r-TíE!G3E6IZ35E!5£

A ESQUADRILHA AÉREA
ITALIANA CHEGOU A

CONSTANTINOPLA
CONSTANTINOPLA, 14 (H.) —

Procedente de Constanza, chegou
á3 10 noras a esta cidade, a es-
quadrilha aérea italiana.

Os aviões cobriram os 374 kilo-
metros desta etapa, conservando
sempre a perfeita formação trian-
guiar da partida.

Momentos antes de levantar vôo,
o sub-secretario da Aeronáutica,
sr. Balbo communicou á equipa-
gom o telegramma do presidente
Mussolini, em que felicitava os pi-
lotos italianos pelo exito maravl-
lhoso da expedlcçãd.

Os aviadores cobriram as ulti-
mas palavras de saudação do Du-
ce, com formidável "hurrah", pro-
longado pelo ruido dos motores que
puzeram logo a funecionar.

A esquadrilha, italiana desceu na
Bahia do Buyukdere.

RIO, 14 (A. B.) — A Câmara
teve a sua sessão de hoje presidida
pelo sr. Plinio Marques.

Presentes 66 srs. deputados, ini-
ciaram-se os trabalhos pela leitura
e approvaçào da acta anterior.

Não houve expediente a ser lido.
 O sr. Francisco Morato diz

que, no meio dos applausos desper-
tados pela mensagem, tão bondosa-
mente dirigida pelo chefe do Esta-
do ao Congresso Nacional, por oc-
casião da installação solemne dos

.trabalhos parlamentares, algumas
vozes romperam a doce harmonia
com que, a propósito desse do-
ctimento e do seu conteúdo, se exal-
çaram aos domínios da gloria os
talentos, as virtudes e a fama do
presidente da Republica. Essas vo-
zes — assegura — não são nem as
dos negativistas nem a de derrotis-
tas, nem a dos agourentos do futu-
ro, nem a dos zoilos de vista curta
ou cançada, nem a dos impacientes
que tudo procuram precipitar, na
ânsia de gozar os frutos, antes de
chegada a época de maturação.

Essas vozes — diz — são, só e
só, a dos S. Thomés que, affirma,
sob os ardores de seu patriotismo
e deante do perigo de verem maio-
gradas as suas aspirações, fazem
votos sinceros pelo exito do plano
presidencial, da reforma moneta-
ria.

A seu ver, illude-se o presidente
da Republica, quando attribue aos
chamados S. Thomés o intento de
denegrir a obra governamental.
Assevera quc os imitadores de São
Thomó, ás vezes, duvidam por pa-
triotismo, por prudência, por amor.
Assim, não os condemne o presi-
dente da Republica nem lhes quei-
ra mal por isso.

FAZENDO JUSTIÇA
Não tem razão o presidente da

Republica — prosegue o orador —
quando quer atlribuir aos dissiden-
tes e críticos da estabilização mo-
netaria, sentimentos de hostilida-
de á sua obra e pensamento de lhe
causarem dissabores e a indignida-
de de negar a justiça que s. exa.
merece. Não ha quem não applau-
da — continua — os gestos de pro-
bidade e de patriotismo do presi-
dente da Republica, castigando os
defraudadores dos cofres públicos,
cohibindo as escandalosas franquias
da nossa repartição aduaneira e
fazendo brandir o latego da lei, on-

3 de quer que saiba existir um sócio
clandestino dos dinheiros públicos.

Não ha quem não gabe — ac-
crescenta — as suas intenções lou-
vaveis, de promover o saneamento
do meio financeiro e inaugurar o
regime dos saldos orçamentários.
Entretanto, s. exa. não tem os pre-
dicados de infallibilidade.

O orador passa, então, a consi-
derar o tópico da mensagem em
referencia á parábola das vaccas
gordas e das vaccas magras, achan-
do que, no caso, houve duplo lapso:
em primeiro logar, como aliás já
advertiu um orgam da imprensa
paulistana, José, ao advinhar o so-
nho do Pharaó, não era ainda um
estadista, senão apenas um pobre
encarcerado. Em segundo logar, o
que o hebreu ensinou ao rei egyp-
cio, não foi que as colheitas abun-
dantes se repetem suecessivamente,
senão que, aos annos fortes, costu-
mam sueceder annos escassos e que
aquelles que dirigem as nações,
cumpre sonhar não apenas com a
abundância de seu povo, mas, tam-
bem, com a fome delle.

Ora — continua o orador — o
commercio luta com difficuldades
de toda sorte: do mesmo modo a
lavoura; exhaurem-se os depósitos
bancários; multiplicam-se fallen-
cias; estiola-se a vida nos campos
e nas cidades.
O OPTIMISMO INEXPLICÁVEL

DA MENSAGEM
Estranha, pois, que se proclame

achar-se o paiz em um mar de ro-
sas. Pergunta como poderia ter

produzido optimismo no presiden-
te da Republica as circumstancias,
primeiro — do saldo da balança
mercantil: segundo — de não ha-
ver o cambio sabido de melo ter-
mo entre 5 31|32 e 5 27|32 e, mais
ainda, de haver quasi duplicado a
reserva ouro na Caixa de Estabi-
Ilação. Julga que o facto de ter a

Adeante, sustenta o orador que
situação é mais complexa e mais
grave do que se pensa. A seu ver,
o plano financeiro do governo con-
tem erros vicoraos, entro os quaes
o do haver quebrado o padrão mo-
netario, fixando-o em taxa vilissi-
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O intendente Octavio Brandão ofiende.com
palavras grosseiras, a família brasileira

aos drs. Jorge Guimarães SanfAn-
na e Arnaldo de Moraes, em vir-
tudo de sentença judiciaria;

n. 21, de 1929, adoptando a gra-
phia dos nomes geographicos na-
cionaos e estrangeiros, na Confe-
tencia do Geographia, realizada em
1926; com parecer favorável, da
commiasão de Instrucção;

n. 31, de 1929, autorizando a
abrir, pelo Ministério da Fazenda,
o credito especial de 1.553:G27$474
para pagar dividas relacionadas do
Ministério da Viação;

n. 32, de 1929, autorizando a
abrir, pelo Ministério da Fazenda,
o credito especial de 478:650$000,
para pagamento do prêmio devido
á Cia. Nacional de Navegação Cos-
teira, pela construcção do navio
"Itaquatiá";

n. 33, de 1929, autorizando a
abrir, pelo Ministério da Fazenda,
o credito especial de 13.000:000$,
para pagamentos de despesas de
exercícios findos;

n. 431, de 1928, autorizando a
nbrlr, pelo Ministério da Justiça,
o credito especial de 147:259$29t,
para pagamento de diversas des-
pesas; e,

n. 256-A, de 1928, autorizando a
Incrementar o cultivo do trigo no
Estado de Goyaz, com substitu-
tivo, e outros.

Levanta-se a sessão.

Deputado Francisco Morato

MOLÉSTIAS DO ESTÔMAGO

ÚLCERAS

Cura radical — sem operação

PRAÇA ÜA SE', 14
— 1 ás 3 l|!í —

DR. ROCHA LEÃO

balança mercantil apresentado um
saldo de 6.757.000 libras esterlinas
não podia ser invocado como indi-
cio da prosperidade do paiz.

A prosperidade econômica — diz
— não está na balança mercantil;
e, quando estivesse, o phenomeno
só devia ser Invocado como motivo
para apreensões, visto como a
mesma balança vem decrescendo,
anno a anno, de 1924 para cá.

Quanto ao cambio, não compre-
ende a ufania do sr. presidente da
Republica, por Isso quo, so do um
lado o apparelho financeiro nao
permitte que a taxa suba e nao

impede que desça, a baixa verifica-
da não corresponde exactamento á
situação do paiz — de abundância
do capitães estrangeiros e quando
o padrão já foi quebrado a uma
taxa vilissima.

Com relação ás reservas ouro,
da Caixa de Estabilização, o ora-
dor não compreende que o presi-
dente da Republica argumente com
valores prováveis do café cm depo-
sito.

Asslgnala que uma das mais ve-
lhas aspirações do-" presidente da
Republica, ó conseguir saldos orça-
mentarios. Entretanto — diz —
nem sempre as cousas acontecem
como so deseja.

Acha que o saldo annunciado a
fls. 13 e 14, onde o presidente da
Republica declara haver sido obri-
gado a expedir um decreto, ern 18
de abril de 1929, abrindo credito
para o pagamento de dividas de
exercícios findos, dividas certas e
líquidas, provenientes de serviços
prestados, obras acecitas e forneci-
mentos recebidos. Além disso, a 29
do mez passado o governo expediu
novo decreto abrindo credito vul-
toso. Indaga, pois o orador, onde
está o saldo.

A SITUAÇÃO E" MAIS
COMPLEXA

Passa a examinar o destino que
devem ter os saldos orçamentários.
Julga illegalissimo o acto do go-
verno queimando o saldo de 1927,
em face da lei n. 5.108 de dezem-
bro de 1926, segundo a quai os
saldos orçamentários deviam se
reduzir a ouro e seu produto leva-
do á Caixa de Estabilização.
Discute os fundamentos do acto

ma. O paiz vivia com o cambio
baixo, sabia que a moeda ostava
desvalorizada, mas tinha esperan-
ça de que, um dia, o cambio não
chegasse á paridade, melhorasse
consideravelmente.

Pensa quo o que o governo fez,
fol, primeiramente, reduzir em pro-
porções assombrosas, a divida pu-
blica, sem a annuencia o a audien-
cia dos credores o, em seguida,
converter, em definitivo, o mal es-
tar provisório.

Cuida quo sorá uma falta de pa-
triotismo reformar, na substancia,
esse plano. A prcoecupação de to-
do patriota, consiste em que elle
surta os desejados effeitos. Para
isso, entretanto, não basta comprl-
mir a despesa, promover o sanea-
mento financeiro, punir os defrau-
dadores do Thesouro e preparar um
saldo na balança mercantil. O sue-
cesso do plano estará em estimular
a produção nacional, em todas as
suas modalidades. E\ além disso —
concluo — eliminando o parasytis-
mo, dando um pouco de justiça, um
pouco de paz, um pouco de liberda-
de. quo o govorno ha de attingir o
escopo que constitue a aspiração
máxima de todos os brasileiros.

Enverede por ahi o presidente da
Ropublica, que -ha de receber os
applausos com que o orador gosta-
ria do poder festejar 03 seus trium-
phos.
ORÇAMENTOS DO EXTERIOR

E DA FAZENDA
O presidente annuncia que esta-

rão sobre a mesa, duranto cinco
dias, recebendo emendas de se-
gunda discussão, os orçamentos do
Exterior e da Fazenda e designa
o sr. Colso Espinola para substi-
tuir o sr. Afrânio Peixoto, duran-
te o seu Impedimento e o sr, Oscar
Soares para substituir o sr. Perei-
ra de Carvalho, na commissão de
Legislação Social.

APPROVADOS

COMO EVITAR OS EFFEITOS
DESASTROSOS DO PLANO

FINANCEIRO
RIO, 14 (A. B.) — Detendo-se

no exame do plano financeiro, o
deputado Francisco Morato mos-
tra que o mesmo contém erros es-
senciaes, entre os quaes a quebra
Oo padrão e a escolha da taxa vil.

Mas, o que está feito, ostá feito
Seria acto de impatrlotismo já ago-
ra reformar o plano em suas li-
nhas essenciaes. Os bons patriotas
devem desejar o bom suecesso do
plano financeiro do governo. Para
Isso, entretanto, é necessário esti-
mular a produção e o aproveita-
mento de nossas riquezas, sem re-
ceio da concorrência estrangeira.

O sr. Villaboim apartela, inda-
gando:

— O que faria v. exa., para esse
fim ? O que faria, por exemplo,
com o café ? Produziria mais ?

O orador responde que o melo
seria vencer, no estrangeiro, a con-
correncia alheia. Não compreende,
entretanto, que desejando esse fim
eleve o preço do café no estrangel-
ro e prohibida as exportações. Além
do mais, tornar-se-á de grande utl-
lidade o desenvolvimento da cul-
tura de trigo o a exploração das
minas e outras riquezas. Estimu-
lando, assim, as forças vivas da
nação e não a estiolando, como
vem fazendo o governo — concluiu
o orador — se poderiam evitar os
effeitos desastrosos do plano finan-
ceiro.
REUNIU-SE A COMMISSÃO DE

FINANÇAS
RIO, 14 (H.) — A Commissão

de Finanças da Câmara esteve ho-
je reunida, tendo assignado os se-
guintes pareceres:

do sr. Lindolpho Collor, conce-
dendo o credito de 329:557$276 pa-
ra pagar aos srs. Alexandre Boa
Vista Moroso e outros;

do sr. João Nery da Fontoura,
acceitando o projecto da Commissão
de Marinha e Guerra sobre forças
de terra e mar para 1930; e con-
trario ao projecto que augmenta o
quadro dos 4 escrlpturarlos do Ar-
senal de Guerra; e,

do sr. Prado Lopes, concedendo
os créditos de 5:000$000, para pa-
gar a d. Marianna Paranhos de
Freitas, e de 4:575$000, para pa-
gar ao Juiz Federal do Pará, dr.
Luiz Estavam de Oliveira.

RIO, 14 (H.) — No Conselho
Municipal houve hoje sessão, sob a
presidência do sr. Henrique Mag-
gioll.

Do expediente constou um proje-
cto do sr. Mario Barboza, dispondo
sobre a rescisão do contrato da
Companhia Fcrro-Carril Campo
Grande.

Foram lidos vários officios do
Prefeito, communicando que não
pudera sancclonar resoluções do
Conselho.

O primeiro orador foi o sr. Mou-
ra Nobre que iniciou o scu discurso
dizendo não querer contribuir para
a transformação do Conselho Mu-
nicipal em pandemônio. Kntretan-
to, não podia deixar de responder
ás accusações que lhe fizeram os
Intendentes- communistas. Depois
da troca de ataques que era de es-
perar, o orador leu uma declaração
de voto contra a Indicação em dc-
bate.

Pediu a palvra em seguida o sr.
Octavio Brandão que falou longa-
mente.

O sr. Vieira de Moura protesta:
"Ha 8 dias que estou inscrlpto e

não posso falar! O communismo
tomou conta desta casa!"

O presidente adverte o sr. Bran-
dão de que só podia falar sobre a
Indicação em discussão, ao que re-
trucou o orador:

 V. exa tenha paciência. O ser-
mão é um pouquinho comprido. Eu
chegarei á Indicação.

Prorogado o expediente, a reque-
rimento do sr. Mauricio de Lacer-
da, o sr. Octavio Brandão conti-
nuou os seus ataques á burguezla.

O orador, perdido o acanhamento
do3 primeiros dias, mostrou-se hoje
desenvolto, fazendo gracejos e
respondendo indelicadamente ao3
apartes dos collegas.

Um Insulto lançado á Familia
Nacional chamada textualmente de
"Bagunça" levantou o protesto una-
nlme do Conselho que em altas vo-
zes desaggravou o lar honrado do
Brasil, tão brutalmente offendido
pelos communistas.

O sr, Brandão terminou entre
uma verdadeira fuzilaria de apar-
tes, que lhe abafaram a voz.

O intendente Dormundo Martln3
exclamou por flm:""— 

V6 v. exa,, sr. presidente, a
liberdade que reina neste paiz!

Ató dentro do Conselho se per-
mittem oa insultos do communis-
mo.

Falou a seguir o sr. Vieira da
Mcura que reqúereu e obteve um
voto de pesar pelo fallecimento dc
notável jurista argentino, Leor
Suarez.

— Foram reeleitos membos da
Commissão de Instrucção, os sra.
Leitão da Cunha e C. de Oliveira.

Encerrou-se a primeira discussão
de 5- projectos de credito, orando
os srs. Vieira de Moura, Baptista
Pereira e Mt.uriclo de Lacerda.

Na Commissão de Justiça, o rc-
lator, sr. Phlladelpho de Almeida
apresentou parecer favorável ao
projecto n." 153 de 1928, de autoria
do sr. Mauricio de Lacerda, regu-
lando as condições a serem obser-
vadas para a nomeação de empre-
gados munieipaes.

IMPOTÊNCIA — ECZEMAS — DIABETES
OBESIDADE — EMMAGRECIMENTO
DOENÇAS DA PELLE — SYPH1LIS

E DOENÇAS VENEREAS

DR. A. AZEVEDO SACRAMENTO
CLINICA MEDICA GERAL DE ADULTOS E CRIANÇAS

23, Rua Libero Badaró (das 15 ás 18 horas) - Teleph.: 2-0501
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Hontem, no Senado Federal
O sr. Vespwcío de Abreu em defesa do sr.

Borges de Medeiros - Mais uma vez a
suecessão presidencial

pitai; veto do presidente á resolu-
ção legislativa (art. 2." e 3.") auto-
rizando a abertura de um credito
para pagamento da gratificação ile
que trata o decreto n.° 4.555 de 10
de. agosto de 1922, a diversos fune-
cionários da Intendencia de Guer-

redacção final do projecto que

PROJECTOS
Com a presença de 123 srs. depu-

tados, é annunciada a ordem do
dia.

A requerimento do sr. Baptista
Bittencourt, são approvadas, com
dispensa de Impressão, as redac-
ções finaes dos projectos ns. 50, 51,
52, 53, 54, e 56 do 1929.

São, a seguir, suecessivamente
approvados. os seguintes projectos:

ISilOSíCHi
DJPL.

CLÍNÍCA EXCCU/ÍV* OH

SENHORA/:
;Oni/3ARAO o* ITAPCTININafc «
3HONC 4-7337 J*K*J «A-S0O

OA/S-11'Aí 3-3
SZJÍOC DOMÍN8Q/ oc MORACSIOW

PHONE 7-33B9 1

RIO, 14 (H.) — A sessão de hoje
no Senado foi presidida pelo sr.
Mello Vianna.

O primeiro orador foi o sr. Ves-
pucio de Abreu que defendeu o sr.
Borges de Medeiros da classifica-
çãc de sectário que lhe havia sido
dada em discurso anterior, pelo sr.
Feliciano Sodré. Mostrou que o ex-
presidente do Rio Grande do Sul é
um espirito liberal. Collaborara na
propaganda republicana ao lado de
Jullo de Castilho, Pinheiro Macha-
do e do sr. Assis Brasil e adepto
dos mais fervorosos de um credo
phylosophico, tem a seu lado, como
corriligionario, dentro do Partido
que ha longos annos chefia, adep-
tos de outros credos, como o pro-
prio orador, que é catholico, após-
tolico, romano e muitos dos padres
sul riograndenses.

O sr., Feliciano Sodré voltou á
tribuna 

' 
síbré a questão presiden-

ciai, insistindo no scu ponto de vis-
ta e sendo muito aparteado. Escla-
receu que somente falara com o
presidente do Partido Republicano
do Rio de Janeiro, quando tratou
do caso de São João Marcos. De-
pois disso, falou simplesmente co-
mo senador e ainda agora mantém
integralmente as suas palavras,
que exprimem, como disse, seu pen-
samento individual no caso da sue-
cessão.

O sr. Pires Rebello tambem oc-
cupou a tribuna, discorrendo longa-
mente sobre o mesmo problema.
Affirmou que a victoria nesta pen-
dencia se inclina para Minas unida
ao Rio Grande do Sul.
A MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

Na ordem do dia foram appro-
vadas as seguintes matérias:

em primeira discussão o projec-
to insentando de direitos nas re-
giões do Amazonas, banhadas prios
rios Madeira e Mamoré, o gado va-
cum procedente da Bolivia; propo-
sição autorizando ao governo a rea-
lizar operações de credito até
20.000 contos para áttender aos
trabalhos de contrucção do prolon-
gamento do caes do porto desta ca-

revigora ã lei n." 4.828 de 1024,
mandando abrir um credito de ;I0
contos para auxiliar o aprefeiçoa-
mento de um apparelho destinado
á contenção de animaes; redacção
final do projecto que revoga o ar.
tigo 18, da lei n.° 5.353 de 30 d(
novembro de 1927; redacção fina
do projecto determinando que oi
frutos e rendimentos dos bens ho-
nerados com a cláusula de mane-
habilidade a que se refere o artlgc
1.723 do Código Civil, não podem
ser penhorados, arrestados e se-
questrados; em primeira discussão
o projecto estendendo aos cnnt.ri-
buintes do imposto sobre a renda
relativa aos exercidos de 1026,
1927, 1928 e 1929, as vantagens do
artigo 1." do decreto n." 5.438 de
5 de janeiro de 1927.

O sr. Adolpho Gordo, a propósito
do ultimo projecto, explicou que em
S. Paulo estão cobrando as multas
relativas aos annos de 1924 e 1925.
Queria saber do autor do projecto
se as disposições deste beneficiam
os multados. O sr. Forntin sugge-
riu uma emenda para por a co-
berto desses abusos, os multados tia
S. Paulo, da vêr que a cobrança só
tem sido feita em todo o paiz, a
partir de 1926.

O sr. Pires Ferreira, Inscreveu-
se para falar na sessão de ama-
nhã.

Foram levantados os trabalhos.

O ESPIRITISMO DESMASCA-
RADO POR UM "MÉDIUM"

Transcrevemos para aqui a tra-
¦üttçáo do artigo apparecido recen-
temente na imprensa dos Estados
Unidos, assignado pelo ex-medlo
Hondini, que se mostra um perfei-
to conhecedor dos trues com quo
costumavam trabalhar os "me-
úiuns".

Ell-o:"Imaginae estar numa sessão es-
pinta, todas as pessoas sentadas
>m circulo, tocando nos seus vizl-
nhos á direita e á esquerda, afim
de ter a certeza que ninguém sáe
io circulo sem que ao menos duas
pessoas o saibam. Supponde tam-
bem que conhecels a sala, cujas
portas astão fechadas á chave, que
aão ha aberturas a não ser a3 ja-
nelas dessa sala do quarto andar;'em summa, que não ha melo al-
fum apparenta de combinação com
3 médium que dirige a sessão.

Supponde, tambem, logo quo es-
cursce a sala, o médium natural-
mente bem no centro, annuncia
que um espirito vao entrar na sala
por uma das janelas. Supponde que
ouvis uma janela ser aberta, sen-
tis a corrente de ar exterior e no
momento seguinte ouvis o som de
passadas pesadas no tecto. Fica-
reis certamente intrigado, chega-
reis mesmo a convencer-vos quo
de facto é verdade que o médium
so communica com o espirito dos
mortos.

Eu estive presente numa sessão
na Inglaterra, ha alguns annos
passados, na qual um espirito se
"materializou" sob as exactas con-
dições que acabo de citar. Entre-

Dr. Matheus Santamaria
PEQUENA e ALTA CIRURGIA

Especialista em Orgams

gcnlto-urinarios e partos
Diagnostico o tratamento (me-
dico-cirurgico ou electrothera-
pico) das affecções dos ovarios
e utero. rins. ur^teres, bexiga,

. urethra, próstata.
Praça tia Republica, 15 - Das
14 ás 20 hs. - Teiephones: Con-
sultorio, 4-7696; Hes.: 0-3944.

tanto, eu não me deixaria lograr.
Não teria a menor duvida que o
médium que presidia á sessão, em-
bora pudesse ser uma pessoa res-
peitavel noutros sentidos, como
médium era um embusteiro, tão
pouco capaz de se communicar com
os espíritos como de mudar a còr
dos próprios olhos. Porque o me-
dium fui eu mesmo.

Eu dei a sessão para o bem de
um grupo de amigos inglezes, pa-
ra demonstrar-lhe que os phonome-
nos psychlcos que os médiuns
usam para convencer os parvos do
seu poder sobrenatural, são inva-
riavolmente produzidos por artlfi-
cios que qualquer pessoa treinada
nos passes da magia poda repetir
e improvisar.

Nunca me dei como possuidor
da poderes oceultos, entretanto, a
metade daquelles que assistiram
me acceltaram como médium au-
thentico, até que eu lhes explicas-
se, um a um, todos os passes de
que me servi para logral-os. O "es-

pirito" que entrou peia janela e
andou de cabeça para baixo no te-
cto, pesava uns 150 kilos, pois con-
sistla em dois membros de um
"team" acrobatico de amoricanos
meus companheiros.

Quando chegou a hora do espi-
rito entrar pela janela,, estes dois
rapazes escapuliram do circulo, e
um delles tirou os sapatos, ao pas-
so que o outro abriu a janela. En-
tão fizeram o balanço de mãos da-
das, ficando um por cima do outro,
cabeça com cabeça; o que estava
sem sapatos andando sem ruido na
sala, o outro batendo com os pés
no tecto, simulando o andar de uma
pessoa. Depoia fecharam a janela
e voltaram geitosamente aos seus
logares, e quando se accendeu a
luz, aquelles que não estavam no
segredo não acharam mudança al-
guma na sala.

Quanto eu saiba, esta fol a uni-
ca vez que um "espirito" se mate-
rlalizou desse modo tão determi-
nado, entretanto centenas de me-
diua fraudulentos em todos os pon-
tos dos Estados Unidos usam dia-
riamente processos enganadores
iguaes, afim dc dominar as pessoas
desesperadas e soffredoras que os
procuram para aconselhal-os nos
seus desgostos. Porque, digam o

VIDA MED
LEONIDIO RIBEIRO

*• (Especial para o "Diário Nacional" e para 
"A Ordem")

c A

que disserem, o embuste, oa casses

de mágica, são o fundamento prin-
cipal das sessões espiritas.

A razão é evidente. Nós acceita-
mos o conselho daquelles que sa-
bem mais do que nós. Muitos me-
dius são pessoas ignorantes. Como
simples homens ou mulheres, o seu
conselho não seria acceito pelo mais
pateta, Elles recorrem, então, aos
phenomenos como a materialização
dos espíritos, os toques de cam-
painha, as escrlptas na lousa e ou-
tros logros.

Estas manifestações inexplicáveis
e, portanto, mysteriosas e impres-
sionantes para o vulgo, logo o con-
vencem que o médium possue po-
deres fora da compreensão humana
e dahi a conclusão de que deve con-
fiar no médium; o seu conselho de-
ve ser seguido, mesmo no caso que
já tem acontecido de se aconse-
lhar a victima a lhe entregar todo
o dinheiro.

O que estou exprimindo não é
somente a minha opinião pessoal.
Estou citando em poucas palavras
o resultado de mais de 35 annos
õe incessante investigação dos me-
diuns e de seus methodos. O que
digo já tem sido amplamente dis-
cutido, até nos tribunaes, com pro-
vas inatacáveis.

Alguns dos passes Bâo tão sim-
pies que qualquer pessoa geitosa
pôde 

"fazel-os; 
como divertimento

b&o interessantes, mas no momen-
to que Bâo praticados como fraude
devem ser impedidos.

Muitas vezes, nos tempos que
andei investigando os médiuns tive"espíritos" caminhando sobre os
meus hombros, ouvindo as suas pas-
sadas sobre a mesa a meu lado ou
nas paredes, tecto e chão da sala
de sessão. Nem todos os médiuns
tém acrobatas ao seu dispor, como
eu tive, quando pratiquei a mate-
rializaqão acima citada. Ha os me-
diuns que tiram as botas para cal-
çal-as nas próprias mãos, tocando
com ellas oa assistentes.

O mesmo systema elles empre-
gam para a 'levltação", que na lin-
guagem do espiritismo significa
elevar cadeiras, mesas, objectos,
corpos humanos, que. se suppõem
carregados pelos espíritos. O me-
dium calça as botas nas mãos e
colloca a bota na mão de um assis-
tente que imagina que o médium
está sendo elevado pelo espirito.

Outro logro com as botas do me-
dium não pôde ser executado sem
uma longa pratica. O médium está
sentado a uma meslnha defronte
do assistente. Este ultimo tem as
mãos do médium e colloca os seus
pés sobre os delle, assim o médium
não pôde agir de modo algum sem
que o assistente saiba. Um dos sa-
patos do médium entretanto é for-
temente reforçado com chapa de
metal. O médium retira o pé do um
sapato sem conhecimento do as-
sistente que continua a sentir o pé
do médium debaixo do seu. Com o
treino dos dedos do pé cheguei a
escrever tâo bem como com os da
mão, tocar campainha, tambor, dar
beliscões na perna dos assistên-
tes, dar nós em lenços e outros
passes idênticos. Um médium em-
busteiro com toda a facilidade con-
vence qualquer pessoa quo pôde
chamar os espíritos em baixo da

mesa para tocar campainha, escre-
ver na pedra a fazer outras habi-
lidades.

Com um tubo introduzido numa
gaita de foles produzem-se gemi-
dos, que tanto impressionam, es-
tando a gaita mettida numa cai-
xa com grade de arame soldado
em cima.

Tambem o tubo de borracha ou
palha pôde ser usado para outros
fins. Assim um médium que eudes-
mascarei o anno passado estabele-
ceu communicação com um homem
qu© havia morrido afogado. A en-
trada do espirito na sessão foi tra-
gica. — Soecorro ! Soecorro !, es-
tou afogado I gritava elle. Depois
ouviu-se um som de gargarejo co-
mo se a agua se fechasse sobre a
cabeça, do afogado. Uns segundos
depois, gritou de novo: "Soccor-
ro ! Soecorro I nlnguom me sal-
va ?" E de novo se ouviu o gar-
garejo.

Neste ponto eu levantel-me e dl-
rigi a luz da minha lâmpada de
algibeira sobre o médium. Lá es-
tava elle com a palha na bocea,
soprando num vaso com agua que
mysterlosamente apparecera sobre
a mesa.

Outra sessão em que desvendei
o médium fol ha alguns mezes
quando se chamou o espirito do ti-

Escrever na lousa é uma escripta
Inteiramente differente da auto-
matica. Aqui são 03 espíritos so-
sinhos que escrevem. Eu conheço

\OVOS MEMBROS DA ACA-
DEMIA DE SCIENCIAS DK

LISBOA
LISBOA, 14 (H.) — Foram elei-

tos membros da Academia (ia
Sciencias os srs. Souza Rodrlgu?s,
José Eugênio, Dias Ferreira e Qui-
rino da Fonseca.

(Henri) — "La Vie de Pastenr",
24 1 p.; Gommes — "La gyranas'
tique mónagére, 41 p.; Legandr*
— "La syphllis", "Le Batser mal-

95 p., Lotte — "La Pyo-mais de 200 systemas de fazer os sain", . .
espíritos escreverem na lousa. De- dermlte végétante d Hallopeai: ,
screvo um dos systemas: O médium 119 p.; Manoussakls — Reeher-

SANATÓRIO SAO PAULO
EM GOPOOYA

O maior e mala luxuoso estabelecimento no gênero para o trata-
mento das moléstias Mentaes, Nervosas e dos Toxicômanos. —

Moderno estabelecimento de duchas. — Cosinha excellente. —

Agua em abundância. — Grande parque ajardinado. - wima
magnífico. — Altitude superior a 800 metros. — Distancia oe

mela hora do centro da cidade.

Informações detalhadas com o Dr. David Cavalheiro, á «^
vier do Tcledo, 8-A, 4.°, ou com o Dr. Souza Gomes, á pras,a

Ramos de Azevedo, 18, 4.», salas 409-41O.

lho de Roosevelt, Quentfno, que
morreu na grande guerra. Este es-
pirito chegou na sessão de aero-
plano, visto pertencer ao Serviço
aéreo. Ouviu-se perfeitamente o
ronco do aeroplano. Usando a ml-
nha lanterna avistou-se o médium
que manejava um apparelho ele-
ctrlco de enxugar cabello produ-
zlndo os ditos ruídos.

Uma vez assisti a uma Bessão e
pedi ao médium para Invocar o es-
pirito de meu pae, inslnuando-lhe
que elle havia sido fazendeiro. Elle
era professor e estava bem vivo na
oceasião e nunca havia posto o pé
numa fazenda. Pois o médium ma-
terialízou um fazendeiro, falando o
"patois" da roça e produziu mui-
tos ruidos da fazenda para dar o
ambiente rústico. Um gallo can-
tou, gallinhas cacarejaram, uma
vacca mugiu e ouvimos o espirito
do fazendeiro serrar madeira e to-
car a bomba da agua; é que o
médium fazia tudo isso com um
canudo de metal que tinha tres sec-
ções e se estendia como um teles-
copio.

Em Nova York, recentemente,
uma médium me fez conversar com
o espirito de minha primeira mu-
lher, o que reconheço ser uma
proeza notável porque a minha
primeira, que é a actual e única
esposa estava no momento assen-
tadp. ao meu lado.

Uma espécie de médiuns cha-

screvo um dos syst
estabelece conversa com o cônsul-
tante e pergunta-lhe o nome, etc.
Depois sentam-se a uma mesa um
defronte do outro. O médium
apresenta-lhe duas lousas limpas e
pede-lhe que as reuna com umas
ligas de borracha. Depois pede que
lhe passe as lousas. O médium to-
ma aB lousas e pede ao consultan-
te para tomar as lousa3 em baixo
da mesa... O consultante obede-
ce e quando retira as ligas, a pe-
dido do médium, acha escripto na
parte interior de uma dellaá um re-
cado dirigido á sua pessoa.

Consiste o passe, que já prati-
quei muitas vezes, no seguinte:
trocam-se as lousas quando passa-

ches étiologlques sur la fiévre
dengue", 4 5 p.; Moner — "LnS
Infra-sons en thérapeutlque, 48
p.; Nldergang — "Défendez vc
tre santé. Ce que tout le moniK
doit savoir au sujet des dents" ¦—
A. PIzon — "Anatomie et Phy
slologie végétales", 600 p.; Rouo
che e Ausset — "Les actualités
thérapentiques lnfantiles ea
10 27"; Sabrazes e Torlals — "Los
Pemphigus", 80 p.;Thoma3 —
"Les phénomenes do repercussivi-
té", 246 p.; dr. Achalme —
"L'Atom6"; dr. Bois — "Lea
Plantes allmentalres chez tous lea
peuples et á travers les ages. Flia-
nérogames frultiéres"; Mareei
Boll — "Matlére, Electrlcité, Ra*

mam-se de "escriptores automàti- fo^o como era feita a troca. E as
cos". Sentam-se, tomam um lápis' ffim á que se enganam os tolosI".
ou pena e, segundo elles dizem, o <
espirito gula a mão do médium. O
assistente toma o lápis. O médium
colloca os dois indicadores sobre 03

das era baixo da mesa por outro! (jjations. Co qu'll faut en connai-
par de lou3as. O ajudante do me- j tre p.our slliVre les progres de la
dium já preparou este segundo pari physique actuelle", 516 p.; Pio-
com o recado escripto, e o nome ' 

te3geur perrot — "Plantes medi*
da pessoa é acerescentado logo que cjnu'6S je France"; dr. Louis
ella o diz; tudo depende da hamll-1 Reui6 — »Les Polssons et le Mon-
dade das mãos em tomar as lousas ae vlvant des eaux, Voyagos et
que são dependuradas num gancho MIgrations"; Tommaslna — "La
na cadeira do médium. j Physique de la gravltation et la

A illustração que dou mostra co- Dynamlque de l'jnivers", 302 p.l
mo se faz o passe de tirar a lousa A. Klotz — "Les accidents mor-
de cima da cabeça dó assistente tels de Tanestliésle locale: étude
que elle segurou com ambas as expérimentale, clinique et théra-
mãos. Ver-se-á como é fácil fazer peutique", Jouve et Cie., éditeurs,
a troca com o auxilio de um aju- Paris; Tournay (R.) — "Los Va
dante.

Uma vez experimentei fazer o
passo 25 vezes seguidas com a
mesma pessoa já avisada de que eu
ia usar um passe, entretanto, em-
quanto eu não lhe expliquei a ope-
ração a pessoa náo percebeu de

riées.'Pratique des injectlons sclá-
rosantes". I

olhos da pessoa, mas nesse instante
que fechou os olhos, o médium mu-
da a mão e usa o indicador e o
medio da outra mão para manter
fechados os olhos. Assim fica O
médium com uma das mãos Hvre
para tomar o lítpls e fazer o assis-
tento escrever o que elle quer.

LIVROS NOVOS |
E' a seguinte a lista dos ulti-

mos livros apparecldos em Paris
sobre assumptos que dizem res-
peito com a medicina:

Boulaud et Boissier — "Formu-I
lalre thérapeútiquo odonto-stoma-
tologique" — 1 vol. 300 p.;
Couadau — "La Myople monola-
téralo", 1 vol. .170 p.; Drouin i

I 1 FtãmD

AGUA
DE

COLÔNIA"FLORIL"
A mais pura

e perfumada.
A' venda em
toda a parte.

Laboratório
do

Sabão Russo
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S DUAS POLÍTICAS bona coatumea nâo entram em conslcie-
ração nos cálculos de um agiota. E não
entram por que ?

.,..,, ... — Porque não faltam negócios do
E' digna dos maiores enconnos a attitude do governo chileno con- garantiag materiaes, embora às vezes

cedendo subvenções a varias companhias de navegação que acabam de indiroctamente empenhadas, e estes ne-
ser fundadas naquelle paiz especialmente para o serviço entre os portos gocios nos faltam porquo a freguezia
.. . ., da agiotagem é quasi toda constituída

Chilenos C DrasiltirOS. das victimas do credito abusivo.
üe ha alguns annos a esta parte a idea de um maior estreitamento 0 crec]it0 estimula, ao par de muitas

de relações entre os paizes americanos de origem ibérica, tem tomado iniciativas, muitas aventuras. Os bons
incremento notável. Trata-se de uma campanha do máximo interesse banqueiros têm o dom especial cie co-

continental. Os povos americanos tem tudo a ganhar com uma apro- 
g^j^

ximação reciproca cada vez maior. E' mister orientar-se o pensamento nunca ines ci.-l0 ensejo cio aventuras. E'
político do Novo Mundo num largo sentido de fraternidade, para que sc dahi para o commerciunte, para o in-

imprima á civilização americana um caracter próprio, inconfundível, dustrial e para o agricultor, a neces-
. , j. ¦••'i- -• i • •!• •'-_¦'_ „„,i„....... sidade do expedientes práticos que au-

absolutamente diverso do das civilizações que nos precedeiam. gfcehtám os seus negócios, o kssegu-
Sob este ponto de vista póde-se dizer que os povos de aquém Atlan- ram moi)lores rendas. A pressa dc en-

tico foram os filhos predilectos do destino. Impondo-se no scenario riquecér é muito humana, como é hu-

histórico no momento justamente em que a sciencia culmina nas con- 
g»£» fJV™!* ?%$$%$£, 

le0"

quistas do espaço e do tempo, elles nao tiveram, a separal-os, como os cr0dito 6 o goso antecipado ao traba-
novos europeus ou asiáticos, as grandes barreiras da distancia e das dif- lho o, assim como distribuído rado-
!•• i.i„,i„c Aa nn™.™,,*.;™™* nalmente é um bem, um estimulo, pôdelicilldadcs de communicação. ... 

AamnL, ser um mal se entornado com exag-
Com o advento do progresso moderno essas barreiras vao desappa- goro

recendo cada vez mais. Para regrar a sua distribuição, evi-
Hoje o México e o Chile, por exemplo, graças ao avião c á radio- tando abusos, é preciso que elle se nào

telegraphia; estão infinitamente mais próximos acham-se em contacto obtenha 
^jgj^jjgj Jg ^j&P

mais immediato do que a l1 rança e a Italia tle na annos. do3 nomena 0 instrumento de fabricas
A civilização americana tem que ser, por isso mesmo, uma civih- de dinheiro como seria a carteira de

zação de homens que se conhecem bem, que possuem o sentido exacto emissão e redesconto. Todos a almejam
das necessidades e das aspirações reciprocas, de homens, em summa llZ^Z^^u^-xT^ZZ
cuja mentalidade plasmou-se ao influxo de condições t-speciahssimas, amparo e pósslblHdádès de normaliza-
completamente inéditas na historia da evolução humana. Ção. Mas basta o facto do um banquei-

Dentre os auxiliares do actual governo, figuras mais ou menos ro saber quo o Banco do Brasil o am-
esbatidas no painel em que avulta o rude personalismo do chefe do ^^^SlS» %?J2£mt
executivo; o titular do Exterior, sr. Octavio Mangabeira destaca-se, de mog e nos arraste a tremendas crises.
maneira notável, desenvolvendo uma politica de que se poderá discor- Logo que o meio circulante se 'inflàò-

.... começaria a
to da lei

do Gresham, e, uma vez acabado o ou-
Branco e de outros diplomatas da sua escola. r0 0u suspensa por decreto a conver-

A acção do actual chanceller, vem-se fazendo sentir accentuada- São, teríamos baixa cambiai, encareci-

ente nas relações que mantemos com o estrangeiro, em geral, e com mento do ouro

• f • • ,•'#',

maneira noiavei, uesenvuivenuu uiiui poiim-.i. uc vjuc ac i'u<"-i» »«.ow» ixigo que u mom areumuic m
lar mas a que, em consciência, não é possivel negar elevação, largue- cionasse de papel-moeda, come
ta de vistas, e, sobretudo, essa linha fidalga que foi apanágio de Rio ™%^??'u£%£ 

£gffi

•.%•:•:•:•:-. .•.•:•:•:••••••.•.•:¦.•:•:•:•. .•:•:¦•••:*.•. 
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ni
os povos americanos em particular.

O projecto de subvenções a companhias de navegação entre o
Lhile e o Brasil, que acaba de ser approvado pelo governo daquelle
paiz, é devido, em grande parte, á nossa politica estrangeira.

Os administradores da republica andina demonstraram compreen-
;ler bem o alcance de um maior intercâmbio entre os dois povos. Mas,
para isso, terá necessariamente contribuído a acção politica do Ita-

Disso não resta a menor duvida, p«>
rém, fica a demonstração para outro
artigo. E então veremos como a emts-
são para redesconto como querem ai-
guns banqueiros, é um processo ban-
cario de baixar o nosso cambio para
zero.

.1. B. DE SOUZA AMARAL

PROTEGEI O VOSSO CARRO
FAZENDO-O INSPECCIONAR
PERIODICAMENTE

-•-•-
maraty

Torna-se, assim, mais evidente o contraste entre a nossa politica Acondicionamento do pão
estrangeira, inspirada nos legítimos interesses da nação e do continente 0 sr. Waldomiro do olivoira vae

. a mesquinha, a triste, a apagada politicalha que as oligarchias vêm ter pela frente, agora, a importante

..^S-lni.™ «k NÍaSelta.» nossos movimentos delineam-se otaj» 
X^rZ^TJL^Tá

seguros, la-gos, superiores. Nesta, as attitudes amesquinham-se, des-
douram-se, tornam-se perfeitamente á altura da mentalidade dos pro-
issionaes do poder, reflexos que são de um estado de cousas que aber-

ra da nossa civilização, dos nossos princípios e do sentimento da gran-
tle maioria da nação.

lílVAGAÇOES

(Especial para o "Diário Nacional"
c ;-. "Ordem").

A gloria lyrica de Cláudio Manoel
da Costa vae depressa amortecendo, co-
mo crepúsculo de baixa latitude. Hon-
tem, relendo o poeta e ouvindo o que
dclle disse de maneira tão profunda
Alberto de Oliveira, cm uma das suas
melhores lições de literatura, que foi a
sua palestra na Academia, veio-me ao
pensamento o ambiente intellectual dos
nossos maiores. Rhetorico, sem nenhu-
ma naturalidade, o velho poeta de Vil-
la Rica, dá-me a impressão de um eru-
dito que fazia versos porque éra precl-
:o conquistar os patrícios...

Np. conferência realizada no Institu-
tu.-Histórico, o sr. Afranio de Mello

tyres do patriotismo. Mas, penso qne
todos os seus sonetos do circumstancia
— quo lrje ninguém mais 16 — não
valem, posltivamonte, como serviço
prestado á cultura do sou povo, a carta
topographica de Villa Rica, em 1758.
Qualquer doutor de Coimbra faria ver-
sos daquella classe.. .

Por que razão, esso homem erudito,
dono de bôa sciencia e de tão aneml-
ca sensibilidade artística, foi justa-
mente, como poeta, sempre gloritica-
do? Por quo nunca se lembrou alguém
de publicar a "Carta Topographica de
Villa Rica" — documento sem duvida,
hoje, muito mais precioso do que to-
dos os seus versos alamblcados? K' que
a rhetorica sempro foi estygma Corte
da vida intellectual dos nossos avós.

E. ROQUETTE PINTO

ancu lembrou que o
itasio brasileiro". N

paração mais infeliz.

chamaram "Mn-
o conheço com-
Metastasio. que

éra, Antônio Domenico Bonavcntura Tra-
passi _ foi para J. J. Rousseau "1'uni-

jue poete du coeur". . .
Schlegel o chamou: "Racine da Ita-

lia"; Voltalre dizia dclle que era un;
Cornellle sem declamarão.

Onde, em Cláudio Manoel da Cosfa
i vie-or poético ? A sensibilidade pi*>J-
funda e natural ?

•Então eu me ajúntava com Glauceste
[•: á sombra d'aíto cedro, na campina.
Eu versos te compunha

e elle os compunha
.*.' sua cara Eulina."

rmM0

Vê-se logo que elle não conheceu ja-
niais nenhum Glauceste, nem nunca
-chou tal cedro, nos pincaros de Ouro
Preto. Mas, era moda. Acabou-se.

Mesmo o soneto que Alberto de Oli-
.-eira recitou na Academia, como sen-
lo uma das jóias do patrimônio de
Cláudio: "Nize ! Nizo ! Onde estás ?"
— 6 de uma superficial sensibilidade
:pie nos deixa absolutamente indifle-
•entc3 ás dores do poeta. Ouvindo-o.
ém-se vontade dc dizer: "Qual ! Isso

i verso !"
Sylvio Roméro nota. muito bem. que

) poeta descrevia mal a natureza: acha
'habilidade" nas suas linhas consagra-
las ao mundo do pensamento e da sen-
-.'.bilidade; era um "melancólico". E'
icrto. Mas de uma tristeza convencio-
lai embora não lhe faltassem, na vida
imorosa, razões e motivos para ser
iln^ero.

Na "Inconfidência", a insufficiencia
ic Cláudio Manoel da Costa é ainda
maia accentuada. O menos que se diz.
nos panegyricns. é que o "seu depoi-
atento foi infeliz". Infelicíssimo. Dela-
¦or dos companheiros, pusillamine. pre-
oecupado em salvar a pelle. talvez o
mais serio aceusador do Tiradentes.

No entanto, parece ter sido o primei-
-o dos victimados. visto que não dove
mais restar nenhuma duvida a respe:-
.o de seu assassinato na prisão, pelos
lncumcntrn actualmente conhecidos. Foi,
pois, um martyr, embora medroso e
som lustre .

Se, porém, ns suas poesias não lho
poderiam dar, tn bôa justiça, um lu-
gar definitivo entro os melhores; se a
sua conduta civica não lho engrande-
ceu, om nada, a estatura', Cláudio Ma-
noel da Costa foi, incontestavelmento,
um intellectual de grande relevo na-
qnelles tempos. Isso deve bastar para
o f;«  lembrado, mesmo porque, os
dias em (|*io vivemos vêm cada vez
inais confirmadas as expressões de Syl-
vio Homero: "Um povo que nada pro-
duz, na ordem das Idéas, é um povo
cstsrll e Inútil para a humanidade. Na
ordem das idéas as mais importantes
híci as scientlficas" . . .

Affonso Celso, tambem na Acade-
mia, quinta-feira pass.-.da, recordou a
erudição de Cláudio Manoel da Costa

processo
rio de descer o"cambio 

a zero

medidas ordenadas pelo Serviço Sani-
tarlo quanto â nova maneira da entre-
ga do pão. A resolução daquelle De-
partamento, exigindo que o pão seja
entregue ao consumidor legularmente
embrulhado em papel com parafina,
talvez não consulte os interesses dos
proprietários de padarias. Trata-se, no
fundo, de uma questão do pecunia.
Os donos de padarias, com o embru-
lhamento do pão, terão, necessária-
mente ctue fazer despesas a. quo não
estariam obrigados so tudo continuas-
so como até agora. Essas desposas,
porém, sahirâo, fatalmente, da bolsa
do próprio consumidor.

São favas contadas. Mesmo, que não
sahissera, aquelles proprietários não
deveriam oppflr obstáculos á applica-
ção da medida inspirada, evidentemen-
to, em preceitos de hygiene cuja op-
portiinldado é Impassível negar.

C actual processo da entrega de pão
é rotineiro o attentatorip á saudo pu-
blica. A resolução do Serviço Sani-
tario, obedeceu, portanto, X mais res-
peitavel das considerações: á do in-
terêsse collectlvo. Oppôr ao interesso
de uma população inteira a manoira
de vêr desla ou daquella classe, que,
no fundo, agindo assim nada mais faz
que defender os seus cofres, não nos
pareço razoável.

üe resto a respeito do ássumpto om
foco não haverá, talvez, duas opiniões
em S. Paulo. O embi-ulhamcnto do
pão é medida altamente louvável. Por
isso, mesmo parece-nos quo a melhor
iittiludo dos propi-ietnrios de padarias
seria submetterem-so a ella sem cx-
cessiva resistência.

Afinal de contas trata-se do um pe-
queno sacrifício de, que redundarão,
*>orém, grandes benefícios para o pu-
blico.

8-0
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Jl» Peças Chcvrdlet
Legitimas são submet-

tidas ás mals rudes

provas, para se ava-

liar de sua cuialidado e

precisão.

GENERAL

A inspecção periódica do automóvel por mecânicos competentes
é a garantia do transporte econômico que o Chevrolet presta
ao seu proprietário. Seja qual fôr a localidade de vossa resi-
dencia, seja qual fôr o vosso destino em viagem, haverá sempre,
nas proximidades, um posto de serviço Chevrolet Autorizado. Ahi
encontrareis mecânicos peritos, que praticaram na Escola Tech-
nica da General Motors of Brasil, e utilizam apparelhos e ferra-
mentas especiaes ideadas pelos engenheiros da fabrica Chevrolet.

Nesses Postos de Serviço se empregam unicamente peças Che-
vrolet legitimas em todos os concertos e substituições.

Gozae o prazer das excursões, conservando o vosso carro em bom
estado: levae-o a um Posto de Serviço Chevrolet para ser ins-

peccionado, hoje mesmo.

S OF BRASIL, S. A.
que o caso do jornal platino não passe
de uma dessas tantas "blagues" que as
agencias telegraphicas nos impingem
de quando em quando. Ou isso ou um
puro caso de contagio.. .

Compreende-se... A vizinhança!...

Mas tudo passa no mundo. E as bar- intimado a comparecer á delegacia re-
bas do sr. Irineu, que não podiam ficar: gional de policia, ás 13 horas, afim de
pasmaram. prestar declarações sobre a procedeu-

Certo dia o senador fluminense ap- cia da carta cm questão. Logo, á en-

pareceu sem um unlco fio de cabelio trada da delegacia, o director dosta
lhe cmolJurar os queixos. Foi por ossa '

Rcctiíicação "sui generis
pátrio Tietê, quc;

\]y>. remçdio perrepista
Percorro actualmente as fazendas cia

Noroeste um propagandista. de um co!-
lyrio, verdadeiro milagre, em toáas as
affecções da vista, inclusive cataracta.
Ató ahi, nenhuma novidade. São innu-
meros os específicos de todas as quali-
dades, para todas as doenças, que a ab-
negação do certos industriaes lança no
mercado e o altruísmo des propagandis-
tas diffunde por todos os recantos do

A vei-lificação do
cousa deliciosa!

Deliciosa o extraordinária como tan- paiz, \ propaganda do collyrio em apre-' '"" 
ço, entretanto, innova todos 03 proces-
sos do "reclame"; até hoje conhecidos.

oceasião que lamentando esse desappa
rccirr«.?nto, um homem do espirito disse
c^ue as barbas do sr. Irineu eram bar-,
bas cívicas. De facto, ellas tinham, a
certos respeitos, exercido uma funcçâo
civica, fazendo mais pela nossa propa-
ganda no estrangeiro do quo cem ad-
didos diplomáticos... imberbes.

Agora, como dissemos, as famosas
barbas estão de novo fazendo a admi-
ração dos nossos amigos parisienses.

O senador brasileiro acha-se ha mui-
to tempo na Europa, em viagem do re-
creio. Eleito por nove annos elle diver-

succursal deu do cara com o ineffavcl
deputado i-.o-.-ena de Vergueiro, que,
parece, foi apresentar tambem queixa-
crimo contra o director desta succursal
— o grande scelerado do Bauru que
está pondo para tora os desmandos do
perrepismo local.

"Declaramos, ao delegado, a proce-
dencia da carta — encontramol-a per-
to do caixão do lixo, na calçada do pas-
quim perrepista. Aliás, essa carta nó3
a reputamos até do pouca importância,
em vista de certos casos.... Contra o
estrangeiro que está conduzindo o jor
naléco "Diário da Noroeste "

OMdM£NTOv
h^-pouncmf

Quasi todos os commerciantes
quasi todos os banqueiros a quem

do Rio
is obras
Canno,

lembrando, entre outros factos, a sua
divulgação das obras de Adam Smith, quito na natureza.
o economista do tempo, e os conheci-
mentos sclentiticos que o "poeta" re-
velou possuir.

Rezam as noticias biographicas que,
em 1758, Cláudio Manoel da Costa le-
vantou a carta topographica de Villa
Kica, recebendo', então, um premi-a
que, poi- esse trabalho, lhe conferiu a
Câmara do lugar. Francamente; se a
"carta" está certa e eu cieio que sim,
à vista do prêmio, Cláudio deveria ser
evocado de bússola e prancheta

pergunta a causa da rélracção do cre-
dito, que tem posto om palpos do ara-
nha o commercio o a Industria, res-
pondem por uma fórmula idêntica: —
falta do redesconto no Banco do
Brasil.

Banqueiros e commerciantes que as-
sim respondem não têm uma consçien-
cia perfeita do que seja o credito e de
qual seja a sua influencia no caracter
social, politico o econômico de uma
nação.

Eu peÇo licença, a todos elles, para
contestar as vanlagens que apregoam
da abertura da carteira do emissão e
redesconto no Banco do Hrasil, cartel-
va quo não representa uma necessida-
de nem é um organismo insuscepllvei
de se arrastar a concessões abusivas
do credito.

B' multo generalizada entre noa a
convicção do que o credito é um bem.
Mais real. entretanto, é que elle. para
ser benéfico, dependo do uma applica-
çã-o comniedida, sem exorbitai* do seu
papel de alavanca do iniciativas cria-
driras: Entre nós, o uso inveterado do
papel-moeda, com aquelias emissões de
tão triste memória, criou um conceito
vicioso de economia e de credito. Eco-
nomia não é mais a produção do ri-
quezas e o credito não passa do um
jogo de credito
celrots para
cticias.

Para objectlvar hem esta observa-
ção, vejamos o que se passa no terreno
da agiotagem. Todo Individuo sem
iniciativa, incapaz de ".ia concepção
elevada para produzir a riqueza, bron-
co do sentimentos o indigente de Intel-
le-ctualidade, tem uma predilecçao es-

pecial pela profissio de agiota. Por
dinheiro é capaz de vender a honra, e
por dinheiro tira a camisa até do pro-
prio pae. Se nasceu rico. vive uma
existência miserável e espolladora
IiHle é o peso da vida social, o azar
humanidade, se bem que, alé certo

ponto, phllosophicainente considerado,
é necessário como o abutre e o mos-

Se nasceu pobre,
rende culto á miséria, e, por falta de
visão intellectual, mas regularmente
consciente da sua inopia de idéas cria-
doras, leva toda a vida a fazer peque-
nas economias, a roubar ao seu confor-
to o á sua saúde, para attlngir uma
velhice opulenta mas viciada na ava-
TB7ÍI

Esta gente só vê a vida pelo prisma
do rendimento do seu dinheiro. Ej in-
capaz do es

antes claro quc elle seja

tas outras tle que o sr. Pires
so pode com justiça orgulhar: ;
do alargamento da ladeira do
p-or exemplo. . .

A rectiflcação do Tietê constituo um
dos mais antigos projectos dos admi-
niatradores paulistas. Tão antigo,
mesmo, que a sua origem perde-se na
noite dos tempos, isto é, ahi por 181)2
ou 03, se não nos falha a memória.

Apresenta-se a publico por uma fôrma
completamente original. Já estavam
muito explorados os annuncios dos jor-
naes; 03 celebres attestados dos srs.
Fulano e Sicrano, antigos soffro-Jores,
radicalmente curados, já não impressio-
navam; a freqüência dos almanacks,
em quo os annuncios so entremeiavam

te-se cortando e deixando crescer sue- nosso poder outra carta e esta extra-
cessivamente as barbas. O subsidio hida em certidão pelo cartório de hy-
certo a cada fim de mez. potheca de Bauru, na qual um credor

E, quando um homem, — máximo hypothecario perdoa uma divida de dez
um homem já entrado cm annos como

malabarismos finan-
sustentar po'sições fi-

Agora, porém, ao impulso 1'oi-mic'a- com anecdotas soporiferas, acabara por
vel do mais realizador dos prefeitos cnfastiar o publico.

Por outro lado, o fabricante do mila-
groso collyrio julgou escusadas aa ana-
lyses dos laboratórios officiaes e as 11-
cençaa da Saúde Publica. Desprezou,
igualmente, oa attestados dos especia-
listas. Imbnido de espirito pratico, ao
pnr dos últimos modeles "yankees" do
annuncio, preferiu declarar, como cre-
denclal, a sua qualidade de parente do
sr. presidente da Republica, em vez da
do pharmaceutico, chimico, ou medico,
como o João da Silva Silveira, velho
fabricante do ellxir de Nogueira.

Deixando de lado uma recommenda-
ção de Pereira Gomes ou do outra sum-
midade da sciencia, lançou mão de uma
carta do bacharel Vergueiro de Lore-
na, aos directorios do interior, recom-
mendando, como bom chefe perrepista
da zona, a máxima divulgação c',o mila-
groso preparado. Os directorios "des-
apertaram-so" da prebenda, com a
maior solicitude.

E eis porque todas as fazendas da
Noroeste eatão cheias de uns vidrinhos,
bem rotulados, portadorea de uma aubs-
tância suspeita, que custa a insignifi-
cante quantia d? 15? por unidade!

Belllssima fôrma de propaganda!
Se amanhã desapparecerem do qua-

dro clinico da Noroeste as affecções
ophtalmicas, terá o "Correio Paulista-
no" thema para substancioso artigo so-
bre as vantagens da disciplina partida-
ria. que deu ao P. R. P. mais um cre-
dito de benemerencia, no coração do
povo paulista.

o senador fluminense, — dispõe dessa
certeza subsidiaria, não sabemos do
mais agradável passatempo que esse.
Emquanto as barbas vão e vém, uma
cousa é absolutamente certa: não pre-
cisamos pol-as do molho.

contos que o referido jornaléco tem pa-
ra com o citado credor, dizendo que a
importância, em apreço, fica em bens-
ficio do director da folha tamancuda.

De forma que as queixas-crimes con-
tra o director desta succursal vão ser
som conta, pois outros documentos im-

A HORA DOS BOATOS
RIO, 11 (D. N.) — A effervescencia

politica se faz principalmente nas pa-
lestras das rodas que se reúnem ao aca-
so na Câmara. Ainda hoje o deputado
Francisco Morato, pronunciou um dis-
curso de critica á mensagem presiden-
ciai analyzando a doutrina financeira
do cambio fixo. Na sua analyse, o re-
presentante democrático teve ensejo de
esclarecer diversos aspectos do proble-
ma, no sentido de chamar a attenção

temos 
'em 

para o ruidoso optimlsmo do presldenti
Washington Luis. O deputado Francis-
co Morato é um dos poucos oradores
quo conseguem aasistoncia da Câmara.
Com o seu discurso de hoje elle deu
prova de um espirito penetrante, para
o qual os problemas financeiros não of-
forecem embaraços de estudos. O depu-
tado Francisco Morato estudou jrinci-
palmente a applicação dos saldos orça-
mentarios, mostrando que ella não tem
obed-ildo á exigências lagaes. Emquan-

portantes e graves virão brevemente á to o representante democrático paulis-

paulistanos, a rectificação verifica-se
de facto.

.Iá so começou, mesmo a verificar...
Um matutino carioca, ante-hontem,
transbordou de elogios á grande
obra.

Foi uma verdadeira inundação de
períodos c-onsagradores. Uma cheia,
uma avalanche do louvores ao espirito
do iniciativa dos paulistas, quo estão
transformando a sua cidade em uma
das sete maravilhas do inundo.

A rectificação do Tietê é pintada,
nessa nota, com a abundância rumore-
janto dc uma. verdadeira pororoca. E
o leitor da Bahia ou do Pará, por
exemplo, tem a impressão nitida do
(liie so trata de cousa foitu, (não con-
fundir com feitiçaria), de obra prestes
a ser concluída. E, naturalmente, fica
a um canto, do olho vago o queixo
despencado, a matutar na malvadez
do destino que uão deu no Pará ou á
Bahia um mago do calibro do sr. Pires
do Hio.

No entanto... No entanto, se os
cálculos feitos não erram, ahi por
1900 a margem direita já estará ro-
gularníentc desapropriada.

POLÍTICA DE BAURU'
succursal de Bauru, em

, envia-nos o seguinte com-
A nossa

data de 13
municado:

Temos, hoje, a contar uma interes-
santo historia perrepista, que bem ca-
racterlza o regime erm que vivemos.

Esta succursal, no dia 2!) de maio

publicidade. E vindo um, virá outro, e
mais outros... E' questão de tempo...

O processo vae correndo, e estaremos
aqui para denunciar as falcatruas do
perrepismo local e de outros logaies.

Interessantes as cousas deste paiz.
Emquanto um jornalista honesto e bra-
sileiro denuncia, com documentos, ir-
refutaveis, os movimentos escusos dos

ta asaim falava, as palestras cozinha-
vam as paneladas dos boatos.

O sr. Caio Pereira de Souza, se en-
contra em Bello Horizonte. AH foi re-
cebido pelo sr. Antônio Carlos, tratando
do problema das candidaturas. Ao mes-
mo tempo seguiu para Minas o sr. Vlan-
na do Castello, que levou a disposição
de se fazer candidato á presidência do

ultimo publicou, na primeira pagina iornaes para tratar de aua politicagem,
politicos sem escrúpulos que compram Egtado_ Tado lgg0 se llga ao pro-geral

desta folha, uma desenvolvida repor
tagem, relatando certos casos oceorri-
dos na politica perrepista local. Entro
esses, uma carta que foi estampada em
"clichê", no dia acima referido. Com-
mentamos uma entrevista que o depu-
tado Lorena de Vergueiro concedeu ao
jornaléco perrepista "Diário da No-

os estrangeiros, directores destes pas-
quina, apresentam queixa-crime, na po-
licia, contra os jornalistas honestos,
quando o caso deveria ser ao contrario.

Como as cousas desta Republica ad-
miravel andam á matroca, o remédio
que ha é erguer a cabeça e tocar para
a fronte, levando ao conhecimento do

roeste", dizendo o nobre deputado que pUbiico as grandes campanhas de aa
palestrar com rapazes da neamento.ipaz

sabe
folgava em
imprensa como o tal, que sabe com- Q caso da carta, em questão, é um
preender a grandeza da sua missão caso de policia, mas contra o estran-
pratica o jornalismo com honesti- ge|r0 que dirige 0 "Diário da Noroes-
dade... te". Se em nosaa legislação penal hou-

E nós, então, puzemos á prova essa vesso algum artigo que prohibisse o
honestidade, publicando a referida jornalismo venal, esse estrangeiro não
carta que tem os seguintes textos do só iria parar á cadeia, como expulso

A vizinhança...

da

De accordo com o que nos informa
um telegrammn do Buenos Aires a po-
licia portenha ordenou a appreenaão da
edição matutina do jornal oppoaicio-
niata "La Fronda".

Accrescenta ease despacho, á feição
de nota elucidativa, que na edição ap-
preendida deveria apparecer uma car-
ta assignada pelo governador da pro-
vincia de Salta, que faz parte da oppo-
sição.

A Argentina nos últimos tempos
vem-nos dando eloqüentes provas da
sua cultura politica.

As ultimas eleições presidenclaes ali
realizadas constituíram um exemplo de
tolerância de opinião e do boa pratica
republicana. Por isso. mesmo, é de cs-
tranhar o facto a quo o telegramma
sc refere.

A edição de um jornal appreendida
da

literatura esaencialmente perrepista:'•S. Paulo, 1-7-927. — Meu caro
Jorge de Castro. — Saudações e abra-
cos, — Escrevi, hoje, ao Rocha Braga
combinando o nosso auxilio ao "Dia-
rio". Autorizel-o a dar-te de minha

do território nacional por ser indeseja-
vel.

Mas o Partido Republicano Paulista
é protector desses individuos arrivis-
tas. Dahi a cotação que elles têm, po-
rém, no seio de semelhante agremiação

parte, 5005000, quantia esta que jun- partidária.

Barbas cívicas em Paris

totalmento pela simples suspeita
tuda7um negocio por mais publicidade de um documento é ciso

Não olha nunca pa- que contrasta com os costumes pol.d-
Entre nós, sim, oevoenao de uussoia e praucueui, <!"'<-•««« bu.u 4"» ="" "¦*~ - 

,,,„..„„ Hara os cos do paiz amigo. Entre nós, s
que de cithara om punho. Mormente ra os factores probabilidades, para os cos clc, paiz a. b
se nos recordarmos dos accidentes to- factores condições de suçces-o de qua. íacto^âo^usai l£su p « 

^^

As barbas do senador itinerante sr.
Irineu Machado passeiam novamente
pelo "boulèvard" doa Italianoa. E' isso,
pelo menos, o que rezam as ultimas no-
ticias chegadas de Paris. O sr. Irineu,
homem de gosto que a política não con-
seguiu banalizar, tem a mais espirituo-
sa das odysseas: a odyssea das barbas.
Ha alguns annos s. s. apparecèu na Ci-
dade Luz com as sedosas e negras bar-
bas peio peito abaixo. Foi um sueces-
so. Os francezes apreciaram immensa-
mente aquella "attitude" capillar no
representante até então desconhecido,
de uma Republica pouco menos que
ignorada. E em menos de um mez sa-
bia-se em Paris, graçaa ás barbas do
sr. Irineu, que o Brasil era um dos

to ás outras delle Braga e Adelmur
perfaz o total de 1:500?000.

"Por ora, meu caro, é o que le po-
demos dar, porém, cPoutra opiiortuni-
dade, seremos mals generosos contigo
e teu jornal."Sem mais, peço-te, que, no tocante
ás crônicas do politica, aguardes o
meu regresso o orientação, visto como
levarei os conselhoa doa "manca" sobre
o ássumpto. Um abraço forte do ex-
cortie — (a) João Baptista Pereira.'

E outros documentos serão trazidos
á publicidade, porque interessam gran-
demente ao publico. . . E' necessário que
o povo fique mais conhecendo os pró-
homens do P. R. P.

E' bom que não se assanhem com os
casos que foram divulgados. Por que
tanta agitação com tão pouco?...
Por que queixa-crimo por causa de uma
cartinha que provou a venalidade do
jornaléco perrepista luso-hespanhol ?...
E' preciso que não tremam com o e3-

pographicps da região levantada. . quer iniciativa, mas, unicamente para Como^sse 
^^g^^Wgj»-

Nao chegarei ao ponto do propor a garantia. O nomeado,*K?poo??£»-« 
«ue entendem. Mas - como dizeir

eancellamento da gloria poética de um negocio, a rectidao de sua^ condi 
J i."oe^alistas vao para a cadeia, capital

Cláudio Manoel da Costa, nem tão eta, a «^ 
3=lda0Vu reS£to ^ Estai^Üados a crer. todavia, M rimu» B»MI Ato*

pouco ft sua exclusão da lista dos mar- sua posisôo social, o Beu respeito a«B .ubi.*uw

o maiores paizes do mundo, que o seu
comTdizemoa principal produto era o café e que a sua

não se chamava Montevidéo

Hoje, o direcior desta succursal foi poucar de simples foguete.

(sja^sesii-Mii^^

I Agente destituído
?i Pm ter cffectüadò, sem autorização, recebimentos de

nossos annunciantes, fazemos publico que o sr. Jose Cavai-
canti foi destituído do cargo de agente, que oecupava nesta
tolha. Ficam, pois, scientos os nossos amigos de que os reci-
bos passados por esse individuo, não têm valor algum. A ge-
rencia do "Diário Nacional" já apresentou queixa-crime a po-
licia no intuito de evitar que annunciantes e assignantes
nossos venham a ser lesados.

que está para ser decidido peto sr. pre-
sidente Washington Luis.

Ao que se sabe, o sr. Antônio Carlos
fará uma grande excursão aos princi-
paes municipios mineiros, com o fim
de consolidar o prestigio de que precisa
no3 embates que se preparam para bre-
ve.

Destes, os boatos passaram a outros
assumptos. Vieram historias antigase
modernas, chegando-se á apreciação
dos processos politicos do sr. Washin-
gton Luis. S. exa. não gosta de dar
confiança a ninguém, sobre suas inten-
ções. Escolhe ministros como quer. Re-
lataram-se cousas que dizem de perto
com a actualidade.

UM BOM MINISTRO
RIO, 14 (D. N.) — Curiosas as pa-

lestras, assim porque dellas brotam os
assumptos mais interessantes na sua
absoluta diversidade. Já o grupo falava
do Ministério da Agricultura num ac-
cordo unanime de que por ali só tem
passado... burocratas. Alguém quiz
comparar a pasta da Agricultura na
Republica, á da Marinha no Império. E
o deputado bahiano corrigiu com viva-
cidacie: — De factb, a pasta da Mari-
nha no Império, não tinha a importan-
ela das demais, no sentido de que, era
por ella, que os estadistas se ini--
ciavam. Mas na mesma esteve, por
exemplo, um Cotegipe. Mas, na pasta
da Agricultura na Republica.. ninguém
tem estado.

O jovem deputado sulista acha que
ha deputados para a pasta. Assim pen-
sa que o sr. Victor Konder ciaria um
bello titular de Agricultura. E funda-
mentava o seu juizo em que o homem
tinha inclinação para as questões da
produção. O deputado bahiano replicou
ainda, com um revide ardente: — O
bom ministro é aquelle que se revela
em qualquer pasta. A grande cousa
está em se escolherem ministros eoitre
as intelligencias actlvas e esclarecidas
sobre os nossos problema*.

Aquelles commentadores politicos
cansaram-se neeeM SUggwWtB *• 0-,
mlalstracüQ, -a toram-M**»

nn^Ha
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DIRECTORIO DA LAPA
Domingo próximo, 10 cio corrente, realizar-se-á a posse so-

lenne uo novo Directorio Districtal do Partido Derooctv.tioo da

Lapa, eleito para o triennio de 1020 a -1031.

Cõmmemoran.-lo esso auspicioso acontecimento, terá lugar,

ás 2b horai, HO largo cl». Estação, em frente no cinema Recreio,

um

rei5 Bekhabou"Í^Óarto."db Morais Andrade o Dante Delmanto.

A essa reunião comparecerão delegações dos demais dire-

ctorios dlstrictaes de3ta capital.

Wando'comício d. propaganda, no qual falarão os depu-

os Mnrrev Junior e Oama Cerqueira e os drs. Waldemar ter-

^

aé«e, OUrec
jano?

Um telegramír.a segundo o qual Olga Ber-

RIO, 11 (H.) — Alguns vesper
Unos se referem hojo a um tele-
gramma que teria recebido um
diário de Minas, segundo o qual a
senhorita Olga Bergamini de Sá
teria desapparecido mysteriosamen-
te ( ? ! )• O referido despacho
reza:

"GALVESTON, 12 — Urgente
— Estado de Minas — Senhorita
Olga Bergamini desappareceu.

Esta manhã houve importante
reunião de personalidades de des-
taque quo discutiram o seu desap-
parecimento, tendo o cônsul bra-
sileiro aqui telegraphado ao Ita-
maraty.

Esse desapparecimentó nada si-
gnifica.

i

gamini teria desapparecido
• a culpa _ delia.

Depois explicarei confidencial.
Trata-se, segundo uns, de uma

"blague" de péssimo gosto; segun-
do outros, de um reclame de —
firma commercial e segundo outros
ainda, de telegramma traduzido er-1
rada'mente. Ainda hontem, "Senho-

rita Brasil" tomou parte numa bri-
lhante festa que lhe offereceram o
sr. Richard Lang e esposa, em Gal-
veston, a que compareceu "Senho-

rita Universo".
Antes recebera no yatt "Euge-

nia", posto á sua disposição pelo
sr. J. W. Parker suas hospedes,
"Senhorita Inglaterra" e "Senho-

rita Hollanda" ãs quaes offereceu
bella recepção.

DENTES COMO PÉROLAS
Para provar a toda a gente a assombrosa efficiencia da

Pepsodent, esta pasta dentifricia maravilhosa e agora ofíe-
SS a preços reduzidos por um limitado espaço de tempo.
Compre um tubo hoje mesmo.

A beiM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Sossfio onUmiria dn ü." Cniiiura cm

14 ile junho de 1!):'.!»
Presidência do sr. ministro Cum-

pon Pereira (presidente de Câmaras);
Procurador geral do Estado sr. ml-
nistro Costa Manso; Secretario dr.
Clovis Canto.

A.', hora regimental, com a pro-
sença doa sra. ministros Pinto do To-
ledo Luiz Ayres, Polycarpo do. Aze-
vedo, Godoy Sobrinho e Achillea Hl-
beiro foi aberta a sessão, sondo lida
e npprovada a acta da sessio ante-
rior.

PASSAGENS
O sr. Pinto de Toledo ao sr. Luiz

Ayres, as apps. 16.668 Piracicaba,
15.928 Campinas, 17.016 Pirojú, 16.661
Capivary, 16.403 Ubatuba, agg. 10.078
Capital.

O sr. Luiz Ayres ao sr. Polycarpo
de Azevedo apps. 14.274 Capital,
15.968 Taubaté, 15.741 Santos, 15.351
Santos, 15.294 Itíi, 14.714 Capital.
15.439 Presidente Prudente, 16.769
Capital, 16.093 dc Bauru, 15.952 Ca-
pitai, 16.493 Santos, emb. 13.125 San-
tos; ao sr. Pinto de Toledo app.
16.218 Capital; ao sr. Godoy So-
brlnho, apps. 13.707 Descalvado, 13.511
Capital; ao sr. Polycarpo de Azo-
vedo, app. 16.003 Capital. |

O sr. Polycarpo de Azevedo ao ar.
Godoy Sobrinho as appa. 14.208 Que-
luz, 17.039 Limeira, 16.372 Serra Ne-
Kra, 15.628, 15.956, 14.957 Capital,
10.437 Rio Preto, 10.161, 17.024 Capi-
tal, 10.400 Santos, agg. 15.980 Capi-
tal, emb. 15.402 Capital, 15.832 Ara.-
çatuba, acçao rescisória Capital; ao
sr. Luiz Ayres o agg. 15.979 Santo.s
conflicto 306 de Monte Alto.

O sr. Godoy Sobrinlio ao sr. Achll-
les Ribeiro, apps. 16.168, 16.780, 17.002
da Capital, 15.371 Franca, 13.770 Rio
Preto, 16.568, 16.982 Capital, 14.186
São José do Barreiro, 16.893 Soro-
caba. __, ,

O ar. Achillc3 Ribeiro ao sr. Pinto
de Toledo, appa. 14.659,t 16.007 Capi-
tal, 10.386, 10.496 Capital, 14.775 Pe-

18.676 Capital; ao sr. uo-

— A Justiça
dos Snntos.

 Carta tcstemunhavel:
Capital — Annibal o Slleno Luppi

o o espolio de Acliille Luppl.
_ Appclluçõea crimes:
Presidente Prudente — A Justiça

e Fernandes Carrera.
S. Manuel — A Justiça o João doa

' 's. 
Manuel - A Justiça o Jovino

Miguel Alves.
Iguapq - A Justiça e João Pereira

do Cumpo3.
— Appcllaçõos eiveis:
Orlandla — João Mathias e Joa-

quim Dias do Azevedo.
Capital — Antonio Domingues Pin-

to o Cia. e Longavlca S|A.
Igarapuva — Maria Rita da An-

nunciaçfto c Jeronymo Jesuino.
Capital — Saturnino Canuto Gon-

calvos o outros.
Capital — Leão KasinBhlty o Feli-

ciano Thomaz de Aquino.
Capital — Geraldo FunicclU e Pc-

dro Mose.

CiIplta|BE-"joilo Manuel da Silva c

Antonio Joaquim Pires

FEIJOADA
HOJE  IMPÉRIO — HOJE

sim.
Ben-

¦mão.

Capital — P. Ruckup e Cia. e ou-
tros (fallencia de Lima o bantos).

Capital — Maaabei Harada c
to Josó Gonzaga Franca o In

Dit. JOÃO
SOUZA. —
Dentaduras
(Ponteai. —
Constant, 1,

BAPTISTA UE
Especialista em
o Bridge Worlt
Rua Benjamta
3.0 andar, sala

34. Tel. 2-0884.

da hygiene escolar
das nornsalísías

PRÓXIMOS JULGAMENTOS
Embargos:
Relator sr
ledo: _

13901 — Barretos — Banca Fran-
ceso e Italiana per 1'Amerlca dei
Sud embargante o João da Silva c
Irmão embargados.

— Relator sr. ministro Polycarpo
de Azevedo:

14008 — Santos — Francisco Rlbel-
ro do Almeida embargante e Manuel
Ribeiro da Rocha embargado.

ministro Pinto de To-

"ab

dernelraa, 
doy Sobrinho, agg. 15.963 Olympia,

O director da Escola Normal solíeítqu o

prolongamento, até a Sachada daquella
escola do Jardim da Praça

Pelo sr. dr. Josó Ferraz de Cam-

pos, Inspector Geral da Instrucção

Publica, íoi encaminhado ao ar. Pre-

íeito, o officio do director da Escola
Normal da Praça da Republica din-
gido ao ar. director geral, dr. Ama-
deu Mendes, e concebido noa seguiu-
tes termos: "A Escola Normal da ca-
pitai e estabelecimentos que lhe sao
annexos, têm o seu funecionamento
multo oompromcttido nos últimos
tempos, com os ruidos de bondes e
automoveis que passam pela frente
flo edificio incessantemente.

E' um preceito rudimentar de hy-
glene escolar que os edifícios ondo
tunocionam estabelecimentos de cnsi-
no devem ficar afastados de ruld03
exteriores, o aer clrcumdados de jar-
dins e arvores, para garantir a oxy-
genaçâo do ar, necessária onde aa
reúnem innumeros estudantes de to-
das as idadea. Essa disposição evita
também o accesso de poeiras porta-
doras do germens perigosos.

DR. PEREGRINO JORD
Assistente da clinica annexa do prof. Rublão Meira

ESPECIALISTA EM MOLÉSTIAS VENEREAS
Consultório: Praça da Sé, 34 — 2.° andar - salas 203, 204 e 207.

Horários: senhoras, das 10 1|2 ás 11 1|2; homens, das 13 ás 17 hs.

Avenida Rangel Pestana, 385 - das 8 ás 10 da manha.

JULGAMENTOS

a Repubatca
Ora, o defeito notado actualmente

sobro o caso do que se trata, parece-
nos poderia scr corrigido com uma
providencia que, alóm de melhorar o
embellezamento da praça da Repu-
blica, beneficiaria o grande estabele-
cimento que ó a Escola Normal da
capital com suas escolas annexas.

A medida a que nos referimos ae-
ria prolongar o jardim da Praça da
Republica ató a frente do edificio da
Escola Normal, prolongando-se, atra-
vessando o jardim, lí rua Barão tle
Itapetininga, e mudando-se para esse
prolongamento o trafego de bondes.

A Prefeitura Municipal, que tanto
tem trabalhado pela remodelação da
cidade, se interessará naturalmente
por eata idóa, que tem a honra <\f.
apresentar nos poderes dirigentes de
nossa capital.

Prevaleço-me do ensejo para rei-
terar a v. exa., oa protestos da minha
alta consideração. Attenciosas aau-
dações. — (a) Honorato Faustino de
Oliveira".

DR. C. FERREIRA DA ROCHA
MoléstiasCirurgião da Beneficência Portugueza - Operações

das senhoras - Vias urinarias - Tratamento moderno da Gonor-

rhóa - Diathermia - Raios ultra-violeta - Cons : Praça da S ,94
3° and., das 2 ás 5 - Tel. 2-0575. Res. Liberdade, 173 - Tel. 2-35C1

Paulo
Oceorre hoje o S" anniversario

So passamento de Paulo Mazzol-
ai, o boníssimo jornalista italiano
que tanto so identificara com a
'nossa 

gento e costumes, a ponto
do considerar-se — cousa que nao
escondia — verdadeira jornalista.

Emérito jornalista, possuidor
do uma solida e vasta cultura, íoi

fundador de "II Plccolo", jor-

azzoldi
dedicação, fazendo um jornalismo
puro e honesto.

De caracter illibado, dotado de
uma intelligencia lnvulgar, Maz-
zoldl deixou nos meios intelle-
ctuaes da Paullcéa um vasto circu-
lo do amigos e admiradores.

Estes seus amigos commemoran-
do amanhã a lutuosa data, irão ao
cemitério da C-onsolação atirar
flores sobre sua sepultura.o

nal a que emprestava a máxima

I ELI4S MACH4DO
I CONSTRUCÇOES CIMENTO ARMADO

 ENGENHEIRO CIVEL 

| Trav. do Commercio, 2  Telephone, 2-0135  S. PAULO 
^

JORNALISTA ABSOLVO , INSTALLAÇÃO DO TRIBU-
EM MATO GROSSO

A DECISÃO DO TRIBUNAL '

CAUSA JÚBILO
TRES LAGOAS, 14 (Do corres-]

tiondente do "Diário Nacional" —

D jornalista Elmano Soares, dire-
ctor da "Gazeta do Commercio"
lesta cidade, acaba de ser absolvi-
do por unanimidade de votos, pelo
Superior Tribunal de Justiça do
Estado.

Processado pelo dr. Generoso Al-
ves Siqueira, director do orgam
"A Noticia", em virtude da attltu-
fle da policia sobre a jogatina, que
este, escandalosamente, vinha pa-
troclnando, ao ponto de hostilizar
o proprio sub-chefe do policia, des-
embargador Querino de Araújo, pe-
la campanha movida contra a mes-
ma pelo jornalista Elmano Soares,
que se viu condemnado a 1 anno de
prisão, com multa dc 10:000$.

O Interessante é que, se achando
ausente o juiz de direito, substi-
tuiu-o no exercício do cargo o agri-
mensor Antônio Olyntho Mancine,
conhecido assecla do dr. Generoso,
seu soclo em negócios e collega de
directorio politico, que fez tudo
quanto este lhe ordenou para ten-
tar sacrificar um jornalista inde-
pendente e altivo que tove a cora-
gem de verberar o seu procedi-
monto inqualificável.

A noticia da sua absolvição foi
recebida com delirante júbilo, sen-
io queimadas girandolas o fogue-
tes durante dois dias. A' redacção
da "Gazeta do Commercio" afflui-
ram milhares do amigos e admira-
íores, que lhes foram levar as suas
congratulações. Em um banquete
jfforedido ao jornalista íoram er-
ç-uidos brindes calorosos á iinpren-
ia livre, ao sr. presidento do Es-
;ado e aos juizes e desembargado-
fG3.

Foi, portanto, uma bella lição
civica ministrada aquelles que se
prevaleçam da força para fazerem
calar a voz da razão, diante dos
tacÜõs oue a opinião publica com
nentá desfavóravelmcntc, por con-
correrem para desmoralizar o mo-
ra! do nosso povo.

NAL DO JURY EM BRA
GANÇA

BELÉM, 14 — (Do correspon-
dento do "Diário Nacional") — O
governador Eurico Valle seguiu
para Bragança, onde vae assistir
a installação do Tribunal do Jury
naquella cidade.

Aggravoa — Relatados pelo sr. ml-
nistro presidente: 15.814 — Capital -
Municipalidade de S. Paulo, aggra-
vante e Antonio Grecco e outros, ag-
gravados — Indeferiram o pedido dc
julgamento conjunto, por improceden-
te, contra os votos dos sra. ministros
Godoy Sobrinho e Polycarpo de Aze-
vedo.

Relatado pelo sr. ministro Pinto de
Toledo: 15.960 — Capital — Nagib
Jacob &. Irmão, nggravantes e Jacob
Tayso, aggravado — Rejeitaram a
preliminar de não ae tomar conheci-
mento do recurso contra oa votos doa
srs. ministros Pinto de Toledo o Go-
doy Sobrinho. Negaram provimento
ao aggravo por votação unanime.

Embargos — Relatados pelo sr.
ministro Pinto de Toledo: 15.887 —
Pitangueiras — Sebastião Ignacio Ue
Godoy e sua mulher, embargantes e
Baíthoiòmeu Farragutti e sua mu-
lher, embargados — Dispensada a re-
visão por votação unanime, rejeita-
ram os embargos por votação una-
nime, . . ...

Relatados pelo sr. ministro Achillea
Ribeiro: ,

16.938.— .Taquaritinga _=¦ Fernando
Costa & Cia., embargantes e d. Lu-
ela Vicentini, embargada — Dispen-
sada ií revisão por votação unanime.
Homologaram a desistência do re-
curso por votação unanime.

16.800 — Olympia — João Marcon-
des Filho, embargante e Joaquim Do-
mingos Pedro, embargado — Dispen-
sada a revisão por votação unani-
me, rejeitaram oa embargoa por vo-
tação unanime.

Appellafõctf eiveis — Relatada pelo
sr. ministro Pinto de Toledo: 16.M7
— Capital — O Juizo ex-officio, ap-
pellante e José Veronese e outro, ap-
pelladoa — Negaram provimento á
appellação por votação unanime.

Relatada pelo sr. ministro Luiz Ay-
res: 15:486 — Capital — Arlstola de
Carvalho Gasgon, appellante o Dago-
berto Fernandes Gasgon, appellado —
Deram provimento ã appellação con-
tra o voto do sr. ministro Achillea
Ribeiro.

Relatada pelo ar. mlniatro Polycar-
po de Azevedo: 16.302 — Taquaritln-
ga — Victorio Simonaio, appellante e
João Perissinotti, appellado. — Ne-
garam provimento â appellação por
votação unanimo.

Relatada pelo sr. ministro Luiz
Ayres:

13080 — Capital — Destambos c
Vandeputtl appellantes e J. B.
Scuracchio c Cia. appellados — Ne-
garam provimento Is. appellação, por
votação unanime. Impedido o ar. mi-
niatro Polycarpo de Azevedo.

15847 — Pirassununga — Ângelo
Adami appellante e Luiz Cabianca
appellado — Relator ar. mlniatro Po-
lycarpo de Azevedo — Deram provi-
mento á appellação, contra o voto
do ar. mlniatro Pinto de Toledo.

Relatada pelo sr. minÍ3tro Achll-
lea Ribeiro:

Relator ar. mlniatro Godoy So
brlnho: , ,,.

12919 — Capital — Núncio Chlcffi
o Tho Atlantic Refining Company
embargantes c embargados.

13(103 — Capital — Cel. Joaquim da
Cunha Bueno e P. de Ranieri embar-
gantes o embargados.

RUA JOSE' BONIFÁCIO, 35-B
't ~TllTr~ tí—TTff***''*

"do mais do que lhe facultava ao
"lei, bem do vér que, operada a
"reducção na disposição testa-
"montaria (Art. 1.727 do Cod. Ci-
"vil, em harmonia com o direito
"anterior), uinda assim ficou a
"supplicante com direito insophls-
"mavcl lí 0» parto do toda a he-
"rança ou lí 3.» parte da meação
"do "do cujus".

Ahi está a demonstração do dois
factos: que a A. não foi alheia aos
julgados o quc, Infrlngindo-oa, quer
haver partes dos bens por elles at-
trlbuidos a outrem.

Mas isso não 6 possível, sem que
se os rescinda previamente.

Som a reaclaão nada ao obtém.
E a rescisão do accordams ao Tri-

bunal compete.
O proceaso reapectivo teria então

do correr perante o juiz da sentença
u o julgumento pela instância da
confirmação.

Aliás, o juizo do inventario seria
também o da acção delle nascida dl-
recta e immediatamenté (Dec. 123,
art. 124 parte II. 8 3.° letra o).

E quando aurglsae o pedido de res-
cisão, opportuno seria apreciar da
arguida preacrlpção.

Insubslstente. pois, por nullo
initio", o presente processo.

Assim decidindo, pague a A
custas.

p. i.
São Paulo, 12 de junho de 1929. —

Laudo Ferreira do Camargo.
1.» VARA

O dr. Laudo Ferreira de Camargo,
juiz dá 1- vara civel o commercial,
proferiu as seguintes decisOes:

Mantendo em grau do recurso a
decisão que julgou Improcedente a
reclamação reivindleatorla de Lavo -

dl, Conti & Cia., contra a massa fal-
lida de Augusto Roaai;

julgando procedente a acçao e lm-
procedente a reconvenção na ordlna-
ria propoata pelo ar. William James
Crosk contra Antonio
mulher.

2.» VARA
O juiz substituto dr. João M. Car-

neiro Lacerda, com exercício na 2»
vara civel e commercial, proferiu ua
seguintes decisões:

Fallencia do ,josó Bel: Indeferindo
o pedido do prisão do fallido o desl-
guando o dia 3 dc julho p. vindouro,
ãs 13 horas, para realizar-se a as-
sembléa de credores.

Appellação do Juizo de Tm Braz:
Dando provimento a appellação inter-

posta por João Suntiai e julgando
procedente o deposito em pagamento
contra Eugênio Giovanetti.

Bxcoutlyo hypothecarlo: Julgando

Paulo contra Constantino doa Anjos
Garcia;

appllcando a pena de confesso ao
róo Theophilo Costa, noa autos de
embargoa de obra nova, entre par-
tea o mesmo e a Municipalidade de
S. Paulo.

JUIZO DE MENORES
Dia 14

Exames médicos: 8. Autorização
para trabalhar: 4. Uma fabrica pa-
gou multa por infracção ao Cod, de
Menores.

Processos inlolmlos: Pedido para
trabalhar: 19. Destituição do pátrio
poder: 1. Apreensão: 2. Pedido do
tutela: 2. Infracção o multa: 4.

Menores Internados: No Instituto
Disciplinar: 1. No Abrigo Proviso-
rio: 1.

Menores entregues: Aoa paea: 1.
Remettido para o interior: í.

FÓRUM CRIMINAL
1.» VARA

Conclcmnaçilo — O dr. Joaquim
Mamede da Silva, juiz de direito da
1 • vara criminal, julgou procedente
o libello offerecido contra o réu Ar-
naldo Gama, para o fim do condem-
nal-o o. pena de doía mezes de p
são cellular, grau mínimo do art. 297
do Código Penal, em que estava pro-
nuncindo, por ter, no dia 8 de abril
do corrento anno, cerca daa 10 horas,
na Usina Paulista, de propriedade de
Luiz Gonçalves e Cia., agindo com
lmporicla e imprudência, sido causa
da morte do operário Benedicto de
Almeida, que foi attingido por um

guindaste que estava sendo installa-
do por elle aceusado.

Denuncias - O dr. Ccsar Salgado,
1- promotor publico, denunciou Saty-
ro Baatos, como incurso nns penas
do art. 330, 5 4° do Código Penal,

por ter, no dia 6 de abril do corrente
anno, às 14 horas, mais ou
no largo Guanabara, nesta

TRIBUNAL DO JURY
Presidente, dr. Ábollard dc Almel-

da Pires- promotor publico, dr. Ca-
mara Lopes; escrivão, Manuel Vaz
Filho.

Foi hontem submettido a julga-
mento, perante o Tribunal do Jury.
o rét> preso Antonio Ribeiro Tcixel-
ra, pronunciado '
penas dos arts.
combinado

como incurso naa
294 pãrágrápijp l.o

com 13 e 63 do Código
Penal, por ter, no dia 6 de janeiro
dc corrento anno, na rua Volunta-

Pátria, nosta cidade, assas-
arma do fogo, Alexnn-

tentado contra a vida
rios da
sinado, com
dro Jersey, c

de sua
Costa.

Còmpuzeram o conselho de senten-
ça os seguintes jurados: Ur. Gentil
lí'ontos, dr. Marco Aurélio de Almel-
da, dr. Pedro Egydio de Aranha Ro-
dovülho, dr; Luiz Sérgio Thomaz,
Mario Pontual de Petrolinn, Ignacic
Bueno Ponteado e dr. Garcia Nevei

de Macedo Forja z.
Oecupou a tribuna da defesa o

acadêmico .losé de Camargo Cala-
zana, tendo aido o réo, por unanlmi-
dade de vitoa, condemnado lí pena de

24 annos de prisão cellular, grau
anb-maximo do art. 291, paragrapho
l.o do Código Penal.

BOLETIM FORENSE
FÓRUM CIVEL

3.» Officio

Gracio

Acção do petição do heran-
ça não cabo sem rcsclsio do
julgado quo nltrlbuo a heran-
ça ii outrem.

Decisão proferida pelo dr. Laudo
Ferreira do Camargo, juiz da l.a va-
ra civel >< commercial:

D. C. B., assistida do seu marido,
veiu com a presente acção de petl-
ção de herança contra o dr. J. R.
doa S.

Foi contemplada como uma ner-
deira de M. do S. L., cm teatnmonto
por este feito e onde declarou "não

ter herdeiros forçados, nem aaccn-
dentes, nom descendentes".

Surgindo depoia viuva e um filho,
foz-ao o inventario, cm quc aó elles
lograram aer contemplados, na pes-
soa do R., cessionário que dos moa-
moa so tornara.

Como, porém, o testamento nullo
não podia ser no todo, devendo aer
observado com á reducção precisa,
rança ou a 3.a da meação do "de

veiu a A. pedir a 6.a parte da he-
CUJU3".

E' o quo reclama do R., como de-
tentor da herança.

Em defesa, foi nllcgado quc o tes-
tamento cm questão não podia dei-
xar de ser considerado nullo.

Insubslstente cra, desde quo o tos-
tador havia deixado conjugo e filho.

O testador julgava-os mortoa mas
o fez erroneamente.

Além disso, a A. fôra concublna
do testador e, assim, nada podia re-
ceber.

Depois, qualquer direito estaria
prcserlpto, Inclusive o de rescindir oa
julgados proferidos.

E cm reconvenção, pediu o R. foa-
ao a A. condemnada a reatltuir a
quantia de 5:7005000, pertencente ao
monto o a pagar a renda do um pre-
dio, oecupado durante muitos annos.

Estes os factos sujeitos â minha
apreciação.

A A. foi realmente contemplada
como universal herdeira do M. dc
S. Íj., cm testamento por este dei-
xado.

Considerou-se, porém, insubsiatente
tal contemplação.

Existindo, como existia, quem a
ello suecedesao obrigatoriamente, a
herança não podia ir tor ás mãos
alheias, por nullo o testamento.

E' quo o teatador havia deixado
viuva e um filho, a quom -julgava
mortos. .

Em situação tal, deeidiu-aSftjao ha-
ver reducção poaalvcl. Era preceito
agasalhado pela Ord. Ilv. 4.o, tit 82,
paragrapho 2.0 o reproduzido na
Consol. do Carlos do Carvalho, art.

procedente a penhora no executivo
hvpothecario que Antonio Lopes ua
Silva move a Alberto Pacheco e aua
"Despejo: 

Mandando dar vista aos
syndicos doa autos de despojo que
Aniello Vizzoni move contra a mas-
sa íalllda de 'Alfredo Nicolini & ir-

Aceão tio deposito: Mandando ouvir
as partes sobre as contas do leiloeiro,
nos autos dc deposito em que eon-
tendem Celso Novaes e Cia. e Jose
Vieira Tucci. .-.','-¦«

Fallencia do Manuel redro Slmõos.
Mandando os syndicos declararem em
breve praso, quaes as mercadorias
que necessitam de serem vendidas
em leilão o dar o seu valor approxi-
""conflicto 

do .jurlsdlcção: Informan-
do ao Tribunal do Justiça aobre o

conflicto de jurisdicção, em que e

auscitunte Josias Felippe da Silva o

suscitados oa Juízos daa 2.' e 3.' va-
ras cíveia da capital, ¦¦¦¦ ¦

Executivo cambial: Julgand» lm-

procedente a reclamação da í^outa-
da Francisca Cândida de A. Borba,
sobro-a conta do liquidação quo in-
cluiu aa despezas feitas polo exequen-
te Rieiotti Plnatti com o pagamento
do impostos eataduaes e municipaes
do prédio adjudicado.

Hiccuçilo do aentença: Julgando

procedente a execução o ordenando a

expedição de mandado demolltorio na
execução de sentença que a Munici-

paiidade do S. Paulo movo 
Pototchl Fabiano c sua mulher,

menos,
cldad

furtado 
"de" 

Ãífcü Mechelino Pucclnl, \
uma carteira contendo a importância I
de 22GÇ200.

O mosmo promotor denunciou m-i.,s
Roberto Maaetti, como incurso naa

penaa do art. 260, S 2." combinado
eom 272 do Código Penal, por crime
do corrupção de menores.

¦1.» VA HA
Condcmnnçüos - O dr. Paulo Amo-

rico Passalacqua, juiz de direito <Vi
2» vara criminal, julgou provado o
libello offerecido contra o réu Wal-
demar Pereira, para o fim dc con-
demiml-o 6. pena de dois mezes de

prisão cellular, grau mínimo do art.
297 do Código Penal, em que estavi

pronunciado, por ter, no dia 4 de
ulho de 1927, na avenida Tiradentes,

nesta capital, dirigindo o auto-omnt-
bus chapa n. 10.044, com excesso dt
velocidade, feito com que esse
hlculo fosso abalroar com a
clnha do leite chapa n. 5.701,
tando desso choque sahir fer.de> An-
tonio Pinto, passageiro do auto-omni-
bus, que falleceu em conseqüência
dos ferimentos rocobidoa.

O referido magistrado julgou ainJa
provado o libello offerecido contra o

réu Antonio Ignacio doa Santos, pa-
ra condemnal-o a cumprir a pena oe

um mez de prisão cellti-
ao do art. 297 do

13 horas — Inquirição (Banco
P, Italiano - A. Gurzlo o Gaota)
(Irmãos Tunnatti).

13 horas — Inquirição (Gugliel-
mo Poletti - S. A. Tecelagem de
Seda Italo-Brasileira).

13 112 horas — Louvação (Ban-
co P. Italiano) (Irmãos Tunnatti).

14 horas — Inquirição (Mario
Ferraz).

11 1|2 horas — Depoimento pes-
aoal (J. Ribeiro Branco o Cia.).

2." Officio
14 horas — Justificação (Zo-

roastro do Mello).
3." Officio

9 horaa — Viatorla (Ângelo
Nlglio).

13 1|2 horas — Audiência extra-
ordinária (E. Bloch).

13 1|2 horas — Exame graphico
(Luiz Haehoret).

14 horas — Assembléa (Joaé
Auriechio).

14 horaa — Declaração (Arthur
Loron Salvo).

4.
14 horas

Mortari).
15 horas

Officio
2.a praça (José

;lo
ve-

carro-
resul-

Vistoria: (Municlpa-
lidade - Ângelo Milanese).

15 112 horaa — Vistoria (Muni-
cipalitíude - Hortencia Paixão).

5. Officio
13 horas — Inquirição (Mauri-

cio Guilherme).
14 horaa — Exame (Anglo Me-

xican - dr. Carlos M. Loite).
fi." Officio

13 1J2 horas — Examo (Luiz Ll-
bertutici - Modesto Saposito).

14 horas — Declaração (Fran-
cisco Fritelli - J. Paulo C. San-
tos).

14 112 horas — Arbitramento
(Luiz Libertucci - Modeato Supo-
sito).

7." Officio
13 112 horaa — Inquirição (Ro-

quo A. Marquoa - Cia. Pugllsi).
8." Officio

Nada deaignado.
9.". Officio

13 horaa — Depoimento (Luiz
Neves Moraes).

14 horaa — Depoimento (Anto-
nio do Vecchi).

10." Officio
13 horaa — Assembléa (Calfat

e Sciarreta).
13 1|2 horas — Inquirição (Fia-

vio Netto Costn).

11." Officio
14 horas — Diligencia (A. Sil-

vostre).
12. Officio

13 112 horas — Inquirição (Luiz
Mattcra).

14 1|2 horas — Inquirição (Car-
los Quintino Junior).' 15 horas — Inquirição (Vicente
Grecco).

ESCALA OOS OFFICIAES DE
JUSTIÇA

l.a vara — Alfredo Lorena.
2.a vara — José Miranda Fi-

gueiredo.
3.a vara — Donato Leasa.
¦l.a vara — Francisco do Mello.
S.a vara — João Pedro dc Souza
6.a vara — Augusto Bianchi.

FÓRUM CRIMINAL
i."

,P

Vara
Summarlos: — Euclydes Aquino

Costa, art. 303; Henrique Man-
cini, art. 331 n. 2 e 330 para-
grapho 4.o.

3.» Vara
Summarioa: — Salomão Syrio, ar-

tigo 303.
3." Vara

Summarlos: — Albino da Silva,

art. 304; Mario Rezende, art.
330 paragrapho 4.o; Antoniu
Corrêa, art. 297; Francisco
Russo, art. 303.

4." Vnra
Summarioa: — Waldemar Borges

o outros, art. 350; Euclydes
do Castro e outros, art. 303.

5. Vara
Nada designado.

um anno
lar grau medio, _. ... ,
Código Penal, por ter, no dia 12 de
novembro do anno pasaado cercadas
19 horaa e mola, na avenida Briga-
deiro Luiz Antonio, nesta capital,

guiando, completamente embriagado,
o auto-caminhão, chapa n. 14.669,
feito com que esso vehiculo fosse so

contra

chocar contra um outro de igual na
tureza, chapa n. 5.179, produzindo n.i

pesaoa de Franciaco Teixeira graves
ferimentos, que lhe oceasionaram a
morto. „ „

O mesmo magistrado condemnou o

réu Antonio Ribeiro, a cumprir n
nona do 0 mezes do priaao cellula.
I a pagar a multa do 5 % sobre o

valor das mercadorias, que so apro-

priára indobitamente, grau minimo
do art. 331 n. 2 combinado com 330,
s 40 do Código Penal, mercadorias
essas pertenoentos a José Peres, que,
apprcondidaa, íoram avaliadas em

7:680$000. «„¦«„
Julgamento» singulares — Em au-

diencia ordinária do dr. Paulo Ame-

miowE5GQycmmzffim
,'-:DÇ'*E.I^ÉÍR^D^©UÍÍ^
TRATAM EN

CAHIU DE UM TREM
Quando viajava hontem, ás 7

horas, num oomboio da Sorocaba-
na, cahiu' accidentalmente sobre o
leito da estrada, o chefo de trem
João Gomes de Godoy, com 49
annos de idade, residente na es-
tação da Barra Funda.

Godoy, quo bateu com a cabeça
sobre um dos trilhos, soffreu um
ferimento coutuso na região ocei-
pitai.

Do kilometro 18, onde so verl-
ficou o accidente, foi transporta-
do para o posto da Assistência,
onde recebeu os necessários cura-
tivos.

Dr. B. Itapema Alves
Medico operador — Kaios
ultra-violetas e diathermia

Res.: rua Jaguaribo, n.° 2.7
Telephone: 5-4706

Cona.: rua S. Bento, 29, sobr."
Tel.: 2-3034 — De 1 áa 3 hs.

O BUREAU INTERNACIO-
NAL DE TRABALHO E A

ARGENTINA
GENEBRA, 14 (H.) — Respon-

dendo hoje, na Conferência do Tra-
balho, a vários oradores que o pre-
cederam na tribuna, o sr. Albert
Thomas assegurou que o Bureau
Internacional do Trabalho recebe-
rá, de boa vontade, todas as sug-
gestões quo lhe forem apresenta-
das.

O sr. Thomas lamentou a ausen-
cia da Republica Argentina, ex-
primindo porém, a segurança, de
que muito em breve voltará a oc-
cupar o logar quo lhe está reser-
vado e terminou pudindo A Conte-
rencia que nno interrompa a sua

DR. CINTRA GORDINHO
Especialista daa moiestias do apparelho genito-urinario - Cl-
rureia em geral - Moiestias das senhoras - Tratamento moder-

no das hemorrholdas e das affecções da protasta.
Consultório: Bua 15 de Novembro, 34 - Tel. 2-5204 - Das 2 ás 4.

"CRITICA" DE RECIFE
RÉCIÍFÉ, li U-. B.) -- Amanha

i.rA inic'i'1» :: nublica^ao do ex-
emanario "Critiw", sob a direcção 1 acçao, perm.tlmdo assim & unida-

do er Clodcml.-o de Ollvaira. 1 do humana na justiça social.

16279 — Pirassununga — D. The-
roza Sanjul lana appellante o José
Gradinno de Oliveira'" appellado —
Rejeitaram a preliminar do não se
tomar conhecimento da appellação,
por votação unanimo, deram provi-
monto ú. appellação para annullar a
sentença, contra oa votoa doa sra.
minlstroa Polycarpo de Azevedo e
Godoy Sobrinho, que mandavam o
credor para aa vias ordinarlaa.

— Relatada pelo ar. ministro Po-
lycarpo do Azevedo:

18997 — Capital — O juizo ex-of-
ncio appellante o Carloa Augusto do
Oliveira appellado — Negaram pro-
vimento, por votação unanimo.

Embargos — Relatados pelo ar. ml-
nistro Godoy Sobrinho:

10251 — S. Manuel — Olivio Boi-
linetti ombargante o Franciaco Tc-
deaco embargado — Receberam oa
embargoa, contra oa votos do.s ara.
ministrou Godoy Sobrinho o Achillea
Ribeiro. Designado o sr. ministro Po-
lycarpo do Azevedo para redigir o
aceordam.

15034 — S. Pedro — Antonio Mo-
desto do Paula e outro embargantes
e João Gieor.do o outro embargados
— Rejeitaram os embargos, contra os
vptos dos ars. ministros Acbillos Ri-
beiro o Polycarpo de Azevedo.

14888 — Capital — M. A. MaluE
embargante e Banco Allemão Trans-
atlântico embargado —- Rejeitaram
os embargos, contra o voto do sr.
ministro Luiz Ayres, quo annullava
em parto o foito.

15369 — Capital — D. Josina do
Nascimento Amaral Coutinho e ou-
troa embargantes o embargados —
Rejeitaram ambos os embargos, con-
tra o voto do sr. ministro Luiz Ay-
res, que recebia 03 do fia. 331 e jul-
gava prcjudicad03 os dc fls. 338.

SECRETARIA
Secçâo Judiciaria

Auto» entradoa em 13;
"Haboas-corpua":
Presidonte Prudente — O juizo ex-

officio o Gervásio Tellea de Souza. .
I  Reourso crime — Guaratineuotà i

1.727, em vigor quando da abertura
da suecessão.

Deu-se, então, como rompido o tes-
tamento, pela apparlção do desceu-
dento, que o testador suppunha mor-
to e inefficazes so tornaram todas as
disposições.

A conseqüência seria proceder-se
ao inventario, como se testamento
não existisse, eis que o existente fô-
ra considerado nenhum.

E foi o que se dou, não obstante
oa esforços em contrario empregados
pela ora A.

O certo é quo o inventario ae con-
cluiu neasas condições polo juizo do
orphama.

Julgadoa varioa ao doram, confir-
mando-o, Inclusive da segunda ina-
tância.

Baatante, poia, esta consideração:
emquanto se" não der rescisão desses
julgados, pretensão alguma a A. po-
dera alimentar e trazer a juizo.

A "potltio hereditatia" compete
aquelle quo tem direito 6. herança,
om poder de terceiro.

Mas para legltimal-a, Isolada de
qualquer outra providencia legal, de
mister estar a herança cm poder
desso terceiro, sem julgado anterior
ou mediante julgado conquistado ,1
revelia da parte.

Seria então o caso do "res inter
alioa", para. de modo algum prejudi-
car o interessado.

Toda d|verBa, porém, é a hypothese
"sub judice".

A A. intervclu no Inventario, rccla-
mou no proceaso e interpoz recursos.

Ficou, asaim, pelo decidido.
Dos próprios termoa da inicial so

colligem essa intervenção o o propo-
alto de contrariar os julgados, com
pretender parto dos bens dados a
outrem."Depois de 30 ter travado gran-"de discussão, a propósito desse

"incidente, foi o assumpto obje-
"cto do apreciação, do Egrégio
"Tribunal, e este, pelo venerando
"aceordam transcripto no doe. nu-
"mero 2, mandara prosegulr 110
"Inventario requerido pela viuva".

Maia; — "teudo o testador disposto

3." VARA
Decisões proferidas pelo dr. Viccn-

to Mamede de Freitas Junior, juiz da
3 a vara civel o commercial:

homologando a proposta de concor-
data offerecida pelos fallidos Mario
Lucchesi o Cia., consistente no pa-
gamonto de 10 o|o a uns credores,
no praso do 6 e 12 mezes, visto ter
sido dita proposta approvada por
credores representando maioria legal
do créditos e não terem oa credores
dissidentes offerecido quaesquer em-
bargoa no praao da lei;

decretando a fallencia de Luiz
Matarazzo o Cia., commerciantes es-
tabelecidos neata capital 6. rua Fa-
dro Chico, 79, sendo nomeadoa ayn-
dicos os credores British Bank of
South America Ltd., Grandes M01-
nhos Gambá o G. de Clerq e Cia., o
designado o dia 17 do julho, ás 13
horas, para a primeira assembléa de
credores;

austentando em rocurao de aggra-
vo a docl3ão quo nâo admittiu na
fallencia do H. Fox Drumond, o cre-
dito do dr. Julio Ribeiro da Silva,
na importância do 150:0005000, pro-
vcnlontc dc multa contratual;

recebendo oa embargoa do tercei-
ro aenhor o poasuldor oppostoa por
Paulo Frederico na acção executiva
que Latoro e Irmãos movem contra
Manuel Torres.

4.* VARA
Decisão do dr. Haroldo B. Cordoi-

ro, juiz substituto com oxercicio na
4 a vara civel e commercial:

lulgando procedente a acçao por
accidente no trabalho que Sebastião
dos Santoa movo contra Mario Luc-
cheal e Cia., para condemnar a es-
tes ao pagamento da indemnização
e custas.

rico Passalacqua, juiz dc direito da
2 » vara criminal, foram aubmettidos
liontem, a julgamento stoS""^! oa
aeguintes réus: Jayme Baptista Pe-
reira, pronunciado como incurso nas

penas do art. 356 combinado com rfo7

do Código Penal, por ter, na madru-

gada de 31 do julho do 1928, pene-
trado, com emprego de chave falsa,
no prédio n. 88; da Avenida Paulista,

donde subtrahiu vários objecfoa por-
tencentoa a Glymme Griffith Wil-
llams, o avaliados em 2:534Ç1^0.
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SOCIEDADE DE MEDICINA
E CIRURGIA DE S. PAULO

Hoje, ás 20 horas a Sociedade
de Medicina e Cirurgia de São
Paulo, reunir-so-á em sessão ordi-
naria do mez.

Na hora do expediente continua-
rão abertas as discussões em tor-
no dos seguintes assumptos:

a) — "Vaccinàção anti-typhica";
b) — "Nota prévia sobre um no-

vo signal de derramo pleural".
Ordem do dia:
1) — Dr. F. Bayma — "Trata-

mento das toxi-infecções graves,
septicemias agudas e crônicas pela
transfusão de sangue immune".

2) — Dr. Marinho de Azevedo
— "Um caso do dystocia fetal por"bocio congênito".

3) — Dr. Eurico Branco Rlbeí-
ro (convidado) — "Um caso inte-
ressante de kisto ovariano".

4) — Drs. Fleury da Silveira
(convidado) e Borges Vieira —
"Substituição da reacção de Ros-
sermann pela reacção de Klain em
Saude Publica".

5) — Dr. Athayde Pereira —
"Demonstração urologica — (Pye-
lographia retrograda, pycnephrose.
Nephrectomia subcapsular de Fe-
doroff). Apresentação do doente".

6) — Dr. Antonio Bernardes de
Oliveira (convidado) — "Um caso
de hydrocephalia e spina bifida
(myelomeningocele), tratado pela
anastomoso pyelodural — (opera-
ção de Heile). Com apresentação
de doente".

AGGREDIDO POR UM CAR-
REGADOR

Hontem, pela manhã, Antônio
Fernandes, do 2Í) annos de idade,
portuguez, empregado o agencia-
dor do Hotel do Sul, á rua Couto
de Magalhães, 7 4, conversava na
Estação da Luz. com um senhor
que desembarcara e devia Ir para
o seu hotel, quando o carregador
203, que disputava a primazia da
indicação, o aggrediu a soccos.

Fernandes recebeu ferimeuto;
contusòs na região mentoldeana,
tendo sido medicado pela Assis-
tencia.

O aggressor evadiu-se.

PABA CABaLOE BARBA
; use-

¦v^- m
Água Figaro

Tlnlura ideal, inalterável
Conserva o brilho dos cabellos
: Pedidos á Toynaldo Alntunei

C. Tostai 1561--S. Paulo ,

SERVIÇO DE PASTORIZA-
ÇÃO NA PARAHYBA

PARAHYBA, 14 (A. B\ ) — A
Prefeitura desta capital, na lm-
possibilidade material de proce-
dor á tuberculonizaçã-o do gado
leiteiro quo abastece a cidade, re-
solveu organizar um serviço de
pastorização, abrindo concorren-
cia publica para o referido ser-
viço.

AS MULTAS DA INSPECTO-
RIA DE VEHICULOS

Infracçõea do dia 12

12 13 i-i BB —
72 80 91 287 —

498 803 931 1000 C.
1263 1378 1401 1392 -
156-1 1722 1884 1806 C.
1993 2013 2095 2157 -
2299 2586 2671 3911 C.
3431 C. 3584 2879 4940 —
4008 4650 5243 C. 5,109 C.
5560 5717 C. 6401 6387 -
6738 6939 7084 72«7 -
7296 7812 8187 8281! —
9100 9787 9124 9351 —

10213 — 10367 — 10329 — 10539 —
12902 — 13455 — 13785 — 14467 —

— 14924 — 14978 —

1LABORATÓRIO DE ANA-
LYSES CLINICAS !

do DR. I

Marcos Lindenberg
RUA XAVIER DE TOLEDO, 13

2." andar — appart.0 4

Fora dessas horas, attendem-se

chamados pelo telephone
7-3130

5.' VARA
Pelo dr. Junqueira Sobrinho, juiz

da 5.a vara civel o commercial fo-

ram proferidas as seguintes deci-
S°decretando 

a fallencia do Américo
Matarazzo, estabelecido nesta capi-
Si rua Josô Paulino, 203 e no-
meando ayndlcoa Grande» 

pinhos
Gambá, Antônio Motta o Cia, o I. R.
F. Matarazzo;

lulgando a execução de sentença

promovida pela Municipalidade de b.

Romeu Cavalcante, pronunciado co-
mo incurso nas penas dos arts. 3.r>6
e 357 combinado com 13 o 63 do Co-
digo Penal, por ter, na noito de 23
para 24 do março do corrente anno.
penetrado, por meio do arrombamen-
to, no forro do prédio n. 276, da avo-
nida S. João, com intenção de rou-
bar, nao tendo levado a effeito o
seu propósito, por circumstancias in-
dependentes da sua vontade;

Antonio Rangel Pestana, pronuncia-
do como incurso naa penas do art.
330, 5 4.» do Código Penal, por ter,
no dia 25 de fevereiro do corrento
anno, cerca daa 23 horaa, aubtrahldo
da rua Arthur Prado, um automóvel
marca "Chevrolet", pertencento a Jo-
s6 Sartl, c avaliado em 1:500$000.

Feitas, as accuaações pelo dr. Pe-
dro Rodrigues de Almeida, 2." promo-
tor publico interino, o as defesas,
pelo acadêmico Antonio de Noronha
Miragaia, foram os autos, finda a
audiência, conclusos ao m. juiz para
sentença.

5" VARA
Coiulcmiiaçilo — O dr. Mario de

Almeida Pires, Juiz dc direito da fi»
vara criminal, julgou procedente a
accusaçilo intentada contra o réu
Salvador Frederico, como incurao naB
penas do art. 390 do Código Penal,
para o fim de condemnal-o a pena
de quinze mozea dc reclusão na Co-
lonia Correcional do Estado, por ter
ficado provado ser o aceusado um
vadio incorriglvel.

ExccuçBos crlminacs — O dr. Joa-
quim Mamede da Silva, juiz do di-
reito da 1." vara criminal e execu-
ções, ordenou fosse expedido alvará
de soltura a favor do réu José Pau-
Uno Barbosa, quo hontem cumpriu
a penaa de doia annoa do priaão cellu-
lar, que lhe fôra imposta pelo Jury
da Comarca do Caçapava.

O T E_M P O
BOLETIM DO DIA 1 4 DE JUNHO DE 1920

OBSERVA-
TÓRIOS

Véspera Ul A's 9 horas, tempo legal

Temp.| Temp.j £ 3 o Temp.|Chuva | Estado
maxlm.|mlnlm.| 8 V \ do ar |em 21 b| do Céo

_ Moléstias venerens — syphilltcaa e das vias urlnarias —

DR. A. DE PAIVA LIMA
Faz o tratamento por, processo moderno das Impotenclas sexuaes,
conorrheus agudas e chronicas, prostatltes; e cura das hemor-
rhoidas por metnodo rápido e sem dôr. — Consultório: 1'raça
Ramos de Azevedo, 18, ao lado do tbeatro Municipal, das 8 ás 11

e das 13 ás 17 horaa.

S. Paulo (Obs.)
Agudos ....
Amparo. . . .
Avaré
Botucatu' .. . .
Bragança . . .
Brotas ....
Campinas . . .
Campos Jordão
Faxina . ..
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Iguape ....
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i-Phenom..
nas 24 hs.
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Choveu

Chuvsc.

Orvalho
Choveu

1
Orvalho

Orvalho
Chuvsc.

Choveu

Choveu

O TEMPO NA C\P1TAL (até 14 horas)
Temperatura máxima ... 21.0
Temperatura minima . .- ¦..-. 13.9
Temo. média de hontem ., ,., 16.7

Chuva em 24 horas . . •
Vento predominante — E.
Tempo geral — BOM.
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