
NTASMA QUE SE DESFAZ
RUBENS DO AMARAL

A ofensiva ditatorial, desfechada contra as nossas fronteiras dc
Minas, devia galvanizar a ditadura e aniquilar o animo dos paulistas,
levando-os a aceitar a pa/. que o inimigo ferozmente ditasse. O efeito
real, pnróm, foi justamente contrario: agora, mais do que nunca, o
ouliibrlsmo ha dc estar desesperançado de vencer a nossa força mill-
lar c a nossa retaguarda civil; agora, como jamais, S. Paulo está se-
ouro da vitoria, que nada, ninguem lhe arrebatará, om hipótese iilgu-
nin. Nossos olhares sc alongavam pela zona ümilrofç c nos nos mlcr-
rogávamos, apreensivos, sc teríamos elementos para resistir a uni ata-
ntie daquele lado. Afinal, veiu o ataque. Dctivcmo-lo. Rechassamo-lo.
Não demorará que a nossa contra-ofensiva sc desencadeie, naquela
como nas demais frentes. E assim verificámos, surpreendidos c orgu-
lliosòs, nós mesmos, a nossa vitalidade guerreira, que derrota o mi-
migò no vale do Paraíba, nas linhas do Parariapanema, ao longo do
rio Grande, c ainda sobeja para a admirável resistência dos numero-
sos setores da Mogiana. listamos, pois, hoje mais do que ontem, Iran-

quilos quanto ao nosso futuro, que forjamos dia a dia, tenazmente,

para a vitoria.
.

_ ditadura compreendeu, desde o primeiro momento, que prccl-
sava dc um triunfo imediato. Para isso, lançou-se em precipites cor-

rerlàs sobre o Tuncl, sobre Queluz, Arêas, S; José do Barreiro, Dana-

nal c Cunha. Para isso, veiu a marchas forçadas sobre Itararé c I -

beira. Para isso. ameaçou-nos cm Ounnhos, no Taboado c onde mais

nôde atirar as suas bordas contra as lindes paulistas. _ para isso,

afinal, martela uma outra grande frente, dc llapira a Mocoça. Inu il-

mente Dcsaslrosamcnle Por Ioda parte, as armas constitt.c.onalistas
defrontam os nretorianos da ditadura, os mantêm cm xeque c os gas-
tnm nos seus efetivos, nos seus recursos, nas suas reservas e, sobre-

lo no seu moral, que sc cansa c sc entibin c sc abale, na persegui-
.. de .im sucesso empre prometido para o dia seguinte c sempre'idiado 

nuo io sabe para quando mais. Afinal, hao dc eapae.lar-sc

ele .desde os seus generais até os seus infantes, de que marcham c

busca tle uma quimera inatingível, porque S. Paulo nao se quebra a

e monos so dobra, antes, parando os golpes que o visam, estrenuaniciilc
se prepara para o irresistível da sua reação.

Insistem novamente os arautos da ditadura nn propagação dc uma

caluniosa inverdade: S. Paulo ha meses que sc consagrava a tarefa

da .evolução, acumulando os recursos bélicos com que a 9 dc Julho
_ atirou á conquista da liberdade. Ha ai um grande e insuspeito cio-

.„ á nossa milagrosa improvisação. Mas ha, lambem uma menti

mu- é conciente. A essa invcncionicc, contrapomos o testemunho rio

Será 1 Góel Monteiro, que aqui comandava a Rcg.ao Militar c que,
m. sendo cego nem surdo, deveria ter visto os nossos preparativos
J Ouvido os seus rumores, se existissem ora das atrevidas, po as h-

tàtoriais. Mas, sc os acontecimentos nos forçaram a irrupção do mo-

_____ constitucionalista, sem mais elementos senão oi que o pro-

prio outubrismo aqui acumulara para esmagar os paul. Ias nos seus

anseio" de autonomia, nem por isso tenha ilusões a ditadura. Os pre-

Ja-ativos q.c náo fizemos, antes, estamos fazendo agora c com ele

havemos dc vencer, tão depressa o comando ordene a avançada final

c decisiva.

Não ha desfaleeimentos nem haja impaciencias. Alimentamos du-

ranto quasi dois meses o moloch da guerra, <,i.c devora ..n.n.çticspo

_e_e_a se dezenas dc milhares dc bocas, e por ai se avalie do esforço

Se dos resultados alcançados. Consequentemente, aval.c-se tam-

cm o.que vem sendo a progressão dos nossos recursos, que ja lano

ri kmia di aüura c que em breve a fulminarão tle assombro e dc

pSo, antes dc a esmagar nos embates em que .f.^.o^ovB^
o bem do Brasil, a hegemonia da nossa maquina militar, a rolar como

cilindrocompressores pela serra abaixo, rumo ao Rio de Jane.ro.

S50 PaSò _ ma usina circunscrita por unia cadeia dc ba.onctas. Ama-

_ . será um só grande quartel, abrigando em suas fronteiras o mais

_______. ficUo ,úc já sc bateu em terras do continente americano.

F míandò es a foiça violentamente sc expandir, numa terrível dcfla-

gVaTão? não ficará, .Ias muralhas inimigas que a cercam, mais do que

ruinas e escombros.

í
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São as melhores possíveis as noticias da madrugada de
hoje sobre a situação das tropas constitucionalistas na fren.
te dá Mogiana. O inimigo, que aí anuncia formidáveis vito-
rias apenas se infiltrou cm pontos que se achavam desguar-
necidos e nos quais estão sendo contra-atacados, recuando
sempre que uma ofensiva mais séria lhes bate as posições.

Num único setor, o de Eleuterio, havia ele conseguido
apreciável avanço, á custa dc arremetidas feitas com gran-
des massas, depois de largo preparo de artilharia. Mas jus-
tamente aí melhor se evidenciou a combatividade do Exerci-
to Constitucionalista, que, apoiado pela aviação, contra- ala-
cou de rijo, com os reforços recebidos, c retomou a quasi
totalidade do terreno perdido. O invasor está novamente

quasi no seu ponto de partida.
O inimigo, apanhado em cheio pela nossa reação, reti-

rou-se precipitadamente, deixando em nosso poder um forte
contingente dc prisioneiros, além de farto material bélico.
E não terá tido tempo de consolidar novas posições na sua
retaguarda, pois que a perseguição a ele movida pelas nos-
sas tropas prossegue enérgica e rápida.

p1I1_.7_1m
dos comunicados microfonicos da ditadura

TÓPICOS & COMENTÁRIOS
A decisão de vencer

Aflrmava-se, nos arraiais da ditadura,
que voluntariado paulista se apresen-
tara em massa, convencido de que a re-
volução, feita por vários Estados, seria
um simples passeio militar. Mas venf -

cando que a guerra seria longa e morti-
íera, arrefeceria o entusiasmo doa ra-

pazes.
No entanto, definida a situação, com-

provado o isolamento de S. Paulo e Ma-
to Grosso, mais ae engrossaram as tor-
rentes de voluntários, que acorreram em
maior numero aos postos de alistamen-
to ao verem que eram necessários es-
for.os e sacrifícios de vutlo superior aos
previstos a principio. E se alguma duvi-
da pudesse restar, no espirito dos nossos
inimigos, bastar-lhes-la ler os nossos jor-
nais. Depois de quasi dois meses dc lu-
ta renhida e sangrenta, diariamente se
vêem noticias da chegada de novos con-
tingentee do interior e da partida de
mais companhias, mais batalhões, mais
regimenos para as frentes de batalha.

E' a contra-prova da decisão com que
O povo paulista se lançou unanime á
conquista da liberdade, Nenhuma toa-
tralldade. Não ha manifestações de rua,
não ha discursos, não ha encenação. A
mocida.de deixa os seus lares, alista-se,
instruo-se e marcha, sem ruido mas com
firmeza, para as linhas do "front". Fi-
cam-lhe aqui os pais, as esposas, irmãs,
noivas, filhos, interesses, o futuro, tudo.
E vai. E luta. E morre ou vencerá!

E' a bravura conciente, fria e raciocina-
da, que dá aos paulistas uma. nova luz,
sem modificar os contornos gerais do
seu caráter, feito de vontade reconcen-
trada, silenciosa e inflexível. Com ela,
não nos arreciamos dos dias por vir. Se-
rão dias de triunfo e de gloria, para o
bem de S. Paulo e a grandeza do Brasil.

Jóias que queimam
Ernm as jóias, até julho de 1932, em

R. Paulo, como em toda parte do mun-
tio, um sinal de fortuna que dava aos
réus portadores uma certa superioridade
em relação ao comum dos mortais. Anéis
de grossos solitários, brincos que se iri-

savam fulgindo, cadeias de ouro e pia-
tina, barrétes, colarcs, pulseiras, adere-
ços de preço conferiam respeito aos do-
nos, anunciando que cies pertenciam^ á
classe dos privilegiados da sorte, que têm
dinheiro e podem ostentar ouro e pe
drarias.

De repente, uma inversão. As jóias
são hoje coisas que esconde quem não as
oferta para o bem de S. Paulo. Um
cavalheiro que traz no dedo a sua alian
ça, uma anel de bacharel ou qualquer
outro, é olhado nas reuniões, nos bondes,
nas ruas, de soslaio, com suspeição. Uma
senhora que ostente am fio de pérolas,
bichas, braccletes, desperta curiosidades
hostis. Nas casas, adornos de metais
preciosos aparecem como máculas.

Por que? Que fenômeno ocorreu, quo
assim transformou símbolos de riqueza
em motivos de desdom?

Nada mais do que isto: S. Paulo pe-
diu aos seus filhos que Jb.e dessem o ouro
que possuíam. Que o dessem — dado
Som nenhuma promessa de pagamento.
Como nunca se fez em parte alguma do
mundo.

E os paulistas, de nascimento ou de
adoção (que não mais se diferençam)
deram o seu ouro para o bem de S. Pau-
lo, com tanta generosidade, com tanta
alegria, com tanto entusiasmo, que pare-
cem faltosos aos seus próprios olhos os
que conservam as jotas em seu poder,
ocultando-as para que não as vejam...

lá não ha em S. Paulo, mesmo entre as almas mais crédulas, nin-

cuem que lifiiic credito aos comunicados micrpfonicos com que a di-

Sà. semeia mentiras Por todo o Brasil. Em todo o.casp^sertprc
vale a pena anotar, dia a dia, alguns dos seus carapcli.es. Por eles

melhor se avaliarão os demais.
Ontem a PRAX afirmou que S. Paulo sc debate entre a falta de

alimentação o os bônus quo ninguem quer aceitar. Os fiencros sao

lão escassos que só se obtêm dosados microscopicamentc. Nao lia mais

Pa° 
Ora" ainda hoje a Comissão dc Abastecimento publica a sua rc-

solução'de manter as tabelas dc preços fixados para os gêneros ali-
meníicios por ter verificado que ha abundância dc todos eles, nao sc

justificando qualquer alta. Por uu.ru lado, muitos artigosr,.que.hab-
tualmcntc exportávamos, existem agora cm quantidades maiores do que
normalmente, tendo assim baixado os seus preços. _ a ditadura a pro-
clamar que nos vence pela fome... „__,„„.?_?« n.

Quanto aos bônus, a verdade é que numerosas casas comciciais os

recebem com ágio sohrc o papel-mocda. Não é preciso mais _paia
atestar a sua plena aceitação, que é um dever de patriotismo ctimpii-

do, além -Io mais, com a segurança dc que sc trata de. ütulos muijo
mais garantidos tio que o dinheiro da ditadura, porque tem a icspon-

sabilidade direta do Ranço do Rrasil c tio governo do Estado e, sul)-
sidiariamente, a do governo da União, que é o maior acionista tlaquc-
lc instituto dc credito. ...

Felizmente para a causa constitucionalisla, sao desse caiioic os
comunicados da ditadura através das estações dc radio que ocupa mi-
lilarmcnte. Se não, a estas horas já o general Góes Monteiro lei ia ;<
chegado a Buenos Aires, á frente dos seus exércitos, ao passo que o
coronel Castilho dc Lima eslaria transpondo vitoriosamente o canal uo
Panamá..

A frente da Mogiana, muito subdividida e montanhosa,

presta-se á guerra de surpresa, como nenhuma outra, nos
seus desfiladeiros, que se sucedem uns aos outros, parale-
los ou cruzados, por centenas de quilômetros O Exercito
Constitucionalista, dotado de grande mobilidade, que o im-

migo não'tem, leva aí sensíveis vantagens, podendo acudir
com presteza a qualquer posição ameaçada, que as norüas
invasoras podem ocupar, mas não podem manter.

ALASTRA-SE COMO UM INCÊNDIO O LEVANTE GAÚCHO

Novas informações do Sul afirmam que o movimento
constitucionalista do Rio Grande do Sul se está a astrando

pelos pampas como um incêndio. O sr. Borges de Medeiros,

que no fim da sua vida se põe pessoalmente á frente dc um
levante armado, para honrar as tradições e os compromissos
da sua terra, conta já com forças bastantes para congregar
os elementos necessários a uma campanha vitoriosa.

No Rio de Janeiro faz-se constar que os contingentes da
Brigada Policial retirados da frente de Burí vão ser remeti-
dos para outras zonas de guerra, nas fronteiras de S. Paulo
e Minas Entretanto, o que é certo é que elas se retiram

para o Sul. O que não se sabe é se vão combater a insii!
reiçãõ constitucionalista ou engrossar as fileiras do sr. _ou-
o-cs de Medeiros na luta contra o sr. Flores da Cunha.
b ' 

As ultimas noticias captadas nesta Capital informam

que além das localidades ontem assinaladas, a insurreição
sc extendeu a Palomas e Porteirinha, estações vizinhas a

Santana do Livramento, bem como a Itaquí, que fica entre

Uruguaiana e S. Borja, na fronteira argentina.

A AÇÃO DO SR. BERNARDES EM MINAS

Continuam escassas as noticias de Minas. A retirada
da policia espirito-santense, que operava em Cunha e toi

embarcada em Parati, com destino ignorado, faz supor que
o Espirito Santo esteja exposto a uma invasão pelos insur-

retos da zona da Mata. Daí a volta do contingente policial

para Vitoria.

CHEGARA' AO RIO NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA
O NOYO EMBAIXADOR ITALIANO

Noticias da Itália informan que o novo embaixador italiano no Rio cie Ja-

neiro, sr. Roberto Cantalupo, chegou a Roma no dia 19 do mês passado, cie

regresso do Cairo, onde havia ido em visita de despedidas.
A colônia brasileira domiciliada na capital da Itália ofereceu àquele 

^P^
mata uma recepção no consulado nacional, comparecendo grande numero ae pa
tricios nossos residentes e que se achavam em visita ao paiz am go.

O embaixador Cantalupo embarcou para o Rio no dia 25, a bordo do _ uino ,

que chegará ao Rio no próximo dia 6,'W^^^^^m
Instituto de Assistência aos

Órfãos da Revolução

Por intermédio do ar. dr. Prancls-
co Monlevade, superintendente da
Estrada de Ferro Sorocabana, foi
ontem entregue ao presidente do
Conselho Organizador do I. A. O. R.,
sr. dr. Carlos de Sousa Nazaré, a
Importância de 62:539.300, produto
do desconto de um dia de ordenado
do mês de julho a cada um dos em-

pregados daquela Estrada.

JANGÜLO MINEIRO AO LADO DE
SÃO PAULO E DE MATO GROSSO

Do "Dtario Nacional" de anteontem!
"Informações procedentes de Mina* Gerais, chegada, ontem, a esta Capital,

localizam sério movimento armado, em prol da causa constitucionalista, em Ube-

raba".
Dô mesmo .ornai, em sua edição de hoje.
"Comunicações chegadas a esta capital, afirmam que Uberaba, onde se manl-

festou um surto revolucionário, em prol do Constitucionalismo, tendo em seu

próprio bispo frei Luiz SanfAna, um dos chefee, está lutando contra forças en-

viadas pela ditadura.
Afirma-se que em outras ci_&_es do triângulo mjnejro, efi.tap se reatando

is__í_.im<3iito8 __.o _aa_ft
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DOIS OFICIAIS DA MARINHA E UM ENGENHEIRO
ADEREM A' NOSSA CAUSA

_ssí_____ê____
nossa nobre causa.. matado Mineiro, c, exhaustos, atingiram

__________ss_fH_rrJ5;__.____. __
onde relataram a sua °díssé% h"oicpa * 

^ÇSjvar cunha o 1.' tenente do Re-

_____j°j_s»rS . __ss sstf. .. _. «a-
Saraiva. __t.m mesmo para Ribeirão Preto, onde

OFICIAL DA BRIGADA "MINAS GERAIS"

_ - )__:___.__. T_ora 0__.____t_r í

Realiazr-se-á na próxima segunda feira

^^^_Kaii»Cí^_*S£_.
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. do corrente, no Teatro Municipal, es-
5pèS_l_ente 

cedido pelo Prefeito dr

Gofrcdo da Silva Teles, a instalação ofl

____ Brigada "Minas Gerais' que po

autorização do comandante em che e das

Focas Constitucionalista*, general Ber-

íoldo Klinger, vem de ser organizada em

S 
A^oíenidade, a que deverão compare-

ce. _ elementos mala representativos da

oÕlèttvidade mineira desta capital e do

e lor. será presidida pelo dr. Dja ma

Pinheiro Chagas, que, dias após a lnu-

pSo do movimento libertador da nossa

_ tria, para aqui se transportou afim

Se com o seu largo prestigio, confirmar

o absoluto apoio de Minas á causa que
a 9 de julho pôs em armas S. Paulo e

Mato Grosso.
Emprestando maior Imponência ao

acontecimento que terá por sede o Tea-

tro Municipal, deverão falar vários ora-
dores atualmente nesta capital, entre
mineiros e paulistas, bem como figuras
de destaque de outros Estados.

O "Massilia" não tocará
em Santos

Devido a dificuldades surgidas com

referencia á entrada do vapor "Massilia"

no porto de Santos, a agencia, não de-

sejando expor a perigos os passageiros,
transportando-os em lanchas até á entra-
da da barra, resolveu suspender a vinda
daquele transatlântico marcada para
hoje.

A persistirem tais motivos e dificul-
dades, é provável que não mais façam
escalas por Santos os vapores da linha
sul-americana.

Serão convidados para assistir a gran-
dlosá manifestação de fé civica dos fi-

lhos de Minas s. exa. o governador do

Estado, dr. Pedro de Toledo, os chefee
supremos do comando militar generais
Bertoldo Klinger e Isidoro Dias Lopes,

o secretariado do governo e demais altas
autoridades.

ALISTAMENTO
Prossegue com o maior entusiasmos

alistamento dos voluntários que deverão
constituir a Brigada dé "Minas Gerais",
calculando-se já, pelo numero dos inseri-
tos, que a contribuição dos mineiros desta
capital e do Interior, para a vitoria da
nossa causa, eatisfará plenamente o pro-
posito de quantos se empenham em tor-
na-la real.

Aos postos de alistamento do Interior,
a afluência auspiciosa vem sendo o mes-
mo sucedendo relativamente ao Escrito-
rio Central, que funciona no largo da Se,
83, salas 1, 2, 3 . e 5 telefone 2-6247.

BATALHÃO "UBERABA"

Em especial homenagem ao Triângulo
Mineiro que desde os primeiros dias do
movimento constitucionalista, vem e\d«
denciando, por todos os meios ao seu al.
cance, a unanime repulsa de suas po-
pulações ás forças ditatoriais que ali
operam, ficou assentado que o prime ro
contingente da Brigada "Minas Gerais
a entrar em combate será o Batalhão
"Uberaba" cidade essa considerada, sob
todos os aspétos a capital daquela rica
região mineira.

Os visíveis esforços dos voluntários
do Triângulo no sentido dc transpor as
nossas fronteiraB, para reunir-se aos seus
irmãos de ideal, sofrerão, sem duvida,
agora, um impulso capaz de inutilizar
todas as tentativa* das forças, ditatçr
riais.
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Crônica Social
Aniversários

I*iMmm uno» hojsi
Senhoras :
d. Jaclnta. d« Castro Lima, eeposa do sr.

Saturnino Lima;
d. Diva Florínrla Gonçalves, esposa do sr.

Heitor Gonçalves:
d. Antonia. Asolld Masseran, eBpnsa do sr.

Florlano Peixntn Masserarij
d. Maria Brandão Duprat, esposa do sr.

Alfredo Duprat Filho;
d. Jandira dos Santos, esposa do sr, A.

Ferreira dos Santos;
d. Laura D. Cerf, esposa do sr. Carlos Cerf;
d. Maria C. Colombo, viuva do sr. Ângelo

Colombo;
d, Eugenia Fagundes, esposa do rei, Hcn-

rique Fagundes: e
d. Guilhnrmina Fragoso, esposa do sr. Ulis-

se» Fragoso,
Senhores:
Juvenal do Amaral;
Aníbal Pinto Nobre;
Manuel Pinheiro dos Santos;
Guilherme Fonseca-,
Dagoberto ds. Oliveira Go*s:
José Maria de Andrade Coelho:
Giítào da. Costa Andrade;
Pjalma ds Oliveira Silva;
Paulo da Costa Carvalho;
dr. Artur Fajardo;
Rafael d« Araújo Rlheiro Júnior;
Florlano Guarani:
Herman H. da Silva: e
Carlos Cerf.
Ssnhoritas :
Renata, filha do sr. .ToAo Amato;
Vanda. filha do sr. CesarP Leito:
Euridlof, filha do sr. Carlos Bran<*o de

Araújo:
Lourdcs. filha do eel. Crlstovam Luz;
Ester, filha do sr. Lamclra de Andrade;
.Adelina Ribeiro; e
Benedita Ferreira de Castro,
Jovens :
Hilda, filha do sr. Nllò Ramos Horta:
Clara, filha do sr. Paulo Egldio dc Car-

ralho:
Ivone, filha do sr. Luiz Sanglovahlj
Américo Amoroso, filho do sr. Tomaz Amo-

roso;
Nelson, filho do sr. JoAo Dias; e
Armando, filho do sr. José Scarzafava,

RAniDTFLEFONIA
HOMENAGEM AO CLERO

Hoje, das 21 ás 23 horas, a PRAR
prestará uma homenagem ao clero de S.
Paulo, pela atuação no movimento
constitucionalista, devendo falar cm no-
me da Record o dr. Faulo Setúbal.

Falarão ainda os representantes do
Olcro, mostrando o apoio que deram ao
movimento constitucional. São eles; mon-
senhor dr. Martins Ladeira, conego dr.
Francisco Pastos, padre Leopoldo Aires
e padre Nery. Serão lidas ainda ao mi-
erofone da PRAR as palavras dc nove
bippos, escritas especialmente para este
programa.

AS inRAniACor.fi DE HOJE
DA r.R.A.F,.

Das II,sn as i:.3n — Programa d« discos.
Das 1* as 17 — Programa de discos.
Das 1!> .1? 20 — Programa de discos —

Esplanada Hotel.
; Daa 20 Aa 21 — Jazz hand — Orquestra

( — Jaz*j hand.
Das 21 ás 22 — Orquestra — Jaxz band

— Orquestra.
Das 22 As 2,1 — Hora Radio Jornal.
Das 23 As 24 — Jazz band — Orquestra.

Da P.R.A.R.
Das 13 As 14 horas — Boletim n. 1.
Das .16 As 18 — Boletim n. 2.
Das lfi.-ia A? 21 — A serviço das atitorl-

dades e pela causa de S. Paulo e do Brasil.
Das 21 ás 23 -- A atuação do clero de S.

Faulo no movimento ronstitucionalista.
Das 23 ás 24 — Noticias diversas.
Das 2 As \ da manhã — Noticias diversas.«,

Festival artístico
Realizar-se-á amanhã, 3, ás 16 horas,

no Teatro Santana, um grande festival
artístico, organizado pela professora do
Conservatório, senhorita Maria José de
Aquino, em beneficio da causa constitu-
cionalista.

O programa organiazdo para esse
festival é muito atraente. Consta dc
cantos, musicas e dcclamaçáo. Nele to-
mam parte os principais artistas desta
capital.

O produto dessa festa de arte ae des-
tlnará — metade para a causa constitu-
cionalista e metade para a obra de pro-
teção os órfãos dos combatentes.

Falara, o dr. César Salgado.

O senhor é leitor habitual do'CORREIO DE S. PAULO" ?
Faça-nos nm obséquio:

Recomende-o aos seuB amigos

A INDUSTRIA PAULISTA REALIZA GRANDES PROGRESSOS
NA FABRICAÇÃO DE CAPACETES

FOI MELHORADO POR TRÊS VEZES O MODELO
REDUZIU.SE DE 15$000 PARA

Comunica-nos a Associação Comer-
ciai de S, Paulo:

"O Departamento do Capacete do Aço
julga de interesse divulgar algumas no-
tas a respeito da fabricação desta ofi-
ciente proteção quo o povo paulista es-
tá oferecendo aos soldados constltuclo-
na listas.

Os primeiros capacetes fabricados cm
S. Paulo foram produzidos, cm fins de
julho ultimo, pela Companhia Paulista
de Louça Esmaltada, por sua própria
iniciativa, tendo sido doados 300, por
aquela empresa, ao l.o batalhão da Liga
de Defesa Paulista e cerca dc 50 dlstrl-
buidos avulsnmcntc entre vários solda-
dor: da lei,

Também a Fabrica dc Ferro Esmalta-
da "Silex" estudou, Igualmente por inl-
ciativa própria, a fabricação dc capace-
tes, para a qual desde logo se apare-
lhou.

Verificada a possibilidade do fabrico
desta proteção em S. Paulo, tanto a
Força Publica, como o Exercito e o M.

M. D. C. fizeram Imediatamente as pri-
mclras encomendas de capacetes áa
duas fabricas citadas, que quarenta e
oito horas depois começaram a fazer as
entregas, trabalhando dia e noite.

Fundnndo-ec nessa ocasião o Dcparta-
mento do Capacete de Aço, esto logo
encampou tais encomendas e abriu con-
correncia publica para o aviamento de
novos pedidos. Apresentaram-se a essa
concorrência, além de muitos outros in-

! dustrlals, as Industrias Reunidas Mar-
' 

tina Ferreira, que se propuzoram a fa-
I bricar os capacetes gratuitamente, forne-
i cendo a Associação Comercial do S. Pau-

j lo apenas as chapas do aço e a pintura,
ns carneiras e a embalagem dos capace-
tes. Por outro lado, numa das fabricas
de carneiras, os operários se prontifi-
caram a fornecer do graça a metade do

seu trabalho para que o custo doe capa-

cetes fosse reduzido. Igualmente, a Ser-
l raria Aliança está fornecendo as caixas

I para o «condicionamento dos capacetes

0 PAGAMENTO DE IMPOSTOS ÂO ESTADO
Um oficio da Protetora Imobiliária ao secretario da Fazenda

Ao dr. Paulo de Morais Barros. .secretario
da Fazenda, a Protetora Imobiliária dirigiu,
em data de 31 de agosto p. p„ o seguinte
ofirio;"O governo do Estado dc S. Paulo, por
decreto n. 5.62-1, de li do agosto corrente,
suspendeu a exigibilidade dos compromissos
civis e comerciais, n se. assim procedeu não
foi eom o objetivo dc prejudicar aos que II-
vossom créditos a receber c de beneficinr
injustamente aos que tivessem obrigações a
cumprir, mas sim porque reconhece a Im-
possibilidade em que todos se encontram
dc satlsfazô-los,

Nilo se compreende, entretanto, que assim
reconhecida essa Impossibilidade para cum-
prlmonto dc todas ns obrigações civis e co-
marciais, não se reconheça outro tanto re-
latlvamonte nos impostos devidos ao Estado.

Nem se diga que este pagamento se impõe
ainda que com sncrificios para o conlrlbuin-
te, afim de auxiliar os poderes públicos nes-
te momento tormentoso para a vida do Ks-
tado, já que nio tem faltado Inequívocas
demonstrações ric quo o povo de Silo Paulo
tudo fará — no que estiver em suas forças

e em sen alcance — para coopernr com os
seus governantes, pois que silo elos os go-
vernnntcs ditados pela sua vontade soberana
e exclusivamente pela sua vontade.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da
impossibilidade dn satisfazer os compromls-
sos para com o Estado, na certeza dc que,
assim procedendo, não só se faz justiça, mas
lambem nada se perderá da arrecadação pos-
slvel, pois, quem puder satifazí-ios, não dei-
xará de cumprir o seu dever dn cidadão,
acorrendo prontamente cm socorro dos co-
fres públicos.

A' vista do quanto acabam dc expor, os
proprietários dc Pão Paulo, aqui represen-
tados pela "Protetora Imobiliária", — associa-
ção representativa dos proprietários de São
Paulo, com sedo á rua Voneeslau Brnz. 22,
5." andar — sugerem a v. exa. a renovação
de uma medida tantas vezes até hoje efeti-
varia, isto é, seja suspensa a aplicação do
acréscimos a multas no Imposto Predial e
Taxa rie Esgotos, continuando, entretanto,
abertos os cofres estaduais a todos os que
se acharem em condições do efetuar esses
pagamentos".

CORRESPONDÊNCIA MILITAR RETIDA NO M. M. D. C.

Na Posta Restante deste Correio Ml-
lltar, á rua da Quitanda n. 10, existe
correspondência retida para as seguintes
pessoas:

A. Silva, Abdias Maracajá, Abel Ma-
chado Barros, Alberto e Geraldo, Amélia
Pereira, Antônio Teixeira, Antônio Alves,
Antônio Jacinto, Antônio Moreira, Anto-
nio Ballivo, Antônio Taconelli, Antônio
Pinheiro Júnior, Antônio Soares, Anto-
nio Custodio, Angelina Orlando, Ana
Bernardes (2), Ana Gerada das Dores.
Ana Sckcapgpobla, Arlindo da Rocha
Ventura, Armando Morais, Arlstides
Monteiro de Carvalho e Silva, Benedita
Domingos Silva, Benedita Ricardina dc
Jesus, Benedita Muzzio, Benedito Anto-
nio Silva, Benedito Garcia, Benedito de
Araújo Brandão, Betie Levy, Berto Ju-
sêppe, Belegarde (de seu filho Chico);
Belmlro Andrade, Carlos Gonzalez, Car-
los dc Abreu, Caetano Ramelo, Carmen
Silva, Célia do Araújo, Cláudio do Mo-
rais, Cícero Magalhães d. Dama, Dionl-
sia Coraulo, Dolores Martins, Dolores
Almeida, Durval Pupo, Durvalino A.
de Oliveira, Durvalino Oliveira Novais,
Dudu' (para sua mãe); Elsa Sauer Caum,
Edurvige Demczi, Elza dc A2cvedo Cor-
rêa, Emilia Fulanete, Eugênio P. Clemen-
te, Ernesto Bergami Atulio, Fábio Gar-
cia Oralm, Florisbela Pereira, Francisco
Lemos de Carvalho, Francisco Alves
dos Santos, Francisco J. Longo Gaspar
(Bar Oceano Ernesto Cóss); Genesio
(do amigo Fiavio), Cerlenina Oseiia, Ge-
raldo Moreira, Guimar Silva, Haydéc (de
Bctinho); Heitor Costa, Hugo Miolo, Igi-
dio Polachine, Irene dos Santos, Irobussa
Rocha, Irmão Maria José, Jandyra
de Brito, Jesulna Ramos da Costa,

José Fernandes Marinheiro, José de
Oliveira Fernandes, José Mendes de 011-
veira (a[c. Francisco Lisboa), José Do-
mingues Justino Leite, José Maria Go-

AS DIVERSÕES DE HOJE
Os filmes em exibição

ALHAMRRA — "Inocentes dc Paris".
ASTURIAS — "Silencio" e "0 homem da nota".
AVENIDA — "0 condenado" c "Deusa africana".
BOM RETIRO — "Tragédia americana" e "21 horas".
BRÁZ-P0L1TEAMA - "0 peso do ódio".
CAMBUGI' — "Aventuras dc D. Juan" e "Mundo dc amor".
CAPITÓLIO — "Testemunha oculta? e "Amores da Mciá-Noité".
COLISEU — "Sooky" e "0 príncipe dos águias".
ESPERIA — "Fugindo ao cativeiro" e "Noiva do regimento".
MA FALI) A — "Lei e Ordem" c "Inocência que acusa".
MODERNO — "Canção apaixonada" e "0 campeão dc futebol".

Sala vermelha: "No palco da vida" e "Dr. Karlov".
Sala azul: "Unidos venceremos" c, no palco, Batista Jr.- "0 pecado dc Madelon Claudct" e "Inocência que

ODEON
ODEON —
OLÍMPIA ¦

acusa".
PARAÍSO — "Aliança dc amor" e "Percorrendo a Europa".
PARAMOUNT — "Luzes dc Buenos Aires" c "0 chamado acusador".
PARATODOS — "Alvorada do amor" e "Asa partida".
PEDRO 11 — "0 seguro do amor" e "Formação da culpa",
ROSÁRIO -- "Tradcr Iiorn" c "A outra encrenca".
SANTA CECÍLIA — "Tardes de outono" e "A volta dc Tom".
SANTA HELENA — "Soldado sedutor" e "Cisco Kid".
S. RENTO — "Sua ullima defesa" e "Nas linhas do dever".
S. JOSÉ' — "Um senhor mundano" c "Aloha".
S, PAULO — "Os novos ricos" c "Parada noturna".
S. PEDRO — "Quando o Coração quer" e "0 primeiro amor".

e "Bazar dos Sonhos", pela Companhia
"Nau Catrineta", pela Cia. de Revistas

pela Cia. Lírica Nacional.

COLOMBO — "Sensitiva"
Permanente.

CAS1N0 ANTÁRTICA -
Maria das Neves-Carlòs Leal.

SANTANA — "Travinta",

Nos teatros
COLOMBO — "Bazar dos Sonhos" e "Amor venceu" ,pela Compa-

nhia Permanente.
CAS1N0 ANTÁRTICA — "Nau calarineta". pela Cia. de Revista

Maria das Neves-Carlos Leal.
Diversos

CIRCO Irmãos Queirolo, á avenida Slo João, 102.

mes dc Gouvêa, José Sampaio (a|c. Fer-
nando Ferraz de Arruda), José Leite

Carvalhais, Joven Jeca, João Rebouçafl
Nogueira, João Antônio Corrêa, Joaquim
Fernandes, Joaquim Maria, Joaquim
Santos, Joaquim Heleno, Joaquim Alves,
Joséfina Lima, Joséfina Marques, Jovcli-
na Francisca Barbosa, Jorge Corte Real,
Julla dc Oliveira, Julia Arcas, Julia Pel-

jido, Júlio Jorge, Júlio Carneiro e Bra-

ga, Lídia Angeramls (2), Maria Silva
Viena, Maria do Carmo Sucno, Maria de
Oliveira, Maria Rosa, Maria Riando, Ma-
ria José doa Santos, Maria de S. Branca.
Maria Oliveira da Silva, Mario Tavares,
Mario Barbosa, Manoel Leite Amorim,
Manoel Gomes Jardim, Marta Sander.
Martins Genario, Matilde da Silva Mon-
tonegro, Marciana Leite, Najar Chada.
Nestor Aijeres, Odacio Martins, Olga
Nioanor Aijeres, Odacio Martins, Olgu
Cosenga, Olifo Garcia, Onofre ou Elisa-
rio Dias Amaral Rocha, Osvaldo (para
sua mãe), Oscar F. Colaço, Oscar F. Ne-
ves, Paullno Fernandes, Patrocínio Xa-
vier (a|c. Agenor Pereira Pinto), Pascoal
Gorvesano, Pctronilha Alves dos Santos,
Popone Nanl, Pedro Raposeiro, Raimun-
do Barbosa Lima, Raul Esteia, R. Calvo
(H), Renome Garcia Ribeiro, Rogério
Roberto, Rozaria (Avenida Celso Gar-
cia), Roque VignatI, Salvador Francis-
co, Sebastiana Olivia Soares, Sebastião
Alves dc Godói, Sebastião Silva (2), Tar-

quinho M. do Santo, Terczinha de Jesus
Silva, Tio Gonçalves Leite, Urbcllo Alfe,
Ubirajara Almcira Seane (2), Urbano
Sampaio Góes, Willam Emersom, Vicente
(do amigo Palbo), Vicente Martins, Ver-
calce, Valdemar Ribeiro dos Santos (2)),

Na mesma Posta Restante deste Cor-
reio Militar acham-se volumes para as
seguintes pessoas: Pedro Ncgreiros, Joa-
qulm Andrade, Elpidio Augusto Konlg-
kame e Tarqulno Geraldl. » .,
Ha I63.765 propriedades

agrícolas em São Paulo
"São Paulo está enveredando rápida-

mente para o sistema da pequena pro-
priedade agrícola. E\ ao mesmo tem-
po, uma conseqüência de nosso pro-
gresso c uma conquista de nossa inlc-
ligencia. Com a pequena propriedade,
promove-se automaticamente o maior
aproveitamento das terras e a forma-
ção de inúmeras pequenas fortunas, dc
benéfica influencia para o bem estar
geral da população,

Segundo dados fornecidos pela Di-
retoria de Estatistica, Industria c Co-
mercio, da Secretaria da Agricultura,
á Comissão de Produção Agrícola, de
1G3.7Ü5 propriedades rcccnscadas no
Estado dc São Paulo, apenas 461 eram
de mais de mil alqueires, existindo, em
compensação, 85.287 propriedades de
menos dc 10 alqueires dc terra. No to-
tal das propriedades recenseadas, as
dc mais de mil alqueires representam
apenas 0,2 por cento e as de menos
de 10 alqueires 52 por cento.

Possue também o Estado 3Ü.841 pro-
priedades dc 10 a 25 alqueires, o querepresenta 23,7 por cento; 19.714 de
25 a 50 alqueires, o que representa 12
por cento; 10.316 de 50 a 100 alquei-
res, o que representa 6,2 por cenlo; e
6.179 propriedades até 250 alqueires,
2,077 até 500 alqueires e 890 alé mil
alqueires, números que representam,
respetivamente, 3.7 por cento, 1,2 porcento e 0,5 por cento sobre o numero
total de propriedades agrícolas exis-
lentes em São Paulo.."

ADOTADO, E O CUSTO
8$Z00

a prego Inferior ao do custo da madeira
empregada nessas caixas.

A mesma boa vontade foi aliás encon-
trada da parte de todos os demais In-
dustriais que estão participando dos tra-
balhos de fabricação dou capacetes. Não
só esses Industriais concorrem generosa-
mente, bem como os seus operários, para
a subscrição popular aborta pela Asso-
ciação Comercial, como conseguiram re-
duzlr progressivamente o preço dos c.a-
pacotes, exclusive carneira, de 11$500 e
!)?800, preços iniciais, para 6J00O. Inclusl-
vo a carneira, os preço, desceram dc rs.
18$500, 14$, 13$300 e 12$ para 10$700. E'
de notar que os dois tipos de carneira
adotados a principio custavam respetiva-
monte 4$200 e 2$500 e que o tipo atual-
mente usado custava do inicio 9$000, pos-
snndo depois a custar 7$300 e atualmente
•1S700. tendo sido 0 barateamento obtido,
não só cm virtude de progressos verifi-
cados na fabricação e de utilização de
material mais econômico, mas também
porque uma grande fabrica está fazendo
o fornecimento pel0 custo de produção.

Os capacetes fabricados pelas Indus-
trlas Reunidas Martins Ferreira ficaçn
om cerca de 3$500 sem carneira (matéria
prima, pintura e embalagem) ou sejam
8$200 com carneira.

Tendo sido primitivamente pevisto Uiu
preço médio de 15$000 por capacete, veri-
flcou-se um excesso ae recursos que o
Departamento do Capacete de Aço deli-
borou aplicar, de acordo com a diretoria
da Associação Comercial de S. Paulo e
com o Quartel General Constitucionalista.
na aquisiçção de outros utensílios úteis
á defesa, segurança e conforto do soldado,
os quais já estão sendo fornecidos aos
milhares para todas as tropas em ope-
rações.

Interessante também é assinalar o pro-
gresso verificado no curto prazo de um
mês, não só na produção intensiva dos
capacetes o que concorreu muito para a
redução do seu custo, mas também no
próprio tipo fabricado. O modelo hoje
adotado já é o terceiro, apresentando
aperfeiçoamentos notáveis a todos os res-
peitos sobre os que sairam das fabricas
ha trintas dias apenas.

Esta rápida evolução de uma industria
que foi Improvisada de um momento para
outro, e á qual as nossas fabricas nunca
cogitaram de se dedicar, é um fato que
merece ficar registado como uma das
muitas manifestações de rara eficiência,
de que S. Paulo está sendo tão fértil
neste momento."

SECÇÃO DE QUIR0MANC

95.347 Capacetes de Aço
Na subscrição aberta, pela As-

sociação Comercial de S. Paulo
para a compra de capacete de
aço, foram subscritos ontem mais
12;064$200. O total dos recebi-
mentos efetuados desde o inicio
da campanha ficou elevado a . .
1.430:210$000, correspondentes a
95.347 capacetes, á razão dc lõ?
cada um.

A contribuição da Herd
Book Caracú

A Associação do Herd Book Caracu'
como já tivemos ocasião de noticiar,
vem desde o inicio do movimento cons-
titucionalista trabalhando incessantemen-
te na obtenção gratuita de gado e outros
donativos para as tropas em operação.

Nessa tarefa tem sido secundada por
grande numero de criadores e Invernis-
tas e quasl toda a população rural do
Estado. Grande é já a copia de remessas
feitas diretamente, ou por intermédio das
Prefeituras, ao Serviço de Abastecimen-
to ás Tropas.

Essa Associação plenamente autoriza-
da pelo M. M. D. C. e pelo Sorviço
de Abastecimento, para continuar nessa
missão, vem lembrar, apesar de existir
algum estoque de carne nas câmaras frl-
gorificas da Continental, aos srs. criado-
res e invernistas a conveniência de
manter em estoque rezes vivas em dife-
rentes pontos do Estado, para atender
aos pedidos de bois em pé, em todos oe
setores da luta.

Será, por isso, oportuno que não só
as pessoas que já fcontrlbuiram com
grandes e valiosos donativos, ou mes-
mo outras que o queiram fazer pela pri-
meira vez, se dirijam á comissão abai-
xo mencionada:

Na zona da Mogiana, de Campinas a
Mocóca, aos srs. dr, Clovis S. de Camar-
go e Agostinho Morais. Em Ribeirão
Preto e Jardinopolis, aos srs. Humerto P
Lima e Cândido de S. P. Lima. Em Or-
landia, S. Joaquim e Guaira, aos srs. Ma-
rio Dinlz Junqueira e Sebastião de Al-
meida Prado. Na Paulista, ao sr, José
Franco de Camargo, em S. Carlos;; aos
srs. Saulo Junqueira Franco, José Joa-
quim Franco e Vespaslano Junqueira
Franco do Camargo, em S, Carlos, aos
toe, Na zona da São Paulo-Goiaz, ao
sr. Aureliano J. Franco, em Monte Azul
e Clovis J. Franco, em Olímpia. Na No-
roeste, ao sr, José de Rezende Meireles,
em Pirajuí e João Braulio Junqueira de
Andrade, om Lins, Em outros lugares
por Intermédio das Prefeitura*. Para
quaisquer outras Informações, oa lnto-
reseados deverão se dirigir ao sr. Gabriel
Jorge Franco, avenida Angélica, 161 ou
ao sr. Renato Junqueira Neto, alameda
Eugênio do Lima, 52.

Dr. Hamilton Gonçalves
Parto» —• Vias urinaria» e Cirurgias
Abdominal e Plástica — Dos hospitaes da
Europa. Prédio Martlnelli, 10.o andar,
tel. 2-4747, apt. 1026. Doa 9 ás 12 e das
15 ás 18 hs. — Grátis daa 0 ás 11 hora».

DE. A. M0A0YR REIMAO
MOLÉSTIAS INTERNAS

Cena.: R. Banjimln Conatant, 39, du
4 áa 6 - Tel. 3-6287

Re*.: R. Humberto I, 17 - Têl. 7-Í744— Slo Paulo —

Para obterem resposta ás suas cônsul-
tas, os nossos leitores deverão preencher

o seguinte:
1) — Enviar a copia das linhas da

mão eaquerda, o que se consegue com-
primlndo uma folha de papel carbono
sobro a palma da mão e em seguida pro-
cedendo-ae á mesma operação numa fo-
lha de papel branco, Uso e fino, copia
que podo também sêr obtida por melo de
uma almofada em carimbo.

2) — Na folha em que vier a copia,
deve o leitor consulente escrever, do pro-
prlo punho, a quantidade exata de letras
do seu nome de batismo, bem assim a
data completa de seu nascimento, o •••
xo e o estado civil.

3) — O endereço do consulente deve-
rá ser enviado, sob reserva, vindo ao mes-
mo tempo um pseudônimo para resposta.

4) — Toda correspondência deverá tra-
zer, no sobrescrito, a Indicação de "Seo-

ção de Quiromancia".
RESPOSTAS

JUCÁ TROM.BONE. — (Capital) — Ho-
mom de pouca sorte « de saude um pouco
delicada. Terá aue lutar bastante para ai-
rançar êxito, e alcançará, com a condição de
nio desanimar. Será fellr. no matrimônio e
viverá ató aos 66 anos mais nu menos.

VENUS. — (Capital) — Terá mocldada
multo perturbada e sofrerá bastante até. aoa
30 anos. Saude achacada, por culpa própria,
pois a sra. é multo nervosa e demasladamen-
te Idealista. Viverá além doe 70 anos, mas
nem sempre será feliz. Quanto ao pedido que
a sra. for, psr obter um horóscopo completo,
em breve receberá uma cartA expllcando-lhe
as condi çftes.

JUREMA. — (Capital) — De caráter mui-
to precipitado c irasclvel .Desgostos de no-
ração ». contrariedades, mas em brevs ven-
e.erá todos os obstáculos e reallsará n que es-
tá projetando, com a condição de nio ser In-
discreta com os seus próprios segredos. Será
viuva aos 45 anos mais ou menos, mas terá
vida longa, sadia, e muita alegria.

VOTPENY, — (Capital) — Excelente cara-
ter e de multo bom coração. Terá na sua
vida multas poslçfies distintas e será lnve-
Jado, mas a fortuna será pouca: viverá mui-
los anos c sempre lutando com os sons lnl-
migos invisíveis. Tome cuidado com as suas
emprega e nSo se arrisque em qualqcr ne
goelo. NSo faca negocio em sociedade, nem
empresto dinheiro.

AP.TTSTA. — (Capital) — Mau caráter, ten-
deneias para as extravagâncias. Apesar de
ter aparência de saude multo bfta, em breve
será doente e sofrerá multo, física ou moral-
mente. Deverá moderar os seus arrebata-
mentos e dominar os nervos e evitar os ex-
nossos, se qulzer ser feliz. Viverá além dos
85 anos.

SOFREDORA. — (Capital) — V verdade.
Re ainda nâo está sofrendo, aguardam-na
bastante sofrimentos morais e físicos. Terá
bíla posição ou uma herança de pouca dura-
çío, será reduzida á pobreza e entáo terá que
lutar multo. Nunca terá Ma saude: tem ca-
rater multo bom. mas é um pouco fatallsta
e muito confiante. Cuidado com as suas re-
lações de amizade e com o .seu coração. Assim
evitará a maior parte dos seus sofrimentos:
sobretudo, nr-i seja muito nervosa. Viverá
atá os 65 anos mais ou menoa.

KAMONDONGO. — (Capital) — 3* nio
fnsse as suas idéas sem seqüências, o sr. te-
ria alcanc/do hfta.s poslçfies r. seria muito fc-
llz na sua vida. Ainda será, porém, depois
da sofrer uns pares de anos. Contrairá dois
matrimônios, e sA depois do segundo a sua
fortuna será considerável, Isto é, aos 35 anos
mais ou menos.

KURTANCO. — (Capital) — O sr. terá mui-
tos obstáculos na sua vida e terá que lutar
bastante para poder alcançar a fortuna, que
sempre fugirá. Terá saude e vida longa;
vencerá, se proeedfr sem precipitação e eom
muita prudência. Será feliz no casamento e
viverá muitos anos.

AIVIL. — (Capital) — Excelente caráter,
é muito sentimental e demasiadamente apai-
xonada: também é caprichosa e multo ciu-
menta. Terá boa saude e vida multo longa.
No matrimônio será mais do que feliz, po-
rém na fortuna sofrerá dificuldades.

KARL. — (Capital) — Copia quasl bran-
ca; nSo distingo nada. é favor enviar outra
carregada e nitlda. O resto está multo bem.

CURIOSA. — -908 — (Capital) — A sra,
fará uma opreaçíio ou terá uma grande des-
graça financeira. Terá saude mais ou menos
bíla e -ida bastante longa. Fará uma grande
viagem de recreio e de interesse. Será mui-
to feliz no casamento. Nâo deverá ser multo
precipitada.

NATURALISTA. — A sra. e Invejada, náo
sei porque. Está rodeada por falsos amigos
e amigas. Tome cuidado, nao seja multo con-
fiante. scnSo sofrerá cruelmente as conse-
quencias. Já sofreu e foi enganda. Viverá
muitos anos e será multo feliz, sobretudo em
saude.

AILEMA. — (Capital) — Demasldamente
sentimental. Sofreu fisicamente na sua ado-
lecencia, e um pouco na mocldade, mas a me-
dida que avançar em Idade terá melhorado a
sua saude. Será muito feliz em todas as II-
nhas da vida isto é. física, moral flnancel-
ramonte. E viverá além dos 75 ano* em pie-
na felicidade. .

MARIA. — (Capital) — Bom caráter, um
pouco fatallsta. Em breve contrairá um bom
casamento. Terá saude e viverá além dos 60
anos. sem nenhuma pert-.irbaçío durante toda
a sua existência. Terá também bfta fortuna
c vida farta.

7.ICO. 1898. — (Capital) — A copia está
multo fraca. E' favor enviar outra. E' do seu
Interesse.

POMBINHA. - (Capital) — De excelente
coração, mas o caráter é um pouco defeltuo-
so. Multo ciumenta e caprichosa: contrairá
dois matrimônios felizes. Alcançará o que
desejar c terá sempre saude boa e vida baa-
tante longa.

ANDORINHA. — (Capital) — Ingênua e
indecisa: de excelente*coração que a fará so-
frer muito: cedo conhecerá Cupldo « terá
multas magnas do coraçAo. De saude um
pouco delicada, mas a vida bastante longa.
Devora ser mais resoluta e ter mais força de
vontade.

PÉROLA. III. - (Capital) — Herdará uma
hôa fortuna duma sra. Será multo feliz no
seu lar, mas a saude será delicada e sofrerá
fisicamente. Terá outro acidente, diferente,
aos 46 anos mais ou menos. E' perigoso.

PROF AÜBERTIE
Cirurgião Dentlata-Et-tomatologiits

Avisa -.ue 
para o tratamento os Fyor-

rhéa Alveolar (pôs e dentei abalado»)
estabeleceu horas especlae» durante •
semana, para attenaer o tratamento
desta grave moléstia, cujas conse-
quencias sao tunestae para o organis-
mo. Aa consulta» são grátis e o» pre-
cos ao alcance de toda» as bolsa*.
A. \pvier de Toledo, 8-A (Paiace
te Aranha J • Tel. 4-8391 - 8. Paulo

VIOLETA. — (Capital) — E* favor pi-een-
cher textualmente as condições exigidas peio
nosso anuncio e enviar uma copia, e nSo ris-
car com o lápis em volta da sua mão.

DALVA. X. — (Capital) — I>? *so»:Wí
caráter, multo bom coração. Na i*.pora di sua
viuvez teve também uma desgraça financeira
e a saude um pouco abalada, pfir^m v>n<-frí
todos os obstáculos e será ainda multo feliz.
Viverá até a extrema velhice.

CLEOPATRA, X — -.Capital) — A sr?.
terá quo lutar e sofrer bastante para alean-
çar a felicidade, mas náo 6 razfio para dosa-
nimar. Terá um belo futuro se acerhr no
matrimônio, quo se reallsará daqui a d. ?
anos. Atravessará as dificuldades e viverá
além dos 56 anos, mais ou menos feliz .

PILOTO. — (Capital) — Estarei aempr-- tu
suas ordens para satisfnze-lo, mas a copia *
multo pequena, nio dá para ler. Vejn eols<
Interessante a lhe dizer: envie, a (vph. :•¦•
tolra da sua mão esquerda, o endereço etc.
etc. E' do seu interesse.

BEXIGUINHA. — (Capital) — Homem
multo bom e multo sensível, Terá quo atra
vessar bastuntes dificuldades alé aos 28 anos
mais ou menos. E' rcccmcasado. Cuide da
sua saude, pois estou vendo surprezas de»â-
gradaveis. Cuide sobretudo do fígado e ,io
peito. Ainda será multo feliz e viverá mm-
tos anos.

SAFIRA P. D. - (Capital) - Caráter n-e-
lancollco e agridoce. Terá saude bAa c a -. di
ou se se casar logo será viuva ou muuo c>-
feliz. Terá fortuna e felicidade, se levar ^
vida mais alegre e mais expansiva,
extremamente longa, mas nunca se ca.M-í.

FAÍSCA. - (Capltnl) -Copia multo ¦•-•
oura- as linhas da sim mao sâo quasl apaga-
da* ê favor enviar outra e que. sja menoí
carregada. Estarei sempre áa ordens.

MAGNOLIA 1919. - (Capital) Os pais dei-
se menino deverão tomar cuidado com ele.
Tem uma vida muito agitada e muito ar.ideTT
tada sofrerá vários desastres e do«nças. .\«
ca fazer-lhe a vontade, pois é multo leimojo,
irasclvel e imprudente. Deverá seguir uira
proflssfto manual ou a carreira administra-
tiva.

MIRA. — (Capital) — Dn gnnlo multo form.
teimosa e ciumenta, mas também Indecisa. 9
lrrcoluta. Terá sempre aparência de bôa
«aude c a vida excessivamente lonsa. NSo
será feliz om matrimônio, se não modificar
o sou caráter. Terá bôa fortuna c uma fei-
cid-idc reiatlva. Cuide da sua saude, não se
engane com a aparência.

ORENCIO. — (Capital) - Homem multo
p.-'viieglado pela sorte, mas jamais saberá
aproveitar das bons oportunidades w*.M
apresentarão e. por esse molho terá que ou.
perv obstáculos para alcançar completo exlj-
to, que alcançará, mas s, multo custo, Não
faca Imprudência nem arrlanu«. cm qualquer
negocio. Viverá bastante e será feliz.

ERSENHO. — (Cachai) - E* favor enviar
outra copia e preencher n fMha com o pro-
prlo punho e não a machina do escrever. Es-
tini áa suas ordens.

REPORTEI!. X. — (Capital) — A reepns-
ta da sua consulta saiu no dia 22 de agosto
de 1332, sob o pseudônimo de JAPECL
Procure o jornal dessa data.

ITAPUAN. — (Capital) - De caráter pari-
fico e bom, mas é um pouco precipitado: terí
a saude um pouco achacada e bastante dlíi-
culdades para alcançar fortuna. A sua ve-
lhlce será péssima e viverá muitos anos. Terá
probabilidade dc ser muito feliz 30 proceder
com prudência e tiver o máximo cuidado com
a sua saude,

ALELUIA. — (Capital) — De excelen'4
caráter, muito expansivo, g»nnroso e boin.
Será feliz cm todas aa linhas da vida e terá
existência excessivamente longa e multo fe-
liz. Terá numerosos filhos e será também fe-
llz com eles, na sua velhice.

SEMPRE-MORTA. — Desilusões, desgoj.
tos e contrarledades, porém a maior parta
dos seus sofrimentos 6 por sua própria cal-
pa. A sra. é. muito precipitada e muito am-
biciosa; terá fortuna, mas nunca, a feliridv
de completa. Terá bôa saude e vida lonja.

DELE' — (Capital) — Excelente carn'»r
e belo futuro. Terá saude bfta, fortuna, vida
longa e completa felicidade no matrlmonlA,
Siga as belas artes ou a carreira admlnistri-
tiva e será ainda mais feliz. Cuidado cora
Cupido, que ás vozes será cruel.

VIOLETA 1911. — (Capital) — De bom ca-
rater, mas é muito sensível e teimosa. Sm
sa-ude t delicada e será sempre a mesma ífl
não cuidar dos seus nervos. Viverá muito:
anos e será foliz no seu matrimônio, que. terá
pouca duração, isto é, uns 18 a 19 anos. NSo

COTUBA. — (Capital) — O sr. deverá to-
terá fortuna.
mar grande cuidado com a sua saude, sobre-
tudo o figado e os rins: não terá outra doen-
ça e s» atacar o mal cm tempo jamais f-
írerá doença nem acidentes durante toda i
sua existência. Terá vida extrem.imrnt» lor,-
cuidado, sobretudo se tem sócio, pois ve.io
ga. Nos negócios, o sr. deverá tomar muito
desgostos no lado financeiro do seu destino.
Acautele-se.

OLAVUS-PERTIUS. - (Capital) — Uma
grande fortuna nas carreiras ou neson.los In-
dustrlas. Homem muito privilegiado p"-1
sorte, mas é preciso auxilia-la e não precipi-
tar, para alcançar exilo. Em saude, o sr.
está ameaçado dum acidente e por Isso de-
verá tomar o maxlme cuidado em todos 03
seu» empreendimentos.

AMRILA. - (Capital) - Multo nervos,- i
teimoso, De caráter sentimental, terá grfill-
des desgostos de coração o não será feliz no
matrimônio, se nâo souber escolher a fU»
nompan.ic.rn Contudo coiiüalrá dois ir.a'r..
r.ionlos. Viverá muitos anos e s f-illcidsds
depende de si e dos próprios atos. Fortuna,
Insignificante.

LEON GRAYEB
ATENDE CHAMADOS A DOMICILIO

PELO TELEFONE 2-8992

DRS.
PAULO RUBIÃO MEIRA

RUBEN PRESTES FRANCO
ADVOGADOS

Rua Direita, 2 — 1.o andar — Sala 10
Slo Paulo

! DR. ORLANDO VAIRO
Medico Operador — Doenças do lltero
e anexo» — Vtas urlnarlas. — Cônsul-

I torlo: R. Quintino Bocaiúva, 36 — 8.*
andar — Salsa 32 e 33.

Chamado*! Telefone 5-4900

t%

R. BARNSLEY PESSOA
- DENTISTA -

Dentaduras da Hercoilte e de AeolIH
Corfiai de oorcelana

Palaeete Roílm - praça da SE', 9-E
t.o andai

ftBn ÓCULOS "NUWAY"
Para durabilidade e conforto, os melhores do

mundo! Peça a Joaquim, Gomes que lhe remeta
grátis o modo pratico para graduar a sua vista.
Pára o Interior porte grátis. — CASA GOMES- 88-A, PRAÇA DA SE', 58-A — SAO PAULO

AGÜA RADIOACTIVA "SAO 
ACONSELHADA.PELA CLAME MEDICA EM GERAL, DE FONTE FORTEMENTERADIOACTIVA, E BACTERIOLÓGICA PURA E LEVÍSSIMA

Entrega rápida e a domicilio - Telephone 4-0750 - S. Paulo
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EI© DE SANTOS
(SUCURSAL! RUA JOÃO PESSOA, 2/

Lamentável acidente no Itatinga — A morte de um
soldado do Batalhão Reserva de Santos

SANTOS, 2. — A cidade ontem, pela
manhã, teve conhecimento de um aciden-
te ocorrido no destacamento de Itatin-
ga, do qual resultou a morte instanta-
nea do um soldado do Batalhão Reserva
de Santos.

O fato passou-se da seguinte forma:
Estava de scntinela um soldado e, co-

mo de costume, ao seu lado ec encon-
travam outros, entro eles o voluntário
Sebastião Chagas, também pertencente
ao mesmo contingente ali do serviço.

O scntinela, por um descuido, deixou
cair o fuzil, dlsparando-se a arma e indo
o projétil ferir mortalmente Sebastião
Chagas, que faleceu horas depois.

A triste ocorrência espalhou-se logo

pela cidade, provocando o maior pesar
em todos quantos dele tiveram ciência.

A scntinela causadora do lamentável
acidente, absolutamente casual, foi toma-
dá de uma grande crise nervosa, cho-
rando desesperadamente sobro o cada-
ver do seu amigo e companheiro.

Esse lamentável fato foi Imediatamcn-
to levado ao conhecimento do coronel
Melo Matos, comandante da Praça de
Santos, que logo se transportou para o
Itatinga, afim de pessoalmente tomar
conhecimento do ocorrido,

O TRANSPORTE DO CADÁVER

A's 17 horas o corpo do inditoso vo-
luntario Sebastião Chagas, cm lancha

gasolina, foi transportado pira Santos,
sendo desembarcado no armazém n. 27
da Companhia Docas.

Aguardava ali a chegada do cadáver
um contingente do Batalhão Reserva de
Santos, que prestou as continências do
estilo.

Em seguida, numa carreta do Corpo
de Bombeiros foi o feretro conduzido pa-
ra o cemitério do Saboó, onde foi da-
do á sepultura.

Na ocasião de ser inhumado o cadáver
do inditoso voluntário Sebastião Cha-

gas o contingente dos soldados do Ba-

uii—

REINA CALMA EM TODAS AS FRENTES
DE COMBATE

As tropas paulistas avançam na zona norte

COMUNICADO DAS 11 HORAS: 
"A noite transcorreu favorável ás forças

CONCESSÃO DE LICENÇAS AOS

Todo voluntário que se aíastar sem permissão será considerado desertor

talhão Reserva de Santos fez uma salva
de 15 tiros de festim.

A' cerimonia do sepultamento compa-
receram autoridades militares e civis e

grande massa popular.
ESCOTEIRAS DE SANTOS

As senhoras de Santos acabam do or-

ganlzar, sob o patrocínio do padre Car-
valho, mais uma útil sociedade.

A nova sociedade, que so denominará
"Escoteiras de Santos", já elegeu a sua

primeira diretoria, que ficou assim cons-
tituida:

Presidente, padre João Batista Car-
valho; vice-, d. Alice Breno Silveira; l.a
secretaria, d. Diva Delamare Porchat do
Assis; 2.a secretaria, Lafaiete Pache-
co; l.a tesoureira, d. Georgina do 011-
veira; 2.o tesoureiro, Francisco de As-
sis Vasconcelos; diretora-técnlca, d.
Maria Teresa Martins Vilela.

A sua primeira reunião realizar-se-á
hoje, ás 10 e meia horas, na sede do
Grupo Escolar "Olavo Bilac", ficando
em seguida abertas as inscrições para
essa corporação.

FALECIMENTO
Faleceu anteontem o menino Adalber-

to, filho do sr. Adalberto doa Santos e
du d. Iracema Alves de Sousa.

O seu enterro realizou-se hoje, no ce-
miterio do Saboó,
O FESTIVAL NO COLISEU SANTISTA

No Coliseu Santista, conforme noticia-
mos, realizou-se anteontem o festival ar-
tistico promovido pela Cultura Artística
em beneficio da campanha do ouro.

O Coliseu estava completamente ador-
nado, tendo o espetáculo grande assis-
tencia.

TARADA INFANTIL
Soubemos que um grupo de paulistas

pretende promover para o próximo do-
mingo, uma parada infantil, na qual to-
marão parte, além dos escoteiros, todos
os Batalhões Infantis.

,•,,„,. „,„ todas as zonas de combate.
C°n3NoUttTr 

de itaSra fiamos progressos sensíveis, consolidando ás posições

em ql nos achávamos. Nas outras localidades, pertencentes ao mesmo setor,

°S 
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na região de Fundão, terminando de maneira

VantNJa°3UYe\ortS - "»-» tr°PaSl **

'""^OMUN^ADO^DAS1 ís HORAS: 
"Nada ocorreu de importante, durante o

dia' 
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inalterada a posição das tropas

combatentes em todas as zonas onde ha luta".

Q. G., onde ficará
coronel Pedro de

Na Força Publica
Do comando do 8.o_B._C P- ua -""'

ça Publica, para o
agregado, o tenente
Morais Pinto.

Foram comissionados:
no posto do 2.o tenonle o sargento aju-

dante Antônio Ferreira, primeiros sar-

gentos Calixto de Oliveira, Augusto üo

Andracb, 'segundos sargentos Carlos RO-

cha e Luiz Crlspiniano, todos do 9,0 B.

C P da Força Publica, em virtude dOS

rtelvantes serviços p-estados num dos

setores da Unha de frente.
_ Foi transferido da 3,a companhia

do C. B„ para o cargo de SUD-^mao-

dante do Grupo Misto de Aviação Paulis-

ta da Força Publica, o capitão João Ne-

50 mil mudas de mandioca

No boletim do hojo da 2.a Reglio Militar,
o general Kllngor, a respeito da concessão
do licenças aos combatentes, baixou u se-
guintes ordens:

a) — As necessidades das operações sao in-
compatíveis com o afastamento lomporarlo
dos combatentes isolados, a não ser em casos
de excepcional justificação;

b) — .Somente em caso de doença grave ou

Concentração Prudente
de Morais

gao.

Entre os oferecimentos gratuitos feitos
á Comissão de Produção Agrícola, figura
um de 50 mil mudas de mandioca, para
serem distribuídas gratuitamente aos In-
teressados.

Esse oferecimento foi feito pelo sr.
Josó Romão Junqueira, diretor do Posto
Zootocnlco. Os pedidos deverão ser dlrl-

gidos diretamento ao ofertante, á avenida
Água Branca, 53, nesta capital.

SARGENTO ADÃO FRANCISCO

Deve comparecer com urgência ao
Posto de Concentração Prudente de Mo-
rals (Liceu de Artes e Ofícios), afim

1 de tratar de assunto de seu interesse, o
sargento Adão Francisco, que pertenceu
àquela Concentração.

morte, de ascendente ou cônjuge, será conce-
dlda licença, no máximo de cinco dias;

c) — Aa alegações do doença para pedido
de licença serio obrigatoriamente submetidas
ao exumo medico e só o Serviço de Saúde «¦
solvenl o caso se aa alegações forem confir-
madas;

d) — Fora destos casos aa licenças .so se-
rao concedidas quando a unidade ou sub-
unidade estiver em repouso e ainda então ur-
bltradas pelo comando das mesmas, quanto
ao numero o A duração, de.maneira que nc
mínimo metade do efetivo possa formar a pri-
inclra ordem;

e) — Visto qua o voluntário bo pôde ser
considerado como tando por única limitação
a da duração do estudo de guerra, todo *o-

luntario quo durante as operações se afasta
do sua unidade sem licença, Impedimento 1<
gal ou torça maior, será tmtacU) como crln
noso de deserção em presença do Inimigo.

Conferência da Confederação
Espirita

No dia 7 de setembro próximo, As 20 ho-
ras, se efetuara, ii. rua da Consolação, n.
177, uma conferência promovida pela Conte-
dcroçAo Espirita cGral Apóstolo Paulo.

BRAGANÇA ACOLHE CARINHOSAMENTE OS VOLUNTÁRIOS QUE
SEGUEM RUMO A'S LINHAS DE FOGO

A Casa cio Soldado instalada naquela cidade, vem prestando relê-
vantes serviços aos nossos soldados

BRAGANÇA, 31 — (Do nosso corres-

pendente) — Como as demais cidades do
interior do nosso Estado, Bragança vem
empregando os mais notáveis esforços em

prol da causa constitucionalista. A gran-
de cidade da linha Bragantina, além dn
ter dado numeroso efetivo de moços que
se acham batalhando nas linhas de fren-
te, ainda concorre com tudo que é possível
para que S. Paulo consiga estabelecer o
regime da Lei, da Ordem e da Justiça.

Em companhia do sr. Osvaldo de As-
Sla Gonçalves, fomos ontem visitar a Casa
do Soldado, que ha tempos foi organiza-
da nesta cidade. Pudemos notar em
tudo a melhor ordem possível, não só

pelo aspeto geral do ambiente como tam-
bem pela maneira com que ali são feitos
03 serviços. Ficámos conhecendo nesse
magnífico ambiente a exma. sra. d. Jo-
sefina Teixeira Leme, esposa do dr.
Raul Aguiar Leme, digno prefeito muni-
cipal, que ha muito vem trabalhando pela
causa paulista. Em meio á maior cor-
dialidade e boa vontade, encontrámos na
Casa do Soldado, entregues ao trabalho,
muitas senhoritas pertencentes á elite
bragantina. Lá se acham as sras. dd.
Marieta Valiano, Angelina Scaglione, RI-
ta Vasconcelos, que são auxiliadas com

grande eficiência peias srtas. Inez Morei-
ra, Cidinha Vasconcelos, Naly Scaglione,

Qulrina Appezzato, Mariquita Pereira o

Helena Teodoro da Silva.
Ficámos deveras satisfeitos por ver que

ali nada faltava aos nossos soldados, que
têm assim um pouco de descanço das
agruras da campanha.

O movimento da Casa do Soldado de

Bragança, até a presente data, foi o se-

guinte:
Foram distribuídos 1.080 lanches com-

pletos; 232 almoços; 298 jantares; 193
maços de cigarros; 40 caixas de fósforos;
frutas e doces.

A Casa do Soldado, em visita ás tropas
acantonadas em Bandeirantes, distribuiu
500 maços de cigarros, 323 caixas de fos-

foros, 310 lápis, 760 papeis com envelop-

pes, 10 dúzias de pares de meias, 10 du-
zias de lenços, 20 quilos de bolacliJ_ c ros-

quinhas, 9 bolos, 62 sanduíches, 028 pas-
teis, 312 doces, 112 abacaxis; pastas e
escovas para dentes e sabonetes.

Distribuiu, nesse mesmo período, em
Pedra Grande e S. Jose de Toledo, -182

doces, 288 pasteis, 300 lápis, 000 folhas de

papel e envcloppcs, 260 maços de cigarros
c 310 caixas de fósforos.

Merece aqui uma menção de louvor a
maneira como é mantida a Casa do Sol-
dado de Bragança. Para isso foi or-
ganizada uma comissão que determina
para cada semana 15 familias que ficam
encarregadas da remessa e angariação de
donativo, de maneira que tudo é obtido
para a notável organização, sem,, grandes
sacrifícios, podendo também todos con-
correr com a parcela dos seus esforços
em prol da causa paulista.

Hc¥1a1osde

Visita á Associação dos
Hepresetanm:es

Comerciais
O sr. Carlos de Sousa isazaré, presi-

dento da Associação Comercial de Sao

Paulo, realizou ontem, ás 15 horas, uma

visita de cortezia á Associação dos Re-

prosentantes Comerciais do Estado de

S Paulo. S. s. foi recebido pela direto-

ria e grande numero de sócios da entida-

de representativa da classe dos viajantes

comercias. . ,
Logo á sua chegada, depois de feitas as

apresentações, foi introduzido na sala de

reuniões, onde o saudou o secretario ge-

ral sr. Joaquim Marques de Magalhães,

tendo respondido o sr. Carlos Nazaré, sa-

UenUndo a necessidade da cooperação

das classes para a solução de todos os

problemas de interesse reciproco, propoíl-
to om que está a Associação Comercial e

para cuja consecução espera contar com

o apoio das associações das classes auxi-

liares do comercio.
Finda esta solenidade, manteve-se o sr.

Carlos de Sousa Nazaré durante alguns

minutos em palestra com os presentes,
retirando-se em seguida.

ASSISTÊNCIA A' POPULAÇÃO CIVIL

Afim de prover á sua finalidade, o Departamento de Assistência á População

Civil rerTova o seu apelo ao publico para que contribua com dinheiro, roupas aga-

SSos medicamentos e mercadorias, donativos esses que podem diariamente ser

SSSS^^Á Departamento, á praça Ramos de Azevedo, 4 (Trocadero)."Iíõmssãõ^l^

Aos detentores de "stocKs" de farinha de trigo

A Comissão do "Pão de Guerra" (Rua Libero Badaró, 25, 4.0 andar) avisa a

todoínuc p^ suirem "stock" de farinha de trigo que hoje, 2 de setembro, termina

ISi pS a S?laraSo das respetivas existências com V«[J««#jM

qualidades de farinha c seu peso, declaração que poderá ser fei aa 
^17J 

ras.

O Infrator além de sofrer a pena de confisco da existência encon aaa em

dèpoSto?Wrera nas demais penalidades estabelecidas no Decreto Estadual n.-

Í3G12, de 28 de julho de 1932.

'Cruzada do Ovo"

(a) CARLOS WHAT-LY,
Chefe da Comissão.

Batalhão Santos Dumont

Hospital "Mackenzie
College"

Terminará, dentro de breves dias, o
Curso de Anatomia e Fisiologia que o."
srs. drs. Lane Jr., Cícero do Morais e
Mario Ottobrini Costa realizam para as
enformeiras de emergência, diplomadas

pelo Hospital.
—A Colônia Americana continua a en-

viar ao Hospital valiosos donativos. On-
tem, por exemplo, receberam-sc as dadi-
vas seguintes, por ela enviadas: 3 coletes
acolchetados, 8 roupões, 4 camisolas, 43
lençócs, 1 cachc-col, 3 pacotes de ataduras
t 3 pacotes de algodão.

As tabelas definitivas serão afixadas nos estabelecimentos comerciais

O senhor é leitor habitual do
'CORREIO DE S. PAULO" 7

Faça-nos um obséquio:

Recomende-o aos 3eus amigos

Depois de estudadas todas as probabi-^
lidados dos mercados de gêneros de, ali-
mentaçáo, pela Intendencia Geral dos
Mercados e pela comissão da Associação
Comercial de S. Paulo, composta de re-

presentante sou e dos Centros dos Ata-
cadlstas, dos Vareglstas e do Comercio de
São Paulo — chegou-se á conclusão de

que a atual tabela de preços máximos
para gêneros alimentícios não deverá so-
frer alterações daqui por diante, em vista
Ca abundância dos produtos nela inclui-
dos.

Cruzada Pró-Infancia

A Intendencia Geral dos Mercados
mandou, diante disso, imprimir as tabelas
de preços máximos, as quais devem ser
afixadas nos estabelecimentos comerciais
de gêneros alimentícios e exigirá rigoro-
sa mente o cumprimento dessa obrigação.

As tabelas impressas podem ser pro-
curadas, de amanhã em diante, na Asso-
ciação Comorclal de São Paulo, no Cen-
tro dos Comerciantes Atacadistas, no Cen-
tro do Comercio de São Paulo, na Asso-
ciação Comercial dos Varegistas e na In-
tendência Geral dos Mercados.

Olerta de uma coleção em prata
do IV Centenário do Brasil

o
receu ao

sr. Domingas de Sousa Martins ofe-
dr, Tirso Martins, Chefe

, Policia, uma coleção rara, cm prata,
do 4,o Centenário do Descobrimento do

Brasil cujo produto de venda deverá ser

aplicado da maneira melhor que o Che-

fe de Policia entender, Essa oferta foi

acompanhada da seguinte carta:
"Exmo. sr. dr, Tirso Martins, dd. Che-

f» de Policia - Capital. - Desejando

contribuir mais uma vez para o triunfo

da sagrada causa que todos nós abraça-

mos, tenho a honra de oferecer a v. exa.

uma coleção rara, em prata, do 4.0

Centenário do Descobrimento do Brasil,

cujo produto de venda v. exa. aplicará

como melhor entender.
Esta coleção encontra-se exposta na

Livraria Paris, á rua de S, Bento e ali

foi colocada com o fim de obter ofertas,

estado á inteira disposição de y. 
exa.

Se dentro de dois dias ou depois de

realizado o leilão que v. exa. mandar

proceder, o maior lance obtido nao alcan-

car a importância de 200$000, prontifico-
me a resgatar a referida oferta mcdian-

te a entrega a V. exa. dessa importância

citada. .
Desejando-lhe saúde e com votos de

Inúmeras vitorias para as nossas hostes,

subscrevo-me atenciosamente, de v. exa.

(a.) -- Domingos do Sousa Martins, ave-

nida Angélica, 46.

O Dlspensarlo Central da Cruzada Pró
Infância acaba de receber um valioso
donativo feito pela 

"Cia. Nestlé", São
384 latinhas de Leite Condensado "Mo-

ça", 50 latas de Farinha Latea Nestlé.

CASA MATERNA!
A Casa Maternal recebeu das senhoras

Maria Julieta Barbanti, V. de Campos
e Almcirinda Silveira Almeida, residen-
tes em Galia, grande quantidade de
roupinhas para crianças. Para a confec-

ção desse donativo, a6 mencionadas se-
nhoras tiveram a colaboração de distln-
tas senhoras e senhoritas de Galia, quo
emprestaram generosamente seu auxilio
nessa nobre tarefa, confecionando 110

peças de roupas.
A senhora d. Alice Giusti Romano

ofereceu á Casa Maternal 6 lençóis do
casal, finas peças de linho de seu en-
xoval o mais 3 camas e 3 colchões.

A senhora Lllia Margarido enviou
á Casa Maternal, 30 vestidinhos caprl-
chosamente confeccionados.

NOVO CENTRO DA PENHA
Sob os auspícios do revmo. padre Es-

tevam Maria, acaba de ser instituído um
novo Centro da Penha, com o fim. de
atender ás necessidades da população cl-
vil, nesse bairro. A sua diretoria ficou
assim constituída: diretora, d. Balbina
Pereira Calazans, auxiliada por dd. Ze-
lia Moreira, Alice Selxas e sr. Idolfonso
Calazans. Funcionará á rua Comendador
Cantinho, 42, salão São Geraldo.

Festival adiado
A Associação dos Ex-Alunos Salesla-

nos de S. Paulo avisa aos seus sócios,
amigos e ao povo em geral que. por mo-
tivo de força maior, acaba de adiar pa-
ra dia que será previamente marcado e
divulgado pela imprensa, o seu festival
"Pró Órfãos da Revolução", que daveria
realizar-se segunda-feira próxima, 5 do
corrente, no Tesouro do Liceu Coração
de Jesus.

Parada da Independência
Escrevem-nos: •
"Realiza-se na quarta-feira, dia 7 de

setembro, a Parada da Independência,
E para isso estão convidadas a compa-
recer todas as crianças de S. Paulo,
como também todos os batalhões infantis
desta capital.

O ponto de concentração será a praça
Olavo Bilac, onde para isso as crianças
deverão comparecer ás 14 e meia horas.
Só depois de equipadas, terá inicio o des-
file.

O itinerário será o seguinte: Praça Ola-
vo Bilac, avenida Paulista, av. Brigadet-
ro Luiz Antônio, rua Benjamin Constant,
praça da Sé, rua Santa Tercza, Carmo,
praça João Pessoa, rua Anchleta, rua 15
de Novembro, rua João Bricola, rua Boa
Vista, largo S. Bento, rua Libero Bada-
ró, praça Patriarca, rua Direita e praça
da Sé. Nenhuma criança deverá faltar
a esta prova de patriotismo. — Orlando
Bastos, organizador." ¦

Federação dos Escoteiros
Católicos do Brasil

Os escoteiros desta Federação contl-
nuam a prestar seus serviços cm seu
posto, instalado á rua de S. Bento, 47,
"Casa do Soldado".

Este posto, que continua sob a dlre-
ção dos chefes e sub-chefes Hermlnlo V.
Barbante, Rafael Amato e João de Deus
Mona Barreto Filho, tudo tem feito para
se tornar cada vez mais útil á nobre
causa porque nosso Estado se debate.

Domingo foram fundadas as Associa-
ções de Santa Cecília e São Vicente de
Paula. Aos dois atos, que estiveram mui-
to concorridos, esteve presente o sr. che-
fe Eatadoal acompanhado de seu aju-
dante de ordena,

Sendo domingo próximo o Inicio do
més Escoteiro Católico, todos os chefes
dn. Associações deverão comparecer com
os seus Escoteiros, ás 7 horas da manhã,
na matriz de Nossa Senhora da Saúde,

Donativos om "Ovos Frescos" recebidos
anteontem: Senhorita Eneida Pires do Ama-
ral, de Juríi-iMirlm, 3fi ovos; exma. sra. (I,
Har.helo LorigI de Oliveira, 35 ovos; alunos do
Grupo Escolar "Júlio Pestana", de Jaçanã,
(l.o off.), 70 ovos; Carlos Rapp, 48 ovos; me-
nina Doroti, de Trcmembc, Cio off.), !f> ovos;
sra ü. Anita Vilas, (3.0 off.), 38 ovos; M.
Pontes, (2.0 off.), 57 ovos; alunos do -.o pe-
rlodo do Grupo Escolar da Parada Inglesa
de S. Paulo, (2.o off.). 126 ovos; alunos da
Escola de Vila Paúllcétt. 32 ovos: um criador
paulista de coração (2.0 off.), 112 ovos, c d.
Clclla de Macedo, 31 ovos.

Todos estes ovos frescos, devidamente acon-
dlctonados, JA foram postos A disposição cio
D a PC- Parft *lCrcm <inír^M" l""lc,80
tornar necessário, de acordo com as requlsl-
rões do citado Departamento.' As òessoas generosas que qulzercm auxl-
liar tfto interessante o utll Iniciativa cevem
enviar os donativos A sfde da ''Cruzada do
Ovo", prédio da "Chácaras e Quintais , na
rua cia Assembléa, 16. ___.

Frutas para os soldados

A Sociedade Exportadora de Frutas LI-

mitada de Santos, acaba de enviar as tro-

pas constitucionallstas nos diversos seto-

res de luta, mais 27 toneladas de bana-

nas. Até hoje, aquela sociedade, que ve.n

prestando bons serviços á Revolução, Ja

forneceu ás tropas constitucionallstas 293

toneladas da deliciosa fruta.
Essa quantidade de frutas foi assina dis-

tribuida: Cachoeira, 123.140 quilos; Bun,

94.620; Bragança, 42.120; Itapetininga,

38.210; total, 298.090 quilos. 

Liga Feminina de Defesa
Nacional

São os seguintes os alunos da S.a turma

do Curso de Enfermagem, dirigido pelo
dr Pedral Sampaio, sob o patrocínio da

Liga Feminina de Defesa Nacional, que
receberam certificado de habilitação:

Agar Medeiros de Quelroga, Alice Ama-

rante, Antônio Mathey, Clarice Melo de

Oliveira, Dalva Teixeira, Davina de Al-

melda Sales, Francisca Barros Pena Flr-

mo, Guilhermina Martins Miranda, Jo-

viniano Duarte, Leda Andrade Amaral,

Lourdes Amaral, Luiza De Mônaco, Luiza

Sales Araújo, Maria Cerny, Maria Caro-

Una Nascente, Maria Conceição Ribas

Penteado, Maria Vada Stanisce, Ofélia

de Oliveira Borges, Oto Gerny, Paula

Niel, Regina Damiani, Rute Gouvea San-

ta Xavier, Ursulina Assunção, Yvette Al-

vares, Zaira Torres, Selinda Saglorgo a

Marta Oliveira Borges.

Todos os inscritos neste batalhão, (ofl-
ciais, inferiores e praças), afim de re-

ceberem ordens sobre serviço, deverão

comparecer amanhã ao Quartel, ás 8 ho-

ras da manha, apresentando-se ao ofl-

ciai de dia.

Formação da Z.R Compa-
nhia do 2.u Batalhão

da Justiça

0 FESTIVAL EM BENEFICIO DA
CRUZ AZUL

Conforme temos anunciado, o dr. Joãi

Neves da Fontoura, no festival um bc

neficio do Hospital de Sangue da Cru:
Azul de São Paulo, a rcalizar-so do

mitigo, no Teatro Municipal, fará um

conferência política. Pnra esse festi
vai, a comissão promolora fez couv

tes especiais no sr. governador e st

cretariòs do Estado o nos comandos d

Força Publica c da 2n. Região Militai
Será sem duvida de grande exit

aquele festival beneficente, dada

grande procura de entradas na bilne
teria do teatro, estando quasi complel
a lotução da nossa maior casa de dl

versões.
Afim de melhor preencher os fins i

que se destina, a comissão organizado

ra do festival deliberou aumentar o nu

mero de artistas no programa, que i

era bastante elevado, bem como (K

uma apoteose patriótica cm horaenagen
á Mulher Paulista, da autoria de Artu.

Carbono.
Além de Luly Malaga, ítala Ferreira

Gloria Ache, leda Diamant, Rpb.er.tf

Ferri, Lolita Vàlvcrdc, Carmcncita Cri

santeme, Alfredo Ferri, Otilia Ainonir

e os trios Carelli e Diamantes Negros

a comissão conseguiu ainda o cnncursi

dos seguintes artistas: Alia DAssifl

artista enciclopédica; lolanda de -Mau

e Otávio (iuarair, duo de bailados mo-

demos; Vitor Abruzzine, barítono; /.u-

laina, bailarina árabe, e Príncipe 
'Ma-

luco, parodista.
Nesse festival, será cantado o hino

de grande sucesso 
"0 despertar do

Brasil", letra de ü. Pcscc e musica de

Liria Pesce, pelos tenores Roberto, Oi-

lando e Alfredo Ferri e pelo barítono

Vitor Abruzzine.
As entradas encontrar-se-ão á vendi

na bilheteria do teatro, das 'J horas en

diante.

Metais remetidos á Secrc
taria da Viação

Tondo seguido ha cilas para
In. companhia do 2.» Batalhão
acha-se quai-i formada
terá o mesmo destino,

o "front" a
da Justiço,

a 2a. companhia, nue
continuando o alista-

monto dfTvoiuniarlos na secretaria. A rua 11
de Agosto n. 62, em frente ao Palácio da
Justiça, para a formação efetivr desta se-
Bunda companhia que se Incorporará. A prl-
meira. estando marcada a sua partida para
a próxima semana. _^______

Chegou a ReciSe o
"Conde Zeppelin"

Radio captado ontem nesta capital In-

forma quo o dirigivel "Conde Zeppelin"

chegou ontem a Recife, ás 16 horas e 45

minutos, desembarcando imediatamente
c malas postais, que serão

o sul em aviões dapassageiros
transportados para
"Condor".

Hospital de Convalescen.
tes da Água Branca

Comunica-nos a Diretoria do Hospi-

tal de Convalcsccntes da "Água Bran-

ca" mie as visitas aos doentes so serão

dorain-permitidas das 12 ás 14 horas em dias

úteis c das 12 ás 17 horas aos

gos, sem exceção.

O sr. secretario da Vlaçao e Obras Publ
cas recebeu da E. F. Itatlbense W;*0$*
datado de 29 de agosto ultimo, cm quo
mesma comunica que remeteu para esta ca
Dlul onze mil e trezentos quilos de ferri
Fundido e oitocentos e oitenta o nove qul
'"LfuelaTenretarla encaminhou A reparttç*
competente desta cidade o raipetlw^nheç
mento ferroviário, para a reltrada do aludid,
material.

Biblioteca Publica do Estado
Durante o mes de Agosto de 1932 procura-

ram a Biblioteca Publica do Estado 2.374
ne^oas nue consultaram 3.571 obras asa n
StlcadYa segundo o sistema dcc.mjü:

nh.,,, ,'erals 523, filosofia J4U, reug oe.

rias nuros HO, ciências aplicadas "9. belas
hÍ3toriu e geogra-

Liga Japonesa Pró Cruz
Vermelha

Até esta data a Liga Japonesa entro,

gou á Cruz Vermelha Brasileira 14:051»
em dinheiro, 1.000 cachos de bananas.

1.311 sacos de cereais diversos e vanoa

outros objetos.

Pinheiros-Butantan
M. M. D.C. -SETOR 26

O Setor 26 — M. M. D. C. — Alista-

mento - Instalado & rua Butantan n.p

33, no intuito de facilitar ás famílias dos

soldados que se acham no "front , resi-

dentes deste distrito, recebe correspon-

dencia e volumes destinados aos mea-

EM PROL DA SAÚDE DOS
SOLDADOS

Vacinação contra a febre
tiSoide e disenteria

Um dos principais fatores para a efi-

ciência das tropas á a sau^de dos solda-

dos. Por essa razão, na grande guerra a

vacinação das tropas se tornou obriga-

°Assim, 
6 de toda a conveniência que

os voluntários dos primeiros batalhões

organizados e que pela premencia de

tempo não puderam ser imunizados con-

tra a febre tífolde e disenteria, ao pas-

sarem por esta Capital, ou quando cstl-

verem em descanso nas cidades do inte-

rior procurem os postos de sau'de afim

de 
'socorreni>-se 

dessa salutar medida,

ficarem imunizados contra essas moles-

tias, tão comuns nas grandes aglomera-

S°Para 
Isso, os voluntários podem pro-

curar as secções do Serviço Sanitário ou

os Postos de Concentração de Tropas,

onde serão prontamente atendidos.

ECROLOGIA

cias puras .... -
artes 53, literatura 1.496,

Das obras consultadas 26 eram em 'grego,

20 em latim. 143 em italiano, 333 em fraii;
cês 87 em espanhol. 2.780 em português, 7.-
om' inglês, 46 em alemão, o 61 cm outroí
idiomas.

A Biblioteca recebeu doação das seguintes
pessoas o instituições: Redação da Revista
da Lingua Luso-Braslle ra, Redação do Ap,-
to. Associação Comercial de SantOB, Karl Vf.
H ersemann, Unláo Pau-America na, rhci Na-
tional City oi Banck of New iork, Rodai,, o
d_ Revista Taquigraflca, Redação do Gazela
Clinica, Câmara Portuguesa de comercio do
Sao Paulo, Saliva S. Atlas, Sociedade de Me-
dlcina o Cirurgia de Silo Paulo.

mos.

"Vença e volte"
Aa senhoritas Adele Courl, Ernelli Gebara

Padua Racy, Alice ^/n§°l?J*l?è%cncl\-
Salim e Naglta Barblle, da Sociedade Bcneo_
cento dos Moças Sírias do Sao 1 aulo, csiive
ram ontem, á tarde, no Palácio dos Campos

^'comissão fo. comunicar «o dr. Pedro
de Toledo, governador de ?ao 

Paijlo. o» re
sultados Inicias da campanha que: emp:o cio
ram nesta capital em prol 0d^"s" f C'"r.
olonallsta: a confeçao de 2.000 Çapnalmper
meaveis que serão entregues aos nossos aol
daF«°lou 

em nome dessa comissão toendo
a oferta das capas, a "nhoHta^rtara. • v

O governador Pedro de Toledo respondeu
agradecendo. _ .,,,.. ,«.,am

As capas, doadas pelas ™Cap„'l0r'a'1 ieV":
na gola os seguintes dizeres: "Vença e Vo
le I Sociedade Beneficente das Moças fal
rias".

D -Palmlra do Oliveira Trolre —Faleceu
ontem em Guarallnguetfi, ns 16 horas a
exm sr" d. Palmlra do Oliveira Fre re,
H do comendador Antônio Xavier Freire.

A extinta deixa os seguintes f lhos: sr. Pe-
dro do Oliveira Freire, tesoureiro da Junta
Comercial desta capital, casado com d. Cie-
lía Fontes Freire; d. Maria Conceição Frei-
re Sales, casada com o sr. Benedito Sales;
sr. José Alberto Freire, casado com d. Li-
via do Toledo Freire; sr. Antônio Xavier
Freire Junior, solteiro.

O sepultamento da veneranda senhora rea-
llza-se hoje, em Guaratingueta, ás 14 horas.

Dr. José Maria de Azevedo — Na basílica
de São Bento, amanhã, fls 9 horas, serft rezada
missa de 7.0 dia em sufrágio da alma do dr.
José Maria de Azevedo, tombado herolcamen-
te cm defesa da lei. „',.-__

O Ato realizar-se a mandado da família en-

Alfredo Clemente Filho — Na igroja de
Santa Cecília será celebrada, a 5 do corrente
ns 9 horas, a missa de sétimo dia por intenção
do bravo voluntário Alfredo Clemente Filho,
morto em combate na Vila Queimada, no setor
norte. A missa vnl ser mandada rezar pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Sessão extraordinária da l.a Câmara,

em l.o de setembro de 1932.

Presidente, sr .ministro M. Costa Man-

so. Procurador geral do Estado, sr. ml-

nistro Manuel Carlos. Sub-secretarlo, sr.

Joaquim Augusto Schmidt.
A' hora convocada, com a presença dos

srs. ministros Campos Maia e Hennoge-
nes Silva, foi aberta a sessão, sendo lida
e aprovada a áta da sessão anterior.

Passagens — O sr. Hermogenes Silva
ao sr. Paula e Silva, as crimes 6438, Ser-
ra Negra, 17897 Itapolis; ao sr. Campes
Mala, as crimes 6416, 17923, 17944, 178(53,
17920, 17791, 17851 17905, 18769, capital,
17929, 17941 Queluz, 17899 17902 Franca,
17932 Itapolis, 17839 Jaú, 17917 Bariri, Po-
napolls.

Julgamentos — Habeas corpus — 8439
Piratininga — Paciente, Augusto Mar-

tins Sousa — Negado. 8440 — E. Santo
do Pinhal — Paciente, Lázaro Pereira da
Silva — Prejudicado. 8443 — Capital —

Paciente, Mario Buonocoro — Negado.)
8444 — Capital — Paciente, Lorival Rocha

Náo tomaram conhecimento. 8445 —

Capital — Paciente, Francisco de Assis
César — Negado. Recurso crime, relata-
do pelo sr. ministro Campos Maia: 6140

Dois Córregos. O Juízo e Vitorio Ven-

drameto, recorrentes e Fernando Simões
e a justiça, recorridos - Rejeitada a pre-
liminar de nulidade do processo, na parta
relativa a Fernando Simões, não tomaram
conhecimento d0 recurso Interposto por
Vitorio Vondrameto e negaram provimen-
to á apelação "ex-oficio". O sr. ministro
Campos foi vencido na preliminar e no

julgamento da apelação. Designado o

sr. ministro Hermogeens Silva, para es-
crever o acórdão. — Apelações crimes, re-
latadas pelo sr. ministro Campos Maia:
17905 — Capital — A Justiça, apclantc e

Carmine Grecco, apelado — Negaram pro-
vimento, contra o vote do sr. ministro
Hermogenes Silva. 18902 -- Franca —

João Magnoler e Ernesto Felicio, apela-.*,-
tes e a Justiça, apelada — Adiada, para o

voto do presidente, 17929 — Queluz —

família que solicita o eomparecimento doa j yitalino Dantas, apelnntc o a Justiça, ape-
amigos e camaradas do inditoeos soldado da 

^^ _ Nc_aram provimento. ..._..^.



ENTÀNDO
As reservas morais do povo paulista são

inexgotavcis e asseguram plenamente a vi-
torla, muito próxima, do resto, da causa
constitucionalista. Inutilmente se despe-
daçam as ameaças ditatoriais, pelos inó-
cuos discursos microfonleos ou pelas
quixotescas proclamações generaliclas,
dc encontro a esso rochedo inamovivel
que é a capacidade guerreira do pátrio-
ta bandeirante.

Acima, muito acima dos Interesses pes-
soais e mesquinhos, paira o Idealismo do
Piratinnga, que confia no êxito integral
de suas armas, porque elas atacam e fa-
zem ruir, cm todos os flancos, o castelo
de cartas dos apaniguados da ditadura,
governo do escravidão, governo de de-
sordem, governo de chanfalho.

Trabalhada como estava a opinião pu-
blica nacional para a transformação de
outubro dc 1930, o, simples bom senso
teria foito do atual e passageirissimo
ocupante do Catetc, que prometeu a
execução do programa da falecida Allan-
ça Liberal, um verdadeiro Ídolo popu-
lar. Mas a falta de energia moral do
untoso ministro das finanças do sr.
Washington Luie, foi campo propicio ao
desenvolvimento de um extremismo con-
denavel, cm que sobressaíram alguns mo-
ços travessos e bulhentos, que só tra-
ziam da efervescência outubrista, como
credencial, a valentia suspeita dos seus
tacõoB dc botas.

Feita que está, agora, a intensa pro-
paganda da campanha constitucionalista
pela Imprensa desligada de compromls-
soe com o erário publico provisório, fir-

ma-se a certeza de que S. Paulo ven-

cerá a ditadura e, com S. Paulo, vencerá
o Brasil, porque só os povos decadentes

podem suportar o domínio ignóbil de

grupelhos brutais. A érá do feudalísmo

já passou. O Brasil está vivendo ainda
os dias mais brilhantes da sua juventu-
de. Por isso mesmo esperançoso do fu-

turo, pelas suas riquezas naturais, pela
cultura de seus filhos e pela gloria do
seu passado de povo livre, não tolerará,
em hipótese alguma, a canga da domina-
ção, a que o querem jungir os peralvl-
lhos alimentados.

Dê a ditadura, na capital do pais, um
minuto de liberdade ao povo, e verá que
não a combatemos sozinhos, mas for-
talecldos pela execração que lhe votam
todos os brasileiros, Abra a dltaura, na
capital de cada Estado enfeudado pelo
outubrismo, um parentesls na compres-
são policial do pensamento, e se conven-
cerá da inutilidade de prolongar a pro-
pria agonia. Ausculte a ditadura, por um
segundo ao menos, a opinião das classes
conservadoras; ouça os expoentes nacio-
nais da nossa cultura inteletual; exa-
mine e balanceie a sua situação no mo-
mento —- e, garantimos, juramos — ae
estampará diante do seus olhos o abismo
a que conduz esta terra querida, se, im-
popular que é, pretender sustentar uma
guerra insustentável contra toda a nação.

Não fantasiamos. Estamos apontando
os fatos.

As sublevações, dc que nos dão noti-
cia os rádios captados nesta capital, pro-
vam que a fermentação é geral c gene-
ralizada.

Ponse um minuto o sr. Getulio Var-
gas nos fatores incomparaveis que o íi-
zeram guindar-se á chefia do governo
provisório da segunda republica, consi-
dere que a cupola desses fatores estava
na opinião dos seus patrícios, por todos
e recanto do Brasil, c faça um paralelo ho-
nesto da situação de agora com a de
setembro do 1930. Se ainda lhe restarem
tlgumae .agulhas de senso comum, con-
clulrá que a sua renuncia Imediata se
impõe, porque a reclamam e a exigem
os brasileiros, convencidos de que não foi
osterilmente que so derramou o sangue
de alguns bravos para fazer a revolu-
ção dc ha dol6 anos atrás. — R. D.
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DEPAULISTAS! VÓS QUE TENDES CORAÇÕES
OURO, DAE OURO A SÃO PAULO

FALOU ONTEM SOBRE A CAMPANHA DO OURO O DR. MENOTTI DEL PICCHIA - QUASI TRINTA
MIL DONATIVOS JA' FORAM RECEBIDOS SOMENTE NA CAPITAL

MODIFICAÇÃO NO HORÁRIO DOS TRENS DA CENTRAL

De ordem do sr. dr. Mario Cabral, diretor da E. F. C. B., a partir de hoje,

2 do corrente, ficam suprimidos os trens SP 1 e SP 2, no trecho Norte-Cruzeiro,

circulando em substituição o RP 2 no seu horário (7 horas da manhã, de Norte)

e RP 1 (partindo de Cruzeiro ás 13,26 e chegando em Norte As 19,05). Para ser-

viços de manobra e coletores circularão entre Norte e Cruzeiro o MP 3 (partindo

de Cruzeiro ás 4,30 e chegando em Nor te ás 17,28) e o MP 4 (partindo de Norte

ás 4,30 e chegando em Cruzeiro ás 17,33).

Foi Irradiado ontem o seguinte dis-
curso de Menotti dei Picchia, em propa-
ganda da Campanha do Ouro:

"Tenho a Impressão de que estamos
edificando um Brasil de ouro. Não do
ouro com que se esculpem os bezerros das
adorações idolatras, mas com que se
fundem os ostensorios da eucaristia na-
clonal. Metal nobre, metal sem ligas,
meai luminoso, simbolo da nobreza, da
pureza e da gloria do nosso ideal.

Que é ouro? E' a stiblimação quimica
da meteria dada pela natureza á huma-
nidade para fundirem-se as insígnias da
magestade imperial, para cinzelarem-se
as cruzes pastorais dos antistites, para
realçar o encanto das mulheres... De
ouro esculpiam as mascaras reais — der-
radelro adorno das majestades mortas —
os divinos faraós do Egipto funerário;
dc puro ouro aos guerreiros Atalipa e Ata-
nalpa refulgiam o esplendor das coura-

ças acepilhadas na barbara noite da Amo-
rica pré-columblana.

Ouro ! Fascinação misteriosa e trágica
da terra, imam fatidico e lncentivador
das ontradas na epopea continental do
desbravamento. Ao seu chamado impe-
rativo e subterrâneo, irradiando das jazi-
das escuras, as botas bandeirantes iam
riscando os caminhos do Brasil e crean-
do as fronteiras de uma mocldade! Metal
ilustre I metal fascinador, metal creador
da riqueza, seu prestigio alçou e derrocou
Impérios; fez ressurgir e ensangüentar
cidades; realizou salvações e desencadeou
dramas; foi balsamo com a esmola e
desgraça com a cobiça; sedução no colo
das Aspasias e cálice do sangue divino
noa mistérios do Graal; corrupção sacri-

lega nas mãos de Judas e clarão punitl-
vo no gladio doa arcanjp-1

*
O ouro paulista da vitoria é força de

supremo bem. As barras que laatream
os porões dos bancos são agasalho, ali-

netas dos nossos soldados e de modelo ás
proporções titanlcas da sua bravura.

*
Ao grito de alerta "Dai ouro a S. Pau-

Io para que salve o Brasli!" serpenteou
pelo Estado, rumo dos "guichets" dos

O REGIMENTO DE CAVALARIA "RIO PARDO" COMBATE
VALOROSAMENTE NA ZONA SUL

OS VOLUNTÁRIOS D'OESTE DISTINGUEM-SE PELA SUA BRAVURA EM DI-
VERSOS RECONTROS NA REGIÃO DO APIAÍ-MIRIM

\~~im.:^- ¦ ¦ ¦¦ '^WA'<iktB§^^^^7^W^

O DR. MENOTTI DEL PICCHIA, AO LADO
NA RECORD

DE CÉSAR LADEIRA,

mento e armas para os soldados do Bra-i bancos, a filha indiana de generosos doa-
sll, I dores. Tênues afluentes de um riacho

O "Dfarlo dc Noticias", de Ribeirão
Preto publicou ontem os seguintes com--
unicados recebidos da zona sul:

"Acampamento do sitio Sapé (mar-
gens do rio Apiaí-MIrim), 24 de agosto
de 1932.

Presado sr. redator do "Diário de No-
ticias" — Ribeirão Preto.

Tenho o grato prazer de remeter a
v. s. a_ inclusas copias, de relatos de
campanha e boletins regimentais deste
Regimento de Cavalaria, na parte refe-
rente ao elogio feito pelo sr. capitão co-
mandante, a alguns do6 bravos volunta-
rios dessa cidade, que tomaram parte
saliente e importante no combate trava-
do no dia 21 do corrento, no .váu dos
Costas, entre um pelotão de Cavalaria
inimiga e o Regimento Rio Pardo.

Conforme v. s. poderá verificar, esses
rapazes se portaram como verdadeiros
heróis, fazendo prisioneiros, apreeenden-
do armas e munições em quantidade,
tendo, por isso, merecido por parte do
exrao. sr. coronel Basilio Taborda, di-
gno comandante do setor sul, o franco
elogio a todo o Regimento c ao sr. ca-
pitão comandante, conforme carta que
tambe-m segue por copia.

Como quasi todos são rapazes dessa
cidade, cumpro um dever de lealdade,
enviando essas notas a v. s. afim de, por
intermédio do vosso conceituado jornal,
tecer o justo e merecido elogio devido
a eles, que tão bem souberam e com-
preenderam a grandeza do ideal de S.
Paulo, livre e independente do jugo da
tirania cruel que o oprimia.

Viva S. Paulo! Viva o Brasil! Viva
o Regimento de Cavalaria Rio Fardo!

Atenciosamente subscrevo-me, amigo e
obrigado — J. Santana, correspondente
do Regimento de Cavalaria".

ra de apresentar a v. s. o sr. 2.o tenente
Marcilio Mariense de Barros, 3.o sargen-l
to Sebastião Wendling e o cabo de os-
quadra Silvino dc Almeida e Silva, todos
pertencentes ao 5.o R. C. D., presos hojo
no combate do vau dos Costas, perto de
Capela de Santo Antônio de Apiai-Mirlm.
Nesse combate foram feridos outros sol-
dados do referido R. C. D., conformo
constatámos pelo sangue deixado cm pon-
tos diversos. Esses feridos internaram-
se na mata e mesmo procurados não fo-
ram encontrados. Arrecadámos 17 ani-
mais, arreadoe, alguns mosquetões e mu-
nição. Dos norsos, nsnhum foi ferido.
Saude e fraternidade — (a.) Alfredo Fel-
jó, capitão comandante.'1

uma das mais lindas paginas de gloria
da nossa campanha em prol da liberdade
pátria. Um cordeal abraço do camarada
e amigo (a) Cel Taborda.

E' com ouro que asseguramos nosso
triunfo. Com ele estancaremos o sangue
que escorre do peito dos nossos heróes.
porque ouro é hospital, medicamento, as-
sistencia, conforto. Co;n ele faremos uma
metralhante barreira de aço nas linhas
do fogo, porque armamento, munição, po-
tencialidade bélica, são ouro.

E com ouro cinzelaremos a estatua da
nossa vitoria, servindo de escopo ás baio-

desembocando na corredeira rebojante da
maior prova de desprendimento vista sob
o sol, o rio se fez caudal e a caudal
oceano!

Eu vi! — Vieram os ricos e deram
suas riquezas. Vieram mulheres e despo-
jaram-se de suas jóias.

Eu vi! — Vieram os atletas e entre-
garam seus troféus. Vieram os bispos e
ofertaram suas alaias e suas cruzes.

Eu ví; __ Depois vieram as crianças;
e deram os aureot bentinhos que haviam
recebido na primeira comunhão. Vierana
os heróis, — velhos soldados cheios ria
cicatrizes — e deram suas medalhas.

E eu tinha pudor de ofertar o nada
que possuia.

E vieram, tisnados do sol, os operário-
e colonos, Também deram seu ouro.

Pareceu-me a metalização de suas fa-
digas feitns de moléculas dc sol nos
caniculas da áspera faina dos cafézais
pumorejantes.

Eu vi! — Por fim os próprios mortos,
como um braço cspetral que saísse da
eternidade trazendo um punhado de ou-
ro, deram a oferta póstuma do preço
das próprias coroas! Até os mortos dão
ouro á santa causa do Brasil! Então ven-
ei meu acanhamento e dei minha oferta
misera. Uma aliança, símbolo de um
grande amor, e uma corrente, ouro que
eu garimpei suando para humilde alegria
da minha humana vaidade... Dessa da-
diva surgiram um pala e um capacete.

E o pala, nas escarpas da Mantiquei-
ra, aqueceu a tortutante alerta de uma
sentinela avançada dentro da noite polar
e cheia de estrelas, Uma granada ex-
plodiu na trincheira, Uma estilha de gra-
nada amolgou um capacete. Mas nessa
noite, um soldado não morreu!

Minha corrente de ouro aquecera um
herói. E minha aliança salvara a vida
de um irmão!

*
Paulistas, vós que tendes corações de

ouro, dáe ouro a S. Paulo.
Dai ouro á terra que vos deu a vida.

Paulistas!
Devolvei um pouco de tudo que S.

Paulo vos deu!

"Regimento de

Copia da carta dirigida pelo exmo. sr.
cel. Brasilio Taborda, d. comandante do
setor sul, ao sr. capitão Alfredo Feijó,
comandante do R. C. Rio Pardo:

"Itapetininga, 21 de agosto, ás 23 horas.
Comandante Feijó. Acabam de chegar
aqui os tres prisioneiras do 5,o R. C. D.
e por eles soube que tinham ficado em
poder do vosso bravo Regimento, 17 ani-
mais ensilhados, bem como multas armas
e alguma munição. Peço receber um
grande abraço por esse feito, que veiu, do
algum modo, compensar o desastre do pe-
lotão do tte. Ricckmann, bem como trans-
mitir ao vosso denodado Regimento, as
minhas calorosas felicitações.

A árdua missão que com tanto brilho
c abnegação estais desempenhando, será

Copia de parte do boletim regimental
n.° 27.

"Regimento de Cavalaria Rio Pardo.
Acampamento do sitio Sapé, 23 de

agosto de 1032.
Boletim Regional n.° 27 — pagina 60.

ELOGIO
E' com grande satisfação que este Co-

mando elogia os srs. oficiais, inferiores
e soldados deste R. C. pelo despendi-
mento, coragem e exata compreensão do
alto dever patriótico que empolga o sen-
tlmento do povo de São Paulo, postos á
prova anteontem, no combate de Proen-
ça. Devo destacar, por um dever de leal-
dade, os nomes dos srs. 2.° tenente Via-
dmir "Danobresse, cabo Joaquim Ribeiro
da Silva, soldados Alexandre Eckstein e
José Nain, que, sob intensa fuzilaria,
avançaram sobre a casa onde se encon-
trava o inimigo, não medindo sacrifícios
ou conseqüências. Os srs. tenente Fran-
klin de Almeida, Roberto Taranto e o
3.o sargento Jorge do Oliveira e Silva,
portaram-se como verdadeiros soldados
intemeratos e corajosos. —- Emfim, seja
elogiado o 1." pelotão do esquadrão, pela
sua valentia e Intel igoncia desenvolvida
durante aquela ação.

(a) Alfredo Feijó. Caplão
Comandante

Realizou-se ha mais de dez
dias a ocupação de

Xiririca

JA' FORAM RECEBIDOS NA CAPITAL
CERCA DE TRINTA MIL DONATIVOS
TTnl nubllcado hu dias, uma relação das feliz, vicejam * abnegação e o civismo, ca-

,, x r- „r,h„ a* ruim An. Vi-! Pazes de levar-vos a fazer grandes cousas por
jóias oferecidas 4 Campanha do Ouro da V 

| q, __o pau,o & torra grando fl ge'ne
torta-por intermédio do ar. chefe de policia,
da capital. Essas jóias, cujo numero foi con-

sideravelmente acrescido nestes últimos dias,,

foram entregues ontem ao sr. dr. José Ma- |
ria Whltakcr, presidente do Banco Comercial |
e membro da comissão executiva da re-ferlda j
campanha. |

A carta do dr. Tirso Martins, que acompa-1 ricos como os pobres; aqueles oferecendo
.i _. i „ a/,,",intf.. • Jóias de preço avultado, estes doando obje-

nhou os donativos, é a seguinte. t d(j yalor _,,„, mM de de e3tima."Exmo. amigo sr. dr. José Maria Whitaker | çao>
— Atenciosos cumprimentos. I Operários e operárias da Terra Bandelran-

Circunstancias que náo estava cm mim re-1 te! Imitai o gesto desses esposos e esposas
mover fizeram-me intermediário da entrega que em romaria acorrem á Ouria Metropoll-
dos objetos que ora remeto a v. exa desti- '
nados á Campanha do Ouro para a Vitoria, 

j
Rspero que o ilustre amigo e seus dignos ,

companheiros da nobre cruzada saibam com- |
preender e desculpar os motivos que me for-, Wi™
taram a transgredir conhecidas e publicas mento pel
disposições que vedam, a quem quer que nao ] P'>«« <• "«

'selam 
as entidades previamente designadas, j

o recebimento dessas dádivas sagradas, pela .
origem e pelo destino. Meus companheiros dc

rosa em que nascestes, ou na qual viveis e
prosperais, luta hoje heroicamente, vós bem o
sabeis, não somente pela volta do pais ao
regime da lei e da liberdade, como também
pelo rcerguimento da economia nacional.

E foi para a realização dessa dupla flnall-
dade do movimento constitucionalista, que se
Instituiu a "Campanha do Ouro da Vitoria",
á qual tanto podem e devem concorrer os

0 EMBARQUE DE CAFÉ' "QUEBRADINHO" E
DE BOA QUALIDADE

tana, levando suas alianças de ouro — lenri'
brancas queridas de um feliz matrimônio —
para troca-las por simples alianças de ferro,
igualmente abençoadas pela Igreja e valendo
como um testemunho do interesse e devota-

a causa de São Paulo e do Brasil.
Pois é preciso que a essa parada de civismo
nlnguom falte, e que so avolume cada vez
mais a romaria dos seres humildes, gênero-
aos e patriotas, que numas poucas gramas

alguns amigos e eu, vivemos vida j de ouro querem como que concretizar a ar-
tistiada de tempo, que dele não dis- gamassa necessária para cimentar os grandestrabalho,

tão angust
norlamos nara a longa espera, .. --.._ —
"eutchets" onde diariamente se comprime, na ] concorrendo assim todos, todos,"•'nobre 

das sollcit-dc-, o povo deste nos- *- -'- "- ¦'•-- "" "
A beira dos

Relato de Campanha
Cavalaria Rio Pardo.

Acampamento do sítio Itangá, 21 do
agosto de 1932. — Illmo sr, coronel co-
mandante do setor Sul. Cumprindo co-
municado feito a v. s. por este coman-
do, hoje parti com o R. C. da fazenda
do Sapé, para atacar a retaguarda da
tropa de cavalaria que anteontem pas.-
sou o rio Apiaí-Mirim. Desenvolvendo
a marcha, ao chegar nas cercanias do
vó_ dos Costas, a vanguarda encontrou-
se com uma pequena patrulha de cava-
laria. Esta, ao ver nossos soldados, fugiu.

Continuando mais além, o oficial da
vanguarda comunicava-nos que numa
casa ao lado esquerdo da estrada quo
seguíamos, encontrava-se um pelotão
ainda dc cavalaria. Julgando estar em
contato com elementos da cavalaria por
mim procurada, e devido á dificuldade
de chegar até á referida casa, abrimos
fogo, tendo os elementos que ali se en-
contravam, fugido, depois de uma peque-
na resistência, caindo prisioneiros um ofi-
ciai, um sagento o um cabo, todos perten-
centes ao 5.0 R. C. Este pelotão fazia
explorações de Usina até o ponto onde foi
encontrado, não tendo ligação alguma,
conforme verificámos depois, com a cava-
laria de anteontem, que é o 9.0 R. C. I
Por informações, sabemos que esta uni-
dade fez prisioneiras duas patrulhas do
esquadrão Amaral. Continuo no serviço
de exploração e de combate ao elementos
infiltrados e que tentarem infiltrar-se na

zona aquém do rio Aplaí. (a.) Alfredo

Feijó, capitão comandante. — Copia do

oficio n. 20; — "Regimento dc Cavalaria

Rio Pardo. Acampamento do sitio Itan-

gá, 21 tle agosto de 1932. limo
co.n^ajQ,da_te do setor sul,

UM COMUNICADO DO INSTITUTO DE CAFÉ'

sr. cel
. Tenho a hon.

Comunicado do Instituto de Café:
"Pelos jornais da Capital e pelos bole-

tins comerciais "Medeiros", "Leví" e
"Fernandes", de 3 de maio, o Instituto
dez publicar o seguinte comunicado, re-
produzido igualmente em sua "Revista",

numero de maio, pag. 53:
"A partir de 10 de julho p. f„ a fIscali-

zação dos oafés Inferiores ao tipo 8 serão
exercida, de acordo cóm as leis e regula-
mentos vigentes, com o máximo rigor,
não se permitindo a entrada de nenhum
café que não alcance aquele tipo, exce-
tuados os quebradinhos, e conchas de
boa qualidade, desde que sejam rigorosa-
mente catados,

Os cafés da safra 1932/33, que forem
apreendidos, não terão direito a nenhuma
indenização.

Outrossim, a partir de 10. de julho de
1932, s°rá exercida severa fiscalização
em todas as maquinas de rebeneíicio de
Santos e de S. Paulo, afim de se apro-
enderem os resíduos de rebeneficios, que
não alcançarem o tipo 8".

Motivou esse áto do Instituto o fato
de estar o Conselho Nacional do Café
estudando uma nova tabela de equivalen-
cia do defeitos, a vigorar do l.o de ju-
lho findo em diante, e pela qual os defel-
tos constituídos por quebradinhos e con-
chás de boa qualidade seriam tolerados
em proporção multo maior que a perml-
tida na tabela então vigente,

Essa resolução do Conselho Nacional,
tornada publica em comunicado de sua
secretaria, datado de 30 de abril, respon-
dia. a Mfgente necessidade do cojKirciq

de café, corrigindo uma anomalia da pri-
mitiva tabela de equivalência de defel-
tos, e permitindo o suprimento de "grin-

ders" aos mercados.
Agindo como aqui, isto é, avisando aos

lavrados de S. Paulo de que a partir de
10 de julho seria permitido o embarque
de "quebradinhos" e conchas de bôa qua-
Hdade, rigorosamente catados", quiz
guma antecipação, das alterações que
apenas o Instituto preveni-los, com ai-
iam ser feitas á tabela de equivalência
de defeitos, para que delas pudessem
aproveitar desde a sua entrada em vi-
gor.

Circunstancias alheias á vontade do
Institudo impediram, entretanto, que o
Conselho Nacional fizesse a modificação
anunciada.

Assim, a permissão em apreço devia
ser revogada, porque ia de encontro a
lei que proíbe, expressamente, o embar-
que de qualquer café do tipo inferior ao
n.o 8. Não tendo sido organizada a nova
tabela de equivalência de defeitos quo
enquadraria os "quebradinhos" e con-
chás, isentos de impurezas, não restava
ao Instituto outro caminho que não o de
tornar sem efeitos a concessão dc 3 de
maio. E foi o que fez, com seu comuni-
cado de 19 de agosto.

Atendendo, porém, ao fato que lhe foi
provado, de estarem muitos interessados
fazendo grandes despezas com a catação
de seus cafés quebrados e conchas, em
virtude da referida, concessão, resolveu

Instituto, "por equidade", prorrogá-la

chefe,"Ouro da VI-

mais ...
so amado S. Paulo.

Com a lista dos subscritores faço remesea
a v exa. das cartas que alguns deles envia-
ram. acompanhando as oferendas.

Queira o ilustre e prezado patrício e adml-
rador obrigado — Tirso Martins.

A angustia de tempo, a que o sr. chefe de
policia se refere na carta acima transcrita,
node ser facilmente Imaginada por todos
quantos estejam acompanhando a ação que a
noticia vem desenvolvendo, patriotic-mente,
em favor de São Paulo e da causa constitu-
clonalista. Além de garantir, na retaguarda,
a ordem e a tranqüilidade, a policia esta
nrestando, aos chefes militares, nas zonas do
operações, serviços relevantes, que em seu
tempoi oportuno serão conhecidos e devida-
mente apreciados.

Dando, porém, mais um bolo exemplo de
dedicação A causa de São Paulo ei-la que se
mine é deposita, nas mãos de_ seu «>¦-«

contribuições om ouro para o
torla".

OS DONATIVOS DB OW__-_

Elevaram ontem a 1.380 os donativos en-
trague, aos bancos da capital para a Campa-
nha do Ouro da Vitoria.

O total de ofertantes, até esta data, * de
29.012.

Na Cúria Metropolitana foram trocadas 763
alianças, subindo, assim, a 8.746 o numero de
alianças de ferro já distribuídas, desde o dia
23 dò agosto.

CEM SA0AS DB OAI-r

Chegou ontem ao Departamento da Campa-
nha do Ouro a seguinte carta, procedente de
Pouso Alegre de Baixo e endereçado ao sr.
Sebastião Leite de Almieda Bueno, de Jaú:

"Prezado amigo e sr. — Saudações — Não
tendo ouro para dar para o bem de S. Paulo,
ponho A disposição do governo do Estado, por
seu Intermédio, cem (100) sacas de café, chato
e moka finos, cujo liquido produto da venda
quero que figure entre os donativos d« Jaú
para a Campanha do Ouro da Vitoria.

Valho-mo do ensejo para apresentar-lhe as
segurança de todo o meu apreço e mais dis-
tinta consideração, (a.) Lázaro de Camargo
Freitas."

APELO DO CENTRO OFB-t-JMO
CATÓLICO

"Operários e oporarlas.
Vós que constltuistcs família sob as b«n-

cans de Deus e da Igreja, eis chegado o
momento de demonstrardes quo entre as vir-
tudes cultivados no vosso lar, humilde e

blocos das dádivas de outras classes sociais,
A obra in-

gente da construção dum Brasil novo, livre,
unido, prospero e feliz.

Tal o apelo do Centro Operário Católico
Metropolitano aos seus associados e ao opc-
rariado em geral".

Comunica-nos o Serviço de Publicidade
ter recebido o seguint-2 oficio do coma-i-
dante da Companhia Isolada de Santo
Amaro:

"Quartel 
general em eRgisto, 28 de

agosto de 1932. Ao Departamento do
Publicidade de S. Paulo.

Como comandante da Companhia Isoia-
da de aSnto Amaro, em operações de
guerra na zona da Ribeira, cumpre-me
desfazer os equívocos e as confusões ha-
vidas na transmissão de noticias refeien-
tes á ocupação da cidaoe de Xiririca pe-
ias forças constitucionalistas. Assim, pois,
informo a esse Departamento que a Cia.
de Santo Amaro, seguida por elementos
da Força Publica, tomou, de fato, das
mãos do inimigo, a cidade em questão, na
noite de 20 deste mês desbaratando-o.
Aliás, cumpre notar que as forças dita to-
riais haviam ocupado Xiririca por sab-v
rem-na desguarnecida de qualquer força
militar. No ataque po..- nós feito ao ini-
migo, abatemos tres soldados de cavai.?-
ria, capturámos cinco prisioneiros e apre-
endemos regular copia dc munições. En-
tre o pessoal desta unidade, não ha no-
mes a destacar, tal a bravura com que sa
portaram todos os seus componentes.
Menção especial, tão somente meerce o
sargento Sebastião Rodrigues de aCmpo-.
gaãcho de nascimento e paulista de cora-
ção o qual foi causador das tres baixai
sofridas pelo Inimigo.

Saudações — Luiz Martins de Araújo,
2.o tenente comandante".

VEJAM SO'!!!
Telefone:
2 - 6246

Fazemos quaesquer impressos
com urgência, de 30 a 50 %
mais barato do que qualquer
outra casa. ¦
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tornou publico em seu comunicado de 26

de agosto.
Eis ai, singela e cabalmente explicada

ao<! lavradores c negociantes de café. a

a_à.l_ de setembro gi__i___, Eoi o aue ação do Instituto neste assunto. ,
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PAPEL DE SEDA, branco, l.a resma
PAPEL DE SEDA, sortido l.a resma
PAPEL MANILHA, resma :.
PAPEL GERMANIA, resma ,.,,.,,. m ,.,
PAPEL IMPERMEÁVEL, nal., resma .
PAPEL PERGAMINHO, cristal, resma
PAPEL FARMÁCIA, resma
PAPEL CREPON, sortido, rolo
PAPEL EM BOBINAS, de 25, 40, 60 cent., kilo
PAPEL C. P. (Jornal), resma

Preços assim, TAO BARATOS, só faz a

PAPELARIA UNIVERSO
Fundada em 1922

R. R1ACHUELO, 28-A (frente á Secretaria da Viação) S. PAULO
NOTA: Acceitamos pedidos do Interior contra cheques ou

vales postaes para J. Couto.
AO INTERIOR: — Peçam catalogo geral.
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16$500

20$000

16$500

19$000

16$000

26$000

5$000

$800
1 $900

28$000


