
ENA
Á FUNÇÃO DE S. PAULO

S. Paulo lem um destino: o de marcar os rumos da nacionalidade.
Ao imperativo dessa função histórica dc S. Paulo obedecem seus mais
encruado- inimigos, absorvidos pela força que irradia S. Paulo, força
pei-uasiva o pacifica, que dimana da sua organização, da sua cultura,
da sua economia o do seu civismo.

Uma impressionante seqüência dc acontecimentos vem definindo
bem, através do lempo, a função de S. Paulo dentro do Brasil c do
continente, E' uma alia influencia creadora c civilizadora, ale hoje dis-
cuticla ou mui compreendida, mas que n justiça manda assighalàr para
quo, da melhor compreensão dos propósitos paulistas, se estimule sem-
pre mais o sentimento de gratidão nacional e dc reciproco amor entre
os brasileiros.

Coube aos feros e insubordinados "mamelucos de Piratininga" ir
aos poucos cxlcndendo o chão da pátria pelo continente americano,
numa lendária fúria andeja, que varejou em todos os sentidos do qua-
rlinnlc esla metade da America. Não houve tropeço humano ao seu
passo decidido e maleiro, que pisou a orla do Pacifico c foi ale junto
das aguns do Prata c, no alto, peneirou na própria Goiana. Paulistas
riam esses homens de gibão dc coiiro c cenho de flibustciros, amoti-
nando n lerra com suas tropclias heróicas. Depois, na estacada da
várzea do Carmo, pondo ali um alvo dique branco dc civilização la-
tina conlra as forças barbaras da terra, confederadas, salvaram os
guerreiros do planalto a cultura nascente com sua bravura.

Mais tarde, o sonho da pátria livre, autônoma, senhora absoluta
do patrimônio territorial conquistado com tanto sacrifício pelos seus
filhos, foi o sonho paulisla dc José Bonifácio. E a realidade da inde-
pendência lambem foi paulista, batisando-se o Brasil náçãò-livre nas
águas Insirais do Ipiranga.

Um perigo, porém, estremecia o corpo do gigante, cuja cabeça
escaldada se ergue no equador c cujos pés se enrcgclam nas primeiras
neves do sul: o desmembramento. A irrcquicludc dos seus filhos, be-
bodos da orgia das revoluções, sonhou estilhaçar cm pedaços a obra
unitária que tanto sacrifício custara a Baposo, Borba Gato e nos quo
se bateram na Baía e cm Pernambuco conlra o invasor forasteiro.
Cabe a São Paulo, através da energia formidável dc um seu filho,
manter e assegurar a unidade nacional. Eeijó é o pulso dc aço quo
rnariieta a rebeldia das províncias c cimenta a unidade nacional. Vem
ílrpois o sonho democrático da Republica. A cidade de llu' torna-se
o clarão que ilumina o caminho áspero dos campeões do liberalismo.
E são as figuras imortais dc Campos Sales, Prudente, Gliccrio, Bcr-
nardino que aluem um trono anacrônico no território livre e demo-
cralico da America. Depois é necessário, de novo, evocar a obra uni-
ficadora de Fcijó — c São Paulo dá á Republica a coragem civica e
a firmeza dc ânimo dc Prudente dc Moraes. E' preciso salvar a.s firian?
ças do novo regime, abalado por tanlas convulsões. Surge, então
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Brasil provas supremas de idealismo. A
mais belo padrão clc gloria civica dc que se pode
áslleirò. E, para mostrar inda uma vez seu incor-

Sâo Paulo continua mantendo a sua função histórica.
Logo depois perde São Paulo a hegemonia da polilica nacional,

os erros — que clc sozinho depois pagara injustamente — começam
a acumular-sc.

Surge a hidra militarista, mal de que o Brasil parecia imune, mal
que canceriza ns republiquetas sul-americanas: o "hermismo". São Paulo,
afastado da Federação, vai buscar uma bandeira civica c, com des-
prcndimenlo, com sacrifício, com perigo para sua própria autonomia
ameaçada pelo silio, ergue nos braços generosos o sonho civilizador
de Rui Barbosa c bate-se pelo civilismo até á gloria final da sua
solitária derrotai Inda a missão civilizadora de São Paulo! Sua política
não é vulpiiiii, apoiando apenas as causas cuja vitoria vê logo que é
ccrla, São Paulo dá ao Brasil provas supremas de idealismo. A cam-
pánlia civilista é o
orgulhar ò povo br
ligivcl c generoso idealismo, torna a erguer a bandeira da Ordem c
da Lei, tombando ainda uma vez sozinho, com seu ideal, mas agarrado
até morrer á grandeza do seu sonho.

Contemple o Brasil este São Paulo, a quem o destino confiou tão
áspera c tão gloriosa missão no continente. Contemple o São Paulo
dc Anhanguéra, dc Tibiriçá, de José Bonifácio, dc Fcijó, de José Bo-
nifacio, o moço, da campanha civilista c da geração aluai, e verá que o
piratiningaho sempre nimbou sua historia de um luminoso idealismo,
encabeçando todas as campanhas que desfraldaram a bandeira da cul-
lura e da liberdade. Por duas vezes rolou ensangucntdo c sozinho,
envolto no sagrado pano dessa bandeira, mas o sonho que acalentava
jamais era egoísta, feito para ele o desfrutar sozinho: seu sonho era
o bem coletivo.

Mas a missão de São Paulo não cessou. O Brasil todo contempla
hoje o Estádò-liçlçr da Federação como o irmão fatalizado a grandes
destinos. Começa a admirar-lhe a capacidade dc acção decidida e ge-
nerosa e seu desprendimento. Sabem nossos irmãos dos demais Esta-
dos que c mister aliarem-sc a São Paulo para a tutela dc todas as
suas liberdades e sabem que, onde fulgir uma luz dc liberdade c do
cultura para guiar os destinos da pátria comum, junto dela, vigiando
para que não se estinga, estará, alerta, uma atalaia paulista.

MENOTTI DEL PICCHIA

T0PÍC0S & COMENTÁRIOS
Os males da política |

protecionista
Telegramas de ontem noticiara;, a

aprovação, pela Câmara francesa, do:
contra-projeto financeiro que cslabcle-
ce novos direitos aduaneiros sobre a
importação do café, ficando, desse mo-
do, consideravelmente aumentada a ta-
rifa que vigora sobre o principal pro-
dulo brasileiro.

São as represálias do comercio cs-
trangeiro á nefasta política de prote-
cionismo alé agora seguida.

Queremos conquistar novos mercados
rle café, fazem-se grandes planos de
propaganda, quando não sabemos si-
quer manter os mercados regulares...

Estudam-se meios c modos dc conse-
guir intensificar o consumo do nosso
produto na Índia, na China, na Grocn-
landia c ninguém quer compreender
que, com a.s barreiras alfandegárias
creadas para servir aos interesses do
meia dúzia de falsos industriais, esta-
mos pedindo aquilo que negamos aos
outros.

Como esperar liberalismo aduaneiro
dc um pais, cujos produtos tornamos
inacessíveis aos mercados nacionais,
somente para manter certas industrias
fictícias? Não será isso ingenuidadeV

Aguardemos as conseqüências desas-
Irosas. Atrás da Fnmça, ii-se-ão fe-
«.bando os portos dc outros mercados
para o nosso café, com imensa alegria
para os concorrentes na venda desso
produto, que, oferecendo mercadoria
igual, inteligentemente abrem os seus
mercados para a colocação de produ-
tos de seus fregueses...

cativa alta, que demonstra a indisculi-
vel capacidade de resistência cconomi-
ca de S. Paulo.

E, no entanto, só ha uma esperan-
ça dc dias Ineihores, ue um período de
calma, que se obterá desde que haja
boa vontade de todos aqueles que so
interessam pela grandeza do pais.

Naturalmente, isso concorrerá ainda
mais para que os titulos brasileiros
se mantenham cm alia, como se lem
verificado ultimamente, conforme co-
mentarios favoráveis feitos a respeito
pela imprensa francesa.

Ainda bem que está sendo compre,
endido o valor da contribuição de São
Paulo na polilica geral econômica do
Brasil.

Conseqüências de um ambiente
de calma

Ontem afirmávamos que, esclarecida
B .situação política dc S. Paulo como
ficou, com a nomeação de um intervém
tor, o reflexo se faria sentir imediata-
mente, porquanto essa atitude do go-
verno provisório traria para o Eslado
líder da federação um ambiente do
tranqüilidade.

Desfeitas ficaram as inquietações rei-
Dantes cm todos os ramos da atividade
paulista c o resultado não se fçz es-
pérar. Ontem mesmo a colação dos ti-
tuíos do Eslado tiveram uma sigmfi-

Os que foram e não
voltam mais

Um minuto de silencio.
Sobre os campos verdc-claros de

Burí, e no vale saudável do Paraíba,
ainda ha logares de terra paulista re-
volvidos de fresco, sob a sombra do
uma cruz...

Dentro de nosso coração devemos
ter um cantinho de sentimento de ad-
miração, de gratidão e de saudade.
Não é possível, que neste conlcntanien-
to dc um anniversario, no grande so-
lar, nos esqueçamos dos irmãos que
foram c que não voltarão mais.

E' verdade que ficou deles a sêmen-
te do ideal e já está rebentando nos
botões dc uma nova primavera, o por-
fume do sonho que os embalava ao par-
tirem, e que foi interrompido pela
grande sombra que desceu.

Um minuto de silencio.
Admiração. Saudade. Gratidão.
Recordemos...
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UM PROJETO GRANDIOSO QUE FICOU EM SUSPENSO, PREJUDICANDO O
MELHOR CAMPO DE AVIAÇÃO DO ESTADO - O GENERAL VALDOMIRO

LIMA VISITOU O ESTÁDIO
Na quinta-feira passada o general Vai-

domiro Ue Lima, esteve cm visita ao Cam-
po de Marte, tendo ocasião dc constatar o
péssimo estado cm que o mesmo se en-
contra. As ultimas chuvas haviam es-
tragado muitíssimo as pistas, transfor-
mando-as num lamaçal perigosissimo pa-
ra a descida c partida dos aviões. Km
alguns pontos, grandes charcos se for-
maram tudo isso num local que deve-
ria ser o nosso melhor aerodromo e pela
sua situação — a cinco minutos de au-
tomovel do centro — um dos melhores
campos de aviação da America do Sul.

AS OBRAS DO COMPO DE MARTE

Houve um tempo em que os trabalhos
do reforma do campo de Marte atingi-

A Joalheria Casa Castro
Avisa aos seus numerosos amigos e freguezes
que, em homenagem á data, fechará hoje ao
meio dia.

ram extraordinária atividade. Foi por
ocasião do movimento de 9 de julho. Em
execução ao projeto apresentado pelo en-
genhèiro Alcide, dois enormes "han-

gares" dotados clc todo conforto o
construídos dentro cios preceitos mais
modernos para tais construções, eram
concluídos em poucos dias. Tinham ani-
pias salas para comandantes, oficiais,
quartos, instalações sanitárias, estação
de radio, tudo, enfim. Ao mesmo tempo
era começado um trabalho dc vulto -¦
o nivelamento do campo para ficar
livre das enchentes periódicas do Tietê,
Ia passar por um aterro dc 60 centlmc-
tros — limite máximo das cheias.

Centenas de carroças foram emprega
das nesse movimento de terra que era
transportada até a estação do Areai,
pelo tramway da Cantareira, da Invera-
da da Água Pria, onde era retirada.

Como esse serviço de carroças fosso
moroso, ficou resolvida a construção do
um ramal do tramway da estação reto-

rida ao campo. Em tres dias todas aa
dificuldades tinham sido resolvidas. A
ponta dos trilhos alcançava quasi a rua
Voluntários da Pátria. Numa noite n
"Light", a pedido do governo, cortou os
seus trilhos, intercalando as duas linha?)
do pequeno ramal. O aterro ia receber

formidável impulso pela condução di-
reta da terra até o campo quando sur-
giu o armistício. E todas as obras fica-
ram cm suspenso. O projeto alcançava
todo o campo antigo, estendendo-se aW
ás margens do Tietê, com pistas, em dia.
gonal, de 1.200 metros e outra transver-
sal das mesmas dimensões.

O ESTADO ATUAL

Suspensas todas as obras, o campo
ficou em situação peor á anterior. E'
certo que dispõe agora de tres novos
"hangares". No entanto, sobre o terreno
antigo tinham sido atiradas varias
centenas de milhares de metros cublco.i
de terra que não fora devidamente cal-
cada c que, com as chuvas, se transfor-
mam num lamaçal.

Na sua visita ao Campo dc Marte, foi
exposto ao general Valdomiro Lima, pe-
los aviadores, a situação atual. A per-
manecer o campo assim, tornarse-ã im-
possível o trafego regular de aviõc3 cio
correio acreo militar que hoje já conta
varias linhas: S Paulo-Rio; S. Paulo-
Coritiuba; S. Paulo Cuiabá; S. Paulo-
Goiás, além das que vão ser brevemento
inauguradas para Fortaleza, acompa-
nhando o vale doS. Francisco, e Belém,
cortando o "hliTtcrland" brasileiro.
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( MARÍAÍ

Privilégios dc invenção — Modefos de
utilidade — Registro dc marcas —
Reiiovações âe rcgistfcs — -lr_'ns/é-
rotulo- dc marcas r patentes — Pa-
gamento dc anntiidadcs — Opposiçõés
— Recurso!!, etc.
Fiscalização ile marcas registradas —
Desenhos teclmicos — Composição da
marcas artísticas c oríainacs.
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n/r, JOÃO DA GAMA

CÉRQÜEIRA

Travessa do Quartel, 1 — l.o andar
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0 sr. Rooseveit pronto a discutir
LONDRES, (UTB;) Segundo

informações publicadas pela imprensa
hòrle-ainericaná, o governo do sr.
Rooseveit eslá preparado para discu-
tir o problema das dividas de guerra,
com todas a.s hiições devoradoras que
pagaram a quota vencida a lã de de-
zembro passado. Nesse numero estão
incluídas a Inglaterra, á Itália; a Tche-
co Slovaquia, a Finlândia a Lcthonia
c a Lithuania.

Em face dessa situação o general
Valdomiro Lima prometeu mandar exe-
cutar as obras necessárias. O levanta-
mento dos trilhos do ramal da Canta-
relra foi suspenso. E, ao que nos infor-
maram, será prolongado até o Campo
de Marte, afim de que o aterro seja con-
clulclo.
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PÁRA QUE SEJA SOLUCIONADO 0 PROBLEMA
DÁS PORTEIRAS DO BRAZ

FOI FEITO UM PROJETO POR ELEVAÇÃO DE NIVEL QUE A PREFEL
TURA PRETENDE CONSTRUIR — DETALHES DESSE PLANO, QUE

SERA', NO ENTANTO, UMA SOLUÇÃO PROVISÓRIA
O prefeito rpunicipal aprovou o pro?

jeto paru a construção dc um viaduto
que resolverá o problema do congestio-
naniento do transito na altura tias por-
leiras do Braz.

O problema, eomo já tivemos opor-
Umidade de dizer, é velho, tendo pas-
sado "em branca núvçra" era diversas
administrações municipais, No entanto,
ns moradores dos bairros situados além
daquela passagem da inglesa clama-
vam por uma solu.ão, para a qual en-
gchhciròs c arquitetos contribuíam com
dezenas de sugeslões c de projetos, alô
que o dr, Prestes Maia resolveu o pro-
blema, em definitivo, pela Iransícrcn-
eia de todas as estradas dc ferro para
as raarges do Tietê retificado.

Essa sugestão foi aceita oficialmente
pela Prefeitura, como parto de um pro-
jéto grandioso liara remodelação da ei-
dade. O problema das porteiras passou
a ter, sob o ponto de vista urbano, im-
portancia secundaria. A sua solução de-
veria, assim, ser provisória. E nesse
caráter 6 qué vai ser resolvida, se
nenhum iilipêcÜhó imprevisto surgir.

O PROBLEMA DAS POKTEKAS
Para solução do problema havia ape-

nas Ires maneiras únicas em torno das
quais giravam iodos os projetos — uns
grandiosos, outros simples, e outros in-
compreensíveis..; O caso das porteiras
so podia ser resolvido pelo rcbuixauicn-
to do nível da aveliia Hangcl Pestana,
o uue permitiria unia pas!iU_em inferior
t.s Unhas da lnglez.i; pela construção de
um viaduto soure lia linhas; ou pela
e.LViiçáo destas numa e.Uivsáo dc qua-
l"o quilômetros — <> qué vuicionaria .1
qeestão de todas as pi.ss:.{.cns de nível
Ua nossa capital,

ü ultimo upréscninvii un. inconyeni-
ente: licava muito dispendioso. E mais
larde foi oficialmente posto de parlo
pela adoção do olaria 'ias avenidas do
dr. Prestes Maia, em que figura a remo-
ção das linhas das estendas de ferro
paia uma zona reservada ao lado do
CiiisaJ a ser construído para o Tietê.

Ficaram, pois, os dois primeiros pro-
j('>os sendo que a piifcieni ia foi dada
á passagem superior. Pi Ia solução ado-
laua atualmente, uma noule resolvera
o problema.

ü VIADUTO A SER CONSTRUÍDO
Ü viaduto a ser construído será, tal-

vez, menos estético que a passagem in-
férior. Apresenta, todavia, a vantagem
du não obrigar á instalação de bombas
para dar vasáo á água das chuvas o

que se verificaria se fosse fcitO o rebaixa-
mento da avenida, visto as galerias:
pluviais ficarem superiores ao nivel da
passagem. O novo viaduto obedecerá ás|
seguintes carateristicas: na altura dai
rua Corrêa de Andrade, no centro da
av. Rangel Pestana, começará uma mu-
ralha de VA metros de largura e capa-j
cidade para duas filas de bondes ei
duas filas de aiitovomeis além d.piis-l
seios para pedestres de oitenta cen ti-
metros cada um. A rampa principiará |
em granito, seguindo-se um trecho de
37 metros com a aclividade dc 2, 7 por
cento. O trecho seguinte terá 121 metros

CRUZADA NACIONAL
DE EDUCAÇÃO

POLÍTICA

A reunião de amanhã — Convite
ás associações de classe e aos
elementos da causa feminista —

Programa
Afirmam os juristas modernos que os Es-

tados não tazem favor algum as mulheres,
quando lhes concedem encargos novos, don-
de advèm novos direitos. Garantem, mesmo,
que isso não é produto de uma convenção,
nem sequer forca de imitação ou de libera-
lismo: é, sim, o resultado de •uno razão
mais profunda, mais grave, como, por exem-
pio a transformação do mundo que obriga
os povos a mobilizar todos os contingentes
humanos, todos os valores eficazes, sem dis-
tinção de sexos, para a obra do pro.reso c
da civilização. Nessa lenta adaptação de to-
das as energias vivas do universo para o
mesmo fim comum, cobe & mulher de agora,
sem duvida alguma, uma atuação definitiva.
Está em suas mãos, por assim dizer, a re-
serva de ideologia e do pratica, necessária d
situação de cada pais e á harmonia de alem
fronteiras.

B aqui no Brasil, uma vez obtido o sufra-
glo femlnliv. cumpro á mulher um papel
ativo nos destinos da nacionalidade. Urge
que se interesse, objetivamente, pela reali-
dade brasileira em face das outras nuções.

Ora, isso é perfeitamente viável e até io-
gico, atravez do exercido do voto e do uso
de outras prorogativas políticas.

Eis porque, no intuito de bem servir a tais
finalidades, a Cruzada Nacional de Educação
Política, instalada, provisoriamente, ô rua
Libero Badaró, 10 3.0 andar, sala 31ü pro-
cura arregimentar todos os elementos julga-
dos utels á causa em um trabalho de slste-
matização, capaz de beneficiar a coletivl-
dade.

Assim, para que se obtenha um programa
realmente eficiente para o alistamento elei-
toral feminino em S, Paulo, é quo essa Cru-
zada vai realizar amanhã, ás 16,30 horas a
reunião marcada para hoje e transferida de-
vido ao dia feriado.

E' de se esperar ali a presença de todas as
associações do classe, figuras ropresontatl-
vas do movimento feminista nesta capital e
demais Interessados, som distinção de credos
ou prejuízos sociais, afim de que fiquem
combinadas as medidas do maior ai 'anco, em
prol dos interesses da mulher paulista e bra-
süelra, em geral.

FIGURINOS PARISIENSES
Os melhores e mais apreciados, sô se

encontram na

AGENCIA SCAFUTO
A* RUA 3 DE DEZEMBRO, 6-A

C terá aclividade de õ,l por cento. Se-
guir-se-á uni viaduto em nivel de .');">
metros de extensão, que prosseguirá
por meio de uma rampa de 113 metros
c deelividade de 5,11 por cento, ternii-
nnndo próximo á rua Almeida Lima.

OUTROS DETALHES
Ao lado fio viaduto, além dos pas-

seios laterais, haverá uma faixa, afim
de que não sejam prejudicadas as casas
próximas. Além dos passeios de 2 me-
tros junto aos prédios, ficará uma área
carroçai de 5, 50 metros, com capaei-
dade, pois, para o tráfego de duas fi-
Ias de automóveis,

Como dissemos acima Iraln-se apenas
de uma solução provisória, pois com

a retificação do Tietê e execução do
plano Preste Maia, todas as linhas fer-
reas passarão.para junto do canal onde
será construída unia estação monumen-
ln'- , • - ,

Como a retificação do liele, demo-
rnrá ainda vários anos — falta ainda
um milhão de metros quadrados para
desapropriar — não era dc boa admi-
nlstração deixar um problema da impor-
lancia do das porteiras do Braz para
resolver, conforme vinha sendo feito hn
duas dezenas dc anos.

O mal da questão da passagem do
nivel na av. Rangel Pestana tem sido
precisamente o excesso de planos c dc
esperanças na retificação...

ÇÃO TEATRAL
Entrevista, sobre o tema, com o especialista

René de Castro
O "Correio de S. Paulo", desejan-

do transmitir aos seus leilores algumas
impressões sobre a situação teatral uo
Brasil, pediu-os ao confrade Hené do
Castro, diretor da sucursal da Sacie-
dade Brasileira de Autores Teatrais no
listado de S. Paulo. Ãnllfi prolissio-
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RENE' DE CASTRO

nal dc teatro, conhecendo-o bem por
dentro e por fora. Hené de Castro jà
foi ator, administrador de companhias,
chefe de publicidade e secretario dc
empresas teatrais, além de critico no
Rio e nesla capital.

Ninguém melhor do que ele poderia
dlssertar sobre o assunto.

Hené de Castro escreveu-nos:
— "O momento aluai é o pcor pov

sivcl para se falar de teatro. Ele está
agonisantesinho, tanto aqui como no
mundo inteiro. "Reflexo da cultura de
um povo" ele reflete naturalmente a
desordem fabulosa que vai por toda a
terra. índice de uma civilização, ele
se prepara para sucumbir com 

'cia. 
Dai

o fracasso notável do teatro na Fran-
ça, na Inglaterra, nos Estados Unidos
e, alé na Alemanha, onde o amor peloteatro sempre foi religião. O texto, ai-
ma do teatro, é sempre medíocre c,
de raro em raro, surge um "Topaze"
ou "I.e mal de Ia jeunesse", peças quese tornam mais notáveis ainda porque"em terra de cego"...

mais milÃwmDE
CORNELIO PÍRES

Sc o teatro lá por fora anda mal,
aqui cm casa nem se fala. Só ha dois
países, presentemente, com possibili-
dades de salvar o teatro: a Itália e a
União Soviética. Porque? Porque Mus-
solinic Stalin sabem o que querem c
para onde vão. Nos outros paises, os
governos se agarram a velhas fornm-
Ias fracassadas, que nada resolvem e
esperam por um milagre. Mas, enquan-
to não vem o milagre...

Com o ve/.o muito nosso de argu-
mentor com a exceção, se quizeramos
citar alguma coisa no noso teatro, dc
estável, de organização, gosadlo de
prestigio junto do publico, só temos
o elenco que Procopio fundou aqui em
1924. E que teve de manter-se durante
muitos anos com comédias banalissimas
exigidas pelo publico. Ainda não vol-
tei a mim da surpresa que me causou a
permanência da grande comedia "Deus
lhe pague", durante quinze noites em
cena, Ainda uma vez é a exceção. Odu-
valdo Viana adotou até um processo
engraçado: escreve comédias domcstl-
cas para o publico e "conta" comedia?
encantadoras para o circulo dos ümi-
gos. Assim concilia o seu amor pelo
bom teatro com as necessidades do
profissional que escreve para viver.

Do governo revolucionário, em ma-
teria de proteção ao teatro, só conheço
até agora o aumento de imposto de
10 para lõ por cenio sobre o preço das
entradas feito pelo interventor João
Alberto. ,.,_

Ainda não consegui descobrir paia,
onde vai esse imposto extorsivo.

Para beneficiar o teatro é que não
vai, com cerlezn.

Não venho propor nenhuma medi-
ra para salvar o teatro nacional. Seria
ridículo c contraproducente. Paço ape-
nas uma constatação do qua vai por
af.

Mas, em compensação, a vida cá fô-
ra vai mais teatral e mais espclnculosa
do que nunca.
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Depois de ter usado uma vez os cosméticos Max Factor me
sinto tão satisfeita com a verdadeira harmonia de cores que
jamais usarei outros.

(a.) LUPE VELEZ

Visitem o "Stanci" Max Factor, no Pavilhão da Moda da 2.a FEIRA DE AMOS-
TRÁS DE S. PAULO

A "maquillage" Max Facto., encontra-se á venda:

CASA FACHADA - PERFUMARIA LOPES - S. Paulo
CASA CIRI0 — PERFUMARIA LOPES — Rio de Janeiro.

DISTRIBUIDOR — U. S. BENINI — Edifício Martinelli — 12.0 andar —
Caixa Postal, 693 — S. Paulo

0 teatro pode falecer que não fará
falta.

"Recquiescat in paço*.

"Sambas e cateretes" — Editora
Unitas

Cornelio Pires, o conhecido c apre-
ciado autor de "Patacoadas", "Mixor-

dia", "Quem conta um conto"... eniui-
tas outras obras que o celebrizaram
como um dos mais eminentes escrito-
res folcoristas brasileiros, acaba dc
lançar á publicidade, por intermédio da
(irafico-Edilora Unitas, mais um livro,
(pie, temos certeza, como os anteriores,
será acolhido com acentuada simpatia
e lido com grande interesse."Sambas e Cateretes" é o titulo que
Cornelio Pires deu a esse livro, o qua)
representa uma coletânea, organizada
com um tino sagaz próprio de quem
c mestre na matéria, de versos pródu-
zidos pelos nossos caipiras.

Uma amostrazinha:"Fanfarrão"
"Duns tempos pra cá
As coisa me amola,
Eu fico nervoso
Variado da bola;
Por qualquer coisinha
Me esquenta a cachola,
Eu fico enfezado,
Puxo do meu brolc,
Dou cincoenta tiro
Saio e vou-mc embora.

Mais outra amostrazinha:
O caboclo geitoso"Rapaziada não se case,

Casamento não 6 graça;
Um fogão gasta dinseiro
Pra pode fazè fumaça.
O rapaz que é sortero,
Com pouca coisa ele passa;
E os ho.me que é casado
Com quarque coisa embaraça",

ÀS DIVERSÕES DE HOJE

Os filmes em exibição

ALÜAMRRA — "0 homem de peso", com George Raucroft — Com-
pleraehtos — A's 2, 4, (i, 8 e lü horas - Polt. matinée 3$ÜÜ0; soirée Iü. .UU.

AMERICA — "Meu ultimo amor" e "Tigre do Mar Negro" — A's
19,15 horas — Poltronas 1$600.

ASTUR1AS — "Mata llari" e "Herói por acaso", uma cômica e um
jornal - A's l'J,_0 horas — Poltronas 2$ÜUÜ\

ROM RETIRO — "Mercado de escândalos" e "O pai da criança" —
.Vs li e ás 20 horas —Poltronas ü.000; á noite P.ÕÜ0.

HHAZ-POLITEAMA — "A tragédia de uni homem rico" e "Conuuis-

ta tua muAier" — A's 11,30 e ás PJ.IIU horas — Poltronas ti. 500.
CAMRUCP — "Seguro de amor" e "Clube Sandwich", um desenho

c "O parco da honra" — A's 10,30 horas — Poltronas 1$200.
CAP1TUL1U — "Princesa, ás vossas ordens" - e complementos —

A's 11,30 e ás 10,30 horas — Poltronas lí.500.
COLISEU - "Frota suicida" e "Tudo contra ela" — A's 10,30 ho-

ras — Poltronas Hji.üO.
ESPEIUA — "Cão de Raskerville" c "A vez de Charlie Chan" —

horas — Poltronas li.500.
/iMAFALDA — "Tudo ou nada" e "Mundo noturno" — A's 14,30 c

A's 10,10 horas — Poltronas 1$500.
MARCONI — "Expresso do Oeste" c "Malfeitora benigna" —

A's UO.lõ horas — Poltronas P.000.
MODERNO — "A Garota" e "Casar é assim" — A's 10,15 horas

Poltronas 1$5Ü0.
ODEON — Sala vermelha: — "Aventura de um solteirão", com

Adolie Menjou — Complementos — A's 14,30, 10,30 e 21,30 - Pol-
tronas 31.500; balcões e meias 2$ÜÜU.

ODEON — Sala azul: — "Ladrão romântico'' e "Piratas á solta" —
A's 14,30 e 10,30 horas — Poltronas 2%700; meias 1$200.

OLÍMPIA — "Casar e descasar" e "Homem miraculoso" — A. 19,30
horas — Poltronas 2.1000; meias 1$S2U0.

PARATODÜS - "Tarzan" e "Lealdade" — A's 10,30 horas - Pol-
tronas 2*300, balcão lí.500.

PARAMOUNT — "Arscne Lupin" e "Almas de arranha ceu —
A. 10,30 horas — Poltronus 31.000, meias 1$5U0.

PARAÍSO - "Dansando no escuro", "Um passo falso" — A's 10,30
horas — Poltronas 11.500.

PEDRO 11 - "Pagando com a vida" c "Mistério do noturno —
Das 14 horas em diante. — Poltronas: matinée Ü.5Ü0; soirée 2Í.3U0.

R1ALT0 — "Esposas do trabalho" e "O amor fez dele um homem
A's 111,30 horas — Poltronas llj.200.

110YAL — "O corsário", uma cômica, um desenho e um jornal —
A's 10,30 horas — Poltronas 31.000.

SANTA CECÍLIA - 'Marche au solei!" c "O rei dos penetras —
A's 14,30 e ás 10,30 horas — Poltronas 11.500.

_. BENTO — "Mulheres e aparências" — Das 14 horas em diante
Poltronas 3$000.
SANTA HELENA — "O preço da compra", "Coisas do Amazonas

e "Crime do circo" — Das 14,30 horas cm diante — Poltronas: mati-
née H.500; soirée 2!jS20ü. , Antr _

S. JOSÉ' — "O exilado" e "Donzelas Impacientes" - A s 10,1o ho-
ras — Poltronas 1$500.

Teatros
BOA VISTA - "O maluco da avenida", pela Cia. dc Comédias Pro-

copio Ferreira, ás 20 e ás 22 horas — li$000.
SANTANA
COLOMBO

A's 10.15 horas — Poltronas num.~3.i0u0. . „,
RECREIO - "Vatapá" - Folicr. Bergéres - A's 20 e 22 horas.

PflTRSI ni-illH

as _ü e ás 22 horas - üi.yuu. •
"Zapatore", pela Companhia Canzone di Napoh.

"Festa di piedigrota", pela Cia. "Napoh Canta

Quando, nos 25 de juneiro de 155-1, se
fundava, alem da Serra de Paranapiaca,
a vila de São Paulo, nos férteis e saiu-
berrimos campos tão louvados por Simào
de Vasconcelos, já por toda a região lito-
rança e pelo sertão a dentro, viviam di-
versas raças indígenas, bem assim como
a raça branca e mameluca.

A raça branca era formada de colonos,
famílias vindas na armada de Martim
Afonso, havendo entre cies muitos nobres
de Portugal e de Casteta

A raça mameluca surgiu devido a. João
Ramalho, Gon.alo da Costa, Mestre Cos-
me, Duarte Peres e Francisoo Chave.,
que dosposaram e viviam com indías já
tempos antes da chegada da armada afon-
sina.

Aos 10 de outubro de 1532, portanto 22
anos antes da fundação de São Paulo,
Martim Afonso, que para cá viera a man-
do de El Rei, chegou aos já tão falados
campos de Piratininga, onde assinou a
carta de doação a ePro Góes, que íoi la-
vrada por Pero Cápico. Tão impressiona-
do ficou o grande navegante pela exube-
rancia da terra quo chegou a proibir ali a
entrada de qualquer pessoa, sem sua or-
dem "ou sem ordem dna seus capitães,
seus loco-tenentes, a qual se daria com
muita circunscrlçáo, e unicamente a
sujeitos bem morlgerados. Desta regra
generalissima foi exceptuado João Rama-
lho, o qual veiu situar-se meia légua dis-
tante da Borda do Campo, onde hoje exis-
te a capela de São Bernardo."

Os jesuítas logo se empenharam em
bem regular os princípios da mais absolu-
ta dissolutez, em que vivia a gento de
João Ramalho em Santo André e os que
se juntaram em torno do Antônio Rodri-
gues nas bandas de lamirurú.

Compreendeu Manuel da Nobrega a im-
posssibilidade de iniciar a obra da cate-
queso no litoral, resolvendo então enviar
José de Anchieta aos famosos campos de
Piratininga, onde deveria fundar um cole-
gio, iniciando assim "a obra da conquista
do planalto brasileiro, a expansão do
Brasil."

Foram agasalhar-se os padres numa pe-
quena casa coberta de palha, edtficada
pela mão dos indiOB, que uão posuia mais
de quatorze passos de comprimento e dez

Por Enzo Silveira
de largo, que recebeu a. denominação ds
Colégio de São aPulo, poi se ter ai cete-
brado a primeira missa, aos 25 de janeiro,
dia cm que a Igreja comemora a convor-
são do grande apóstolo guerreiro.

Foi dessa escarpa mstoiica que surgiu
teda a grandeza de São Paulo, toda .
grandeza de uma grande pátria futuis.

Esse local "era como um baluarte ina-
cesslvel pelo lado da (..rapina humida que
s_ estendia para as regiões das cabeceiras,
na meama direção oncie, por detrás de
uma lombada do campo se erguia, 3 le-
guas distante, a vida de Santo André .

Da pequena igreja, colocada á beira dês-
sa escarpa e no angulo da mais funda das
tíuas reentrancias, não só so dominava o
horizonte, donde era pcssivel uma surpre-
sa ou ataque, como se podia fazer a pol!-
eia da poviação que lhe crescia na vis;-
nhança."

Iniciou-se São Paulo, na noss ahistona
com 13 religiosos e 100 catecumenos.

Tempos maia tarde, os primeiros a s*
localizarem na viia do São Paulo, obten-
do terras, foram Antônio Mariz, Lopo
Dias, Diogo Vaz, Baltazar Rodrigues.
Afonso Sardinha e depois oa Pires ,osCamargos, os Góes, os Raposos e os Le-
mos.

E' inegavelmente formidanda a obra (if
Anchieta, que foi infatigavet desde 04
tempos cm que fundou a Vila de São
Paulo, ficando os seus grandes feitos parasempre gravados nas paginas da historia
de São Paulo, que é a historia do Brasil.

Foi desta região que mais tarde saíram
os bravos filhos de São Paulo para as
grandes cavalarias sertanistas, que foram
a base de toda a conquista da terra, ini-
ciada desde os meados dc século XVXi.

A eles se deve a fundação das povoa-
ções de Sabará, Caeté, Ouro Preto, bem
assim como a conquista do Paraná, Minas
Gerais, Mato Grosso, Goiás, etc.

A historia nos conta o.s feitos maravi-
lhosos dos descendentes de Antônio Rapo-
so, Domingos Jorge, João Amaro, Rodri-
gues Arzão, Fernão Dias, Bártoldmeu
Bueno de Siqueira, Carlos Pedroso da Sil-
veira, Pascoal Pais e outros, quo indomi-
tos levaram na ponta dp suas espadas e
na boca de seus bacamartes, as fronteiras
do Brasil para bandas longínquas, r.niie
principiavam os domínios de Espanha.

PADARIA CHA
Av. São João, -.S3.5 — Fone 4.0353

f.«£___'S:_0 DE PA^.S' DAS MAIS FINAS QUALIDADES E PELOS PROCESSOSMODERNOS. - DISTRIBUIÇÃO EM CARRINHOS PARA TODO O BAIRRO.- ESPECIALIDADE EM BOLOS DOCES —
VINHOS FINOS DAS MELHORES QUALIDADES
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5. FAULO
S. Paulo!
Nossa terra, terra dc iodosl
Tu, tombem, registras, hoje, o teu

aniversário; 6 a expressão de uma época
d dominar tantos séculos; ó a data

que lançou um marco no progresso do
um povo; é a estocada de onde surgiu
a civilização dc uma raça para a con-

qiiista do futuro; é a centelha que se
i avia de irradiar por toda a extensão
i zografica de sua imensidade, num fre-~,:.ito 

do entusiasmo que levaria aos ir-
, :ãos do Norte c do Sul, toda uma vibra-

, .o pelas convicções c sentimentos do

, uti iotismo c de brusilidade.
A fundação de,Piratininga è, sem du-

, ida alguma, o inicio, a pedra primeira,
„ ponto dc partida, para o nosso próprio
, /ji/icciiucito, — o conhecimento da ma-
isrla e espirito — da pujança natural
LOUtro das possibilidades nacionais:

Dai, dessa pequenina vila, tímida o
; morada no mappa-mundi de então,
saiu, para o coração da nossa Terra, o

. itclco que ligando os laços de afinida-
í.c indígena, edificou a unidade cívica do

país nascente; o caboclo, o bandeirante
cue sc iria embrenhar invito nos sertões
aa riqueza brasiclira, nas malas nas
¦ninas ioiradas, no rumalhar das folhas
virgens das selvas selvagens, abatidas

pelo músculo do braço, onde borbulhava
o sangue rude c rubro dos penitentes ta
citurnos das pedrarias ocultas.

Aí, nesse solo, vermelho o hospitalci-
ro, haveriam de pizar confiantes, todas
as correntes imigratórias do globo, sul-

cando os mares da terra dos eufezais,

para o abraço ucolhedor da fraternidudo
universal.

Bemdita terra do Anhemby! Porque,
tudo isso?

Porque, tu ós e sempre foste, u nossa

terra, torra de todos...
S. Paulo! Religioso canto dc nosso tor-

râo natal! Tu és a tradição gloriosa o

viva deste Brasil grandioso, desta ter-

ra que congrega os povos e eterniza a

raça! Está definida a expressão de teu

nome, no coração dc todos os patriotas,

que te sentem no intimo, como a se-

mente que germinou a terra do Cruzei-

ro1 S. Paulo! Cheios de recordações no

espirito, anhclantcs de pensamento em

pensamento, nesta hora de inquietações
e de incertezas, nós nos atiramos a teus

pés, num préito de homenagem e de re-

conhecimento.
S. Paulo! Nós te saudámos: a ti, nos-

sa terra e terra de todos...
A. C. DE SALES FILHO

viço de Abastecimento
çOos (S.A.T.O,), Pura
so em um almoço quo
próximo sábado, dia

Ah Tropas om Opera-
esse fim, víio reunir,
lhe será oferecido no

!8 do corrente, Ah 11

Oos aScos e O as telas

Aniversários

tas encontram-se no instituto ruullsta rio
Contabilidade, 11" andar rio prédio Martinelli.
cntnnd já om grande numero do luleaücs,

Festas e bailes
Clubo Comorclal — E' a 1!8 do corrente méa

que os magníficos salões do Clube Comer-
ciai se ongalanartto festivamente paru reco-
ber a legitima representação social paulista-
na quu comparecerá ao esplcndoroso bali»
giie, naquele rlln, a diretoria dsdieu ns dis-
Untlsslmos famílias dos srs, sócios,

Clubo Atlético Paulistano —- No proxlmn
domingo, dia 21), das 17 ás 20 horas, o C. A.
Paulistano oferecerá aos aeus sócios um ves-
peral dansante.

Mmo. LouIbo Boynold — Já estão marcadas
as elegantes reuniões dansantes que mme,
Louise Roynòlds oferecerá em lei-eteiro iioí
seus alunos, famílias c convidados.

A primeira reallzur-so-á no rlla 12 daquela
mós, domingo, das IS horas em rliantc. A se.
gunda, no dia 2(1, domingo Je Ciriiuvoi, ves-
peral infantil o Juvenil, das 15 horas cm
illiintc. A ultima, no dia 28, .crça-lelra Og
carnaval, das 21) horas em Jiantc. Essas troa
reuniões serão realizadas .ms i.ilúes do Trla-
non, á avenida Paulista.'

Para convites e informações, telefono 7-377-1.
Clubo rios Artistas Modernos — Amanhã

cm sua sede, á rua Pedro Lessà, 2, a rllre-
toria do ClUDO dus Artistas Modernos ofereci
ao apreciado barítono patrluiò Adátito Flliw
umu recepção, para a qual sáo convidados os
seus associados.

O sr. Admito Filho, que dentro cm breve
dará um concerto na tíoolodado du Cultura
Artística de S. Paulo, se fará ouvir em ul-
guns números de compositores modernista.'
lruncescs c brasileiros.

Após u recepção liavcrA dansas
Um beneficio das Sacolas Noluviiv;! "Paula
Sousa" — Continuam os rrepivatlvoj pura u
tradicional baile á fantasia que o tiremio
Politécnico anualmente raàliza, om beneficio
da Escola Noturna "Paula Sousa''. Kjsa esco-
In,, fundada em 11)18 pelos então estudante*
Henrique Leíevre e João Batista de Almei-
da Prado, desde aquela época ensina grului-
tamente filhos de operários.

O baile realizar.se-ft nos cinco amplos sa-
lões do Esplanada Hotel no lia 18 de íeve
reiro p.f. Pelo Interesso que está -.lesper-
tando nos meios sociais, pode-se afirmar quí
esse baile será o "baile maravilhoso" de 3B33

Amanhã, o Grêmio Politécnico oferecera, nt
Salão Vermelho do Esplanada, uni chá á.i
gentis senhoritas patrocinadoras da festa.

O escritório do baile eslá instalado no E-JI-
flclo Guinlc, á rua Direita, 7, G." andar, sa-
Ia 57, fone 2-208(1.

A distribuição rie convites será iniciada no?
primeiros dias de fevereiro.

Anhanguora-Clubo — No intuito de iniciar
condignamente os festejos carnavalescos, o
Anhanguera Clube organizou, para o dia 4
de ePverelro p. futuro, uni baile A fantasia.

Esse festival do Anhaiiguera Clube terá Ju-
gar em sua sede, á rua França Pinto, G.

Os tecidos de algodão com mes-
cia de seda pagam de imposto
500 reis por 100 gr. ou fração

a V»'AVANT-SCENE
UMA REAÇÃO DIGNA DE NOTA

O teatro Ue revistas, no Rio de Ju-

nciro, está passando por uma mctanio--

fose digna de registro. Depois da epidv

mia dos conjuntos de "tira e vira , quo
infestaram, durante longo tempo, esta

encantadora cidade de Hão SebastM,
conjuntos que eram a delicia dc velhos

senis e de meninotes onanistas, foi nu-

ciada uma contra-ofensiva salutar, quo
depõe muito a favor do bom gosto desta

s mpalico povo que tanto bem quer ao

paulista. E agora já se nota, nos anun-

cios dos espetáculos, a legenda "prpppa

para famílias" Ató o escritor teatral

Marques Porto representa, na sua com-

panhia, espetáculos familiares. Esta

dito tudo. E us senhoras c as senhoritas,

que tinham abandonado os teatros, cm

procura de outras diversões menos rea-

listas, estão, pouco a pouco, mau grado
o calor scnagalcsco desta colida estação,

voltando a dar umu nota altamente ale-

gre c elegante, com a sua graça de mu-

lheres deliciosamente, bonitas uos teu-

Uos abandonados desta heróica cidade..

ARACf

Fazem anos hoje:
As Senhoras :
D Matilde Lacerda Franco, esposa do co-

ronél Antônio Lacerda Franco;
cl, Eudoxla Macedo Soares, esposa do dr.

Alexandre Macedo Soares;
d Albertina Marques S.vs. esposa do co-

ronel Bento Ezequiel Sues;
d Herminia Maurício Lobo. esposa do sr.

foaoulm Alvares Lobo;
d Paula Franco! Silveira Moura, esposa do

s- Abelardo Silveira Moura;"d 
Elisa dc Almeida Porto, esposa do sr

Luíí d» Castro Porto;
ti Zelia Fernandes, esposa do sr. Anlu.il

Fernandes;
a, Clotilde Ferreira Moraes, esposa do si

Josó de Moraes;
d Palmlra Cristlaninl; esposa do sr. Ma

ticiis Cristlaninl, agricultor cm Osasco.
Os Senhores 1
Dr Paulo de Campos Me'o;
dr' Paulo Marcondes Buarque;
dr.' Artur P. de Sousa Martins;
dr. Armando Paulo de Godol;
Antônio T. Pinto de Carvalho;
João A. Gomes dos Santos Júnior;
João Guimarães;
Olavo Silveira;
João Ribeiro de Albuquerque;
Agostinho Lcmo Neto;
João do Paula Azevedo;
Carlos Bueno de Aguiar;
Paulo de Azambuja;
Luiz de Carvalho Garcia;
Paulo Corrêa, conservador da Pinacoteca

do Estado.
Aa Senhoritas :
Nancy, filha do dr. Arnaldo Pedroso;
Paula, filha do dr. Gabriel Rezende;
Paula; filha do sr. Paulo V. Santos.
Ob Jovens :
Maria Inés, filha do dr, Joaquim Batfwso

deBrAanca!díi:iha do major Álvaro Soares;
• Joe, filho do sr. Zoroastro Prado.

Noivados
Contrataram casamento, nesta capital, a sc.

nhorlta Nilza, íllha do sr. Alberto de Almei-
a Gomes, comerciante em Itu\ e de d. Al c»

Leite Gomes, o o sr. VItorIno de Sousa Ma-
-alliães, comerciante na praça do Ro, I ho
do sr. Albino Júlio Magalhães já falecido,
c de d. Emilia de Sousa Magulhues.

-Contrataram casamento em Cravinhos o
senhorlta Isabel Ferraz Machado, filha do
sr Helvidio Fagundes Machado e o sr. Acl-
nesio rie Andrade, cirurgião d.ntista em São
J°I° 

ctl^arrufcúsameiito a senhorit^Ano
Isabel Camargo Bianu, filha do sr. Adoto
.unargo Biami e de d Sebustiuna Ol.vero

Blana fazendeiros em Loreto, e o sr, CloilJ
1-ir'a Leme, filho do dr. Lino de Moraes
Leme e do d. Laura França Lemo, residen-
tClC0 

s^Deíolües Teles, cirurgião dentista
residente 

'cm 
Iluverava, contratou casamento

com a senhorita Carmen dGAlkimim, proles-
sTa do grup" escolar daquela cidade, filho
do sr? José Lino d'Alkimlm o do d. Mario
M. d'Alkimlm.

Homenagem
Prof. Frederico Hormann Júnior

Amigos, colegas e admiradores do sr. prof.
Frederico Hermann Júnior, resolveram pres-
tar-lhe justa homenagem pela brilhante o
assinalada atuação, primeiro cpmo^ohefe,.^
Contabilidade e depois como diretor do ber-

RIO, 25 (UTB) — Pelo diretor da He-

cebedória foi proferido o seguinte des-

pacho:
"Consulta do Centro Industrial de

Fiação e Tecelagem de Algodão sobre

qual o imposto de consumo que devo

pagar o tecido de algodão com mescla

de seda, dc que junta a amostra. Adean-

ta que o lecido é composto dc urdidura

d efios de seda c algodão, em partes
iguais e a trama é Ioda de algodão.

Resposta:
Dc acordo com o laudo da comissão

dc tarifas da Alfândega, desta capital,
trata-se dc um tecido dc algodão com

mescla de seda. Assim, a taxa devida é

dc 500 réis por 1UU gramas, ou fração,
dc acordo com a alínea 11, parag. 12,
do art. 4.o do regulamento anexo a dc-
creto n.o 17.4(51, dc íi de outubro de
1926, reproduzido na aliea 7,a parag.
12, do art. 3.0, do decreto n,o 22.W1,

dc 28 de dezembro de 1932".

Esta reação salutar, manda a verdade

que sc ditju, foi iniciada pela Empreza
Paulista de Teatros e Variedades, din-

gida pelo emprezario paulista Oscar
Jordão, e pela Empresa do exhubcranto
homem de teatro, Jardel Jercolis, tndis-

cutivelmcnte o diretor dc revistas do

mais apurado gosto artístico. Oscar Jor-

dão e Jardel Jercolis, respectivamente
no Teatro Recreio c Carlos Gomes, en

vidarum o melhor dos seus esforços ri/n.

cio que as famílias voltassem a frequen-
tar os teatros dc revista, conseguindo-"

perfeitamente.

E' estrela do conjunto de Jardel Jcr-
colls Aracl Cortes. Não lia, no Brasil,

quem não conheça Arací Cortes. Atriil
brasileiríssima, c a inimitável cantora do

nosso samba canção. Com uma voz ma-
cia, cheia de inflexões suaves, com um

estilo próprio, Arací Cortes é ainda a

único no seu gênero. Nacional, profun-
damente nacional, de um nacionalismo
natural, s'em exageros, sem tintas car-
regadas, Arací Cortes canta as colisão
mais bonitas do mundo. E de uma ma-
neira de que só ela conhece o segredo.

As imitadoras têm aparecido as
centenas. Mas Arac , a mulata Arací,
de cabelos de pichaim, um tanto iurlistl-

plinada, irreverente, cheia de defeitos

pessoais, pennanece só com a sua inimi-
tavel arte de cantar sambas canções.

Ainda agora, lançou mais dois sam-
bas: "Arrasta a sandália" e "ai ehm..."
que andnm na boca de todos os bons ea-
rwcas.

Perfilem-se todos! Passa a\ a ditadora
ao samba canção: Aracl Cortes.

JEANCOCQUELIN

CORTES

A mais carioca dr

todas tis atrizes do Bra-

sil. A alma canora do

samba-canção. A Fa-

vela o o Morro do Pin-

to cantando, pela sua

boca, uma musica do-

lento, cheia de inflexões

nostálgicas. Que fazem

sorrir. Que fazem cho-

li.ii ..«¦¦¦n

SERA' COMEMORADO EM
TODA ITÁLIA

o 3.o aniversário da morte de
Micheli Bianco grande íigura do

fascismo
ROMA, 25. (UTlí.) — 0 secretario

geral do partido sr. Sttíraçc enviou,

por instruções do slir. Musolini, ; a
todos os secretários do partido as dis-

posições para a celebração em tudo o

pazs' do 3.0 aniversário da morte do
Micheli Manco.

A dala do desaparecimento do qua-
drupiilo será comemorada em Roma
com uma peregrinação á capela motiva
erigida em homenagem á grande ligu-
ra fascitn. No palácio Litorio serão
hasteadas bandeiras cobertas dc crépo,
Em Belmonte, na Calábria, será rcali-
zada uma missa solenne á qual assiv
lirão as autoridades da província o
o representante do diretório centra,!.

i BORISAL
ECZEMAS I

"TOPAZE", DEPOIS DE AMA-
NHÃ, COM PROCOPIO

Está apenas por dois dias a sensacio-
nal apresentação da grande sátira fran-
ceza "Topaze", original de Mareei Pa-
gnol, na versão brasileira que dela fez o
escritor Oduvaldo Viana, para a Compa-
nhia de Comédias Procopio Ferreira, em
tres atos e quatro quadros.

"Topaze", numa época cm que se aeol-
ma de enfraquecimento a literatura tea-
trai do mundo inteiro, veio renovar o
prestigio dos autores com o êxito triun-
fal que conseguiu nos 28 paizes em que
foi representada.

"Topaze" será mais uma oportunidade
para Procopio demonstrar as suas gran-
doa qualidades histrionicas, fazendo uma
creação nova de um personagem tão co-
nhecido e tão admirado. Desde hoje, se-
rão encontradas na bilheteria do Teatro
Bòa Vista, as localidades para as duas
sessões de depois de amanhã, quando
Procopio apresentará "Topaze".

RAUL ROULIEN ASSISTIRA'
"ZAPPATORE", HOJE NO

TEATRO SANTANA
A Companhia "Canzone di Napoli" rea-

llza hoje, ás 20,45 horas, com a presen-
ça do ator brasileiro Raul Roulien, um
espetáculo em comemoração á fundação
da cidade de Sãs Paulo, fazendo subir ú
cena unia peça lindíssima, intitulada
"Zappatorc", em 3 atos, enseenados poi
R. Chlurazzl, extraídos da canção homo-
nima de Libero Bovlo.

A Interpretação dessa obra será a me-
lhor possível, destacando-se um papel de
notável dramaticidade por Vincenzo
Caiafa; pois, os únicos artistas capazes,
realmente, de levá-la á cena, são os quo
compõem esse belo e espontâneo conjun-
to, que é a "Canzone di Napoli".

O espetáculo terminará com um gran-
de áto variado, constituído por bonitas
novidades cantadas em portuguez por
Pina Faccione e Salvatore Rubino, e ou-
tros queridos elementos da "Canzone di
Napoll".

Ingressos á venda a partir das 10
horas.

"DICITENCELLO VUIE", UMA
NOVIDADE, SEXTA-FEIRA, NO

SANTANA
"Dicltenccllo vuie" (Fale você), eis o

nome da novidade que vae ser enscena-
da sexta-feira próxima no Teatro Sant'
Ana, pela Companhia "Canzone dl Napo-
li". Essa peça possue lindos versos do
Enzo Fusco, e uma musica inspirada no
folk-lore napolitano, que é unia beleza,
do cav. Iiud. Falvo, um grande nome na
arte musical italiana. No mesmo espe-
taculo, será apresentado um grandioso
áto variado.

MAIS OUTRA DERROTA DO
"ACADÊMICO BRASILEIRO"
num jogo de bola ao cesto que
sairam vencedores os argenti-

nos por 42 a 25
BUENOS AIRES, 25. (UTB.) — 0

encontro de bola ao cesto realizado
ontem á noite, entre o selecionado aca-
demico brasileiro e o quadro do Clubo
Universitário dc Buenos Aires, lermi-
nou com a vitoria dns argentino pela
contagem dc 42 a 25,

A superioridade dos locais foi visi-
vcl cm toda a partida, tendo se desta-
cado dos brasileiros o jogador Parcto,
que foi o melhor do seu bando.

"0 MALUCO DA AVENIDA",

HOJE E AMANHÃ
Poucas vezes mais será representada,

no Teatro Bôa Vista, a estupenda co-
media de Arniches, "O maluco da ave-
nida", na qual Procopio tem uma de
suas mais engraçadas creações, Cada vez
que o querido artista surge cm scena,
no decorrer da peça, a platéa inteira so
contorce de rir com a graça inexcedivel
de sua actuação.

"O maluco da avenida", que Restier
Júnior adatou ao nosso ambiente, só sc-
rá representada hoje e amanhã, ás 20 e
22 horas, pela Companhia de Comédias
Procopio Ferreira..

"LACREME NAPULITANE",
AMANHÃ, NO TEATRO

SANTANA
O sempre numeroso publico da Compa-

nhia "Canzone di Napoli" vae ter opor-
tunidade, amanhã, de assistir no Teatro
SanfAna, á interessante peça 

"Lacremo

napulitone", cnscenada em 3 atos por G
Castellano, sob a canção homonyma do
Libero Bovlo.

Nessa peça de cenas engraçadissimas
e canções românticas, o referido ator o
autor, ao lado de Pina Faccione, terá
ocasião cie trazer o publico cm ininter.
vuta hilaridade, terminando "Lacremc

napulitano", com uni belíssimo quadro,
em quo a nostalgia da terra distante ó
interpretada pela voz quente expressiva
de Tak Gianni.

Finalizará o espetáculo um sugestivo

áto de canções absolutamente novas e
de absoluto sucesso.

Os ingressos acham-se á venda, a par-

SECÇÃO LIVRE lr oSSUCESSO~Fa REVISTA
"VATAPÁ", NO RECREIO

Os espetáculos Folies Bergércs, ora

realizados no popular Teatro Recreio, á
rua Rodrigo Silva, têm á assisti-los nu-

moroso publico que tanto gosta de apre-
ciar o gênero brejeiro. "Vatapá", a re-

vista atualmente no cartaz, é em todo o

seu desenrolar, cheia de fina verve e

números galantes de fantasias, todos
eles bem aproveitados pelos artistas que
os desempenham.

Manuelino Teixeira, o festejado centro

cômico procura trazer a platéa em con-

Cllieirus tíAUclllgcuua, iuuuu ocnijjit ao 1111110 lugiuiuao t itguiaiu \- iv- tinua gargalhada, o mesmo aco

das tratadas documentalmente, como em tempo oppo.1u.io o demonstra-] com «gpjàtog"^«g^ ^u°pleau?.
rãO de maneira Cabal. maliciosos; Lídia Ivana, nos bailados cs-

culturaes; Mill, Alice, Clarice e Juraci,
também muito graciosas; Lira, Ariga o

Irene, Juntamente com as girls, em bai-

lados de lindo efeito.
Hoje, nas habituais sessões, das 20 e

22 horas, repete-ee "Vatapá".

Sexta-feira próxima, primeiras repro-

sentações de "Abre o olho!!!", que al-

I cançou estrondoso sucesso quando de

1 sua apresentação no Rio de Janeiro.

PUBLIC
MURRAY, SIMONSEN & CO. LTD., surprehendidos com o que lhes

está oceorrendo, declaram aos que leram as conclusões do relatório apre-
sentado pela Commissão de Syndicancias junto ao Instituto de Café do
Estado de São Paulo, que as mesmas, ha parte que lhes diz respeito, sò
podem ser o resultado de informações inexactas ou incompletas.

As transacções com o Instituto de Café do Estado de S. Paulo, com
o qual estiveram sempre cm contacto como representantes dos seus bati-
queiros extrangeiros, íoram sempre as mais legitimas e regulares e to-

tratadas documentalmente, com
de maneira cabal.
São Paulo, 24 de Janeiro de 1933 — MURRAY, SIMONSEN &. CO.

A FAMOSA DUPLA LOWE-MAC
LAGLEN NEM NA PARAMOUNT

SE EMENDOU...
Victor MacLaglen e Edmund Lowe são

os brlguentos mais famosos do cinema
D?sdc "Sangue por gloria" — e isso já
foi ha muito tempo, que os dois troncu-
dos artistas vivem de rixa, a se engalfi-
nhar por dá cá aquela palha.

A Paramount, com a sisudez própria
das grandes senhoras, chamou os dois
rebeldes para o seu studio, passou-lhes
uma carraspana em regra, e lhes deu, a
MacLaglen, o papel de dtective, e a Ed-
mund Lowe o papel de reportei- em
"Quem foi que matou?" — que, por si-
nal, o Alhambra vae exibir na próxima
segunda-feira, pedindo a ambos que se
reconciliassem de vez o tratassem de
destrinchar a charada que é o argumen-
to daquele filme.

TEATRO COLOMBO
Com o mesmo sucesso da estréa con-

tinua no Colombo realizando ótimos es-
petaculos, a Companhia "Napoli Canta",
á qual pertencem os artistas Siddivó,
Cario Nunziata o Mafalda Vitelli, além
de outros elementos de destaque.

Hoje, a companhia representará a bela
canção enecenada "La festa do Piedi.
grotta". Serão cantadas no terceiro acto
pelos artistas Mafalda Vitelli, TJmbcrta
Aponti e Luiz Sergis, as ultimas produ-
ções de Piedigrotta.

M&liGS
PAPÈÍ6 CARBONO-

BEBE' DANIELS, A RAINHA DO ü^i."Â-vAL Do OjL^yi,?
: .- .li..„^z - ;7 ¦.¦'ii.i_.'."r:—— ¦ ¦—— ~——¦¦--—«

"O JOGO È' LIVRE!" E BEBE' DANIELS APONTOU O SEU AMOR..

LTD.
Autorisamos a publicação desta no "Correio de S. Paulo", para o

que assumimos inteira responsabilidade. — São Paulo, 24 de Janeiro de
1933. _ Murray, Simonsen.

Tabelionato Veiga — (Rua S. Bento, 5-A) — Reconheço a firma
supra ou Murray, Simonsen & Co. Ltd. — S. Paulo, 24 de janeiro dc|
1933 _ Em test. M. U. V. da verdade, Marcello Uchôa da Veiga

Ao publico paulistano está reservada
uma noite de grande divertimento na
Sala Vermelha do Odeon. A linda Bebe
Daniel, criatura que tem um namorado
no coração de cada espectador, é a ral-
nha do Carnaval, no filme "Dixiana",

um romance cheio de vida, palpitante
de amor, de ódios e de vinganças, que a
Distribuição Matarazzo apresentará nos

primeiros dias do fevereiro na tela da-

quele cinema.
A direção de "Dixiana" coube a Max

ANHANGUERA MBVA' AO

Cabaret-Restaurant.
Dancing

MGH LIFE
QUERENDO DIVERTIR-SE.

TODAS AS NOITES AS
MAIS SENSACIONAES

VARIEDADES.
PROCURE CERTIFICAR-SE

DA VERDADE.

R. Visconde R. Branco
Fone 4-2733

23

Rua .' rança Pinto n. 6 (próximo a
esquina da rua Domingos

do Moraes).

DIA 4 DE I-EVERBIBO DE 1933
Retumbante baile a fantasia, rlgoro-
Bamonto familiar, larga distribuição
da brlnues-lembrança o prêmios.
Um rico estojo do "niaquillarfe" do fa-
brlcação do Max Pactor pnra a fanta-

sla mais original.
Importauto sorteio do um lindo plano

"Biv-U" do valor do 6:000$000.
Noitada dlvortidissima, kormeBSO o

outros attraotivos de salão.
Damas acompanhadas não pagarão

entrada.
ENTRADA, 10$OOU. Adquira logo o sou
ingresso cujo numero será limitado.

Para informações mais detalhadas, dl-
rija-se & Casa Duprat, A rua de

S. Bento. 25.
ARTE, LUXO, CONFORTO,

ALEGRIA 1 

CANZONE DI NAPOLI
Theatro SantfAnna

Empresa: N. Vlgglanl

HOJE — A's 20,45 horas — HOJE
(Espectaculo completo)

Com a presença dc RAUL ROULIEN
e em homenagem A fundação do S.
Pauo, a unlca e perfeita interpretação

ZAPPATORE
NOTÁVEL TRABALHO DE V. CAIAFA
Formidável acto variado, em quo Fac-
cione, S. Rublno o outros elementos
queridos cantarão em portuguez sam-

bas o marcWnhas nacionaes
AMANHA: NOS.Al.GIA! BELLEZA!

Humorlsmo!
LAGRIME NAPULITANE

6."-feira, a novidade unlca:
DICITENCELLO VUIEI

BOA VISTA
 ULTIMAS 

HOJE E AMANHA, A'S 20 E AS 22 HORAS
 DE V-

0 MALUCO DA AVENIDA
SEXT/ -FEIRA, 27 — 0 symbolo de urna época

"TOPAZE"
de MARCEL PAGNOL

0 maior suecesso mundial dos últimos tempos e que

PROCOPIO
apresenta sm brilhante traducção e adaptação de

ODUVALDO VIANNA

Bilhetes desde já á venda, das 10 horas em diante.

Rée. Este nome anda ligado a uma
série de triunfos da tela. O elenco traz
nomes bastante conhecidos nossos, como
sejam Evcret Marshall, Bert Wheeler e
Robert Woolsey, a famosa "dupla" que
vem trazer as ultimas "piadas" do celu-
loide, Dorothy Lee, Joseph Cawthorn o
outros.

Lindas mulheres, cenas deslumbrantos,
fazem de "Dixiana" o espetáculo opor-
tuno que a Empresa Senador escolheu
para o começo de fevereiro.

UMA LINDA HISTORIA
DE AMOR

Amanhã, no Royal, Billic Dove vae
contar coisas muito interessantes — col-
sas de amor, já se vê, coisas que inte-
ressam de perto aos homens e ás mu-
lheres.

A historia de Billie é uma historia
engraçada de quem ama e não quer
amar, de "sims" e dc "nãos". Ela é uma
alma rebelde, que anseia liberdade, 9
quando sente as garras do afflor pren-
dô-la, esforça-se por libertar-se delas,i
Dahi, o contraste dos sentimentos, a agi-
tação que ela revela no decorrer da ani-
mada historia de "Idade para amar", o
lindo filme da Uniter Artists que o Royal
vae exibir amanhã, agitação que termi-
na, como infallvelmento terminam todaa
as'historias parecidas, pela capitulação
final e irresistível.

Para tal papel, ninguem melhor do qua
Billie Dove, cujo temperamento vlbrat'1
faz-nos pulsar de emoção, quer ante sua
beleza, quer ante o «eu grande talento.
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ENTREGA DE DIPLOMAS AOS
OFICIAIS QUE TERMINARAM 0

Quatro ladrões, que efetuaram o roubo, estão deh-
dos, depois de terem sido desenvolvidas

ativas diligencias
Na noite de anteontem, verificou-

se um audacioso assalto levado a efei-
to contra uma joalheria. Alta madrti-
gaila, líúlrão ou ladrões, usando uni
instrumento qualquer, qíie não diaiuan-
te, quebraram o vidro de uma vitrine,
e uiini áaliino, antes que fossem presen-
tidos por qualquer pessoa, apoderaram-
se de 12 relógios de bolso, ma*ca
"Omega" e li uiilros de varias marcas,
estes de pulseira.

A joalheria fica situada á rua São
Caetano n. 2'in.

A vitima apresentou queixa á policia,
Ontem pela manhã. A delegada de
Roubos; sob n direção do dr. Gustavo
Cordeiro Gavião, registrou-a, inlçian*
do-sc imediatamente os trabalhos de
investigação.

OS LADR0ES4NAS VISTAS DA
POLICIA

Quizeram as circimslânciaá, eiitrelanlo,
que o caso fosse descolier-* por outros
meios.

O inspetor Nicola de Basile achava
se, pela tarde, a serviço no Alio da
Moóca, cm companhia de vários cole-
«as.
. Rondavam tranqüilamente pelas ruas
do populoso bairro, quando uma stir-j
presa, dessas surpresas que r.niilas
vezes aparecem para o policial) os es-
perava: tres indivíduos de má cátudüra
e não só de má catadtiru, como tam-
bem camaradas já conhecidos dos ms-
petoros e da policia, estavam rcaü-
.-.ando as peripécias para a pratica de
lira roubo, procurando carregar com
11111 caixão de fósforos.

UMA AGITADA PRISÃO
Os inspetores, auxiliados por guar-

da-civis, aproxlmaram-se; então caüte-
losamenie, dos tres meliantes; Com es-
se gesto 

"dos 
policiais, os homens,

com bom faro, perceberam que a sua
situação perigava. Procuraram por is-
so, evadir-se, escapando cada um pa-
ra um lado. Houve, enláo, uma corre-
ria atraz dos Ires e, poucos minutos
depois, com o auxilio de populares, o
inspetor Nicola dè Basile e os seus com-
panheiros Unham os lies meliantes nas
mãos, para eiitregal-os á policia.

NA DELEGACIA DE ROUBOS
Na delegacia de Hoiibos o ti io de-

clinou os nomes: Amadeu Bralle, João
Anlonio e Brunb Felix.

O dr. Cordeiro Galvão entregou-os
ao sub-chefe capÜão Pedro Capua
¦IRES RELÓGIOS NUM Si)' BOLSO li'...

Revistados na sub-dielia, cerificou-
se que Bruno Felix linha no bolso tres
relógios. E quo relógios! Marca "Orne-

ga!" Não seria o fio de uma meada?
Pedro Capua desconfiou dos ma lati-,

dros e não errou. Cientificou das suas
suspeitas o delegado de Roubos, e,
orientado por este, submeleu grjtfip
Felix a um sério inlerogatorio. '"

Com habilidade, pouco depois esse
indivíduo confessava que, em compa-
nhia dc Amadeu Braile e João Anto-
nio, praticara um assalto numa joa-
lhcria. a da rua São Caetano n. 235!

MAIS UM CÚMPLICE
Além dos dois já apontados e que,

com elle se adiavam presos, Bruno
Felix dizia que havia mais um cum-
plice no roubo efetuado na rua São
Caetano. Tratava-se de João Rufino o
João Zuh.

E onde se encontrava esse homem
àquela hora? Blsse-o o próprio Bruno
Felix, quando inierrogado pelo sub-
chefe Capua: em Mogy das Cruzes.
Até que; por signal, para ás seis ou
sete horas da noite, ontem mesmo, ti-
nliãm Bruno e Zuh marcado um encon-
tro numa casa de tolerância daquela
cidade.
A' PROCURA DE ZUH EM MOGY

DAS CRUZES
Imediatamente, organizou-se uma ca-

ravana para seguir com desuno a Mo-
gy das Cruzes, afim de se efetuar a
prisão de João Zuh. Nessa caravana,

chefiada pelo stib-chefe Pedro Capua,
seguiram os inspetores Bèimira Nos-
deli e Francisco Gomes de Abreu. Se-
riam mais ou menos seis ou seis o
meia da tarde, quasi escurecendo.

Seguia, lambem, no automóvel, Bru-
nn Felix, que deveria indicar o lugar
em que se encontrava o seu compa-
nheiro.

No local apontado pelo ladrão lá so
encontrava o apontado.

Os policiais efetuaram a sua prisão,
trazendo-o para a delegacia de Roubos.

Com a prisão de Braile; Bruno Ire»
lix, João Antônio e João Zuh, que são

RIO, 25 (UTB) — Realiza-se hoje na
escola do estado-maior do Exercito, n
ccremoiiia da entrega de diplomas aos
oficiais que terminaram o curso do
ano findo. ,

A solenidade será realizada as 9 e!
meia horas da manhã, com a presença
do chefe do governo provisório.

Na primeira parte será feita unia
alocüção pelo general comandante da
Escola, discurso por um oficial aluno,
discurso do chefe da missão francesa o
entrega dos diplomas. Na segunda par- (
te haverá unia prova hipica pa-ra ofi- I
ciais na "Cirriere" da escola-

malandros bastante conhecidos, escia-j
receu-sé, em apenas dezescis horas, o |
easo de asaslto verificado contra a joa-;
llieria da rua São Caetano. |

Em poder de João Zuh, foi enconlra-
da a importância de 889000, um par do
ligas para camisa e um reloginho pul-
scLra.

I. ¦¦ i

PAULO DE PIRATININGA

Frederico Nictsche, o creador sublime de "Assim falou Zaralustra".

tPatftl,do da perfeição e «lo estilo, expressava-se do seguinte modo. Con»

cisão solida, calma e madure/.; quando encontres estas qualida. es lei-

nidas num autor; delem-te e celebra uma grande festa em .uno .Io

deserto, pois passará muito tempo até que experimentes de novo seme»
lhanto prazer".

Esse conceito artístico por excelência, guardadas ns
iiroimrçõesrimdcinos aplicá-lo liara definir a nossa satisfação após
ouvido, quinta-feira passada, a conferência do in eletuiü italiano.

"O

necessárias
ter
dr,

egoísmo, o senti-ouvido, qu
Gaspar Míiltese, a qual versou sobre o tema
menlo e a razão na filosofia c na arte". ,-'',-,

Num ambiente onde o inalerialismo da vida dinâmica anula todo o
esforço cultural; raíissiraas são as oportunidades que temos, de ouvir
conferências de caráter doutrinário, ditas em linguagem invulgar, onde
o estilo se casa lulmiravelinente com o emprego exalo do substantivo
c com a elevação de idéa.

O verdadeiro inteletual, (pie pode dizer, com a palavra escrita ou
falada, coisas verdadeiramente interessantes, deve ser tambem artista,
paru ser completo. Somos do parecer de não sacrificar a substancia á
forma, mas pensámos lambem que esta não deve andar divorciada da-

quélà quando exisie a preocupação da arte, da superioridade inleletual.

O dr. Gaspar Maltese, espirito lúcido e mente educada, reúne cm
si essas duas qualidades essenciais ao homem de cultura. A sua confe-
rencia no-lo revelou como estudioso das escolas filosóficas, como obser-
vailor dos problemas humanos e como cultor da frase bem construída,
de estilo clássico. E no idioma italiano, essencialmente sonoro e lépido,
a forma clássica requer um conhecimento perfeito de toda a dutilidadu
da língua, afim de quo o escritor não se torne confuso — "farraginoso",

no expressivo adjetivo itálico.
Na parle artística da conferência, a qual nos interessou quauto i\

própria essência do tema desenvolvido, só encontrámos dois senões: a
inflexão da voz, nem sempre correspondente á expressão da frasu ou
da palavra, e a dicção, pouco clara em alguns pontos.

Feita uma digressão sobre a vida humana, partindo de uma oxpres-
são de Sòfocles; feita uma raprda síntese sobre -o egoísmo, o pequeno
destino iiídiviiliml e o senso da divindade, que nos mostra através da
ação desenvolvida por personagens creados poí Shakespeare, Ilaupl-
iiiaim e Máximo Gorki, o orador passa á tese da sua conferência: a
vontade dominadora (o egoísmo) e o espirito de renuncia (o sentimen-
lo); aquela demonstrada no paganismo de Frederico Nictsche, o filo-
sofo alemão, e este condensado no cristianismo de Tolstoi, o sublime
artista slavo. São duas tendências oppostas — diz o orador — quo
encarnam duas exigências supremas do espirito humano.

Nielscbe e Tolstoi são postos em confronto e na arte e na filosofia
de ambos ressalta nitidamente a concepção (pie cada qual tem da vida.
A palavra do orador vai colorindo as cenas em que cada uni daqueles
autores transfiindiu um pouco da própria alma.

A' parte o lado objetivo da conferência, demonstrando onde so
encontram as duas tendências divergentes, que são o inalerialismo uti-
litario e o evangelho da renuncia; ha as considerações do orador, (pie
provam assim o senso analítico no julgamento da obra alheia e da psi-
còlògiá humana.

A forma, o conceito elevado, o conhecimento das escolas filosóficas
e as considerações- expendidas provaram exuberantemente a cultura
literária e sociológica do dr. Gaspar Maltese.

Conferências como a que ouvimos quinta-feira deveriam sor reali-
zadas a ineuíle, afim de elevar-nos um pouco espiritualmente e mental-
mente e falicilar-nos a compreensão dos complexos problemas vitais da
existência terrena.

Mas o dr. Mallese nos promete para breve outra sua conferência,
em que completará a primeira, tratando de outra doutrina, a de Ibscn,
que enlre a vontade que domina e explora dc Nietsche e a vontade que
renfincía e se sacrifica de Tolstoi, opõe a razão, supremo corretivo das
formas aberrantes.

SEDAS LISAS E ESTAMPADAS

TECIDOS FINOS

TECIDOS DE ALGODÃO

SALDO DE CONFECÇÕES FINAS

SALDO DE ARTIGOS PARA CAMA E MESA

RETALHOS DE SEDA, ALGODÃO E LÃ

§ ELYSEOS estão sendo vendidas a
PREÇOS SURPREHENDENTES

A SÃO «•A
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EM NOSSO SORTIMENTO REüNE-SE O QUE DE MAIS

FINO E ORIGINAL FOI CREADO PELOS MELHORES

PERFVMISTAS DO MUNDO •

LUXUOSÍSSIMOS ESTOJOS DE PERFUMARIAS MO-

DERNAS, A PREÇOS ACCESSIVEIS.

A SEGUNDA FE!
1 MOVIMENTO

iiS TROUXE PARA SI PAULRA BE AK
VÁRIOS MILHARES OE «OS
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0 CERTAME DA ÁGUA BRANCA, EM DADOS Ó^MM$MuK^DllS DA
INTERESSANTÍSSIMA PALESTRA COM 0 DR. LINO FINOCH 0 UM DOS DIREIÜHbb UA

IMPORTANTE EXPOSIÇÃO DE PRODUTOo
Para conseguirmos qualquer coisa elo .A FEIRA DE S. PAULO -BM COMPA» A *¦>'••--•* "•

interessante sobre o excepcional sucesso
quo vem tendo a II.a Feira de Amostras,
procurámos, ontem, ouvir a palavra cio dr.
Lino Finocchio, um dos organizadores do
Importante certame afim do que esse
nosso desejo ficasse satisfeito. E não

AMOSTRAS NO ES-
TKANGKIKO

RAÇA OCOM AS PRINCIPAIS DO
MUNDO

E" verdade que não nos é possivel fazer
um termo de comparação entre a Feira
de Amostras de S. Paulo o aa suas con-

in, .-ii .-,:,.-iu i inalai; i,ioieh.u. *j .iu.u gèneres, entre as qua.is as mais celebres , —
empregámos em vão o nc-f-so tempo. Por- 3ã0 as de Milão, de Glasgow e a de Lion, j manha, dos Estados Uniods, üe i ouugai,
_..„ „ ,i, t.;™ CTnnnnVHn ó uma eln.q j^txs, deve-se notar que esses certamea j da Espanha, da Argentina, da 1'lnianciu.

A Il.a Feira do Amostras —- coisa quo
o publico ainda não conhece — "tem lrra»
diação para o estrangeiro. Diariamente
chegam pedidos de informàçõos do estran.
gclro, vindos da Itália, do Japão, da Ale-

^m§^m^^^mmMm^mmBM.^^^^^m^^^m

que o dr. Lino Finocchio é unia das
maiores capacidades em assuntes nos
quais se especializou, estando ao par do
que vai em organizações de feiras, cm to-
do o mundo, conhecendo essa matéria co-
mo poucos.

Resolvemos, então inquerir o dr. Lino
Finocchio sobre o movimento econômico
quo a Il.a Feira de Amostras provocou
nesta capital, por melo de dados numeri-
cos insofismáveis, qu- trouxessem uma
Idéa exata do quo é o certame da Água
Branca como fator de economias presta-
das naturalmente a população paulista.

Atendeu-nos prontamente o dr. Lino
Finocchio:
QUAKENTA MIL PESSOAS VINDAS

DO INTERIOR
— "Para ípie tenhamos uma Idéa do

que representa como movimento a IT.a
Feira de Amostras, basta que lancemn.1
mão do numero de viajantes vindos do
interior para visitarem o Parque dc In-
dustrlá Animal, onde se realiza agora a
Il.a Feira de Amostras. Os dados a res-
peito são precisos, devido ao serviço do
estatistica que mantemos —- disse-nos c
nosso entrevistado. Quarenta mil é o
numero de pessoas que, até esta data, par-
tiram dos vários recantos do Estado para.
aqui, dirlglrem-se ao local em que se acha
Instalado o certame.

Na base de quarenta mil pessoas, a re-
duçao alcançada nos preços cobrados pc-
Ias estradas de ferro atinge a 3ü$()00
por cada pessoa. Isso quer dizer que o
povo paulista, com a Feira de Amostras,
economizou a ponderável importância de
mil e duzentos contos, unicamente porque
partiam do interior para visitar a exposi-
ção.
O MOVIMENTO DE HOSPEDAGENS

Não fiea ai, porém, o movimento provo-
cado pela Feira. C'a!i:ulanclo-se que n
hospedagem dessas quarenta mil pessoas,
supondo-se que cada uma delas aqui per-
maneça uma média de quatro dias — o
ha muitas e muitas que estendem esse
praso até para dez dias — alcance a lm-
portancia de 10OÇ000, pelos quatro dias,
importância verdadeiramente aquém da
realidade, verifica-se que quatro mil con-
tos entraram em movimento, benefician-
do, como é facll de perceber, enormente,
a economia da coletividade.

Ha, entretanto, as despesas acessórias
e indispensáveis, como transportes, miu-
desas, lembrane;as,etc., etc, qeu podem
ser calculadas, para os quatro dias, na
média de 100$000 valor irrisório, mas quo
nos serve bem para 03 efeitos de cálculos.
Assim sendo, multiplieando-se os cem mil
reis por quarenta mil pessoas, temos ura
produto de mais quatro mil contos.

OS NEGÓCIOS REALIZADOS
Calculando maÍ3 que, vinte por cento,

do numero de viajantes do interior para
aqui so dirigiram com o fito de realizarem
negócios, na compra de maquinas, merca-
dorias, matéria prima, etc, oito mil pes-
soas vieram a S. Paulo para fins comer-
ciais com expositores da Il.a Feira dc
Amostras. Calculando que cada uma des-
sas pessoas realizou u'a média de um
conto dc reis, em transações ali efetuadas,
(e só na Feira realizaram-se inúmeros o
inúmeros negócios de valor muito supe-
rior a essa importanela), temos um total
ed oito mil contos de reis no movimento
comercial para S. Paulo.

EM SÍNTESE
;j3m sintese, o movimento mínimo alcan-

çado, em cifras, num reflexo causado pela
Il.a Feira de Amostras, a importância
de 17 mil contos, mais ou menos. E note-
so que esses números foram calculados
multo aquém da realidade.

chamam a atenção de todos os povos
do globo terrestre e não ha nação do
mundo inteiro que não organize excur-
soes nas quais participam milhares do
pessoas, especialmente para visitarem
aquelas feiras, durante o período da sua
realização.

S. Paulo, no pequeno âmbito dc irradia-
Ção, em relação àqueles certames, está
apresentando a maior parcela dc sucesso
de todo Brasil, em matéria de feiras. Até
agora estio calculadas em 200.000 as
pessoas que visitaram o Parque da
Água Branca, com a realização da Il.a
Feira tle Amostras. Até o encerramento
do certame, calcula-se que essa cifra será
elevada pára trezentas mil.

da Checo Eslováquia, da Inglaterra.

Os pedidos de catálogos, para fins co-
meraiais, partem de Pernambuco, dc Mi-
nas, do P.io Grande do Sul, dl Paraná, cio
Rio de Janeiro, d0 Espirito Santo o da
Paraíba.

A eFira mantém relações com suas con-
generes de Milão, Lion, Leipzig o está
inscrita na União das Feiras Interna-
cionais.

Desenvolve sua propaganda na Europa.
no Japão e na Argentina, por meio de fo-
lhetos. Neste ultimo pais, nos programas
de excursões turísticas, Inclue, na parte
de visitas a S. Paulo, a Il.a Feira de
Amostras.

HOMEMAGÊÀ EM SEUS EDITORIAIS A DATA ANI-
VERSARIA DE S. PAULO

RIO, 25'. (UTB.) — A imprensa ma-
tutlna registra hoje com palavras as
mais eiicomiaslicas a passagem da glo-
riosa dala de fundação da cidade dc |
S. Paulo.

O "Diário Carioca" escreve:
"A cidade de S. Paulo enfeita-se ho-

je de galas para comemorar a data
histórica da sua fundação.

Não será exagero afirmar-se que esle
dia serve de cristalino orgulho a todo
u Brasil, não se limitando ao glorioso
Estado Meridional os motivos de ju*
bilo que faz vibrar o coração de to-
dos seus filhos.

As origens da metrópole paulista es-
tão estreitamente ligadas á história ad-
miravel desses heróicos e abnegados]
sacerdotes da Companhia ile Jesus, que
ali aportaram com o pensamento da ei-
vilização para converter o gentio o
integra-lo no ritmo da fé e nos conlie-
cimentos do sentinientalismo cultural
da raça.

Dos tempos remotos — dos quais nos
separam séculos inteiros — até á épo-
ca presente, S. Paulo cresceu verligi-
nosamente, Cresceu num assomo prodi-
gioso de progresso, que é um indico
admirável da vitalidade do seu povo,
sempre resistente nos seus dias do
amarguras, sempre satisfeito nos seus
momentos de felicidade e de trabalho,

O povo paulista nunca desbaratou
energias. Todo o seu fecundo labor,
através dos séculos que distanciaram
de nós a data de fundação de sua ter-
ra, sempre foi orientado numa forrai*
davel conjugação de forças e de yon*
tades, norteadas pela robusta convic-
ção do triunfo, que aquela genle sempru
teve do seus grandes destinos.

A capital paulista é o atestado ma-
gnifico da fé c da inteligência da raça
dos bandeirantes. Cidade opulenta que
surgiu implantada no coração do Es-
tado, cérebro e espirito de uma gran-
de civilização, S. Paulo é um prodi-
gioso panorama de modera idade. O
seu povo tem esse poder fascinado!'

que nasce numa geração e se transmi-
te ás do futuro, cada vez mais revi-
gorada, mais alentada pela consciência
de sua grandeza.

As suas industrias, o seu comercio,
a sua cultura, a sua mentalidade civi-
cn, o seu patriotismo acentuado, a sua
imprensa, o seu amor pelas institui-
ções políticas, fizeram da capital pau*
lista um legitimo padrão de brasilida-
de em torno do qual giram as mais
ardentes e generosas aspirações do po*
vo brasileiro.

Rasgando caminhos, através da civi-
lização, lavrando terras e colhendo
idéas, altanando-se como unia expres-
são maravilhosa do pensamento na*
cional, para a conquista da fratetnida-
de federativa, S. Paulo é a força dyna-
mica que eleva, que coustroe, que arre*
bata e comove. O Brasil lira das òncr-
gias e da hercúlea vontade vencedora
de S. Paulo a maior porção de .->ua
vitalidade.

Nas maquinas paulistas, no braço
paulista, na inteligência paulista, no
patriotismo paulista reside o segredo
desse cenário de deslumbramento que
nos enche de satisfação e de orgulho.

Exaltar a alma do povo de S. Paulo,
glprificár as suas iniciativas, as suas
realizações, a sua afirmação e ter le no
Brasil. E Ter fé na envergadura moral
da raça e na perspectiva do futuro que
nos aguarda, como depositários quo
somos das mais fulgentes tradições do
Còrilincnte c pioneiros du ideal de paz
e de córiraterniziçãò universal.

E' justo que, no dia de hoje. se ren-
da um pleito especial de homenagens
á valorosa mocidade de S. Paulo, vi*
bran te nos seus entusiasmos cívica,
tiítnultiiarai nos seus anseios de venla*
de e de justiça, calma e tilencio-a na
dedicação ao estudo e á cultura herói-
ca e invencível n* fragor das trinc iei-
ras e das barricadas.

Por S. Paulo — forte, glorioso ; uT-
gno, — um voto de todo o Brasil na
data que hoje transcorre tão cura á
sua gente e á suu raça".

Disputa fia taça eicosseza
futebol

de

GLASGOW, 25 (UTB) - Em jogo
de desempate da primeira rodada da
taça Escosscsa de futebol, o St. Mirren
derrotou o King's Park, pela contagem
dc 5 a. 1.)

CASA FLOR
A MAIOB PABEICA DE MOVEIS DE V1ME, JUNCO E CESTAS DO BBASIL

EM SAO PAULO:
ANTÔNIO PLOR & IRMÃO
Avouiela Tlradoutes n. 282

Telephone: 4-0252

NO RIO DE JANEIRO:
CLÁUDIO P L O R

Praça Tlradentos, n. 50
Telephone, 2-3703

FUTURISTA:

6 peças: 150ÍUOO

t sofá e 2 poltr. 355000
l cudeira balanço 33$00U
1 mesa 26S000
1 cesta para papel 7$000

tíem elespesns de aconelicionanionto o carreto. Prompta entrega.
Carrinhos para bonecaa o para Oílanejas o todos os artigos do ramo, — Poçani
logos o preços som rompromlsso. Visitem nossas oxposiejpes o conheçam nossso a

e seus preços Bem concorrência.

cata-
í-tlejos
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COMPANHIA DEIUT
FIAÇÃO E TECELAGEM DE JUTA

CM POSTAL, \\í - TELEPHONE, 332,
ENDEREÇO TELEGRAPHICO;

TAUBÀTE'

Sào PAULO \ PAJUTABRIF,

SANTOS

CÓDIGOS

BENTLEYS
B ORG£I
RIBEIRO

TAUBATE'
mfjaf i. l «iJjjJiiVAMj.:1" 1. .... '...Il'i IETBJ1Ü

MARCA REGISTRADA ! A U D A I t

m -

Productos de juta em geral - Saccarias e aniagens - Saccos para exporta-
ção -¦ Transporte e colheita de café - Saccos para cereaes, algodão, farelo,

cal, milho, arroz, etc, - Aniagens de todos os typos e qualidades
I

DEPOSITO EM SÃO PAULO
RUA PAULA SOUZA, ife

TELEPHONE? 4-2593

DEPOSITO EM SANTOS
RUA CIDADE DI TOLEDO, 2 0

TELEPHONE? "U©9
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FEDERAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE Si PAULO
A SIGNIFICAÇÃO DA DATA DE HOJE - COMO A VAI COME-
MORAR A FEDERAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS - NOVOS NU-

CLEOS — OUTRAS NOTAS

ASSOCIAÇÃO CÍVICA
FEMININA

Dia de Bào Paulo.
Que deve Bar dedicado a run esame do

passado. Próprio para sor deitado um olhar
* retaguarda, fazendo um hiato na vertigem
do presente e esquecendo um minuto o «o.
nho do futuro.

E nesse olhar para a retaguarda, demore.
mos a viBta sobre Tiblrlçâ, o primeiro olda-
dão paulista. Símbolo de uma raça. Pola no-

breza inata — essa força espontânea da gle-
ba piratiningana, influindo no caráter do

homem e creando este maravilhoso e suges-

tlvo, nue prende, submete e conquista o ad-

vontioio espantado.
Demoromo.no» tambem a estudar o qua-

dro singelo da partida da nmnção. Águas do

Tletè corrondo calmas. Uma lagrima mlBtu-

rada a um sorriso, uma benção misturada a

um adens. E' S. Paulo que parte a realizar

para o Brasil o seu sonho quasi utópico de

grandeza. Depois, o período tormentoso das

gnorras, das lutas, dos horoismos anônimos

que a historia esqueceu. B nessa agitação de

paixões, de esperanças, da «onüos, e de dó-

ros Umbom, S. Paulo vai se formando, de.
vagar e seguramente formando a feição pro.
prla da terra nova, oero&da de mato, numa
cldadesinha incipiente, de ruas irregulares e
envolvida pela dellolosa lououra da busoa de

esmeraldas e de rubiB.
Vém ainda lutas. O voluntário paulista

Imerge na onda quente e vermelha da guer.
ra oom o estrangeiro invasor e marca a sua

passagem com lanoes memoráveis.
Avancemos mais. A alma paulista, dispersa

pelos aro» de Piratininga, enovelando-se em
meneios, espralando.se em ondas suavos por
alcantis e planuras, envolve o moço-prinoipe,
embriaga-o com o seu «onho de liberdade,
sonho slnoero, e fa-lo dizer, A beira do um

pveguicoBo regato paulista, as palavras que
(oram o nlnete de honra que autenticou a
carta de alforria do Brasil colonial.

B surgem depois os figuras doa Andradas,
de reljó, de Prudente, dos homens de ferro
cuja bravura serena impunha leis e nnlfloa-
va o pais,

Essa mesma alma paulista, feita da dedl-
oaçóo dos bandeirante» » da benção evan-
gellea dos catequlsadores, * levada »• cobrir
com o manto do seu auxilio confortador e
generoso, a ndez do» que o flagelo Ímpia-
cavei atirara fora de seus lares o destruir»
seus campos — dando-lhes com a mão aber-
ta tempo o alimento , para o corpo en-
fraquecldo e conforto para * lama abatida
e fraca,

Alma paulista i
Alma paulista, que hoje se agita novamen-

te para assombrar o Brasil oom a sua vitali-
dade forte, numa reafirmação clvioa do seu
passado — preparando-se para levar is ur.
nas o Ben voto consciente , voto de muitos
mil, síntese de muitos milhões. Revivem a
bandeira, a monção, a conquista.

Para oferecer ao Brasil um novo exemplo
que os povos têm do próprio valor, sabendo
vencer e sabendo perdoar.

Querendo que essa reafirmação se proces-
se com a maior intensidade, tanto maior,
quanto mais numeroso for o eleitorado, a
Federação dos Voluntários de S. Piulo, or-
ganização de gente moça da terra paulista,
conclama ainda uma vez a todos para que

Alistamento eleitoral — Adiada
a preleção da sra. Miloca Azeve-
do — Ã conferência do dr. Moa-
cír Álvaro — Instalação de no-

vos núcleos no interior
Comunicam-noa da A. C. BVs
Hoje é o dia de São Paulo. S. PAULO!

Tres sílabas nue tem poder evocatlvc e nos
fazem lembrar toda uma tradição. ^Ao Pau-

aooram ao ohamamento, allstando-se oleito- I lo pioneiro das grandes conquistas sociais,
res, para o bem do S. Paulo. Bm sua sede, '
& rua Barão de Paranapiacaba, B, encon-
trarã quem ia for desde o papel e a pena
para escrever o seu requerimento, até a as- .
slstencia oompleta ao processo eleitoral em !
todo o sou ourso,

Paulistas, ouvi, no dia de S. Paulo, % sua '
voz poderosa a gritar que quer, que precisa, 

'

que roclama o vosso voto consciente e esda-
reoldo.

A COMEMORAÇÃO DA DATA !
A Federação dos Voluntários de S. Paulo I

comemora a data de hoje convidando a todo
o mundo indistintamente, a comparecer i !
missa das 9 horas, em todas as igrejas e em '

todo o Estado para dizer uma prece sincera
em louvor daqueles quo tombaram no cam.
po da luta defendendo um ideal, ua revolu.

vanguardeiro de toda as reivtndlcàçoeá
Cérebro pensante e braço realizador de gera-
ções fortes! Ontem, como hoje, hoje como
umanlià e sempre, somos o mesmo povo de
bravos, legítimos herdeiros de gerações de
heróes.

Temos as mesmas ânsias, somo3 os deten-
tores das mesmas aspirações - construir uma
pátria maior e mais forte, que ae projete
grande, ante o concerto das naçõe.- univer-
sais.

Todas, as campanhas de civismo Irradia-
das de S. Paulo, a nossa bela capital, têm
encontrado o mais vibrante apoio nos mais
longínquos recantos do nosso Estado.

E, a maneira de todas as campanhas, a
Iniciada recentemente pela A. C. F. veiu bem
comprovar o que acima afirmamos. Fundada

'TIRO DE GUERRA 546
"GENERAL OSÓRIO"

A secretaria do Tiro de Guerra 546 "Ge-

neral Osório" está fazendo entrega das
certidões de idade a todos os seus reser-
vistas de 1927 a 1931 que estejam quites
com a? suas contribuiçõs mensais e. por
nosso intermédio, solicitara o compareci-
mento los que ja têm as suas cadernetas
devidamente legalisadas, para lhes fazer
entrega.

Para quaisquer informações e amtricula
Ia nas escolas de soldados e de graduados,
.devem os interessados dirigir-se á rua do
Carmo, i'.6-sobrado Expedinte diário das
12 ás 17 o das 19 ás 22 horas.

DR. OARLINO DE CASTRO
DENTISTA

RUA DIREITA, 6 • sobr. - 2.» andar

DR. SALGADO
ESPECIALISTA EM DENTADURAS

RUA JOÃO BRICCOLA N. 10
10 andar — Sala 1027

^Al&JI^?^mm7WamaW>

ção de 9 de Julho ha pouco tempo com o fim de intensificar a
E, tambem, para acorrerem A sua sede ! cultura feminina, bem assim Interessar a

aqueles que ainda não se alistaram, para o ' mulher paulista pelos problemas sociais, ela
fazerem, em homenagem A Terra ds Piratl- ' tem encontrado grande repercusão, não só
nlnga. J na capital, como nas cidades do Interior,

NOVOS NÚCLEOS ' vendo aumentar dia a dia o numero de suas
consoclfisPor telegramas e oficlos, são oouheoidos os ;

I seguintes novos núcleos:

Ainda hoje ficou assentado o embarque
para Guaratlnguetâ, das senhoras dd. Noemi
Nascimento Gama, Hilda Rodrigues Alves e
Cordella Fagundes, que percorrerão toda a
zona chamada norte do Estado formando nu-
cleos filiados a A. C. F.

O núcleo da A. C. F. em Santos, dirigi-
da pelas sras. dd. Fileta Presgrave do Ama-
rai e Iracema Presgrave, vai em tranco pro-
grosso, sendo notável o numero de sócias e
de eleitores já qualificados.

proAJTjT — Telegrama) "A população
unanime de Pirajui, vibrante de entusiasmo
patriótico, acaba de fundar o nncleo local
da Federação. Viva o Brasil. Viva a Consti-
tnição. (a) José de Paula Souza".
. .LINS — Telegrama: "Temos o prazer de
informar a Inauguração da secção feminina
de alistamento eleitoral, perfeitamente Ins- j
talada. Os sorvlços seguem animados na j
secção llnense. (a) dr. Otávio Lemem, pre. I
Bidente".

OSASCO — Oficio: Comunicamos que nes- '

illV/o
Amanhã LOTERIA DE S. PAULO
100:000$000

E MAIS 3.737 PRÊMIOS E FINAES
EXTRACÇÕES TODAS AS QUARTAS-FEIRAS

vioej João Seabra, secretario; Boanerges de
Brito, tesoureiro; Antônio Travnglla, enoar-

te distrito ficou aBslm constituído o C. O. j reglulo dR organização interna; José de Ca-
P.; Juvonal da Süva Prado, presidente; ; marfr0j enoarregado da propaganda e alista-
Alberto Olanetti, secretario; Vasco da Bo. | m9nto eloit0ral; José Nogueira Marmontol,
oha Leão, tesourolxo; dr. Marlano Jatai ; EgaB BonUha de Toledo, Loonldas Borges,
Maroondes Perras, encarregado ia propa- I Carlos Iage, Laurindo Lopes de Campos e
ganda e alistamento eleitoral; Lourenço ; Joilo piom0nte, membros.

Francisco Nucci, Reinaldo de OU.

ESCOTISMO

Carletto,
veira, José Bonifácio de Oliveira, Orlando de !
Oliveira e Sebastião Cardoso Lemos, mem.
bros, j

MONTE MOB — Oficio: Os voluntários de
Monte Mor, reunidos em 22 do oorrente, ro- I
solveram filiar-se A grande organização da j
mocidade paulista, que ora se congrega pa- I
ra o grande prelio da Constituinte. Silvio |
Mota, presidente, i

TJMA VISITA A' FEDEBAÇAO
Esteve, ontem, em visita de cortezia A Fe.

deração dos Voluntários de S. Paulo, o sr.
dr. Balono Martins de Almeida, pertenceu.

) te ao Centro Paulista do Bio de Janeiro. S.
s. foi recebido por nm dos rtlretoros que lhe
agradeoen a gentileza e a ligação qne esta-
beleceu entre a Federação e os paulistas re-
sldenteg na capital federal.

DONATIVOS
..PENAPOLIS! _ Oficio: Temos a satisfa- j Portun recebidos mais os Begulntes: ano.
ção de comunicar que em eleição ontem pro- . nimon< na ,Bcçâo feminina, 208100; anônimos,
oedida, fomos eleitos membros do Conselho . nl íecoao masonlina, 159S600; menina Ma-
Organizador Provisório. Franoisoo Teixeira 

j rlna Qnelr0I. de Morais, 100SO0O; dr. Tome
de Melo, Benjamln Oofl, j Alvarenga a dr. Domingos Define, 50? ca-

ASSIS — Oficio: Constitnin.Be da seguiu- ¦ da; d. Aracl Gonçalves Bodrlgues, 14$;
te forma o C. O. P. local: Br». Bernardlno Amando Mandes, Antônio Felis de Araújo

Cintra, presidente; dr. Sinfronio dou Santos, Cintra * Ubirajara Martin», 209 oada.

CORREIO DE SANTO
(DA SUCURSAL DO "CORREIO DE S. PAULO")

CRIME DE MORTE EM IRARIAIA

A vitima, que recebeu vários golpes de faca,
Saleceu ontem

Federaçcão dos Escoteiros do Es
tado de S. Paulo

Comemoração da data da fundação dí Sào
Paulo: — A F. E. E. S. P., em comemora-
çao á data, promove para hoje uma reunião
das Tropas e Associações filiadas, és 20 ho-
ras, na sede da T. E. Anhanguera, rua An-
tonlo Bento, 10-A — Penha.

Acampamento: — Os escoteiros das Tropas
ns, 14 e 16 acamparam no oHrlo Florestal
nos dias 21 e 23 do correnle e no "Chora

Menino" no dia 23. onde foram desenvolvi-
dos pontos práticos do programa escoteiro.

Tropa n. 19: — Acaba de ser fundada em
Tremembé a Tropa n. 10 desta Federação,
sob os cuidados e orientações do sr, Manuel
Moraes Pontes.

Inspeções: —.0 sr. comissário técnico da
Federação Inspecionou ae seguintes Tropas;
As de ns. 14.15 e 1B e, amda neste mès, vi-
aitará as de ns. 10, 13 e,17

SANTOS, 2-1. — Na ultima sexta-fei-
ra, no bairro denominado lrariaia, lo-
ealizado no municipio de Cananéa,
ocorreu unia cena de sangue, da qual
foram protagonistas dois trabalhado-
res de nome Antônio Ferreira e Ja-
líüario Franco. Conversavam ambos so-
bre questões de serviço, pois traba-
Iham para o mesmo patrão, quando
uma divergência veiu degenerar a pa-
lestra cm cerrada discussão. Bastante
exaltados, puzerarri-se a se insultar
mutuamente. A' ccrla altura, Antônio
Ferreira, bastante enraivecido, sacou
de uma faca, vibrando violentos gol-
pes em Januário Franco, prostran-
do-o, ensangüentado, gravemente fe-
rido. Socorrido imediatamente por di-
versas pessoas, a vitima foi conduzida
para a Santa Cruz daquele municipio,
onde lhe prestaram socorros médicos,
porém, não poude resistir aos feri-
mentos recebidos, vindo a falecer on-
tem, pela manhã.

O criminoso foi preso em flagrante
e conduzido á delegacia de Cananca.
onde confessou a autoria do delito, ü
dr. Pinlo Moreira, delegado de policia
daquella cidade litoreaua, instaurou in-
querito sobre essa ocorrência, tendo
já prestado declarações as lestemu-
nhas arroladas.

0 sr. José Ulisses Luna. ielegadò
regou al, recebeu .'.omtinicação ontem.,
á tarde, por telegrama.
0 CRIME DA RUA XAVIER DA

SILVEIRA
Concluído, o inquérito foi remetido ao

Juiz criminal
SANTOS, 24. — Conforme noticia-

mos circumstanciadamente, no dia II
do corrente, no conventilho situado á
rua Xavier da Silveira n. 60, desen-
rolou-se uma cena, de sangue, da qual
resultou a morte'tle Quirino Pedro
Eladio, com certeira facada no cora-
ção. 0 autor desse crime de morte,
o soldado corneteiro do 8.0 Rs I., de
nome Sabino Soares Bandeira, confor-
me ficou exuberantemente provado no
inquérito instaurado e presidido pe-
lo dr. Hermenegildo Corrêa, delegado
da primeira circumscrição, agira em
legitima defesa própria. 0 inquérito,
devidamente relatado, subuá hoje ao
Juizo criminal para os Uns de direilo.
O DESFALQUE NA SOCIEDADE B,
DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS

Prosseguimento do inquérito
SANTOS, 24 .— Prossegue na de-

legacia regional, sob a presidência do
dr. José Ulysses Luna o inquérito ins-
taurado sobre o desfalque de 35:00$
verificado na Sociedade Beneficente
ilos Condutores de Veículos, com sede
á rua Braz Cubas, 344.

O acusado, Bento Teixeira Duarte,
ex-tesoureiro du referida sociedade, cha
mado a prestar declarações, respon-
deu evasivamente, com o intuito pre*
concebido de esquivar-se á responsabi-
Cidade que lhe pesa.

O inquérito prossegue, como disse-
mos acima, acompanhado pelo advo-
gado da referida sociedade, dr. Lin-
coln Feliciano, afim de ficar devida-
mente esclarecido esse caso, e apurar
a responsabilidade criminal do acusado,

NOTAS SOCIAIS
SANTOS, 24. — Fazem anos ama-

nhã:
o sr. Albino Marques, empregado no

comercio local;
a menina Maria tlc Lourdes, filha do

sr. Quintino Neves Simões, auxiliar da
S. P. R.;

a menina Luiza, filha do sr. Germa-
no Augusto;

a menina Irene, filha do sr.
Manuel da Silva;

o sr. Paulino Fernandes;
a sra. Liliosa Morais Ferreira,

pqsn do prof. Anlonio Primo
reira;

o menino Marcos, filho do sr. Justi-
no Sampaio Batia Brandão, estimado
despachante ,

o menino Bené, filho do sr, .1. F.
Barreto;

o sr. Jcão Fi'ajse' cavalheiro bas-
tante relacionsüo em nosso meio se-
ciai.

José

cs-
Fer-

IPPOlIlOsCu.18
RUAS. BENTO,
Tel-2-2126
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A SUA MEMÓRIA VAE SER MAIÍS UMA
REVERENCIADA

Especial para o "Correio de S. Paulo"
Por PEDRO FABER HALBMBEOK

BAILE BENEFICENTE PRO' SA-
NATORIOS POPULARES DE

CAMPOS DE JORDÃO
Está despertando grando entusiasmo

VEZ' nas rodoa soclaia o baile beneficente, á
fantasia, pró-Sanatorlos Populares do
Campos dc Jordão, patroclnudo peloa
nossos colegas de "A Cigarra", a reali-
zar-se no dia 4 de fevereiro, no salão
''Ramos de Azevedo", do Clube Comer

Hoje, por InlcWtiva do INSTITUTO
HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SAO
PAULO, é que se transladam os restos
ósseos, quem sabe em pó, do grande hn-
róe nGu-a-ya-ná-cc, o inolvidavol TI-
mblrl-çá, da tumba da Igreja do San-
tuairlo do Coração de Maira para a cri-
pta da Catedral: a Sé.

Esse generoso Incola morreu a 25 ria
dezembro de 1502. Mos mezes antes da
sua morte, isto é, em 10 de julho do
mesmo anno, na nossa São Paulo, a en-
tão denominada Pirátl-nl-ng-(a), comba.
teu elle duas grandes facções de homens
da sua raça. Os dois bandos tiveram
como chefes: um próprio irmão de Ti-
mblrl-çá, dc nome Arnrí, e um seu so-
brinho, de nome Ya-ng-u-ar-a-nha-ro,

O valoroso Tl-mblrl-çá, compadecido
da eorte de um grupo de padres, portou-
se heroicamente diante do ataque dp
homens em numero superior aos qun
ele chefiava. Os seus combatentes, o des.
temido tápuya, conseguiu arregimenta
los de momento, vencendo os atacantes
apesar dc terem esses sido commanda-
dos por parentes seus.

Não obstante a isso o glorioso TI-
mblrl-çá não se intimidou, livrando na-
quela ocasião da morte os fundadores
de Pirátlnl-ng-(a), hoje — São Paulo.

Pelo seu animo de guerreiro combateu
quem 6abe por justo ou injusto motivo,
ao lado dos çlerloáés da missão 1'lriH'lnl-
nj-(ana).

Não se sabe porque Tl-mblrl-gá sibun-
ílCnou os seus para se aliar aos Tupi, o*
quaes ele dirigiu.

Fcriu-se a batalha nas adjacências do
legendário Vara-ngú-á — Jaraguá, no
qual existe um çalhau, esfinge menos ves
tido que a su* cadeia, qual em parte
ostenta uma vegetação rala, porém, lu-
xuriosa de um verde lasso.

Foi a testemunha de muitos episódios
passados ha séculos em sen derredor.
Sempre muda, guarda, porém, no rega-
ço da sua estrutura de penhasco exótico,
fitoa já então passados.

Parece a saliência, clnzelada a caprl-
cho por entes ciclópicos quais após, fo-
ram por ella me6ma devorados para qun
um dia não vomitassem o que ali assis-
tiram: lulas entre homens sedentos de
olro, o que sempre fez e fará tremer a
terra e a animá-los a levantarem cha-
mines antecipando a forja, resultando
dahi menores ou maiores metrópoles,
fundadas pelos homens, bem ou mal In-
tencionados, no surto da tão apregoada
pseudo-clvilização.

Yara-ngú-á, a vetusta serra, tambem
criminosa, por ter assistido a muitos fá-
tt)& impressionantes, limitou-se desde en-
tio a namorar á léste o Oceano, ás ve-
zes tenebroso, tambem tragador de vi-
das, ou 6Ul, o Mblraçoya-mba distante,
E a oeste, o Imenso sertão sem fim,
hoje manchado de centros populosos que
ee dizem grêmios civilizados, respingos
das, ao sul, o Mblroçoya-mba distante,
tante criarem, tambem devastaram. E
ainda, ao norte galanteava e ainda ga-
lanteia a sua irmã maior, a Mã-ll-ku-
e-i-ra — Mantiqueira.

Mas, Qomo tudo, e todos tém os seus
crimes, não ha motivos para acanha-
mentos, continuarás de cabeço elaventa-
do a majestaticamente denunciar pela
altura do teu cume, óh! yara-ngú-A; a
tua presença secular. E quantas vezes
vistes o destemido Ti-mblri-cú, tápuya,
todo ornamentado de maioral; adoptivo
do um bando de Tupi (fieis aos seus cor.
ruptores loyolanos ávidos de conquistas),
atravessar o tradicional A-nhê-mbl. Mas
quando a primeira vez deparastes o
ngu-a-yaná, surgir desconfiado dentre a
malta, escura para se aliar aos acobrea-
dos Tupi, pensastes naturalmente ecr
-um deus pelo seu belo porte hercúleo,
üe olhar vivo, sempre pronto com o seu
arco em posição, para desferir uma fie-
cha bervãda; por isso matadeira.

Quantos mistérios de heroísmos e de
patifarias guarda a corrente do Ynra-
ug-úví no seu bojo, assim como no seu
âmago, quantos e quantos veeiros auri-
feros. E era átraz do que os fllbustel-
tos andavam. Os então fundadores de
São Paulo.

Por ocasião da morte de Tl-mblrl-çá,
o que se deu meses após do seu heróico
feito, foi o Beu nome manifestado em
uma carta dirigida ao jesuíta José de
Anchieta, sobre o seu valor, sacrificam
do ofi laços de afinidade, enfrentando
consciente seu próprio irmão e seu so-
brinho, o qual &acrificou. Quais por um
capricho qualquer queriam até a. ele
massacrar, instigados pelos calvinistas.
tambem conquistadores. Quem sabe si
na-quela ocasião, vencido Tl-mblrl-çá, não
teriam sido outros os destinos — Flratl-
nl-ng-(anos), o hoje — Estado de São
Paulo.

E', recordando, a Martim Afonso, co-
mo foi batisado o leal Tl-mblrl-çá, é qm-,
os cultores da. nossa historia, resolveram
no dia de hoje comemorar com a trans-
ferencia de poisada, doe seus restos mor-
taes, o marculo e legendário selvicola
nGu'-a-ya-ná-ce, o qual desprendidamente
firmou naqueles tempos (no século 1500)
a Plrá-tbil-gn-(a), cuja fundação de 1554
só foi consolidada em 1562. Assim é qufi
vai ser, hoje, gratificada a memória do
extinto, que já de ha muito foi apelida-
tío: "De Sâo Paulo, o primeiro cidadão".

COMPLEMENTO
Tl-mblrlçá. — Não obstante ter sido

um tu-mblxá-mbé — maioral de uma
tribu de tápuya, o seu nome era todo do
idioma, dos Tupi, significando tl-mbiri —

mais branco, çá — vistoso. Foi assim
eognominado pelos Tupi, e ele adotou a
alcunha, como sendo: — Vistoso e mais
branco. Os selvicolas gea como os Al-
more, nGu-a-ya-ná-se o outros, eram de

pele mais clara que os Tupi.
Theodoro Sampaio, no seu livro "O

Tupi na Geografia Nacional", diz: "TI-
•bireça corr. t-yby-reça, contração de
tybyUçaba, a vigilância da terra, o vi-

gia ou inspetor da região, o maioral ou

principal. Não se deve escrever teblreça,
tjue tem meu sentido,

chefo. do gentio catequizado em São
Pnulo rie Piratininga pelos Jesuítas, no
século XVI".

Porém, acho que, vigilância da terra,
Infero na ii-nibá-iibcô — homem fala,
ou nhêê(n)-Itatú — fala boa, idioma doa
Tupi, 1-mbl nhê-inbo-ça — terra vigllan-
cia. E o vigia da terra é o-I-mbl-xá, quo
6 um posto inferior ao cio maioral, que
é o tuxá-ã-luiã, por contração — tuxá-uá
Vigia ria região simboliza: liaró-ngu-n-ra
ou baró-rama.

Si pronunciarmos tl-1-inbl-re-ca, signi-
fica — arguto terra cuida olhos, ou me-
lhor, o que com ai-gucla c aplicando »
vista cuida da terra.

nGu-a-ya-ná-co infere no idioma desto
povo — destemida gente.

rirá-tliil-ng-(a) significa plrá —¦ peixe,
tlnlng - chorão, com relação ao ma-ndl,
chorão qun ainda boje abunda no Anliê.
mbl, que é o Tí-ctê. O que Theodoro
Sampaio hlstorelá não tem razão de ser.
Como seja: — "peixe a secar" ou o "seca

peixe", etc.
Nem tão pouco tem cabimento o que

diz João Mendes de Almeida no nau
:Dicionarío Geográfico da Província dc
São Paulo", quanto ás ctlmologian mal
buscadas.

Ainda uni erro do Inplvidavel mara-
nhense, o tir. João Mendes, sobre TI-
mblrl-ça, cm afirmar que esse incola foi
Tupi. Desta nação, foi o seu companhel-
ro de luta ri-ku-c-ro-ro-mbl, que infere

termz o cauteloso defensor.
Ka-á Ynra-iíng-hú-á, por contração

Yarn-ngú-á, é a serra que corrutnmen-
te denominamos "Jaraguá". E outros n
dão como sendo á serra da Cantareira,
que é corrutela de Ka-á Ta-ra-e-i-ra,
como os Tupi tambem a denominavam,
inferindo — serra descabelaria; Ka-á si-
gnifica — serra. Ainda outros historia-
dores acham que "Jaraguá" se dcnoml-
na unicamente o pico, que é notável poi
sua altitude. Mas oe Tupi denominaram
assim a serra toda, por causa do obtuso
pico, o qual acreditavam ser a principal
sede de fantasmas, de: Ka-á Yara-ãnjr-
hú-á, que designa —- Seria de divinda-
des, espíritos assustadores, que se cor-
porífioam,

A definição que Theodoro Sampaio dá
de yara-guá, como sendo — ponta ou
dedo de Deus, ou, ainda, ponta proemi-
nonte — está errada. Essas phrases não
traduzem o vocábulo citado. Dedo, no
idioma dos Tupi, é Ku-ã. E ponta, apl,
aplrl, — ti, e bã-ti, Deus manifesto é, —
Tupã. Deus espiritual, — Ikelri. E
proeminente, infere — I-mbaetoI-etel.

Anhc-mbl cia tambem denominado o
Tletí'.

Deixamos de dai- sobre os outros voca-
bulos do idioma dos Tupi as significa-
ções, para não prolongar mais o artigo.

dal.
A comissão que vem trabalhando para

esse baile, v sua dedicaêção recompen-
sada, poiB é enorme a procura de con-
vltes.

Durante o baile será premiada a fan-
tasla mais barata.

Já aceitaram convites de patronesses
as senhoras dd. Albcrtlna da Silva Gor-
do, Genoveva M. Soouza, Antonleta Fi-
guciredo, Alice Sampaio Figueiredo, Es-
ter Figueiredo, Silvia Toledo, O. de Oli-
velra Caiubí, Raquel Tsclicrlcassky, Ar-
mlnda do Rego, Cândida Joli Silva, Ma-
rleta Pederneira Vampré, Dedé Corrén
Pacheco, Rosina França Meireles, mme.
Naglb Salém, Elisa rie Aqulno, Maria
Flora Figueiredo, Morieta Meireles do
Morais.

A comissão organizadora compõe-se
das senhoritas Alzira Zanota, Baci Po-
powskl, Dulce Toledo, Ester Mlndlln,
Giiiomui- Corrêa Pacheco, Helenu da Sil-
va Gordo, Jandiia Define, Laurlnha, Li-
ma do Morais, Maria Cecília Vicente
Barbosa, Marina Monteiro tle Souza, Ma-
lina Pederneiras Vampié, Neli Pedroso,
Odila Figueiredo de Melo, Rosina Mei
reles de Morais, Helenu Forja/,, Sónja
Rego, Tereza Meirels Reis, Vitória Sa-
lem, Zczé Meireles de Oliveira.

Tambem fazem parte da comissão os!
eis. dr. Antônio Prudente, Arnaldo Pe-!
droso, dr. Celso Bitencourt, B. D. Co-1
lei Solbeig, dr, Edmundo de Vasconcc- !
los, Éramos Toledo, Fuvio Ralston Fon. j
seca, dr. Henrique Fix, dr. João de Lo-1
renzo, José Gomes Filho, Júlio Maria
Meireles de Oliveira, dr. Lincoln Faria,
Mario Domingues Pinto, Oscar Caseml-1
ro Magalhães, Mexia Santos, dr. Paulo |
Pinto de Carvalho, Paulo Silva Gordo, t
dr. Rafael de Paula Souza, dr. Romeu
Mindlln, dr. Silvio Ognlbenc, dr. Virgl- |
lio de Malta Cardoso.

Para informações: rua Conselheiro Ne- j
bias, 89; telephone 5-3212; das 10 ás 16 hs-'

QUALIDADE REGISTRADA
MMiMã "PAULISTA'5

^W^^^^^Êk so' HA UMA

1 \w Yh%fmmmSLm ¦ ú u-WÊSSSImW: __^ *^ ,,vsMMfâWl!J*tm LiiiWiPffimi' 4 WPPIwtài!^m>. -ww¦¦'.'.¦ .¦ ¦¦¦ ¦ "^^ M^^^m^^^wHf;^¦••

Foi detido o ladrão de
energia elétrica

A delegacia de Vigilância e Capturas
efetuou ontem a prisão de Gino Ceche-
relll, de 52 anos, solteiro, eletricista; lta-
llano, qun estava pronunciado pelo juiz
da l.a vara criminal, por se achar incur-

| so no artigo 830, parágrafo 4.0, do Co-
j digo Penal, e julgado e condenado pelo
i Egrégio Tribunal, a 6 meses de prisão

celular e o pagamento de 5 oío sobre o
valor do furto.

Gino Ceeherelli é o ladrão de energia
elétrica, sendo a Liglit a queixosa nn
caso. E' a segunda vez que esse indivi-
duo se acha envolvido em caso de fui-
to de energia elétrica.

Como se sabe, os debutes, ha pouco,
no Tribunal, foram Interessantes, por-
que, .diante do aparecimento desse novo
tipo de ladrão, ficaram os juizes em riu-
vida quanto á classificação do delito.

Gino Ceeherelli é um esquisito tipo, quo
roubava uma coisa lmaterlal e impalpa-
vel, como u eletricidade. Como só pôde
ser roubado ou furtado um objeto fisl-
co, manuseavel, na prescrição do nosso
Código Penal, os julgadores teceram uma
Interessante discussão a respeito.

Finalizaram por condenar o ladrão de
energia elétrica a seis meses de piisár

PELA AUTONOMIA DA D
EESTRADASIl

PRECISAMOS RETOMAR 08 MERCADOS
ARGiliS

ONDE NOSSO CAFE? DIMINUE DE COTAÇÃO. REPRIMINDO A
INTRODUÇÃO DOS SUCEDÂNEOS QUE ESTÃO ENTRANDO NO

COMÉRCIO CADA VEZ ívlÀÍS
BIO, 25 (UTB) -- Dc regresso a. Assim, muitos comerciantes pouco es-

Londres; porto inicial de suas viagens, crupulosos, adquirem na proporção 1
para a America do Sul, o "Andaluzia] quilo do pcior cale brasileiro por 1peso
Star" vindo de Buenos Aires passou pe-

E' necessário abrir novas estradas e conservar as 33
existentes; mas, para a realização dessas obras, un.
põe.se a entrega das rendas derivadas das estrade?
a um Departamento próprio, á Diretoria de Estradas

de Rodagem, funcionando com ampla autonomia
Os proprielarios dc empresas que se

deriu-iuii ao transporte por estradas de
rodagem [ipresçhíarani recentcmcnTc, um
memorial no general Valdomiro Lima,
pròtcsiando conlra o alimento de im-r nizaçâo modelar, a existência ue 1
poslos. Ora, em diversos paises cásesl organismo ti'ii"ii""i" ¦' ¦' ""
iniposlos são bem elevados, pois, neles,
o Kslado vai procurar d compensação do
dinheiro que gastou ria construção das

impressiona pelo vu|lò das suas cifra;
e pelos benefícios dela resultantes.

li lá, nos listados Unidos, consiilc-
rain-sc como bases de Ioda essa orga-

dc

O sonhor é leitor habitual do
'CORREIO DE S. PAULO" ?

Faça-nos om obséquio:
Recomende-o aos seus amigos

lo Rio, ontem.
Viajou para o Rio, nesse navio, o sr.

P. Rodrigues Alves, exportador dc ca-
fé o chefe da firma Rebelo Alves, que
fez contrato com o Conselho Nacional
do Café, para propaganda na Argen-
tina.

Em palestra com os represenlanlesj
da imprensa, a bordo daquele trami-
atlântico, o sr. Rodrigues Alves leve
ocasião dc expor, a seu modo, a si-
Inação do nosso café naquele pais.

j —¦ E' um mercado que estamos per-
í dendo com a invasão dos sucedâneos e
que se torna necessário retomar aos
poucos, naturalmente. Os sucedâneos
feilos de trigo, amendoim e outros ve-
gclais, estão prejudicando seriamente,
o comercio serio do café.

E' o nome do

FERRAGENS
LOUÇAS

TINTAS
FANTASIAS

> FERRAMENTAS EM GERAL

Importadores
RUA GENERAL CARNEIRO, 35-53-55 S. PAULO

e 20 centavos e lhe ajuntam 2 de sticc-1
daneos, áò preço dc 00 centavos ao
quilo, lissn mistura eles a vendem, de-
pois, como sendo legitimo café do Bra-
sil.

Foram as suas palavras.
Para dar inicio ao conlialo feito com

o Conselho Nacional do Café, ò sr,
Rodrigues Alves organizou em Buenos
Aires, onde se demorou tira mes, aproxi-
inml.-iincnte, a Companhia Café do
Brasil, que toma a si o encargo dc fa-
zer a propaganda c intensificar a ven-
da do nosso maior produto.

Os interessados nisso conseguiram
que o Consejo Dclibcranlc decretasse a
proibição da venda, cm lodo o terrilo-
rio argentino, de sucedâneos do café.

Dentre dc dois meses, de acordo com
o decreto, nenhum desses produtos po-
derá ser vendido, sob pena dc mui Ia.

O chefe da firma Rebelo Alves, para
dar uma idéa da siluação do café bra-
sileiro no mercado argentino, declarou
que a exportação do mesmo diminuiu
sensivelmente, pois de 400 mil sacas
passou para 210 mil. Houve, portanto,
no ano passado, uma diminuição de
100 mil sacas.

O sr. Rodrigues Alves, porém, não
quiz falar nos contrabandos pelo Rio
Grande do Sul.

Enquanto isso se verifica, os suceda-
neos do café vão sendo introduzidos
no comercio, lendo a venda dos mesmos
se elevado no ano findo a mais de 10U
sacas.

rodovias,
Foi essa a opinião do dr. Dilerniaiido

de Assis, diretor da Diretoria de Estra-
das de Hodagem, que ontem ouvimos c
que nos disse:

— Não encontro nenhum excesso nes-
ses impostos. A meu ver, poderiam ir
mais além, sem que houvesse motivo
para unia reclamação. Se as empresas
dc transportes rodoviários existem, se
podem concorrei-, com vantagem, chi
as estradas de ferro, é porque o rendi-
inenlo é compensador, não demandando,
além disso, um elevado emprego dc t:a-
pilai como aconte ás ferrovias.

E vem a caso pergiinlar-.se: onde ir bus-
car dinheiro para conservação das es-[ mente.
Iradas utilizadas por essas empresas e
tpie, geralmente, são muilo danificadas
pela passngçm de pesados caminhões
que, não raramente na ocasião das chir
vas deixam um sulco profundo atrás
de si.

cFito o calculo das reparações (pie
era necessário fazer chegou-se á concllt-
são dc que cada um dos grandes cá-
ininliões, usados pelas empresas de
Iransporle, davam um prejuiso de per-
to dc uni conto dc réis. li não são as
empresas de transportes rodoviários
que pagam o dinheiro empregado nes-
ses concertos dc estradas abertas, so-
bretudo, para o trafego le automóveis
de passageiros e rie pequenos cami-
nliões?

Não ha motivo, pois, para o protesto

de um fundo especial e iinico pura eus-
leio de Iodos os serviços rodoviários.

Dentro dessa orientação conseguiram
o que nos impressiona pelo dcsénvol-
vihicnto assombroso atingido. A renda
anual do Departamento do Estradas de
llodagein sobe, anualmente, a algaris-
mos astronômicos...'
\ NliCKSSIDADE DB REMODELAR A

ESTRADA DE SANTOS
"Não digo que, aqui, se pudesse

obter o mesmo. Mas, sem duvida algu-
ma, uma organização era tais bases, vi-
ria a dar os melhores resultados. Basta
um simples raciocínio: á medida que
Se abrirem novas estradas, aumentará a
despesa de nianulerição. A verba penn.-i-
necerá a mesma. O transito de aulçhiu-
veis pelas estradas auinenlará, natural-

as rendas deles derivadas e as
que já nos referimos. Não revertendo
cm favor da Diretoria dc Estradas de
Rodagcrii, no final do ano, esla apre-
sentará um "déficit" sempre maior, um
"déficit" que na realidade não existe,
mas que representa a diferença entre ;\
verba colada e as despesas que for ne-
cessario fazer.

li, mudando de assunto:
"Temos, muilos problemas a rc-

solver. Um deles é a remodelação da
estrada de Santos. Antes dc conhecer
essa rodovia, eu .supunha que se tra-
lava de uma estrada suntuosa, toda rc
vestida de concreto, dc traçado magni-
fico, muna palavra — excelente, Foi
para mim uma desilusão. Desde logu niu
convenci da necessidade dc uma refor-
ma quasi radical. No meu parecer, o

feito. Ji, mesmo, conversando ha dias! listado só lucraria dando a concessão
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com mu proprietário dc empresa de
transportes, ele confessou-se lealmente
que não achava exagero cm tais im-
postos. E se isso acontece com uni, veri-
fica-se lambem com os outros.

Temos antes nós ura extenso progra-
ma a realizar, uma rede rodoviária
enorme a Construir, li é preciso angariar
recursos".
A AUTONOMIA DU DEPARTAMENTO

Lembrámos, a s. s. o antigo projeto
da autonomia du Diretoria de Estradas
de Rodagem, que passaria a receber
todas as rendas dos impostos a ela rc-
fe rentes.

0 dr. Dilerinando de Assis teve um
sorriso e respondeu-iios prontamente:— "listamos cuidando disso. Nào é
possível continuarmos como aliiahnen-
te, com tuna exiguidade de recursos
que determina unia siluação angustio-
sa. Esta Diretoria dispõe apenas duma
verba limitada para conservação das
estradas e conclusão dc vários trechos
iniciados, verba essa que a bem dizer-
se não dá para coisa nenhuma. No
enlanto, os impostos creados, e que
cresL-eiu enormeiiiente com o desenvolvi-
incuto da rede rodoviária, são arrecu-
dados pelo Tesouro do Estado, sendo-
lhes dadas aplicações que em rada be-
íieficiam esla Diretoria. Assim acon-
tece com as taxas de gazolkia, com as
taxas das licenças de automóveis c com
as multas cobradas | or transgressão
das leis do trafego, A policia das es-
Iradas, que devia eslur subordinada a
esla repartição, obedece á Guarda Ci-
vil, sendo as multas por ela aplicadas
nas rodovias recolhidas pela Terceira
Auxiliar.

(Juando, porém, uma barreira cai. um
temporal danificou o leito das estra-
das, unia ponte ameaça ruiuu, é á Di-
retoria de Beiradas dc Rodagem quecompete fazer todo o serviço e pagar
todos os gaslos. Em hu siaw.-ào ha de,
necessariamente, o serviço pcorur quan-do, ao contrario, com o aumento do Ira-
fego que se vem verificando, a siluação
seria das melhores se as laxas fossem
entregues á repartição competente.

Nos listados Unidos, o Depurtuinen-
to de Estradas de Rodagem gosu da
maior autonomia; tendo mesmo a un-
porlancia de um ministério. Nesse pais,
toda a receita derivada das estradas
de rodagem é entregue a esse depar-
lamento que, dessa forma, tem podido

tle abertura dc unia nova estrada a
qualquer firma que ganhasse uma con.
córrencía previa para esse fira, tendi)
como compensação pelo capital dis-
pendido, a autorização de cobrar uma
determinada laxa a fixar por delerni!-
nado prazo dc tempo que não deveria
ser longo.

Na siluação aluai é que essa estrada
não pode permanecer.

li deveria ser uma rodovia excelente,
toda iluminada, dc curvas de grande
raio, rampas suaves, construída dentro
dos preceitos dc uma técnica impeça-
vel. No entanto, está mal construída,
nu ocasião da.s chuvas os automovei.3
regressam cheios de lama; isto, na rodo
via que liga a capital ao melhor porto
dc lodo o Eslado, e onde desembarca
elevado numero dc turistas!

ESTRADAS A CONSTRUIR"Além dessa lemos ainda varias es-
Iradas a construir".

— Ii qual o programa para a exe*
cuçãoV indagamos.

Como condição primordial, a autono-
mia do Departamento de listradas de
Rodagem. Isso conseguido, é nosso pro-
jélo transformar 10.000 quilômetros do?
15 mil das estradas municipais existen-
tes, cm estradas estaduais, isto é, sa-
lisfuzendo as necessárias condições te>
cnicas. Serão tambem abertos mais cin<
co mil quilômetros de estradas nova:-,
ligando núcleos embrionários a zonas
reconhecidamente ferieis, e cujo pio.
grosso se encontra retardado pela fal-
Ia de comunicações. E' preciso lambem,
levar alé á fronteira de Minas as es-
Iradas começadas naquela direção. En-
tão, esperar-se-á que Minas Iraga as
suas rodovias aos respectivos pontosem que se devem encontrar. Outra es-
Irada muilo necessária é o prolonga-mento da que termina era Rio Preto e
que deverá seguir alé Cuiabá, passando
por parto Tahoatlo, e atravessando uma
zona muilo fértil.

Ao longo de todo o litoral ligando
todos os portos, será construída outra
rodovia com ligação com as pòvoaçõesmais importantes do planalto, sendo
lambem realizadas as ligações projeta-(Ias entre S. Luiz do Puraitinga-Ubatu
ba e S. Sebastião-Caraguataluba-Parai-
buna.

Para execução desse programa -
concluiu o dr. Dilei-iiiaiido de Assis é
necessário que us rendas derivadas dasevar a cabo uma obra grandiosa c,ue «Trad»» vcnham^ar^lü DiS
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§m EIRO ORGÜLHÍO PARA A TERRA BANDEIRANTE ¦• O
CULTIVO DO "OURO BRANCO"

Infelizmente, temos por habito pnu-co reconhecermos o esforço de quemsempre tudo dedica c sacrifica em
prol de Iodos nós e coiisequenlemenlc
em bem do país.

E' um costume velho e rpm não

obra fm-iuiflíivcl e limpa, que estes dois
patrícios Ilustres, vêm de .cnlizar, com
o fim allruisla do protegerem c eleva-
rem a ciilliirii nncionáli

E' trislc dize-lo, ([tio no geral, quemousa fazer perseguições mcsqiiinhis, ó

O "OURO BRANCO'' DAS FAZENDAS ALMEIDA PRADO

sabemos se vem da nossa raça, se da
eduoaçtlo que recebemos. O certo 6
qne nuiiGi reli-ilniiinos o devido a quem
se torna demais merecedor 'de 

gra-
tidíío. Somos ingratos por principio c
muitas das vezes injustos. E' bem la-
mcntavel que assim seja, mas é a ver-
dade.

Torna-se mais façi'1 apoiarmos c
aplaudirmos, quem nada vale c mero-
ce, do que pr.eitò prestarmos, a quemse torne credor do nosos maior res-
peito e reconbeciinenlo.

Hoje passa mais um aniversário da
fundação da nossa capital.

Para nós paulistas é mais um dia de
grande orgulho. Esse orgulho é nalu-
rai, porque continuamos, mais do que
nunca a confirmar, perante a injusli-
ça de muitos, o valor que de falo so-
mos na União do pais.

Da mesma forma que a nós paulis-
tas nos fazem quasi sempre injustiça;
praticámo-la nós, aqui lambera uns en-
tre outros.

Ha uma figura, que de nós só me-
reco os maiores aplausos. Essa figura
é.a do dr. Orlando de Almeida Prado.
A este grande homem paulista e seu
irmão dr, Fernando de Almeida Prado,
devemos sem favor algum o dcsenvol-
vimento c progresso de uma das grau-
des riquezas do Estado. Essa é a da
cullura do algodão, que nestes últimos
tempos tem atingido safras, que nos co-
locam numa situação de destaque en-
tre os outros produtores.

.E se os drs. Orlando e Fernando do
Almeida Prado, nos merecem louvo-
res, é porque eles não tem poupado
esforços, para o progresso de nosso
Eslado. Eles ludo teein feito em bo-
neficio da cultura do algodão, esse pro-
dtlto, que em qualquer parte do unindo
é uma das maiores riquezas.

Nunca desanimaram, apesar de não
terem em vista, o fim de adquirirem
com isso, vantajosos lucros.

0 dr. Orlando de Almeida Prado,
pessoa dedicádissima é alem de tudo
um grande patriota. Tem qualidades
tais, que prendem logo á primeira vis-
ta, quem com ele tiver o prazer do
conviver. Fica-se encantado, com lan-
tas maneiras francas e sinceras. E' ura
homem de bons princípios. Seus sen-
timcnlos são dos mais nobres.

Não são elogios o que fazemos, por-
que deles não precisa, quem durante
toda a sua vida se têm imposto, pela
mais límpida conduta e maneiras cor-
relas no proceder. E' enfim, um ver-
dadeiro cavalheiro.

E' juslo pois que reconheçamos o
que os irmãos Almeida Prado, têm fei-
to cm bem da riqueza deste Estado,
que tanto nos orgulha.

Muito devemos aos drs. Orlando o
Fernando de Almeida Prado, no enlan-
to ainda ha quem deseje levantar poci-
ra, para ver se consegue encobrir a

sempre alguém, que nada tez de útil
na vida c que só sabe destruir e perse-
guir, aqueles que multo já fizeram o
que com seu esforço realizaram, qual-
(píer coisa de solido e que marcará uma
época. ,

São sempre uns nadas, uns despeita-
dos, que não se reconhecendo, passam
o tempo desfazendo a obra dos ou-
tros.

mar e empregar o adjetivo de gran.
dioso. De fato é já uma realidade a
cultura do algodão om S. Paulo. L
aos irmãos Almeida Prado, se devo
sem favor, a maior parcela dessa rÇfl'
lidade. Eles têm sido dos mais dedica-
dos no desenvolvimento 'ia cultura "'-
godocira e melhoria da fibra do algo-
dão paulista. Têm sido como já disse-
mos, de lia ifiuilo -'uns esforçados pela
racionalização dos métodos de cullura
em todas as zonas-do Eslado, nas quais
tccin desempenhado a sua maior alivi-
dade, Industrial c agricola.

Sempre procura ram contribuir paru
a produção de melhores sementes no
Eslado em campos seus e de coopera-
ção que vcem man tendo com a duelo-
ria de Inspeção e Fomento Agricola,

Suas fazendas, como sejam: Fazeit.
da Vareta, com 1U0 alqueires de área,
Fazenda Mosquito, com 31) 'alqueires
Fazenda "Serraria Machado, com 30
alqueires, Fazenda "/.ico de Caslro",
com 20 alqueires, Fazenda Esmeralda",
campo de cooperação, com 100 alquiu-
res, campo particular, com 300 alquei-
res, Fazenda Lólu, cooperação, com 30
alquei res, particular, com 18 alqueires,
ficam distribuídas por Cerquei rn Ce-
siii-, Avaré e Santa Barba do Rio
Pardo. Prefazeni Iodas as fazendas uma
área de 5.000 alqueires, que produzem
em média, para cima de 200 arrobas de
algodão, por alqueire, Todas as fa/.en-
das, ainda que algumas de cooperação,
são financiadas c administradas, ex-
elitsivainmlo pelos irmãos Prado, pois
nenhum auxilio recebem de ordem oli-
ciai ou extra. ha.

As fazendas dos irmãos Almeida
Prado, são consideradas, pela depar-
lamentos oficiais, verdadeiros modelos.
Varias vezes têm sido fiscalizadas e

?
to Agronômico de Campinas.

As semprilcs produzidas são de tão
bôa qualidade, que a própria Direto-
ria de Inspeção c Fomento Agricola
da Secretária da Agricultura, as tem
solicitado aos irmãos Prado, para quo
sejam distribuídas por outros agricul-
toros, No ano transato; os irmãos Al-
incida Prado forneceram àquele do-
parlamento 503.008 quilos de sementes;
Essas sementes eram de algodão em
caroço, (pie produziram fibra de 28 a
28|30j íiiilimelros, conforme estatística
analizada.

Na producção de fibras de 28 m|m o
mais, os irmãos Prado conseguiram já
bater o "recòrd" do Eslado. Pois dos
seus 21333.520 quilos, 2.258.7970 quilos
tiveram fibras de 28 milímetros e mais,
ou sejam 9Ü, 8o|ò de sua produção. No
entanto a demais produção do Estado
não alcançou 28 ojo de fibras daquele
comprimento, ,

Em fibras ainda, de 28|29, 28|30 c
29 m|rh, os agricultores e industriais,
irmãos Almeida Prado, produzem mais
numero de quilos do (pie o resto da
produção de lodo o_Estado, em fibras
daquele comprimento. Islo é, os irmãos
Prado, produziram 713.1(50 quilos e os
outros produtores dd Estado, pródü-
ziram somente 500.949 quilos,

E' perante as estatísticas ligeiras quo
registramos, que muito deve o Estado
aos Industriais e agricultores, drs. Or-
laudo e Fernando de Almeida Prado.

E muito mais ainda, quando sabe-
mos que ha cerca de ü anos, a lavoura
cafeeira absorvia Iodas as atividades
pelos lucros que então dava de quem
dela tratava e a lavoura algodoeíra
por ser mais nova e menos conhecida
no listado, decaia de tal modo, que
quasi se extinguiu. Em certas zonas,
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os resultados c benefícios, que dessa
cullura adviria para Iodos e princi-
palincnle, para o ehgrandçclincritò do
Estado. Para isso, faziam reunir os
colonos em diversos sitios e em pre-
loções lhes demonstravam à necessida-

"-'¦'-" - a maànaimm»——

preços mínimos, sobre as futuras d
incertas produções.

Foi com Beneméritos c abnegados
conhecedores profundos da cullura de
algodão, como o são 0 dr. Orlando e
Fernando de Almeida Prado, (pie se

^^^^^^^^^^^^^>mmmMMim^e«>y ¦ >' -• - > ' ' 
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PERFEITAS AVENIDAS, DO RICO PRODUTO QUE OS IRMÃOS PRADO,
TANTO CULTIVAM.

de de mais atenção darem á cullura <
do algodão.

Eles próprios instigavam os colonos, I
dando-lhes estimulo, apoio financeiro,
sementes! niachinismos agrícolas apro-
priados, aniinaes, inscclicidas e tudo o
que fosse necessário, para que voltas-
se de novo o entusiasmo da cultura do
algodão. Mais ainda, fizeram então os
irmãos Almeida Prado. Para que los-
se completo o animo no colono, cbe-
garam a arriscar, sem ter a certeza do
resultado da colheita que deveria vir,
a offerecer contratos de compras com

CONFERÊNCIA DO DR. AFRA-
NIO DO AMARAL

O dr. Afronto tio Amaral fura na síde so-
clul, du Sociedade Rural Brasileira( amunlil,
âs 17 liorus, uma conferência _obre "1'rodu-

c5o Agrícola e Allmenttçtlo" e "Cóttsérvagttò

üo Alimentos por DeBÒxldaçâo Integral".
O as. mito . do maior Interesse pura o

produlor e pura o consumi», pois abrangcrA
o estudo dos alimentos em relaçilo A gmide.

O conforenclsta, dr. ACranlo do Amaral, dl-
retor do Instituto do liutu ntaii, tem se do-

d Içado a éssea Importantes estudos e auii pu-
lestrá ser.-t multo utll.

salvou, uma das mais ricas culturas da
Eslado.

K' mais do (pie juslo pois, que so
preste preito aos dois grandes paulis-
tas a quem tanto deve o progresso
o riquezas do nosso Estado, que lauto
nos lorna orgulhosos.

Com o que registramos, queremos
apenas tornar conhecida a obra gran-
diosa dos irmãos Almeida Prado, quo
nos demonstram bem, serem os maio-
res e mais conhecedores agricultores
de algodão em nosso Eslado e assim,
como é de justiça darmos o seu a seu
dono.

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
MEDICINA

Reallza-se hoje ils 20,30 horas a reunião
mensal da sücqSo do Urologia com a seguln-

te ordom do dia:
l.o drs. Honorio Soares e H. Cezar: —

ConMâeracSes sobre um cubo do caleuloso bl-
lateral com ureter blfido unilateral. 2.o) dr.
Atalde Pereira: — Con. Ideraçfies sobre 2 ca-
sos da hldronctroso e vaso aberrante. 3.0)

dr. Jofio Montenegro: — A propósito da i
casos do «retro nna. lonione. -l.o) dr. Eduar-

do da Costa Manso: — Curleterapla dos tu-

mores an bexiga.
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UM MAR DF, ALGODÃO. ASPECTO MARAVILHOSO COLHIDO NUMA DAS FAZENDAS DOS IRMÃOS
ALMEIDA PRADO.

Devemos desprezar tal numero de
nessoás. Precisamos selecionar como
na lavoura — o joio do trigo, para que
assim, possamos apenas colher bons
frutos.

Se assim não. fizermos estamos per-
didos, porque a praga é sempre terri-
vel e diffiçil de perseguir quando cm
quantidade.

Nem só com veneno se mata os In-
selos.

* .
Conhecemos, mais ou menos a obra

maravilhosa que os irmãos Almeida
Prado têm realizado no interior do
Eslado, com a cullura rio algodão. E
esse mais ou menos, que conhecemos é
demais suficiente para podermos afir-

visitadas, pçr inspetores agrícolas da
Secretaria da Agricultura c da Direto-
ria de Inspeção e Fomento Agrico-
Ia o aqueles constataram sempre, quo
os irmãos Prado são conipridorcs ao
máximos das exigências da própria Sc-
erolaria e que suas fazendas rie cullu-
ra são oiimámcnto preparadas e rie
perfeita organização rie produção.

A prova está no que elas produzem
anualmente ou seja, 132.000 arrobas de
algodão, que asseguram unia produ-
çâo de cerca rie 1.300.000 quilos de
sementes; que lera grande valor
germinativo e agricola, próprias pa-
ra plantio e oriundas em primeira
e segunda gerações rio sementes, do
linhagens nobres, obtidas pelo Jnslilu-

como cm 'Avaré e Cerqueira César, ela
ficou praticamente limitada a quasi
nada. Foi enlão que os irmãos Prado
no bom intuito rie não deixar decair
tão rica e progressiva lavoura, resol-
vcrani ir do sitio em silio, rie colono
era colono, fazendo propaganda da cul-
titra rio algodão c mostrando a Iodos

SABBADO D'ÂNGE
SÃO PAULO

EM HOMENAGEM AO DIA DE S. PAULO, AGRADECE AO GRANDE

PUBLICO PAULISTA A PREFERENCIA PARA OS SEUS MAGNÍFICOS

CIGARROS, PARA OS QUAES NÃO POUPARA' ESFORÇOS NO SEU

CONTINUO APERFEIÇOAMENTO. ,

SUDAN OVAES » O REI DOS CIGARROS
¦ BABYLONIA - AMERICANO - ORIENTAL

AS MARCAS PREFERIDAS PELOS FUMANTES

[] VIAJANDO PARA SAO PAULO
hospede-, a no

!j Grande Hotel Alliança
I Diária completa, 1DS. - K. General
1 Osório, 01 - Esq. IUa Ephlgonla,

^^r im mi <si~fíp

GUIDO PANNAIN
Clriirglão-Bentlsta

R. LIBERO BADARÓ', -12 - Phone 2-0779

/fli ALFAIATE

Ku. lolo Briccoia, u
5/UJ». » (SOB. AOOI

São Paulo

PROF. A. MARTINS
LEARN ENGLISH

Falar e redigir em pouco t.cmpo. Con-
tábJlídáde em poucos meses. Pregos re-
duzidos, Rua 11 de Agosto, 25tA, sala, 3.

V . ír
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Depositário Judicial
da Frota Penhorada do "Lloyd Nacional" S|A.

A mais rápida e confortável linha de passageiros entre Porto
Alegre e Cabedello, servida pelos luxuosos navios-motores

u » ™_. t<

»> «. «

n

í,"

PASSAGENS SOMENTE OE PRIMEIRA CLASSE

SAHIDAS DE SANTOS
A'S SEGUNDAS-FEIRAS •— para Rio de Janeiro.

Victoria, Bahia, Maceió, Recife e Cabedello
(João Pessoa)„

para Rio Grande, Pe-A'S QUINTAS-FEIRAS -
lotas e Porto Alegre.

PRÓXIMAS SAHIDAS DE SANTOS
Para o Sul Para o Norte

"A rara qua ia"
"Araçatuba
"Araranguá"
"Aratinibó"
"Araraquara"

2(3 Janeiro2 Fevereiro
9 Fevereiro

16 Fevereiro
23 Fevereiro

"Aratinibó"
"Araraquara"
"Araçatuba"
"Araranguá"
"Aratimbó"

30 Janeiro
Fevereiro

13 Fevereiro
20 Fevereiro
27 Fevereiro

AGENTES GERAES

Sociedade Anonyma Martinelli
Rua 15 de Novembro, 29 — Tel. 2-0261

SÃO PAULO

Rua 15 de Novembro, 34
SANTOS

Tel. 2595
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Dá consultas diariamente de quiromanciã, á rua Ame-

rico de Campos, 10 — LihfirriadR — onrlfi tamjem atende

chamados a domicilio. Expediente das 9 ás 17 horas |



8 CORREIO DE PAULO - Quarta-feira, 35-1*933
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CASA HASSON
14-A, BARÃO ITAPETINÍNGÁ

SIDAS, LANS,
£& r^ ais Ir, v?v~ lU- o) $ lll üli^m * MM Jw ^ w *? ¦«. ¦»» *»

VELL
Sr-i 5 ft « ^tíl

Antes He comprar sedas Sacam uma
visita á mconSiiitíIiveS

CASA HASSON

0 nome HASSON é uma garantia
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A SOCIEDADE DAS NAÇÕES SE INTERESSA PELAS
PESQUISAS DE UM CIENTISTA BRASILEIRO

O Instituto de Genéve vai submeter a experiências
o método de tratamento da lepra da autoria do

dr. Otávio Felix Pedroso
O dr. Otávio Folix Pedroso que, de

longw data se vem dedicando ao cstu-
do do um novo processo para o trata-
monto da lepra, dirigiu, om novembro
rio ano passado, no "Comitê" de Lepra1
da Liga das Nações", um longo memo-
,rial, dando conta dos resultados que vem
obtendo no combate a esse terrível mal.

Em resposta a efl«a mensagem, o dr.
Burnet, secretario da Comissão da Le-
pra dc Geneve, declarou haver tomado na
devida consideração a oxposição do ilufl-
tre cientista patrício, adiantando mesmo
que o seu novo método seria posto em
.prova pela referida commlseão.
CARTA DO BR. FELIX JPEDKOSO A'

LIGA
As cartas trocadas entre o dr. Fellx

Pedroso e o dr. Burnet estão concebidas
nos seguinte* termos:

"S. Paulo, 10 de novembro de 1932.
-~ Comitê da Lepra da Liga das Nações.
— Gênova.,

Senhores:
Tenho o prazer de submeter ao Co-

ml té da Lepra, oa meus estudos e des-
cobertas sobre um novo tratamento íi-
HÍco4íjuimico dessa terrível moléstia, pois
que, desde a longoa anos de experien-
cias em doentes, posso afirmar que o
dia que este tratamento fôr adotado pe-
Ins Instituições e pelos médicos especia-
listas, teremos resolvido o grave proble-
ma da lepra.

Tratando-se de um assunto multo lm-
portanto e de grande Interesse universal,
tenho a certeza que a maneira mais ra-
plda de divulgação e de adoção deste
novo método de tratan-.wilo será, de ser
o mesmo examinado pelo Comitê, depois
do que, esse Comitê, uma vez constata-
da a base cientifica e a eficácia do
referido método, deve interessar todas
as Instituições do inundo, que estão em
penbadas no combate á lepra.

Bastante conhecedor dos espetos me-
dieo e social da lepra e vendo a .situa-
içã,0 desesperadora dai maior parte dos
üeprosos aqui no Brasil, resolvi publicar,
lem linguagem o menos cientifica pos-
eivei as instrucções e as receitas do
meu tratametno flslco-quimico, de mo-
do que os doentes, que em virtude de
ene, situação pecuniária preço ri-a, não pu-
idessem pagar um medico especialista,
pudessem, pe10 menos, trutarem a si
próprios.

Tenho a satisfação dc ver que em dl-
versas localidades do interior do pais,
donde recebi informações, muitos lepro-
sos pobres, após algumas semanas de
tratamento, já puderam reiniciar as «uno
atividades no campo.

Pelas publicações que vos remeto (No-
vo Tratamento da Lepra e Estudo Phy-
«co-chimico da Lepra) podeis verificar

que não faço segredo nenhum do
t™ lamento e não peço tão pouco
compensa, pelo trabalho que tenho feito

DESPERTADORES

até agora, portanto, espero receber a
atenção e a assistência do Comitê pa-
ra a apresentação dos meus trabalhos so-
bre a lepra ao mundo cientifico.

Conforme o quo foi por mim exposto
nas publicações acima referidas, o meu
motodo tem por fim corrigir o meca-
nismo da exigenação do sangue e dos
tecidos do doente, c deste modo resta-
belece as condições fisico-quimicas nor-
mais necessárias para o funcionamento
perfeito da defesa orgânica, que assim
conseguirá desembaraçar o interior do
organismo dos micobateria da lepra.

Subscrevendo-fcin com estima e elevada
consideração, sou, atenciosamente, (a)
OTÁVIO FELIX PEDROSO".
RESrOSTA A' CARTA DO DR. OTA-

VIO FEXTX PEDROSO
"Gcneve, 16 de dezembro de 1932. —

Illmo. sr. dr. Otávio Felix Pedroso. —
Prédio Martlnelli, sala 1333, — S. Pau-
lo — Brasil.

Prosado senhor e colega. — Tenho
grande prazer de acusar o recebimento
de vossa carta de 10 de novembro e do
vos agradecer pela remessa dos vossos
trabalhos sobre o tratamento da lepra.

E' desejável que o vosso motodo de
tratamento seja submetido á uma de-
monstração clinica e a mais vasta possl-
vel, o que multo dificilmente seria pos-
sivel aqui na Europa.

A comissão da lepra da Liga das Na-
ções tem como presidente o vosso llus-
Ire compatriota, o professor Chagas, dl-
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PLÍNIO CAVALCANTI
DE ALBUQUERQUE

Uma das falhas sensíveis, que -apre-
sentou o projeto da organização poli-
ciai do Estado, logo que se instituiu a
policia de carreira, foi a inobservância
a respeito do rejuvenecimento no qua-
dro das autoridades policiais.

Hoje, a convicção deisa necessidade
ganha terreno e dela já se cogita seria-
monte.

Numa das ultimas chefias, chegou
mesmo a ser constituída uma comissão
do técnicos para a revisão das leis e ro-
gularaentos policiais e a questão do ro-
Juvenecimento foi assunto cogitado, fa-
to que eloqüentemente atesta o int.eres-
se que em torno dela se levanta e —- o
que 6 mais significativo — entre os
próprios componentes da carreira.

Aliás, é de se extranhar que na poli-
cia de S. Paulo, possuidora de uma or-
ganizaç&o ra cional tendente a um apro-
veitamento máximo de energia, nào se
creasse, até hoje, limites de idade para
o ingresso e conservação no quadro.

Nas demais atividades oficiais, o mes-
mo não se dá.

Além das classes militares, nas quait-
a preocupação de rejuvenecimento che-
ga quasi ao exagero, atribuindo-se-ih?
uma importância capital, como causa
principal de eficiência, pode-se citar a
magistratura para cujo iugresso, cm S
Paulo, foi instituído o limite máximo de
idade.

E são exemplos bem elucidativos, que
j demonstram a significação da idade nào

hó com referencia ao exercício das fun-
1 çõea em que, como as do militar, a re-
I slstencia fisica é condição indispensável,
| mas tambem ao exercício daquelas om
; que ha o prcdominlo das faculdades do

espirito.
A policia, cm sua dupla manifestação

preventiva e repressiva, exige grande
dispendio de energia fisiea.

O delegado nâo é apenas o homem de
gabinete, é principalmente a autoridade
que, a qualquer hora e situação, sinta-
se capaz do arrostar as fadigas de lon-
gas e penosas diligencias, numerosas
vezes nos pontos extremos de sua cir-
cunscrlção.

Funções dessa natureza, evldentemen-
te, não podem ser exercidas por pessoas
que não tenham uma grande capacidade
de resistência física, capacidade de que
geralmente não se dispõe senão em ecr-
tas idades.

O silencio do regulamento policial so-
bre a distinção de idade, medida de In-
disfarçavel importância, como condição
para o ingresso na carreira, é uma la-
cuna Injustificável de que decorrem inu-
meros inconvenientes.

Deve ser fixado um limite minlmo de
idade, para que não tenhamos delega-
dos que, por serem demasiadamente mo-
ços, não possuam a moderação indispen-
savel ao desempenho de um cargo dc
pesadas responsabilidades, e o limite
máximo para que se evitem que Ingres-
sem na carreira pessoas cuja capaclda-
de de trabalho esteja bastante diminui-
òa pela idade.

A policia Infelizmente está repleta
desses casos.

Numerosos os delegados Já Idosos, In-
capazes de exercerem uma atividade
realmente produtiva c que continuam na

5.

mui niiiiiiiiiiiimiiiiii.
i

Nestes dias de chuvas
imprevistas...
não dê V. S. um
passo sem achar-
se munido de um

ULancaster"
- 0 "leader" dos
impermeáveis! -

Confeccionado em
magnífico tecido
de íã á prova de
água, "Lancaster"
é apresentado em
tons de còrtiça,
beije e areia, ao
preço de

$?S_4

Vi

* Outros typos de

Capas de Borracha
mm %»'¦'¦¦ mm

— artigos de nossa especialidade, próprios
para as chuvas de estio: |
"AVION". Distínctd modelo militar, apresen- |
tado em cores claras de grande voga. jgFjJ

"MATTAMAC". Magnífica capa ingleza, con-
feccionada em optimos tecidos e borrapha,
nas cores: beije, cinza e marron  jgQjjJ

"NICHOLSON". Finíssimo artigo inglez, feito
em tecido e borracha de superior •,-««

qualidade .......,.i...:•¦• ...•.¦......«•.wi.-. *ti!j.Uu)

MAPPIN STORES )
Caixa, 1391 — S. Paulo
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NA ROTISSERIE FERRARIS

Prosseguem os preaprtaivos para a inau-
guração, no próximo sábado, da Rotis-

carreira. E' o quo é pelor. Nào podem serie Ferrari, sita á rua Xavier de Tole
se aposentar
de serviço.

por falta de tempo legal

PARA TODOS OS
PREÇOS, ACABA DE

RECEBER A
CASA MASETTI

LAD. STA. EPHIGENIA, 1
PREFIRAM SEMPRE A

MARCA INVICTA

Ás almas caridosas
A viuva Maria Graça de Jesus, encontran-

do-se desamparada, com tres íllhoa monoros
azllados, e denej.indo regressar a Passos
(Minas) onde tem sua família, vem por oste
melo recorrer aos corações bem formados,
peailndo qualquer auxilio, que poderá ser
cncicrea-Ado á redação desta tolha, para po-
der voltar ao selo dc sua família, aconipa-
nliada de seus fllhlnhos.

retor do Instituto Osvaldo Cruz, tomo
pois a liberdade de vos nomear para po-Io
ao corrente do vosso método de trata-
mento. Ele não deixará de prestar toda
a atenção que o método merece, ainda
mais porque nenhum outro país como
o Brasil oferece tantas facilidades pa-
ra que seja feita a demonstração de-
sejada.

O professor Chagas, tão pouco deixará
de comunicar á Comissão da Lepra da
Liga das Nações os resultados obtidos.

Sem mais subscrevo-rne com elevada
estima e consideração, a() — ET BUR-
NET, Bccretarlo da Comissão da Lepra
da Liga das Nações."

CONSTRUIR, TODOS
CONSTRÓEM

do do seu novo c confortável salão do ro-
feições e "dancing". A direção daquele es-
tabelecimento tudo tem feito para corres-
ponder á confiança da sua freguezai,
dotando o novo salão de todos os requi-
sitos modernos. Aos sábados o ás quintas-
feiras, serão roalizaads, ali, animadas sol-
rées dansantes, ao som de um ótimo "Jazz

band.

Quarto mobiliado
Aluga-se um, a senhor de

tratamento, á rua Itambé, 35
— Higienopolis.

FACULDADE PAULISTA DE LE
TRÁS E FILOSOFIA

Conferências de alta cultura
Realizou-so ontem, no anfiteatro do Iní-

tltuto Pedagógico Caetano de Campos, a
anunciada conferência do dr. Cândido MotA
Filho, sobro a "Autoridade na demo-racis.",
em prosseguimento ao curso quo esta fazen-
do sobre a "Autoridade atravé3 dos tempos",
patrocinado pela Faculdade Paulista do Le-
trás o Filosofia. Esta conferência, que foi
desenvolvida perante numerosa assistência,
como as demais, foi multo aplaudida.

Amanha, no mesmo local, As 20 horas e
mela, o professor Antônio Plccarolo falará,
fazendo uma conferência cm torno do seguin-
te toma: "Paralelismo dantesco-camoneano".
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Anti-Gonorrheal de Pérez
CURA QUALQUER GONORRHÊA

Mus concorrer com "A" Cons-
Irucfoni Modernn". n Ruo Q.iin-
tino Bocayuva, 5 — 1.0 andar,
que construi! ii dinheiro e ;t lon-
go prazo, será difficil. Procurem
orçamentos e informnções sem
compromisso.
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SENHORES PROPRIETÁRIOS
Suas casas estão desalugadas ou dando pouca ronda?
Qual é a causa?
Imprópria para melhores Inquilinos.
Faça-llies uma pequena reforma ou modificação, melhorando as-lm suas próprio-

dades, o augmentando seus lucros.
O Escriptorio do Construcçao o Aruhltoctura, encarrega-so do tnes trabalhos, re-

cebendo o valor das obras em -»rcstaça*)es mensaes. ou a longo prazo.
Rua Libero Badaró, 12, sobr. — l.o andar, salas 4 a 9 — Phono 2-1336.
Construccões a longo prazo, o dá-se Dinheiro sobre hypotheca. {
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LOTERIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AO PUBLICO

Em virtude de ser hoje a data commemorativa da funda-
ção da cidade de São Paulo, a Loteria do Estado devidamen-
te autorizada pela Secretaria da Fazenda, resolveu transferir
a extracção n.o 146, que deveria correr hoje, 25, para ama-
nhã, quinta-feira. 26 do corrente.
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Telephoncs:
4-0888 - 4-6858

CAIXA POSTAL,. 1121

RIO DE JANEIRO

RUA DA ALFÂNDEGA, 47 . 6" and.

«

End. telegr.
"FINNISHTRADE" I
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INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA
REGISTRADO NA DELEGACIA GERAL RO ENSINO PRIVADO.

CURSO SUPERIOR E PRIMÁRIO. — PARLAMENTO E COMERCIO
--PROCESSO BRASILEIRO, FIRMADO NA RASE DE TAYLOR E
DEI.AWNAY. USADO EM TODO 0 COMERCIO li PARLAMENTO
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REMINISCENCIÁS DO NOSSO FUTEBOL

£f A£f»VUST£S IMpLANTARAM NO ANO DE 1894 O FUTEBOL NO
Tiram uÃ -íí? l5 PRIMEíROS CLUBES QUE PRATICARAM O FU-iznvL NO BRASIL - A PRIMEIRA LIGA QUE SURGIU - O PRI-

MEIRO JOGO PAULISTAS x CARIOCAS

R blVIS Cr«i

Muito se tem escrito sobre o iniciodo futebol no Brasil, devcndo-se a suaimplantação aos bandeirantes; quandoem 1894, chegou a esla capital do ve-
terano esportista Charles Miller; queera cm seu paiz um dos mais destaca-
dos jogadores de futebol. Foi nestaépoca que um grupo tle esportistas co-meçou a se interessar pela pratica des-
te violento esporte bretão, graças afeliz lembrança daquele futebolista in-
glès, que Irouxc consigo duas bolas.

0 PRIMEIRO CLUBE ESPORTIVO
FUNDADO NO BRASIL

Foi o S. Paulo Allctic, isto cm 1888,
com sede nesta capital, que se prppü-
nha a^ pratica dos esportes no ar li-
yre. Este clube .dedicou-sc mais ao
jogo de chickct, o qual, porém, pre-
dominou pouco tempo, segundo os bis-
toriadores daquelas eras. Assim é
que após seis anos dc fundação, o São
Paulo Allelic começou a cultivar o fu-
teboi. Foi portanto, o primeiro clubo
que praticou este esporte em terras de
Piratininga, isto é, no Brasil.
OS QUINZE PRIMEIROS CLUBES

QUE PRATICARAM O FUTEBOL
NO BRASIL

De 1894 para cá é que começaram
a aparecer clubes que se dedicaram
ao jogo do pé-bola no Brasil, isto é,
era São Paulo e no Rio.

Damos abaixo os quinze primeiros
clubes fundados no Brasil para jogar
futebol: 1898 — São Paulo Allctic
(Paulista), começou a praticar o lute-
boi em 1894; 1897 — Rio Cricket and
Atletic Association (carioca); 1898 —
A. A. Mackénziè College (paulista);
1890 — E. G. Internacional (paulista);
t89ü — E. C. Germania (paulista);
1900 — C. A. Paulistano (paulista);
1902 — Paysnndu' Cricket Clube (ca-
rioca); 1902 — Fluminense F. C. (ca
rioca); 1902 -— G. A. Internaciona
(santista); 1903 — E. C. Americano
(paulista); 1903 — Football and Atle
tic Clube (carioca); 1904 — Bangu' F
C. (carioca); 1904 — Botafogo F. C,
(carioca); 1904 — A. A. das Palmeiras
(paulista).

A LIGA PAULISTA DE FUTEBOL
Foi a primeira entidade esportiva

fundada no Brasil. Isto se verificou
em 1900. São Paulo, mais uma
vez, teve a iniciativa e a gloria de ter
dado ao mundo esportivo brasileiro a
primeira Liga que procurou regula
mentar o futebol no Brasil, promoven
do campeonatos. No Bio dc Janeiro
os cariocas fundaram cm 1906 a Liga
Metropolitana de Futebol, que mais
tarde mudou de nome, passando a de
nominar-se Liga Metropolitana de Es
portes Terrestres. Esla entidade ain
da existe, porém não é mais a Liga
oficial, pois o seu lugar é ocupado
agora pela Associação Metropolitana
de Esportes Atléticos. O primeiro cam
peonato da Liga Paulista de Futebol,
disputado cm 1902, foi conquistado pe-
lo São Paulo Atlctic Clube, que ven-
ceu também nos dois anos seguintes.
Foi em 190í> que o C. A. Paulistano
ganhou o seu primeiro campenoato.

.,0 ultimo certame promovido pela ex-
tinta L. P. F., foi vencido pelo E.
C. Corintians Paulista, em 1910. Nes-
te ano desapareceu a Liga Paulista de
Futebol, passando a Associação Paulis-
Ia de Esportes Atléticos, entidade dis-
sidente fundada cm 1912, a dirigir ofi-
cialmente o futebol cm São. Paulo. O
:i.o campeonato organizado pela Apea,
Paulistano c o ultimo, 1932, pelo Palcs-
em 1913, foi conquistado pelo C. A.
tra.
OS PRIMEIROS ENCONTROS INTER-

ESTADUAIS IUO-S. PAULO
A primeira partida interestadual

disputada no Brasil, realizou-se nesta
capital, no dia l.o dc outHbro de 1901,
entre os selecionados paulista e cario-
ca. Este jogo terminou empatado por
um ponto. No dia seguinte realizou-se
nova partida, que terminou também
empatada por dois pontos. Os quadros
apresentaram-se em campo assim for-
mados: CARIOCAS — Schuback — M.
Frias e L. Nobrcga — Cox, A. Wright
e Mc Cullock — F. Waltcr, H. Santos,
E .Morais, Júlio Morais e Fellx frias.
PAULISTAS — Holland — Belfort Du-
arte e Nobiling — Vanorden, Jcffery
e Muss — lbanez Sallcs, Boyes, Casi-
miro dá Costa, Miller e Alicio de Car-
.valho.

NOTA •— No segundo encontro o mé-
dio direito Vanorden foi substituído
por Savoy.
OS ORGANIZADORES DO l.o JOGO

INTERESTADUAL
Foram as seguintes pessoas que se

interessaram pela iniciativa da reali-
zação do l.o jogo intersctadual entre
Rio-São Paulo, proposta esta aventada
por Vanorden, desta capilal e Cox, do
Rio: Antônio Casimiro da Costa, ja
falecido, grande esportista e batalha-
dor infatigavel, então membro do E.
C .Internacional, e ex-colega de cole-
gio de Oscar Cox, em Lausanne, na
Suissa; lbanez Sales, que pertencera ao
Mackcnzie c na época já militante no
C. A. Paulistano; R. Nobiling, do E.
C. Germania; Charles Miller, Fox Ru-
le e Boyes, do São Paulo Allelic, e ou-
tros. Quanto aos preparativos de or-
dem social, no Rio, o.s srs. Lidgcr-
>vnod c Sidney Cox, que trataram do

fazer pelos mesmos sacrifícios pecuni-arios! Eram esportistas amadores, mus
amadores daqueles tempos.

DESPESAS POR CONTA PRÓPRIA
A delegação carioca vciu a esta ca-

pilai sem ajuda de custo dc espécie
alguma. Nem mesmo obteve o des-
conto dc ;")0 por cento nas passagens;como acontece agora, dc acordo com o
regulanienio da Estrada do Ferro Cen-
trai do Brasil. As despesas dc viagem
e estada nesta capital foram feitas pc-los próprios jogadores cariocas, poiscada qual entrou com n importância
dc 130$000, mais ou menos, segundo
as crônicas dá época.

UM FACTO INTERESSANTE
Quando da troca de correspondência

Fiara as negociações das primeiras par-tidas interestaduais enlre cariocas e
paulistas, o sr. Cox, escrevendo a osr.
Vanorden, perguntou-lhe, com a maior
das simplicidades, si era necessário
trazer a São Paulo as traves da mela
c as respectivas redes...

Como era belo antigamente a pra-tica do futebol. Verdadeiro amadoris-
mo.

Hoje cm dia está tudo modificado.
O deslocamento de uma turma de fu-
tebol daqui para o Rio e vice-versa,
custa os olhos da cara para um clube.
Os jogadores não se contentam nem
mesmo com as quantias que recebeu a
titulo de ajuda dc custo, além de ler
passagem, estadia e passeios, tudo pa-
«o.
A PRIMEIRA EXCURSÃO DO SELE-

C1ÜNADO PAULISTA AO RIO DE
JANEIRO

Após os dois jogos acima, pelo espa-
ço tle quatro anos não houve disputa
dc jogos interestaduais entre os sele-
cionados paulista e carioca. Em 1900,
no Rio de Janeiro, no campo do Flu-
inincnse, no dia 21 de julho, travou-se
o 3.o encontro Rio-São Paulo. Trata-
va-se da primeira excursão da seleção
paulista á Capilal Federal . Era a pri-ineira vez que jogadores dc futebol da
Paülicéa empreendiam uma viagem
fora do Eslado. Neste encontro vence-
mos pela apertada contagem de 2 a
1. Foi a primeira vicloria alcançada
sobre os nossos aguerridos rivais. O
quadro paulista estava assim formado:
Jcffery — Urbano e .1. Rubião — Fa-
bio, Argcmiro e Raul — Leonidas Be-
legarde, Duarte, Mazini, Sampaio c Sc-
ral im. Os jornais da época não pu-hlicaram a escalação do quadro cario-
ca. Soube-se apenas que se salientaram
os jogadores E. Etchegaray, Cox e
J. Robinson. O.s tentos paulistas fo-
ram conquistados por Duarte e o pontocarioca foi feito por Cox.

O ultimo encontro disputado entre
paulistas e cariocas, travou-se no Bio,
no ano passado, e quando os paulistasvenciam por 3 a 2, os trocedores ca-
riocas, não se conformando com a der-
rola, invadiram o campo e a lula foi
suspensa. Que differença entre os
tempos saudosos do passado c os dc
agora!

interessante! O l.o jogo Rio-São
Paulo c o ultimo realizaram-sc no cam-
po do Fluminense F. C.

O PRIMEIRO JOGO RIO-S. PAULO
INTER-CLUBES

Coube ao glorioso C. A. Paulistano
a iniciativa do intercâmbio Rio-São
Paulo entre os clubes paulistas c cario-
cas. O primeiro jogo travou-se no Ve-
lodromo, no dia 13 de julho de
1902, entre o Paulistano c o Fliimincn-
se. A vitoria sorriu ao nlvi-rubro pe-
Ia contagem de 1 a 0. O E. C. Inter-
nacional foi o primeiro clube paulista
que excursionou ao Rio dc Janeiro,
enfrentando no dia 5 de outubro do
1902, no campo do Paysandu', o Flunii-
nense F. C, sendo derrotado por 2 a
0. Aprimeira vitoria de um clube pau-
lista sobre os cariocas, bem entendido,
em campos cariocas, verificou-se so-
mente em 1904, no dia 14 dc agosto,
no campo do Fluminense. Neste jogo
o Paulistano venceu o clube local por
2 a 0, e no jogo seguinte, efetuado no
mesmo campo, no dia 15 do mesmo
mês c mesmo ano, o Paulistano tornou
a vencer por 3 a 0.
A PRIMEIRA PUGNA INTERNACIO-

NAL NO BRASIL TRAVOU-SE
EM S. PAULO

A primeira partida internacional de
futebol disputada no Brasil, Iravou-se
cm São Paulo, cm 1900. Foi no dia 31
de julho desse ano, que tivemos pela
primeira vez a satisfação dc assistir
ás jogadas dos famosos "cracks" sul-
africanos, primeiro quadro composto
de jogadores estrangeiros que aportou
em terras brasileiras. O selecionado
paulista enfrentou a forte turma do
South África, no antigo campo do Ve-'
lodromo e abandonou o gramado der-
rotado pela elevada conlagcm de ü a
0.

As trumas que inauguraram no Bra-
sil as temporadas internacionais, apre-
sentaram-se assim formadas: SUL-
AFRICANOS — Brown — Hceley o
Robinson — Schmidt, Broches c Clialms
— llenmnn, Intyre, Tybcr, Hortigan c
Mason. PAULISTAS — Tutu' —¦ Jcf-
fery e Hodgkiss — Pylcss, Argcmiro o
Stcwnrt — Léo, Miller, B. Cerqucira,
O. Andrade e II. Ruffin.

Os cariocas somente após dois anos
é que iniciaram os encontros interna-
rionais, por ocascião da visita dos ar-

A PRIMEIRA VITORIA DOS BRASI-
LEIROS SOBRE UM QUADRO ES-
TRANGEIRÜ COUBE A S. PAULO

A São Paulo também coube as honras
do primeiro triunfo sobre uma equipe
estrangeira de futebol. Foi no dia 13
de agosio de 1911, no exlinlo Vclodro-
mo. O autor dessa formidável faça-
nha foi o saudoso E. C. Americano,
que- venceu por 3 a 0, o selecionado

! iTpiTsenlalivo do futebol uruguaio,
• considerado um do.s mais famosos con-
! juntos da época. Os quadros eram es-
| tes: URUGUAIOS — Angel Allcrjdé
i — F. Crockcr c E. Crocker — A. Ber-
j tone, J. Bcrlone c C. Marques — Re-
| hagliate, timaraii I. Ziimariín ti, .Mia-
I mirano e A. Marques. E. C. AMERI-
I CANO — Hugo — llaborai e Menezes
1 — Campos, Arrizabalaga c Oscar — J.

Pedro, Alencar, Decio, Otávio e Ruf-
fin.

Na fásc inicial os paulistas marca-
ram dois tentos por intermédio de Dc-
cio (penal) e Alencar. No tempo com-
plcmenlar o domínio dos locais foi ain-
da maior, e Decio, com um formidável
pelptaçÒ obteve o 3.o lento, de um
passe de Ruf fin. Destacaram-se dos vi-
silantes: Rebagliàte, Zuniaran I e A.
Marques. Arbitrou o prelio o zagueiro
Jack Asbury, que pertencia ao Paulis-
lano.

A primeira vitoria dos cariocas so-
bre um quadro estrangeiro verificou-
se após cinco anos, isto é, no dia 13
dc julho, sobre o combinado Portu-
gués .0 triunfo dos cariocas foi obti-
do, porém, por um conjunto de joga-
dores ingleses residentes no Rio de Ja-
neiro, pois o selecionado carioca con-
seguiu apenas uni empate por 0 a 0,
enquanto que em São Paulo a turma
luza caiu vencida frente ao Mackcnzie
Colege pela elevada contagem dc 5 a
1. Os quadros estavam assim organi-
zados: PORTUGUESES - Pinto.Bas-
tos — II. Cosia e A. Cruz — Ç. Fi-
guciredo, C. Daraião e J. Fernandes

A. Stromp, A. Pereira, A. Gaspar
E. Vieira e S. Bentes. MACKENZIESteward — Orlando e Itaborai — A.
Campos Melo, .1. Schmidt e Arrizaba-
laga — Whalely, Luiz Alves, Zucchi.
Renato c J. Pedro.

No l.o tempo verificou-se uni empa-
te por um ponto. Renato foi o autor
do tento paulista. O ponto luzo foi
obra de Pereira. Na fásc final os lo-
cais assombraram e obtiveram fácil-
mente mais quatro tentos, por inter-
medio dc Luiz Alves, Anlonio Zecchi
(2) e José Pedro. O juiz desse mome-
rnvel prelio, foi Hcrman Friesé, do E.
G. Germania.
OS PAULISTAS OBTIVERAM A PRI-
MEIRA VITORIA BRASILEIRA NO

ESTRANGERO
Pertencem ainda a São Paulo a glo-ria de ter obtido a primeira vitoria do

Brasil em campos estrangeiros. Essa
primazia coube ao extinto E. C. Ame-
ricano, o então clube dc Chico Neto,
estupendo zagueiro paulista, que dc-
pois se tornara mais famoso ainda nas
canchas cariocas, onde jogou alé o fim
do sua carreira para o Fluminense F.
C; dc Iiugo de Morais, o mais coniplc-
to arqueiro dos áureos tempos; Rabo-
raí, Menezes, Arrizabalaga, Decio,
Alencar José Pedro e tantos outros"cracks" (pie souberam c enalteceram o
nome esportivo do Brasil, aqui e aco-
lá.

O belo triunfo do E. C. Americano,
então campeão de São Paulo, verificou-
se em Buenos Aires, no campo do Ra-
cing Clube, no dia 10 dc agosto do
1913, tendo como adversário o selecio-
nado argentino. Eis como eslava forma-
do o quadro vencedor dos argentinos:
Hugo — Chico Neto e Menezes — A.Bcrlone, .1. Bcrlone e Thiele — For-
miga, Fried, Decio, Alencar e Juvenal.

**?_:

O futebol no interior do
Estado

SAO PAULO
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NOVAMENfiTvÀI SER TENTADO 0^
RECORDE MUNDIAL DE VELOCIDADE ho.,

TERRESTRE
Desde quo o major Seagrnve conee-

gulu uma "performance" notável condu-
zindo o formidável "gnldcn arrow", os
construtores o engenheiros técnicos dn
diversas casas estrangeiras dedicaram-
se aos mais profundos estudos, para con-

dade terrestre com 405 kilometros hora-
rios, estabelecidos o ano passado.

O "Blue Bird" acaba de passar por
diversas modificações, principalmente o
antigo motor de 1.400 HP, que
tituido por outro, de 2.400 HP,

foi subs-

transporte, banquete, etc, chegando a genlinos a S. Paulo,

A ESPORTIVA SAN.TOANENSE VEN-
CEU O AMPAKO ATLÉTICO CLUBE

S. JOÃO DA BOA VISTA, 23 (EJIG)
No magnifico estádio da Sociedade Es-

portiva Sanjoanense, desta cidade, rea-
llzou-se ontem o ansiosamente esperado
embate entre o quadro dessa veterana
agremiação e o representativo do Ampa-
ro A. C, da cidade de onde.lhe provémo nome, em disputa da bela taça "Valo
Quem Tem", ofertada pelo sr. Josó Al-
fano. O conjunto amparenso, quo 

'ó con-
siderado um dos melhores do Interior,
apresentou-se reforçado de vários ele-
mentos do Floresta, entre os quais Lotl
o Valentim, que brilharam, principal-mente o primeiro,

O encontro decorreu animado do prln-clplo ao fim, terminando com a mereci-
da vitória da Esportiva Sanjoanense, os"Tigres da Mogiana", pela contagem do
tres a dois.

PONTE PBETA vs. ESPORTIVA
No encontro que está designado para

so efetuar no próximo domingo, entre o
onze local o o A. A. P, Preta, de Cam-
pinas, de caráter amistoso, espera-se uma
boa exibição de futebol, pois ha entre os
dois bravos adversários uma penetrante
equivalência do forças. Tal fato é mo-
tlvo bastante para so afirmar quo o
campo do grêmio de Melinho apanhará
uma descomunal gnçttxèiite,

O NOVO "PÁSSARO AZUL'" |
s

seguir melhores adatações que pudes-
sem imprimir maiores rotações aos mo-
tores.

Desde que estes verdadeiros bolldos de
aço principiaram a ser experimentados
na famosa praia de Daytona, nos Esta-
dos Unidos da^ America do Norte, os re-
cordes começaram a ser melhorados sen-
sivehnente.de uma maneira notável. Ao
que se noticia, dentro em breve, será
embarcado' para os Estados Unidos, o
famoso "Blue Blnl" (pássaro azul), do
grande az sir Malcolm Campbell, o atual
detentor do recorde mundial de velocl-

E. C. Corintians Paulista
GINÁSTICA E ATLETISMO

haverá treinos de ginástica n
atletismo para todos os sócios, solicitai"
do-se o comparecimento dos interessados
no campo social, ás 20,30 horas.
TREINOS PARA A "VII TRAVESSIA

DE S. PAULO A NADO"
Todas as terças e quintas-feiras have-

rá treino para os nadadores que se pre-
param para a VII Travessia de S. Paulo
a.nado. Para amanhã, solicita-se o com-
parecimento dos seguintes nadadores:
Paulo Loemberger — Lauriano Gordo —
José Soares — E'ortunato Santos — Fran-
cisco Picciocchi — Edgard Granger —
Armando Giaquinto — Antônio Duran —
Paulo Bormeier-— Irinou Angulo — Job
de Andrade — Irineu Bcraldo — Arman-
do Carlini — José Moraes — Henriqua
Corrêa — Avelino Barreira — Américo
Pereira— Mario Carlini — Ary Fonseca
— J. Santos — Arnaldo Nunes — A.
Portroli — A. Pereira e demais Intereí-
sados.

TREINO DE FUTEBOL
Rcallzando-so hoje um rigoroso treino

de futobol, a direção esportiva solicita o
comparecimento no campo social, ás 13
horas, imprcterivelmente, de todos os Jo-
gadores dos quadros principaes e r e-
servas.

BOLA AO CESTO
Reallzando-se hojo, dia 25, ás 20 horas,

um troinó de bola ao cesto, o diretor
deste soeção solicita, por nosso interme-
dio, o comparecimento de todos os ele-
mentos compnentes das turmas princl-

Associação Portuguesa
de Eportes

, .Treino dos quadros principais —• Reali-
za-se amanhã um rigoroso treino ontre on
quadros principais, devendo comparecer
todos os jogadores efetivos e reservas, ás
15 horas, no Ipiranga,

Campeonato interno do futebol —•
Acham-se abertas as inscrições para ti
campeonato interno de futebol, as quais
poderão ser feitas na secretaria desta
Associação, diariamente, das 20 horas e

,imola ãfs 22 horas.j

Com estas modificações e outras mais, | paes e reservas, no campo social.
Campbell conta superar o sou próprio I
recorde com uma vantagem de 80 kilo-1
metros. I

A resistência dos pneumaticos desto,
carro gigantesco, que medo quasi dez
metros de comprimento, é notável, pois
foram construídos com 12 camadas do
borracha, cobertos com um forte revés-
timonto.

Os técnicos o engenheiros que traba-
lharam no "Blue Bird" de Campbell,
confiam extraordinariamente no sucesso
da próxima prova, a quo vae submeter-
se este verdadeiro bolido de aço.

Não é, pois, para nos enchermos du
admiração si brevemente as noticias te-
lograficas nos anunciarem que o recorde
do mundo om velocidade terrestre, mais
uma vez foi batido.

A. A. União Tatuapé
A assembléa geral dos sócios da A. A.

União Tatuapé elegeu, para 1933, a se-
guinte directoria: Presidente, Nieola Or!-
no; vleo-presidonto, Luiz Faggion; secro-
tario geral, José Queiroz; l.o secretario,
Hugo Tambelini; 2.o secretario, Reinai-
do Morigi; l.o tesoureiro, Orlando Pri-
mo; 2,o tes.pureiro, Nieola Marcili».

NOVOS SÓCIOS
Com a isenção da jóia que termina no

próximo dia 31 deste, tom sido enorme
o numero das propostas entradas na s*-
cretaria. Só ontem, dera.m entrada 97
propostas do novos sócios, tendo já ul-
trapassado o numero de 2.000.

A diretoria pede aos srs. cohsocios qua
encaminhem com a máxima brevidade
as propostas em seu poder, afim de fa-
cUltar-os trabalhos da comissão de sln-
dicancia que, diariamente, vem traba-
lhando.

Pede mais que os sócios que receberam
a circular datada de 5 do corrente, acom-
punhada de uma proposta, devolverem
a mesma tambom com a, máxima urgen-
cia a esta secretaria, pois, de l.o dc fe-
vereiro p. p. em diante, será cobrada a
taxa do jóia que é de 50$000.

SÓCIOS ATRAZADOS
A diretoria mais uma vez vem solici-

tar o comparecimento na sede social, de
todos os sócios em atrazo com as suaa
mensalidades, afim do receber esclareci-
mentos a respeito, pois, os que não com-
parecerem até o próximo dia 31 do cot-
rente, serão eliminados, de accordo com
p artigo 12 dos estatutos sociais.
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AS
0 jockey Clube organizou um programa recorde, d e dez pareôs, para a importante jornada hípica de
domingo, quando será disputada a "Taça de Ouro", no grande prêmio "General Couto de Magalhães"

Ao observador menos perspicaz nüo pode
passar desperoobido o formidável surto une
vem tomando o tnrfo dn SSo Paulo, noirtoi
últimos meses:

Durante multo tempo, talvez mala dovldo
A crise quo assola o mundo do que a ou-

ta Iòíbo. Porcino, om verdade, essos progra-
mas melhoram do reunido pnra reunião,
como do reunião para reunião aumentam as
assistências o, mosmo, on movimentos de
apostas.

Haja vletn o de domingo ultimo e o or-

O AI ATO, defendendo a jaqueta rosa fí preto do sr. FranciscoFortes, foi o ven-
cedor do Grande Prêmio "General Couto de Magalhães" dc 1931 •

tro» quaisquer fatores, esse esporte, lndubl-
tavelmente o mais fidalgo de todos ob espor-
te», passou em nossa torra pedacinhos ruins,
períodos de qua_l agonia. Provia-se, ontio,
seu completo dosmantclamonto. Eis quo, po-
rém, resultado talvez da riquíssima seiva
que lhe Inunda os raízes, começa a maailfes-
fcar-so o mUagre de sou floresclnaonto. Ris
Uns, pouoo a pouco, começara a voltar-lhe
nquellao glorias que tanto o engrandeceram
otitr.ral T, ob pessimistas desapparocem,
enudecom todos quantos anteviam seu fra-
r.iMo. E hoje reanlmado da sincope quo o
atingiu cm cholo, el-lo qno trilha o caml-
nho auspicioso de nm progresso que não tom
limites, porque dia a dia obtona novas e so.
lidas conquistas.

Assistimos na hora que pasBa 4 ronascon-
_a do tnrfe paulistano. O que ontem, podo-
«e dizer, estava roduzldo a escombros apre-
senta hoje o aspeto do edificação scguranaon-
te allcorçoda. Desapareceram, pois, os temo-
re» vSos. Graças a Dous estã-so construindo.

Para oonvencer os que nos julgarem ott-
mista» em demasia, não carecemos de gran-
dei argumentos. Os programas esto ano or.
gani_ado> e o exito logrado por todos os
"meetlngs" * eles correspondentes, falam
mais claro do que toda a retoslca que pndes-
getnos dlspendor, por mais floroada que es-

ganlzado para a festa do próximo domingo.
Aquele, magnífico; oste tão bom, tão óta.

rao que, composto de dez pareôs, bate um
"record" de Inscriçõos visto estas atingirem
nm total de 78 parollielros.

Além disso, do mesmo consta, como sua
prova baBica, o Orando Prêmio "General
Couto de Magalhães", clássico tradicional
dos mais Importantes do nosso turfe, luoü.
tuldo pelo Jockey Clube em homenagem &
haiidoiüi memória do benemérito turfista que
lhe d.\ o nome.

Gusa carreira, a do maior fõlogo do tnrfe
paulistano, concede ao sen vencedor o titulo
do "Boi da rala paulista "o a posso, a titu-
lo provisório, ao proprietário daquele, da
"Taça de Ouro" oferecida pclo próprio gene-
vai Couto de Magalhães.

Esso vallosisslmo trofeo acha-se atnalmen-
te em mãos do sr. Pranclsco Postes, votora-
no turfista e proprietário, quo a recebeu em
virtude do triunfo do Gaiato na prova om
apreço, quando do sua ultima disputa, em
1D31.

Esto ano, a disputa do Grando Prêmio "Ge-
neral Couto do Magalhães" devera resultar
interessantíssima, a despeito de seu reduzi-
do campo. I! a julgar pela brilhante vitoria
obtida domingo passado, lncllnamo-nos a
oror quo Gaiato confirmara plenamente o ti-
tulo conquistado ha dois anoB. Pelo menos,

PORQUE
PARA 0 PRATA

Causou grnndc sensação a noticia divulgada já ba tempos, de que Do-
mingos, o zagueiro que formou com Ilalia a formidável barreira do selecio-
nado brasileiro, que venceu aos uruguaios, iria defender as cores dc um clube
platino, ingressando no profissionalismo.

As ofertas que o conhecido jogador do selecionado carioca recebeu, fo-
ram as mais vantajosas possíveis, porquanto somente pela sua inscrição iria
receber mais de 100 conlos de reis.

Ao que já se pode afirmar, Domingos não mais deixara os campos ca-
riocas, poi acaba de receber a oferta cie -10 conto pela sua inscrição além
de 1:5008000 mensais.

Esla nota causou grande satisfação nos meios esporlivos do Rio, mele
Domingos conta com uma roda vasta de amigos e sinceros admiradores.
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COMBATIA: BPONCM1T&. TOSS&, ASTHMA .ETC.
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osso parolholro, que lr& A peleja oom as hon-
ras de favoritismo, deverá defende-lo com a
galhardia que lhe é poouliar em ocasiões
tais.
REUNIÃO DA COMISSÃO DE COBBIDAS
DO JOCKEY CLUBE REALIZADA HO DIA

24 DE,JANEIRO DE 1933
Resoluções:
1) — Aprovar o programa organizado ps-

ra as corridas rto próximo domingo dia 20
do corrente.

2) — Dar publicidade aos pesos para o
Grande Prêmio S. Paulo, que sào os que se-
guem:

QUILOS
Larrain .'.  ..  62
Bury  50
Jequitlbá  B0
Kobcllk  .. 64
M. Grosso  64
D. Leandro  .. .. .. •,.: .. 64
Arcoc íris  .. .. 62
llRJ',-1 r,  50
Vlclny 60
Grls Grls .. .. ;.« 40
Hermes 40
Fandor 48
Solito 48
Al Abjnr ,. 48
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Agentes em todos os Estados

Programa da 5.a corrida do Jo-
ckey Clube a realizar-se em 29

de janeiro de 1933, no
Hipodromo Paulistano

l.o Pareô — Prêmio COSOLAÇAO —
2:5008, 500? e 250? — Dist. 1.000 me.
tros.

KILOS
(1 Ibluna .......... 54

(2 Ampcilla 62
(3 Rio Claro II 61

2
(4 Eros 60
(5 La Paz » . . . 56

3
(6 Dog of War ....... 51
17 Faro 65

4
(8 Prlta 56

2.0 Pareô — Grande Prêmio GENE.
BAL COUTO DE MAGALHÃES —
10:000? e 2:000? (60 olo) Dist, 3.218
metroa.

KILOS
Gaiato 58" Kobelik 56
Hayia 54

Thompson 58
3.o Paroo — Prêmio EXTRA — . .2:5003, 500? o 250? — Dist. 1.609 me.troa.

KILOS
1 Fnvclla II ........ 52

Mlss Columbia ....... 48
(2 Bibita 66

2
(3 Ebe .......... 48
(4 Faina ....... ... 62

3
15 Delva ........... 61
W J,cr'i • 46
17 Alegria IV ........ 61i
(8 Verlalne 50

4.0 Pareô — Prêmio EXP2BIENCIA,— 2:500?, 500? e 250?. — Dist. 1.609
metros.

1 Zorilla ." Vandyck ." Factotum
(2 Jaceguay

2(" Zum Zum
(3 Xerez . .
(4 Pinante

KILOS
. 63
. 63
. 46
. 48
. 61
. 60

63
3(5 Errante ..»„....., 49

(6 Tupá II ......... 48
(7 Garoto 53
(8 Andalick ......... 61

O Urubá 65
5.0 Pareô — Prêmio MIXTO — , . .3:000?, 600? e 300? — Dist. 1.609 metroí,

1 Umbu' . ." Valparalso .
(2 Braz Cubas

«,!»«?¦•

* • »

KILOS
. 56

. . 4»
. 60

(3 Vencecdor ......... 54
(4 Al Abjar

3
(5 Jurandy .
(6 Xaquema
(7 Barraka ,

• • • •

50

51
50
50

• •*..• J

51
61
56
51
56

(8 Plcarlllo 52
6.0 Pareô — Prêmio EXGELSIOB. —
3:000? e 600?, Dist. 1.450 metros.

1 v KIL0SKzarlna ....." Grand Ballon . .
Jurua ......" Saula

(3 Sainl MoriU
3

(4 Piauliy .......... 56
(5 Germanla III 61

4
(6 Visconde 52

7.0 Pareô — Prêmio EMULAÇÃO —
3:000$ e 600? — Dist. 1.700 metros.

KILOS
Fandor 52
Sybel 48

Jaçatuba ......... 55
(4 Cambará ....,.».., 62
(5 Útil 64

8.0 íareo — Prêmio IMPRENSA —
4:000? o 800? — Dist. 1.800 metros.

KILOS
Don Leandro

Colt
Árabe . . . .

(4 Allaln . . . _

54
53
53
65

(6 Matto Grosso 54
9.0 Pareô — Prêmio JOOKEY-OLUBE— 6:000? e 1:200? — Dist. 2.000 me.
troe.

KILOS
Edda . .Whitford
Larrain .

(3 Festeiro .

(4 Jequitlbá III
(5 Arco íris . .

65
50
60
64

66
49

(6 Bury 55
lO.o Pareô — Prêmio COMBINAÇÃO.
— 3:0003, 600? e 300? — Dist. 1.650
metros.

(1 Xolotlan .
1

(2 Venturoso
(3 Yankee . .

2(4 Galaôr II

KILOS
. 55

...... 60

....... 63
•¦»••• 56

(5 Xylopla ........... 56
(fi Valols 51

3(7 Corslcan  66
(8 Hertz  50
(9 Leverrler ......... 62

(10 Solito 56
4
(11 Brasil 5fi

O 1,0 PAREÔ SERÁ' REALISADO
A'S 13.30 HORAS EM PONTO.

NOTA: — Os 3 últimos pareôs aào
os designados para o "betting",
timcSoL 1YT A dor horoh roh rohoh

Representações e conta-propria
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OS DEZ MELHORES PESOS
MÁXIMOS DO MUNDO

Num concurso em que tomaram parta Irinho aos grandes treinamentos, levando
nada menos de sessenta redatores esporti. também uma vida muilo regular,
vos americanos, foram votados os dez me- As suas proporçeõs físicas avantajadas

BTRIBLING, classificado como o 8.0 pugilista do mundo da categoria
dos pesos máximos

lhores pesos máximos do mundo que ae
têm sobressaído nestes últimos tempos,
disputando combates sensacionais.

A classificação final obedeceu á seguln-
te ordem:

l,o — Max Schmelling; 2.0 — Jack
Sharkey; 3.0 — Max Bacr; 4.o Stanley
Pereda; 5.o — Primo Carnera; 6.0 — John
Risko; 7.o — Levinsky; 8,0 — Mickcy
Walker; 9,o — Young Strimbiing; lO.o
— Ernle Scbaff.

Como se vê, Max Schmelling, acha-se
colocado em primeira plana e teria sido,
se não fora uma decisão parcial da co-
missão americana de pugilismo, o vence-
dor de Sharkey, que teve uma inferior!-
dade absoluta na maior parte dos assai-
tos daquela luta, que teve o desfecho que
todos esperavam, com a malfadada e in-
justa decisão.

Depois de Sharkey, vem em terceiro iu-
gar Max Baer, o vencedor de Ernie Seria-
af e Tuffy Griffiths, alem de outros óti-
mos lutadores,

Ao que dizem os críticos, dentro em bre-
ve Baer será colocado na plana de um
dos mais perfeitos pugilistas, pois, alem
de ser moço, dedica-se com grande ca-

e o seu modo criterioso com que treina,
muito concorrerão para que se torne um
serio candidato ao titulo de campeão
mundial. Apesar das suas vitorias, ne-
nhum deles conseguiu ler junto a si a
simpatia do numero elevado de Jack
Dempsey, o "Leão de Utah", que durante
muitos anos conseguiu deter em suas
mãos o titulo de campeão absoluto.

Gene Tunney teve uma passagem relatl-
vãmente curta, apesar do seu triunfo so-
bre Dempsey — o 'dolo americano.

Pelo Palestra Itália
No intuito do preparar uma possante

turma de atletas para as futuras compo-
truções. Os treinos de atletismo do clu-
tá dando aos seus sócios que prezam o
esporte, as mais sábias e eficientes Ins-
truções. Os treinos de athletistno do clu-
be campeão de 1932, estão sendo levados
a efeito 

'diariamente, 
das 16 ás 19 horas,

no Parque Antártica. As inscrições para
os interessados pela prática deste espor-
te estão abertas para os sócios do clube
c seus filhos, devendo todos os que com-
parecem para os exercícios trazerem o
respectivo uniforme.

FESTIVAL DA LIGA PAULISTA
DE HÓQUEI

No Rlnquc S. Paulo, a ótima casa de
diversões da rua Martinho Prado, reali.
zou-se ontem á noite o festival promovido
pela Liga Paulista dc Hóquei em homu-
najjcm aos campeões do cajado em 1932,

A assistência que compareceu ao São
Paulo foi grande e entuaia.tlca.

Como preliminar, realizou-so pela pri-
meira vez em S. Paulo, em pista dc pati-
nação, um torneio do tênis. Este depor,
tou imenso entusiasmo aa assistência, que
soube aclamar os dois valorosos adver-
sarlos, que, diga-se de passagem, fizeram
magnífica demonstração do esporte fi-
dalgo.

Foi vencedor o tenista Roberto Whate-
ley, que derrotou o seu leal adversário,
Silvio Lara Campos, pela contagem do
6x4-9x7 — 2 a 0. Como juiz atuou o sr.;
Erasmo Assunção, presidente da'Liga
Paulista de Tênis.

A novidade do tênis em rinque está
lançada com sucesso. ',

A seguir, o sr. Raul Mesquita chama
para a pista as duas turmas: do Sâo
Bento campeão e o co;_ibinado da Liga,

As turmas estavam assim organizadas:
S. BENTO — Mur_no, Mereço, Ma-

chado, Mimi, Rodovalho, Machadinho.
COMBINADO — Valdomiro, Mario,

Lopes, Aluizio, Wrigth e Hugo.
Iniciado o jogo, o S. Bento ataca sem

resultado. O combinado revida também
sem resultado. Aos 6 minutos de jogo,
Múrario defende uma pelota e cái. Alui-
ifio, que estava nas proximidades, joga-a
para o fundo das redes. Era o l.o tento
do combinado, que passa então a atacar
com insistência. Wrigth faz logo a se-
guir o 2.0 tento dos seus, sendo muito
aplaudido.

Com a vantagem dos do combinado, ter-
mina o primeiro tempo sem que a conta-
gem fosse alterada.

Na fase final, 0 S. Bento, apesar de se
esforçar, não conseguiu ganhar terreno do
seu forte adversário, que o dominou por
completo. Murano sofreu forte bombar-
deio, defencVndo nada menos qne 46 bo-
Ias. Os do combinado fizeram mais dois
tentos, por intermédio de Aluizio e Hugo.
Este tento foi feito quasi no final do
jogo. Mereço bate um tiro livre que Va-
ciomiro defende.

Com o resultado de 4 0, favorável ao
combinado, termina o jogo. No intervalo
do l.o tempo, o sr. João Batista fez entro-
ga das medalhas oferecidas aos campeões
de 1932 pela Liga.

PISCINA ITORORO'
Todas as terças, quintas o sábados, ás

7 horas da manhã, haverá na Piscina
rtororó aulas de natação, ministradas
pclo prof. Montenegro, aos que se inte-
ressam por esta modalidade esportiva,

FUNDADA EM 1S27

PEATAS NO ESTYLO
RUA 3 DE DEZEMBRO, 5-C

V

jm
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A I* COMPETIÇÃO OFICIAL DE ATLET1SF
11FOI REALIZADA NO PARQUE ANTÁRTICA EM

A A. Allemã prepara-se para a
"Travessia de S. Paulo a nado"

A primeira competição oficial de atletismo foi realizada no Parque An-
tnrtica, aos 14 de julho dc 1919.

Não foi pequeno o esforço da incansável comissão dc Educação Fisica,
para que esta reunião se revestisse de grande sucesso.

Para avaliar-se este esforço, eis o que se disse naquele tempo: "No domin-
go c nu segunda-feira, véspera c dia da realização da grande competição,
muitos membros da Comissão c vários juizes oficiais, trabalharam no Parque
Antártica como pedreiros, capinadores e auxiliares de agrimensor, sem falar
de outros misteres que delicadamente desempenharam.

Com uma trena dc aço, de 20 metros (a única que foi possível encon-
trar e adquir1;* em S. Paulo) efetuaram varias e difíceis medições, entre
elas a de toda a pista do Parque, para verificar se ela efetivamente tinha 700
metros que todos diziam ter.

Feitas varias medições, num e noutro sentido, chegou-se a evidencia de
que a pista media apenas 637 metros e 470 milímetros, de circuito lotai. Ape-
sar de todos os esforços, porém, os membros da Comissão não puderam, por
exemplo, transformar o áspero e desigual gramado do campo do Parque num
terreno que dc longe se apropriasse a neles serem efetuados saltos e arre-
messos.

Por estes escritos podem-se calcular a vontade de ferro c n dedicação es-
treinada destes homens, que foram os balizadores do atletismo na uenda glo-
riosa do porvir.

Grande assistência afluiu ao Parque Antártica no dia 14 dc julho dc
1919, para assistir a primeira competição oficial realizada no Brasil.

As provas foram bastante animadas sendo digno de nota o esforço dos
corredores que lutaram bravamente, numa pista que não lhes proporcionava

apoio necessário, bastando dizer que a mesma fora construída para ara-
nlias, isto é, veículos e animais.

Quando mais tarde se falar na construção dc uma pista apropriada, se-
gundo noticia da época, houve quem opinasse para a construção dc uma
pista de cimento armado 1

Digamos agora os resultados obtidos nesta primeira competição.
A corrida dc 100 ms. foi ganha por Decio Ferraz Alvim, do Clube de

Regatas Tietê, com o tempo de 12"; Francisco Mclchior obteve o segundo
lugar com 12" 115.

A prova de arremesso do disco em estilo livre, foi ganha por Francisco
Znnoni, com um arremesso de 2(i ms- e 95 centímetros.

Zanoni apesar de se achar sem treino, causou ótima impressão, pelo seu
estilo.

O recorde brasileiro da meia hora em corrida a pé, foi batido por Amai-
do AudiTiicci, com o percurso de 7 metros 890 quilômetros e 897 milímetros

(12 voltas da pista do Parque Antártica e mais 247 metros e 185 milímetros)
valendo cada volta 637 metros e 47 milímetros. Este grande feito dc Ar-
naldo Andreucci, mereceu os mais dignos elogios, tendo em vista as desvan-
tagens do terreno desfavorável em que correu.

O salto de altura, foi vencido por Eurico Teixeira de Freitas, do Clube
de Regatas Tietê, com 1 metro e 60 centímetros e 8 milímetros.

Estado Barbosa Martins, do mesmo clube, colocou-se cm «segundo, com
metro e 55 centímetros e 8 milímetros.

A prova de salto com vara foi também ganha por Enrico Teixeira de
Freitas que saltou 2 metros e 67 centímetros; Germano Besser conseguiu 2
metros e 57 centímetros.

Esta competição foi abrilhantada com algumas provas patrocinadas pela
Liga Ciclo-Motociclista do Estado de São Paulo.

Feios resultados obtidos e dado o entusiasmo que despertou esta compe-
tição, era para se crer que o atletismo tinha de fato sido implantado nos
nossos meios esportivos. O dia 14 de julho, é uma data gloriosa na historia

do esporte nacional.
Coube ao Estado dc São Paulo, a honra dc ter oficialmente implantado no

Brasil o atletismo.
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Como já é do domínio *oa leitores, a no-

vel Federação Paulista do Natação mar-

cou para o próximo dia 20 de março a

realização da popular prova aquática
"Travessia de S. Paulo a Nado", prova
essa promovida pelos no.-isos colegas d*
"A Gazeta". Essa popualr prova, que
todos os anos vem tenr'o um exito invul-

gar, dada a competente orientação dos seus
organizndorcs, vem desde já ontuslafl
mando os nossos nadadores. Assim fi

quo, os corintianos já iniciaram os seus
troinoa o pretendem apresentar uma boa
turma. Agora é a A. Alemã quo vai ini-
ciar os seus treinos

Sobre esse treino, recebemos do cluba
alemão o seguinte comunicado:

Renlizando-se domingo próximo um ri-
goroso treino do natação para a escala-
ção da turma que deverá representar o
"Travessia de S. Paulo a Nado", é soliei-
tado o pontual comparecimento de todos
os nadadores e demais Interessados, ás
7,30 horas, na Ponto da Vila Maria. Üs
nadadores sairão da Vila Maria e irão uó
o Canindó, na sedo do clube. O diretor
do natação achar-se-á na hora marcada
com o barco jiara receber a roupa doa
nadadores".

STITUTO COMME

I

de São Paulo. FISCALIZADO PELO GOVERNO FEDERAL
Direccão do prof. CRESTES ROSOLIA

INTERNAI© E EXTERNATO
Turmas Diurna e Noctuma, Cursos efficientes, ministrados por optimo Corpo Docente.

Montagem adequada com Gabinete de Physica, Chimica e Historia Natural, Museu dc Mor-
ceologia, Sala de Mecanografia, Bibliotheca e Escriptorio Modelo.

MATRÍCULAS abertas
PEÇAM PROSPECTOS

Av. RANGEL PESTANA, 116 Fone 9-1609
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111 FAÇANHA INESPERADA ÜE 1
DESCONHECIDO QUE VEIEI) N1T

QUATRO CAMPEÕES OLÍMPICOS

NADADOR
IDAMENTE

GOLIARDO!
Causou grande sensação nos meios

esportivos desta capitai, quando foi dl-
vulgada a noticia do que Goliardo, ex-l
celente centro médio palestrino e do'
selecionado paulista, iria embarcar pa-
ra o estrangeiro,

Como é sabido, Goliardo é o "pi-

vot" da defesa do Palestra Itália, clu-
be este, cujas cores já vêm o conlie-

____¦*>-_—-_dj

S. CRISTOVAM (4) vs. A. A. CARRÃO (1)
Mais um magnífico triunfo acaba de conquistar o São Cristovam, o sim-

patico clube do Í5raz, que possue já uni numero elevado de torcedores. _
No ultimo jogo que disputou com a A, A, Cairão, conquistou o S. Cris-

tovam mais um lindo triunfo, vencendo a partida pela contagem significativa
de 4 a 1. . . ., .. .

O quadro vencedor eslava assim organizado: Settani,
Carronc, Guanijo e Ivo; Lucas, lUissinlio, Chico, Pirrá e Silvestre.
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Os nadadores que mais impressiona-
ram aos criticos que assistiram o de-
senrolar das provas de natação na
Olimpíade de Los Angeles, foram una-
nimes em tecer os mais elevados elo-
giòs aos nadadores japonezes que se
apresentaram nas diversas provas, con-
seguindo resultados deveras impressio-
n antes.

Nas provas de velocidade os
"crouwll", os japonezes apresentaram
um estylo completamente desconhecido,
que impressionou profundamente a to-
dos, pois os movimentos que os nada-
dores faziam com os pés, eram ao in-
vez dc serem batidos cm forma de
l.elice, o que imprimia uma velocidade
extraordinária, ao corpo que facilmen-
te desusava na agua.

Numa festa recente realizada em
Tokio, para serem homenageados os
campeões olímpicos, foi disputada uma
prova de 1.000 metros, na qual toma-

de permaneceu até a mela de chegada,
apesar dos desesperados esforços dos
seus adversários.

O competidor inesperado, depois ao
ser identificado, con3tatou-se tratar dc
um joven pescador chamado Yama,
com 18 anos apenas.

Este falo causou grande sensação
nos meios esportivos do velho mundo,
pois pode-se prever que mais este na-
daddr extraordinário, passará a tomar
parte em competição oficiais.

+«»

Associação Paulista de
Esportes Atléticos

REUNIÃO DA DIRETOBIA
-3-1-33

l.o — 'aprovar 
a áta da reunião anterior;

2,o — agradecer ao S. Faulo F. C„ a co-

nêõcs olimoi-1 ,mmlca,,ao a:í eleição de sua novu diretoria,iam parte quatro cam,
I feita por oficio do 16 do corrente;

Ao lançarem-se á agua no momento ' 3,o — desligar, á pedido, o Clube Atleti-
da partida os referidos nadadores, no- co Ipiranga, agradccendo-sc-lhe o concurso
tou-se que um nadador desconhecido ; prestado ao campeonato do ano passado;

Pirrá
G a U

Américo e Nanu';

. e Silvestre. Na par-Os pontos foram conquistados por Ivo, Chico,
tida preliminar venceu também o S. Cristovam por
E. C. CASA UOS TRES IRMÃOS (2) vs. G. JARDIM PAULISTA F. C. (1)

Conforme foi anunciado realizaram-se no campo do primeiro os espera-
dos encontros enire os fortes quadros acima.

O jogo secundário es-tevo muilo equilibrado terminando com um empato de
1 a 1, o arcme.ro Jorge produziu empolgantes defesas; o quadro do E. C.
Casa dos Três Irmãos era este: Jorge; Guilherme, Totó; Amin, Felipe (cap.)
e Primo* Michcl, Comes, Dair, Vicente e Caetano. Caetano foi autor do ponto.

6 jogo principal càracterizou-sc pelo franco domínio dos locais, cujo qua-
droafindo com homogeneidade punha sempre em cheque a cidadela adversa-
ria que não foi vasada mais vezes devido a falia de sorte dos atacantes do
E* C. Ca*a dos Tres Irmãos, nos remates finais. Terminou o embate com o
resultado" dó 2 a 1 favorável aos Tres Irmãos que venceu o leal e fortíssimo

rlrn do G. Jardim Paulistano F. C. Eis o onze vencedor-. Kiirnm, Xalo e

GOGLIARDO

cido centro médio, defendendo já ha
muitos anos.

A principio esta noticia não pareceu
ser baseada em algum fundamento.

Ontem porém, ficamos informados de jMgc-ns ,as quais sâo cobradas a razão do
que Goliardo esteve no consulado de | r,$000 por pessoa

lambem fez o mesmo,
Qual não foi o espanto de todos, por

notarem que o nadador desconhecido
ganhou subitamente a vanguarda, on-

A Atlética realizará domingo
um grande convescote

Domingo próximo, segundo deliberação
tomada pela diretoria, o Atlética realizara
im grande convescote *:a Vila Rosa, apra-

rlvel recanto da R.-.presa de Santo
Amaro.

A Vila Rosa, que dista uma hora de lan,
ciia da barra da Represa, é um local ti-
mo para a realização de festas campes-
tre.", e só o percurso de lancha para atin-
gl-la constituo um passeio agradável.

nN secretaria, da Atlética, todos os dias,
das 20 ás 23 horas, está se procedendo ft
distribuição de convites e a venda de pas

quadro Eis o onze venciod: Karam, Nato cquadro do G. Jardim Paulistano F^C.
Salomão; Semi, Antônio (cap) e Raphael; Mingo, Eduardo, Lopes, Cilo e
André. Foram autores dos pontos Cilo e André

A. A. CASALE PAULISTA (2) vs. A. A. BELA VISTA (1)
Perante regular assistência realizou-se o anunciado encontro entre os

dois quadros acima. .
A A A. Bella Vista, apesar de apreesntar um conjunto bastante homo-

genco, não conseguiu levar de vencida o seu forte adversário que saiu ven-
cedor'pela pequena contagem de 2 a 1..... •.,...!.. i..i,..i... \ .. ,-..,.¦ t., tempo Ju

liano, ao que parece já tratando dos
seus papeis.

Quer com isto dizer que não está
com muita vontade o jogador palestri-
no de continuar nas fileiras do ama-
dorismo.

E' uma grande perda caso tal fa-
to suceda, para ô clube do distinto es-
portista dr. Danle Dclmato,

Oxalá que Goliardo mude (le idéa,
para grande satisfação dos tlefeíisores
do alvi-verde, o clube que numa "per-

formance" admirável, conquistou invi-
cto o campeonato paulista de 1932.

A partida para a represa dar-se-á do-
mingo pela manhã, diante da sede da
Atlética, ás 6 e meia horas em ponto,
om bondes especiais, e o regresso, da Vi-
Ia Rosa, ás 18 horas em ponto.

A comissão organizou, também, nm ótl-
mo programa poll-eaportlvo, em cuja.i
provas os sócios poderão se inscrever II-
vremente. Nessas provas entrarão em
disputa vários premios-surpresa.

Amanhã á noite será encerrada a dis-
trlbúlçao de convites e venda de passa-
gens.

O primeiro ponto foi conquistado pelo Julinho. No segundo tempo
d cobrando uma falta conquistou o ultimo ponto pára o seu quadro.
Faltando cinco minutos para findai* a partida, o Uela Vista conscg"'"
único tento. ' , . ,
O Cásale venceu também a preliminar pela contagem de 4 a 1.

JUVENIL PONTE GRANDE (1) vs. CONGREGAÇÃO MARIANA

! SORVETES FINOS PODEREIS ENCONTRAR NA

CONFEITARIA V1ENNENSE
— RUA BARÃO DE ITAPETININGA — 63 PHONE 4-9223

\

DE SANTANA (1)
No campo do Radium de Santana, realizou-se domingo ultimo um encon-

tro entre os dois quadros acima. ,,,-,, n ,-,
Apesar da evidente superioridade do quadro do Ponte Grande, a partida

terminou com o empate de 1 a 1. ,
O quadro do Juvenil Ponte Grande jogou com a seguinte organização:

Leão, Quim e Nelson; Adolpho, Ford e Prata; Aldo, Berlo, Negrão, Moacyr
e Muchacho. _ , „ , ,

Na partida preliminar saiu vencedor o Ponte Grande pela contagem de

C. A. BELO HORIZONTE (3) vs. A. A. JAÇANÃ (2)
Em Guapira, o Belo Horizonte enfrentou domingo a A. A. Jaçanã, numa

magnífica partida que foi disputada com grande entusiasmo. _ _
O quadro do C. A. Belo Horizonte jogou com a seguinte organização:

Chico, Humberto e Balqueiro; Quincas, Dario e Tin-Tin; Aníbal, Bily, Dios,
Américo e Armando.

Marcaram os lentos do quadro vencedor: Dios (2) c Aníbal (1).
HEROE GUARANI (2) vs. A. A. S. JORGE (1)

Com grande entusiasmo foi domingo ultimo disputada uma interessante
partida entre os dois quadros acima. «"¦'",

Apesar de desfalcado de alguns elementos o Guarani venceu a partida
pela contagem de 2 a 1. c .

No jogo dos segundos quadros venceu a A. A. S. Jorge pela contagem
<le ° a 2" JARDIM 

AUERICA vs. CRAIB
Enfrentaram-se domingo ultimo, no festival promovido pelo Craih e Cia.,

em seu campo na Villa Scarpa, os l.os e 2.os quadros dos clubes acima.
No encontro preliminar venceu o clube local por á a 1,
A partida principal que esteve disputadissima, terminou com a difícil

vitoria do Jardim America por 1 a 0.
O quadro vencedor era este: Ari, Luiz e Miro; Ninilo, Morgulo e Joanl;

Ncnê, Anjinho, Cabeça, eBlmiro e Duda. _„„.._,,
JUVENIL BERLINO vs. JUVENIL CASA ESPORTE

Na partida travada no ultimo domingo entre as primeiras esquadras dos
grêmios acima a vitoria não sorriu a nenhum dos litigantes, pois a luta fin-
dou eom o registro de um empate de dois tentos. Zézé foi o autor dos tentos
do Juvenil Berlino, que apresentou a sua equipe com a seguinte formação:
Nicola; Rcne, Miguel; Antônio, Bahiariinho e João; Gino, Allrcdo, Zézé, Bor-
ges e Fosca.& 

^ INDIAN0 (3) vs< FABRICA HELIOS F. C. f.2)
Conforme fora anunciado, o C. A. Indiano enfrentou domingo ultimo os

quadros do Fabrica Hclios F. C, cm partida amistosa, pela manhã.
Esse jo"o foi disputadissimo, conseguindo o Indiano no final vencer o

seu forte eontendor pela contagem de 3 a 2, pontos conquistados por Salgado,
Didier e Salgado O quadro vencedor tinha a seguinte organização: Seltimo;
Mario e Salgadinho; Carlito, Odair e Lara; Salgado, Osvaldo, Didier, Hugo
e Carlinhos. '. , T ,,

A' tarde do mesmo dia o 2.0 quadro c o extra do Indiano enfrentaram
as turmas da Casa Kosmos. Na preliminar venceu o Indiano por 1 a 0, pon-
to de Milton e no encontro principal houve empate sem abertura de CQnta-
gem..
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AMAS Dl ESFUiTI
No jogo que o segundo quadro do Palestra disputou contra o

primeiro quadro do Internacional, estreou na meia esquerda do vete-
rano o jogador Luciano, inscrito na A. A. Republica. Ao que soube-
mos, o Republica não cuidou ainda do "passe" do jogador em questão.

Deverá treinar esla semana no Corintians o extrema esquerda Re-
nato, do Leais Paulistanos, considerado um dos mais perfeitos d.au-
tèiros vurzeanos.

Como .se vê, a Várzea é o grande e eterno celeiro dos grandes
craques.

Ao que se Babe, a maioria dos clubes argentinos que se dedicam
ao profissionalismo, estão em atrazo com as mensalidades dos seus
jogadores. E' preciso que se leve em conta que os jogos disputados
na Argentina têm produzido magníficas rendas.

Acaba de ser oficialmente fundada no Rio de Janeiro a Liga Ca-
riòca de Futebol, que promoverá os futuros campeonatos entre pro-
fissiònais.

Os quatro clubes fundados foram: o Fluminense, o Vasco, o Ame-
rica e o Bangu'.

Será seu futuro presidente o conhecido esportista c capitalista
Gtiinle, do Fluminense F. Clube. Sob a sua orientação poderá a nova
entidade conseguir muito.

Eslá, pois, declarada a dissidência no futebol carioca.

Jau', atuando na zaga do selecionado paulista, desenvolveu uma
atuação bastante louvável.

Entendeu-se perfeitamente bem com Junqueira, sendo mesmo apon-
lado como o melhor elementos em campo.

*
Realiza-se domingo o ultimo encontro do campeonato do Estado.

O Palestra Itália vai enfrentar a Portuguesa, campeã do interior.
Pela exibição que os sanlistas fizeram contra o Guarani, de Cam-

pinas, deficilinenle poderão levar de vencida o alvi-verde.

0 C. A. Juventus — o quadro que possue um dos conjuntos mais
homogêneos — deverá embarcar a 16 do próximo mês com destino
ao Paraná, onde vai disputar varias partidas, devendo também en-
frenlar o selecionado paranaense. *

Onça, o ótimo guardião. corinliano, cada vez mais se torna can-
didato á seleção paulista. ,

A sua atuação no jogo contra a Portuguesa foi deveras lmprcs-
sio/.inlc, pois, praticou defesas maravilhosas. ' .

4.0 — agradecer A Radio Sociedade Re-
cord, a disposição de seu microfone para a
Irradiação das notas esportivas desta entl-
dade;

5,0 — declarar sem efeito as atuais per-
iiianentes. devendo os Interessados procurar
aa novas na secretaria, que entrarão em
vigor com o Torneio Inicio, a ser realizado
no dia 31 do corrente;

6.0 — distribuir novas permanentes para o
ano esportivo de 1933; aos diretores, aos
membros das comissões, aos juizes oficiais,
uos presidentes de clubes, aos clubes e a lm-
prensa;

7.o — determinar (íue aos diretores, alem
da sua permanente, serão concedidas mais
duas outras; aos jornais diários, tres; aos
juizes oficiais e presidentes de clubes, uma;
o aos clubes, vinte, a cada, que deverão ser
distribuídas aos jogadores e diretores;

8.o — fixar em tres mil reis por perma-
nente ou carteira concedida aos clubes ou
cinco mil reis, quando ambas;

!).o — determinar que a entrega de perma-
nente aos juizes oficiais só será feita após
haver arbitrado dois jogos de campeonato;

lO.o — aprovar a tabela de emolumentos.
*——

Escola de Belas Artes
de S. Paulo

A 7." exposição anual dos traba-
lhos foi inaugurada ontem

Inaugurou-so ontem, 2-1, a rua Liberdade
n. 214, a exposição dos trabalho sescolares
executados durante o ano passado, pelos
alunos dos diversos cursos da Escola de
Belas Artes de S. Paulo.

Estiveram presentes no áto o dr. Homem
de Melo representando o prefeito municipal,
o dr. Oliveira Coutinho representando o se-
crotarlo da Vlaçüo, o professor César Mar-
tinez representando o diretor geral do Eu-
sino, compareceram ainda varias pessoas de
representação social entre as quais d. 011-
via Guedes Fenteado, presidente do Conse-
lho de Orientação Artística, dr. Nelson de
Rezende, soclo do Clube dos Artistas Mo-
demos e multas outras que foram recebidas
pelos drs. Alexandre de Albuquerque, Car-
los A. Gomes Cardlm Filho, Lopes de Leão
o Teodoro Braga, diretores e professores da
Escola.

Os visitantes foram acompanhados pelos
diretores percorrendo as salas de pintura,
escultura, arquitetura c desenhos decoratl-
vos, que estão repletas de ótimos trabalhas,
demonstrando o grande esforço e aplicação
dos seus alunos, não obstante esse ano ter
sido Interrompido o curso durante o perlo-
do revolucionário.

A Escola de Belas Artes de S. Paulo que
entra em seu 8.0 ano do existência é reco-
nheclda pelo governo do Estado e preenche
cabalmente com seu ensino artístico uma
grande lacuna que existia em S. Paulo. Ho-
je os artistas já encontram aqui adeantado
estudo das Belas Artes para desenvolvlmen-
to das suas aptidões.

Esses estudos facilitarão ao Conselho de
Orientação Artística e escolha dos verdadel-
ros valores que sobresalndo no nosso melo
mereçam a recompensa para serem penslo-
nlstas do' Estado.

S. Paulo está de parabéns com Ias essa

prova do seu alovantado nível de cultura ar-
ttstlca desenvolvido pelo esforço constante
o abnegado do uma Iniciativa particular.

A exposição ficará aberta ató o dia 31 pro-
xlmo, podendo ser visitada do manhã, á tar-
de e a noite.

SAMUEL ENOUT
Dentista

Das 9 as 11 e das 14 ás 16 lis. — Rua 3 de
Dezembro, 7, sobrado — Phone 2-3(111
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PROF. F. PEREIRA JOR.,
autor da "Gramática Pratica". Anlas par-
ticulareB e cm turmas. Rua S. Bonto, 36.

3.o andar, sala 12. Podir programa.

PROGRAMA QUE A. RADIO SOCIE-
DADE IRRADIAFvA' HOJE:

Das 12,00 ás 12,30 — Discos da Casa
Manon.

Daa 12,30 ás 12,45 — Programa variado.
Das 12,45 ás 13,00 — Programa da Casa

Gennari.
Das 13,00 às 13,30 — Programa da Casa

do Disco.
Das 16,30 ás 17,00 — Programa da Casa

Sotero.
Das 17,00 ás 18,00 — Hora Campos Sa-

les e Cia.
Das 13,30 ás 19,00 — Discos da Casa

Murano.
Das 19,00 ás 19,30 — Programa Mappln

Stores.
Das 19,30 ás 19,45 — Programa dos

Produtos "Bhering".

Daa 19,45 ás 20,00 — Programa do or-
questra — Fantasia da opereta "Bocca-

cio".
Da3 20,00 ás 20,15 — Previsão do tempo

— Canto pela Ely Barreiros e Jazz Ro-
cord: — a) Canto por Ely Barreiro»; b)
Jazz Record; c) Canto pui Ely Barreiros:
d) Jazz Record.

Das 20,15 ás 20,20 — Radio Pickles —
Programa da Manufatura de Vidros São
Vicente Ltda.

Das 20,30 ás 20,45 — Programa "Suces-

sos do Carnaval dc 1933"
Das 20,45 ás 21,00 — Programa da Dro-

garia Amarante.
Das 21,00 ás 21,10 — Programa variado.

Parte; Musical: Dlvidou. Parte Falada:
Vozes Históricas.

Das 21,10 ás 21,15 — Comentário do dia.
Das 21,15 ás 21,30 — Canto por Ely

Barreiros e Barreto; — a) Canto por Ely
Barreiros; b) Canto pelo Barreto; c) Can-
to por Ely Barreiros; d) Canto pelo Bar-
roto.

Das 21,30 ás 21,45 — Canções de Vicen-
te Lima, cantadas pelo Nestor do Ama-
ral e acompanhadas pelo autor o Arman-
dinho: — a) Canção da Neva — Toada;
b) Canção da Garoa; c) Sonhar... depois
morrer.

Das 21,45 ás 22,00 — Programa dos Ra-
dios "Fada".

Das 22,00 ás 23,00 — Hora X.
Das 23,00 ás 24,00 — Discos da Casa

da Musica dos Irmãos Vitalo.
Das 24,00 â 1,00 — Hora Imperial Dan-

cing (Musicas de dansa)
DEPARTAMENTO INFANTIL DA

PRAR |
Como 6 sabido, a Radio Sociedade Re-

cord viu-se forçada póia aceitação dc sua
Hora Infantil, realizada aos domingos do
10,45 ás 12,00, a crear um Departamento
Infantil, onde funcionam atualmente dois
cursos altamente educativos: desenho, sob
a orientação do prof. Teodoro Braga, o
Coro, dirigido pelo prof, Fabinno Lozann.

Não contento eom isso e por serem II-
mitadas ns matrículas nos cursos referi-
dos, a PRAR está ativando a organizai
ção do uma biblioteca infantil, que rcuna
a literatura infantil de vários povos o
principalmente a brasileira. Serão tam-
bem iniciadas, dentro d.» poucos dias, as
relações de amisade entro as crianças da
S. Paulo e as de outros paises, por inter-
médio de referido Departamento Infantil,

E' um trabalho seriamente orientado e
único em todo o mundo, levado avante
por uma estação de radio, este quo a
PRAR está realizando com as crianças;
paulistas. .

Foi também Inaugurado, ha tres sema-
nas apenas, o curso de historias da an-
tiguidade clássica, aulas em forma da
historia contada ás crianças, que a srta.
Ralston oferece a quem comparecer áa
terças-feiras, ás 15,30 boras, ao Departa-
mento Infantil.

Essa secção especial pede o compareci-
mento dos seguintes msnores, que pos-
suem prêmios de concursos realizados:
Clenio Duarte, Antonieta Picrro Buono,
Adella Maltzer, Maria Aydie Paixão.

PROGRAMA DE HOJE DA RADIO
CRUZEIRO

Das 6,45 ás 8,15 — Hora da Saude.
A's 11,30 — Noticiário e comentarli

mundial.
A's 11,45 — Orquestra de concertos.
A's 12 horas — Aula dc inglês pelo pro'

Binns.
A's 12,10 — Orquestra de salão.
A's 12,30 — Trio Clássico.
A's 12.45 — Orquestra de concertos.
A's 13 horas — "O menu do dia" -"

por mr. Jacques.
A's 13,10 — Programa Di Fianco.
A's 18 horas — Hora Columbia.
A's 19 horas — Canções brasileiras.
A's 19,45 — Musica japonesa.
A'b 19,30 — Conjunto regional com

Francisco Pacheco.
A's 19,45 — Orquestra de salão — Pro-

grama da Cia. Parque da Várzea do
Carmo.

A's 20 horas — Minutos de bom humor ¦¦
A's 20.15 — Orquestra dc concertos: —

1) Barthélemy — Caress'ng buttcrfly: 2)
Drdla — Poema; 3) Rpinzato — Desfilo
des casse noisett.es.

A's 20,30 — Aida Albahary — solista
de piano: — 1) Arensky — Bnsso^ostl-
nato; 2) Lima Viana— Dansa de negros;
3) Falia — Danse ritueHe du feu; 4) De-
jean — Arléqulnade.

A's 20,45 — Clóe do Lima e Chiquita
dc Almeida com regional.

A's 21 horas — PROGRAMA SURPRE-
SA — Irradiado pela rôrle yerdé?amaroía,
constituídas pelas estações PRAS —•

PRAJ — PRAO.;
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.1DITAL DE CITAÇÃO COM O PBAZO DE

DO DIAS
Cartório du a, Oífiolo Cível

O clr. Virgílio Aigenlu, Juiz de Direilo subs-
tltuto ela Primeira Vara Clvol e Commer-
oiui destu coiiiurea cia Capilal do Estudo
cie São Paulo.
Faz saber aos que o presente edital virem,

ou dele conhecimento tivorom, que pur par-
te ela Atlantic Reiihlllg Compuny oi Brazil,
me foi clirigiila a petlço. cio theòr .agulhe.;"„xmo. sr. clr. Juiz ue Dirollo da primeira
\ ara Cível e Conimerclal. Allmitíe: Relining

i. ompany oi Brazil, por seu advogado o pro-
curador Infra ássignadõi nos autos da acçao
summarla eiue movo contra Bornardlno Uo
-uvejrtt e outros tsegunclo oflicio-, diz que,
.1...3 termos cio quo loi certificado na inclu-
;.i precatória polo Oflicial elo Justiça liicuin-
_;do do intimar o réo Bernardino do 011-
,eira (resldomo na cidade de Campinas, mas
.ictiialmente em logar incerto o nao subido;,
jjcio inteiro tlic-or da inicial. Requer a v.
ixcia. que se digno de mandar expedir os
, ilitaes preylBtoS no art. 193 e seguintes elo
.iiellgo do Processo Civil e Commercial elo

_staoo, marcando V. Excia. o respectivo pra-
ju (artigo 104, 111), transcrevo nclo-Ho neaae
citai o Inteiro tlieôr da petição inicial, para
i^ue delia fique o dito róo, sciento aob jienu
ue revelia. Termos em que pode deferimento,
_to X'aulo, 7 do J-jiielro de 1933, Por pro-

. iirâçfio, Luiz V. Amadeu, São iJaulo, 7 de
janeiro de 1D3H. A, Pclruechi". (Devldumcn-
.o sellada). Despacho: "Sim. Pelo prazo de
.ilnta dias. S. Paulo, 7-1-33. M. Guimarães",

k ;<rtlclão: "Certifico o dou íó, eu, Ollicial de
.latiça. abaixo OBalgnado, que em cumpri-

mento á precatória retro o seu respeitável
^.umpra-se" o aua assignalura, precatória

..nela ela Capital, procurei e indaguei por lo-
noa os pontos desta cidade e ute em alguns
oairros vlsinhos pelo sr. Bornardlno de Oli-

. eira, pessoa esau a que ae refere a preca-
lorla e nào mo foi possível obter uma in-
lürmaçâo exueta do paradeiro desse sr.,
..chando-se o mesmo em logar incerto c nao
.sabido, pelas ultimas Informações que tive,
por esse motivei deixei de dar cumprimento

u, presente precatória; O referido e verdade,
..ue dou fé. Campinas, 18 de Março ele 1932.'j 

official ele Justiça, Alfredo Ferreira da
. Uva." Petição de lia. 3: — "Exn.u. Sr. Dr.
juiz de Direito da Vara Civel e Commercial.
DIZ Atlantic Kefining Compuny o£ Brazil, ao-
. .criado anonyma estrangeira, com sede em
Wilmington, Deloware, Estados Unidos da
Amerjça do Norte, autorizada a íuncclonar
UO Brasil, com escriptorio Central á Avenida
UÍO Branco, 9, da Capital Federal, o filial
aesta Capital (Prédio Martinelli), por seu
advogado o procurador que estu subscreve,
e.uc, na conformidade elos documentos inclu-
sos, vem requerer a V. Excla. a presente
ação sumaria contra Bernardino dc Oliveira,
i .sidente na cidade ele Campinas, deste Es-
tido, e do Dr. Renato Nogueira e sua mu-
mer D. Lucilia Passos Maia Nogueira, re-
^dentes nesta Capital á Alameda Eduardo
Prado, 41, nos termos du cláusula 22 do in-

, luso contracto de Comissão Mercantil e de
llança, em que se pede o pagamento da
quantia de 2:12('50O0, juros da mora e eus-
tas, de acordo com a conta de consignação
e o reconhecimento de divida inclusos. Ro-
quer, pois, a citação dos meamos paru virem
.1 primeira audiência deste respeitável Juizo,
ver-se-lHes proposta a presente acção c ussí-
gnar-se-lhes o prazo de cinco dias para de-
leza, na forma doa arts. .178, 479, e 480, do
Código do Processo Civil e Comercial do
Estado, protestando desde logo pelos depoi-
mentos pessoais dos mesmos, vistorias, exa-
me de livros, precatórias, inquirições de tes-
lemunhas o por todas as demais provas em
direito permittidas na forma da lei. Nestes
termos, do deferimento E. R. M. São Paulo,
18 ele Feveroiro de 1932. P.p. Luiz V. Ama-
deu. (Devidamente selada). — Despacho: "A.
Sim. S, Paulo, 18-10-32. M. Guimarães". —
Distribuição; "Vara, Ia. Officic, 2o. Contador,
3o. Depositário, 2o, S. Paulo, 18-2-32. Dr. Joa-
kim T. de Barros." Registro: "Cartório do
2.0 Officio. Registrado sob o n. 79. São Pau-
lo, 18 ele Fevereiro de 1932. O Escr. Haul de
A. Prado." — Ficam portanto citados o su-
plicado Bernardino ele Oliveira para, findo
que seja o prazo ele 30 dias vir ã primeira
audiência deste Juízo ver ser-lhe proposta a
presente ,aejão e assignãr-se-lhes o prazo de
Cinco dias para defeza, na forma dos arts.
478, 479 e 480 do Código do Processo Civil
e Comercial do E3tado de São Paulo. Outro-
sim, cientificado fica de que as audiências
deste Juizo se realizam uos sábados, áa 13
horas, em uma das salas do Palácio ela Jus-
tiça, a Rua Onze de Agosto, ou no dia útil
imediato ãs 1-1112 horas, no mesmo local, si
aqueles forem feriados ou legalmente impe-
cheios. E para que chegue ao 

'conhecimento
ele todos, mandou expedir o presente cditul
que será afixado c publicado na forma ela
lei. São Paulo, 10 de Janeiro do 1933. Eu,
Raul ele Almeida Prado, escrivão o SUbScre-
vi. — Virgílio Argento, 18-26

EDITAI, DE 2.a PBAÇA
3.» Vara — 5." Officio

O doutor Vicente Maméde de Freitas Junior,
Juiz de Direito da Terceira Vara Civel o
Commercial desta cidude de São Paulo, etc.
Faz saber aos que o presente edital virem

ou delle conhecimento tiverem que no dia 4
de Fevereiro cie 1933, ãs quatorze horas, no
local do costume do Palácio da Justiça, des-
ta Capital, á rua 11 de Agosto n. 43, o por-
leiro dos auditórios Octavio Passos, ou quem
suas vezes fizer, trarã a publico pregão do
>uula e arremalação a quem mais dér e
maior lanço offerecer acima da respectiva
avaliação, os bens penhorados no executivo
hypothecário que Gumercindo Cypriunu Lou-
za e sua muíner movem contra Virgílio
Eloy dos Santos e sua mulher, bens esses
que segundo o laudo de fia. 36, assim so
uescreve: Um prédio situado a rua Pedrozu
de Moraes n. ts, Villa Cerquelra César, dia-
tricto do Butantan, nesta Capital, com oa
característicos que seguem: Terreno: fecha-
uo com cerca de aruino, plantado de uno-
res fruetiferus, medindo seie metros e oiten-
ta de frente por cincoenta metros du ironia
aos fundos. Casu e dependências: casa de
alvenaria de tijolos, coberta do telhas fran.
cezas, construída no alinhamento da rua o
isolada de,um dos ludos onde tem a entra-
du principal; tem duas janelas de frente,
com venezianas, e cuniprcheiide; duas salaa
dc frente, sala de jantar e um quarto; todos
esses commodos forrados e assoalhados; um
puxado telha vã de quatro metros por tres
e meio, dividido em dois compartinientos,
um dos quaes serve de cosinha e outro du
cieposito. Nu subida da sala de jantar paruo quintal, tem um pequeno terraço, coberto
e cimentado o piso. Nu quintal tem um po-
ço d'agua, tanque de lavar roupa e privada.A casa que é de construcção ligeira, as Ires-
tas internamente não estão ainda guurnecl.
dan de batente, também não está provida do
installaçoes de água e exgotos. Confronta-
çoes: Polo lado esquerdo e noa fundos, con-
una com Cláudio Monteiro Soares ou si.c-
eesaores, o pelo lado elirelto com Aífonsu
iinundo. Avaliação: Os peritos, de coinmum
accordo, dão ao referido prédio e suas de-
pendências, o valor ele 18:0005000 (dezoito
contos de réis), feito o abatimento legal Irá
a esta segunda praça pela importância do
16:2005000. Pela certidão fornecida pelo Oi.
licml do Registro da 4.» Circumscripção des-
ta Capital, verifica-se que não consta outro
ônus, a não ser u, hypotheca exeqüenda. B
para que chegue ao conhecimento do to'dos
e ninguém possa allegar Ignoruncm, mandou
expedir o presente eiue será affixado e pu-biicado na forma du lei. São Paulo, 19 do
janeiro de 1933. Su, Jugurtha Pereira do
Artlaga, escrivão, subscrevi. O Juiz de Di-
leito, Vicente Mniuede de Freitas Junior.

20-25-1

B.« Vara — 1G.» Officio
EDITAL DE TEBOEIBA PBAÇA E LEELAO
Eu, o Doutor Armando Fairbunks, jTüz de

Direito da Nona Vuru, em exercicio na
Oitava Vara Civel desta Comarca da Ca-
pitai de São Paulo.
Faço saber a todos quantos o presente edl-

tal cie terceira praça e leilão virem, que o
porteiro dos auditórios Octavio Passos, ou
quem suas vezes fizer, trarã a publico pre.
gao de praça e arrematação, a quem mais
uçr ou maior lanço offerecer, uclmu du res-
pectiva avaliação, no dia 3 de Fevereiro pro-
ximo futuro, ás 14 horas, á porta do Pa-
lácio da Justiça, á Rua 11 de Agosto n, 43,
us bens penhorados ao espolio de Pedro
Rizzo, no executivo liypotliecario que lhes
... ,.e Amato Josó Antônio Pacifico e suu
mulher, a sabei", inimovel situado nu distr,c-
to do Jardim Arnorica, á Avenida Rebouças
o consiste em umu áreu ile terreno cellficaclu,
cc.i 17 metros ele frente por 51 metros da

. ..te aos iundos, confrontando de um lado
ec:n Nilo Verzillo, por outro com Benedictò
-_.içássassl e pelos fundos com Carmine Bo-
|j- lo, contendo dito terreno dois prédios t<ob

i!2 e 112-A (um sobrado), construído
r.c'.::c o alinhamento da dita Avenida Re-
louças, contendo também na parle dus fun-

doa do terrono em apreço mala um grupo
do quulro casinhas (sendo tres geiiiiniuiuo',
um barracão; dois tanques cobertos, duna
privadas, forno paru pão, gullinlieiro, vivei-
ro para aves, um pequeno quintal, área do
fundos o uma área de eiitruclu ou vielu, tu-
do de conformidade' com a apreciação que
em resumo, passamos u fazer dos bens uci-
ma mencionados, começando pelo prédio:
i/reelio n. ll.-A — Esse prédio, construído
em sobrado, tem em seu pavimento térreo
tres cominoelos, privada, corredor lateral co-
berto o pequena área, sendo o cummodo quo
situa-se, lodo ladrilhudo, destlnudo puru.ur-
muzem, medindo, approximadumcntc 5x0, o
tendo duna portos em corredlçu que so abrem
pura a Avenida; as outras uuus peças con-
slstcm em uni dormitório ou sala do 4x4
metros, soulhudo o íorrudo e umu saleta do
21|2 pur 3 metros tumbem soulhudu o for-
raua, ligados, bem como o W.C. ao armazém
da frente por um pequeno curredor interno
Todas us peças actiam.se convenientemente
urejudus o íllumimidiis. O pavimento superior
tem dois amplos dormitórios, um terceiro
menor e a competente privada, Eatas pcçuu
correspondem respectivamente, em suus
situações o dimensões ás peças quo lhes II-
cum em buixo, isto é, o 1.» dus dois dormi-
turlos, grandes, com uma porta luterul o
tres janeiias do frente, corresponde uo ar-
muzem du frente, o segundo, com uma poria
para o alpendre e umu janella pura oa fun-
dos, corresponde tumbem au dormitório u
pequeno curredor interno do pavimento in-
Jicrior c finalmente, o terceiro dormitório me-
nor e a privada correspondente á auletu e
privada ju descriptu nu pavimento térreo,
sendo os tres dormitórios devidamente aoa-
liiados e forrados. Prédio n. 112 — Ease pre-
dio tumbem com frente para a Av. RobOU.
çus Implanta-se sobre ns divisas com Bcne-
eiicto bpucasaussi, tendo a sua entrada peln
Villa ou área luterul de acesso, tendo esso
eciuicio uppioxiiiiuduinontc 51|2 metroa do
frente por 31 metros du írenic aos fundos,
subdividido em seia commodos gemlnudos,
devidamente aoulnados o forrados e providos
du dispositivos que lhes podem assegurar a
interdependência eventual pura o caso de ser
uiugado um ou mais desses commodos. E,
ue lueto cuda umu das seis poças de Inibi-
lação ucunu relendas, apezur de ae cominu-
mearem iiitoriiumente, ostentum-se externa-
mente como so fossem prédios independentes,
tendo cada um aelles uma porta e uma ju-
nella para a vieila das habitações collccti.
vus. Esses commodos ou habitações geminu-
das são iodos amplos, apresentando us kc-
guintes dimensões; troa uellea — oa que fl-
cam junto á frente — tem lix5 e 1|2 me-
tros, tendo o ultimo dos lundos 3x5 e 1|3
metros, Um grupo de ires casinhas gemtnu-
dus. Nos íunuos do sobrado n. 11A-A, ja des-
crlpto, nua divisas com Nido Verzillo, lm.
planta-se um grupo ele ires casinhas geriu-
nadas, contendo u:n dormitório 0 cosinha em
cada uma dellus, m..il:iido o dormitório 4x3
e 1,2 melroa e a cosinha 2x3 e 1.2 metros,
sendo o dormitor;u soulhado e forrado e u
cosinda devidamente ladrlllharia, Umu casinha
— Junto ao barracão existente e íuzendu
corpo com a cobertura, de dois tanquea de
ittvur roupa existe uma casliiliõlti contenda
dois pequenos commodos, sendo um quurti-
nho com purta o janella soiillnulo e forrado,
de 3x3 metros, e uma cosiiilm ladrilhttda de
2x3 metros com porta de saliida puru o
pequeno quintal existente nos fundos. O bar-
rucáo — Em seguida e nos'fundos du gru-
po do tres casinhas Já descriptus e nas di-
visas cum Nillo Verzillo existe um barracão
térreo, todo construído em alvenaria de ti-
joio, coberto de zinco, com a arca de 8x7
metros, tendo a suu entrada para a vielu do
acesso. Annexos — Existem também duas
privadas, um forno, um galinheiro e um vi.
veiro paru aves, construídos nos fundos da
prédio sob n. 112 o junto ás divisas com
o confrontanto Benedictò Spacassassl, — Oa
bena acima descriptos fórum uvallados por
Ra. 70:0005000 (setenta contos de rejis) o
nesta terceira praça, feito o abatimento le-
gul, vãu por Rs. 50:0005000 (cincoenta e sei3
contos de réis). Se ainda não houver iici-
tante, decorrida a meia hora legal, serão dl-
tos bens postos em leilão o arrematados pelo
maior preço que alcançarem. E pura quei
chegue ao conhecimento do todos e ninguém
possa allegar ignorância, mandei expedir o
presente edital, que será affixado no lugar
do costume e publicado pela j.iprensa, na
forma clu lei. Dado o passado nesta cidado
de São Paulo, aos 19 (dezenove) de Janeiro
de 1933 (mil novecentoa c trinta e tres). Eu,
Lázaro Faranl, escrivão, o subscrevo. O Juiz
de Direjto tu) Armando Fnirbauks.

20-25-3

8.' Vara. — 16." Officio ....
TEBOEIBA PBAÇA E LÜILAO

Eu O doutor Armando Falrbanks, Juiz dc
Dlrolto da Nona Vara, om exercício na Oi-
tava Vara Cível desta Comarca da Capital
ele São Paulo.
Faço sabor aos que o presente edital vi-

rem ou dollo conhecimento tiverem, que no
día 30 elo corrento mez o anno, ás 14 horas,
á porta do Palácio ela Justiça, Rua 11 de
Acosto n, 43, o porteiro dos auditórios, Octa-
vlo Passos ou quem sua» vezes fizer, trará
a publico pregão ele praça o arrematação, a
caiem mais dor ou maior lanço offerecer, acl-
ma da respectiva avaliação, os bens abaixo
descriptos, penhorados a Francisco Glpolla
e sua mulher dona Mnria Cipolla, no execu-
tivo hypothecnrlo que lhes move a Sociedade
Anonyma "Lar Brasileiro", a saber: um cor-
reno na freguesia do Suo Joaquim do Cnm-
buey desta Capital, alto á rua D. Annu Nery,
com sete metros o sessenta r.ontimenlroH de
frente cinco metros o trinta cenlunentros de
largura nos fundos e de comprimento quarcu-
ta motros por ambos os lados, dlstnado ,le-
zcneis motros cia esquina da ruu elos Pesca-
dores na quadra completada pela rua âa-
rão de Jngun.ni o Avenida do Estudo, e mais
o prédio que nesse terreno levantaram ,ob
numero 80-A, actual numero 108 o 108-A, du
referida rua D. Anna Nery, ele dol3 pavimen-
toa contendo no pavimento térreo; armazém,
luiíl sala de jantar, quarto, banherin çom
w C o cosinha; o no pnvimento superior:
dois quartos, hall de escuda, banheiro .-om
W C sala de jantar, outro quarto, copa, co-
slnha o terraço; construção ele alvenaria do
tliolo coberta do telhas planas, situada á
fuce da ruu sobro a divisa lateral esquerda,
com uma passagem do lado direito, por bai-
xo da parto saliente do segundo andar, oceu-
cuido cerca de noventa e nove metroa qua-
drados e dezesete declmctros do seu terrono
eme se acha todo.fechado. Bens esaes avalia-
elos por Rs. 75:200$0()0 (setenta e cinco contos
o 

'duzentos 
mil reis), e que nesta terceira

praçu feito o ubatimento legal, vão por Hs.
80-160$000 (sessenta contos cento o sessenta
mli réis). So ainda não houver llcitante pa-
ia u terceira praça, decorrida a meia hora
legal serão ditos bens postos cm lcilár, o
arrematados pelo maior preço quo alcança-
rem. E para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa nllcgnr ignorância,
mandei expedir o presente edital, que sorá
affixado no lugar do coatume o publicado pn-
Ia imprensa, na forma da lei. Dado e pus-
sado nesta cidado de São Paulo, nos 12 de
Janeiro de 11)33. — Eu, Lázaro Farani, cs-
crivão o subscrevo. O Juiz do Direito, Ar-
mando Falrbanks.

o ninguém possa alegar Ignorância, mandeiexpedir o presente edital que será afixadono lugar elo costumo o publicado pela lm-
prensa; nu forma da lei, São Paulo, 12 deJaneiro do 1933. Eu, La_.ro Faranl, escrivão,
o subscrevo, (a) Armando Fairbunks.

13-24-6

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PBASO
DE 30 DIAS

Cartório do Segundo Officio Civel
O Doutor Virgílio Argento, Juiz elo Direito

substituto du primeira vara civel e eom-
merciul, desta Comarca da Capital do Es-
tado de São Paulo, etc.
Faz saber uos que o presente edital virem

que por porte de Jjna. Maria do Rosário
Ujeda ela Cruz, nos autos da ucção ordinária
quo a requerente move a José Antônio Ca-
pistrano, sua mulher e outros, foram reque-
ridos depoimentos pessoaes dos reos Cel. Jo-
sé Antônio Capistrano e suu mulher, Dna.
Terczu Butini Capistrano; Fernando Minlce;
Trujuno Bernardo Ribeiro e sua mulher o
não tendo sido os mesmos encontrados pura
serem citados das designações feitas, se-
gundo certificou o oflicial do justiça ehear-
rogado dá diligencia, pela mesma requerente
foi pedida expedição do presente editnl, o
que foi deferido, com o prazo do trinta
(3U) dias e pelo qual citados ficam os réus
Cel. José Antônio Capistrano e sua mulher
D. Tereza Botino Capistrán' Fernando Ml-
nice; Trujano Bernardo Ribeiro e sua mu-
lher, pura que findo que seja esse prazo
comparecerem á primeira audiência ordina-
ria deste Juizo, afim de prestarem seu de-
poimento, sob pena de confesso. Outroslm,
cientificados ficam os supplicudos de que us
audiências deste Juizo so realizam aos sab-
bados, áa 13 horas, em uma dus sulus do
Palácio da Justiça, á Rua Onze de Agosto,
nesta Capital, ou no dia útil immediuto, áa
141|2 horas, ae aqueiles forem feriudos ou
legalmente impedidos. E pura que chegue uo
conhecimento de todos, mandou expedir o
presente edital, que será affixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, lo de Janeiro
de 1933. Eu, Raul de Almeida Prado, escn-
vão o subscrevi. O Juiz tle Direito (a) Vor-
gilio Argento. 18-25

Quinta Vara — _ono Officio Cível
EDITAL DE PBIMEIBA PBAÇA

O doutor Theodoniiro do Toledo Plzã, Juiz
de Direito., du Quinta Vuru Civel, Commer-
ciai o de feitos-du Fazenda desta Comarca
da Capital do Estado de São Paulo.
Faz suber a todos quantos o presente edl-

tul virem ou o seu conhecimento interessar
possa, que o porteiro dos auditórios Octavio
Passos, ou quem lcgnlme nte suas vezes fi-
zer, trará a publico pregão de venda e urre-
mutação, a quem mais der e mnior lance otfe-
recer, acima ela respectiva avaliação, no dia
6 de fevereiro de 1933, ás 15 liorus, em a
porta do edificio do Palucio du Justiça, n
rua 11 de Agoslo, 43, desta capilal, os bena
abaixo descriptos, penhorudos u Alfredo Go-
mes Loureiro e suu mulher, no executivo hy-
pothecurio que lhes move Aurélio Rovcre, n
sabor: "uma casu e seu respectivo terreno,
situada nostu capital, ã ruu CuhetéS, antiga
Domingos Costa, antigo n. 4, atualmente n.
2ti, no clistricto das Perdizes, ela õ.a circums-
cripção, construída para dentro do alinha-
mento o fechada pela fronte por um muro
e grudil do madeira, tendo unia entrada, ao
lado do n. 24, por um portão grande do ma-
cleirii; contendo 2 quartos forrados e ussoa-
lhados o cosinha, com 2 janelas cie frente,
porão habitavcl, construído abaixo do nível
da rua, contendo 2 commodos, sendo um
cimentado e outro assoalhado, com 2 janeiias
laterais o 1 porta de frente, privada e tan-
que de lavar roupa, tendo nos fundos uma
garago o um coinmodo habitavel forrado e
ttSSÓalliado, medindo o respectivo terreno 13
metros do frente por 27 ms. da frente aoa
rundos, dividido, pela construcção, em 2 lo-
tes de G metros e meio cada um, confron-
tnndo de um lado com Luiz Antônio du Ro-

i chá, dc outro com Antônio Martins; e pelos
fundos com Eurldlce Assumpção Lnpctina";
avaliados, cusa e respectivo terreno, pelu im-
portiinclu de 18:UÜ()5<iOU, valor por quanto se-
rão levados a esta primeira praça ditos bens.
Da certidão passada pelo Officiul do Registro
Cerul o de Hypothecàs du 5.n Circumscrlp-
ção; se vorlticii quo sobre o Immovel acima
referido imn pesam ônus ou liypothecns se-
não a exeqüenda; E pura quo chegue ao co-
nliccimento do todos os interessados o nin-
guem possa alegar ignorância, mandei expe-
dlr o presente edital, que será publicado
pela imprensa e affixado no local elo costu
me, na Corrriu dn lei. São Paulo, 13 de ja

EDITAL
JUIZO DE PAZ DO BRA»

(Capital)
O doutor Lnuelellno Schmidt, Juiz de Paz do

dlstricto do Braz, desta capilal do Estado
ele São Paulo, etc,
FAZ SABER nos quo este virem, ou dollo

conhecimento tiverem, que por parte de "Ser-
rorias Reunidas Maluf", na ne;ção executiva
por duplicata que movem contra Agostinho
Alvos Barbosa, lhe foi feita a seguinte peti-
ção: "Exmo. sr. Juiz de Paz do distrlcto do
Braz. As Serrarias Reunidas Maluf, autora
ele um executivo cambial contra Agostinho Al-
ves Barbosa, tendo inicialmente seqüestrado
bens ao devedor, em virtude de estar o mes-
mo ausente, ou por ter-se proposltalmonte
occultudo, necessitando prosegulr na acçSo
executiva, vem, com base no art. 193 e seguin-
tes do Cod. do Proc., requerer a v. excia. a
expedição dos editnes de citação, para a devi-
ela publicação pela imprensa. Termos em que,
por ser justo, p. deferimento. S. Paulo, 16
de janeiro de 1933, P. p. Haeib Sayeg. Em
tempo: De accordo com os artigos menciona-
elos, os editnes podem sor com o prazo de
quinze dias. S. Paulo, 16 de janeiro de 1933.
Haeib Sayeg". DESPACHO: "J. Sim. Braz,
16 de janeiro de 1933. I.audellno Schmiilt".
PETIÇÃO INICIAL: "Exmo. sr. Juiz do
Paz. Aa "Serrarias Reunidas Maluf, por seu
advogado Infra assignado, vem expor o reque-
rer a v. excla. o que se segue: que, confor-
me inclusa duplicata, são credores ele Agos-
Unho Alves Barbosa, da importância de rs.
•M5$600, divida esta vencida e não paga. Ora,
como não consigam recebnr tal importância
por meios amigáveis, é a presente para reeiuc-
rer a V. excia. que se digne de mandar in-
limar o supplicado para pagar incontinentl
tal importância, e, não o fazendo, se proceda
á penhora do tantos bens quantos cheguem
o bastem para o pagamento ela divida acima,
juros da mora e custas até final liquidação,
de accordo com o art. 774 do Cod. do Pro-
cesso. Requer, outroslm, que no caso de au-
sencla ou oceultaçáo do devedor, se proceda
no seqüestro elos referidos bens, de necordò
com o art. 775 do citado Cod., convertendo-sa
dito sequestro cm penhora quando pela cffe-
ctlva fntlmação elo executado fõr posta a acção
em Juizo. Termos cm que, por ser ele justiça,
podo deferimento. Com uma duplicata e um
recibo de taxa judiciaria. — S. Paulo, 13 dc
janeiro de 1933. Haeib Sayeg. Serrariam Reu-
nldas "Maluf". Elins Hachiech". DESPACHO:"A. Sim, expedindo-se o mandado. Braz, 13
de janeiro ele 1933." Assim, em virtude dn.i
petições supra (devidamente sclladas) e seun
despachos, cito ao supplicado. Agostinho Al-
Ves Barbosa, pnra, na primeira audiência dos-
to Juizo que se realizar apôs o prnzo de quin-
zo dias, ver ser convertido o arresto om pe-
nhora, aècusar-se a citação, propôr-se-lhe n
respectiva noção executiva o nsaignar-se-lhe
o prazo legal para embargos, valendo a cita-
ção para os domais termos até final, sob pena
de revelia, ficando o mo.imo seionte que as
nneiienclns deste Juízo realizam-so ãs sextas-
feiras. As treze horas, ou quando impedido on
ferindo este dia, será no primeiro dia útil,
seguinte, á mesma hora, em cartório, no Lar-
go dn Concórdia n. 20. E, pnra que chegue
no conhecimento dc todos, mandei expedir o
presente oelltnl. que será publicado nela im-
prensa e affixado na forma ela lei; Braz. 18
de janeiro elo 1933. O escrivão. Hermes Men-
donça. O Juiz, Laudelino Schmidt".
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8.a Vara — 16.o Oficio
PBIMEIBA PBAÇA

Eu. o dr. Armando Falrbanks, Juiz do Dl-
reito da 9.B. Vara Civel, em exercício nn
Oitava Vara Civel desta Comarca da Capital
de São Paulo, etc.
Faço saber a todos quantos o presenteedital de primeira prnça virem ou dele co-

nhecimento tiverem, que no dia 6 de Feve-
roiro próximo futuro, áa 14 horas, á portailn Pflncio da Justiça. Ftun 11 do Agosto n.
43, o porteiro doa auditórios, Octavio Passos,
ou quem suns vozes fizer, trará a publico
pregão de praça e arremnlnção, u quem mais
der ou maior lanço oferecer ncimn da respec-
tivn avaliação, os bens abaixo descriptos. pe-liberados a Pedro Dona1 ti e sua mulher D.
Josefina Ottoni üonntti, no executivo hipo-
tecario que lhes move F. Cuoco & Cia., n
saber: Um terreno com u nrea c'o 81.070 me-
tros quadrados, muia ou menos, com as se-
guintes confrontações: pela frento partindode um valo, ponto de Interceção dn rua An-
tonto Guimarães com a estrada de Giiurulhos,
segue polo valo, até encontrar um outro valo,
confrontando nté ai co..i terrenos de Luiz
Heyn o Carlos Hnrscn, e por este ultimo
valo desce até encontrar um córrego conhe-
cldo pelo nome de córrego da Divisa; poreste córrego desce até a estrada du Bola
Vista, confrontando em toda a sua extensão
com terrenos elo Dr. Pedroso e outros; des-
se ponto segue á esquerda pela referida es-
trada da Bela Vista até encontrar a aludida
rua Antônio Guimarães, e por esta acima até
o mencionado valo, onde teve começo; ava-
liado por tres mil réis o metro quadrado,ou seja pela importância de 243:2105000 (du-zentos c quarenta o tres contos duzentos o
dez mil réis). Dito terreno contém ns se-
guintes bcmfoitorlas: Uma casa de tijolos
coberta de telhas, com quatro cômodos o
cosinha o um terraço envidraçado e pucliadocoberto de telhas, sendo tres cômodos for-
rados e assoalhados e um forrado e atijo-
lado; casa velha e cm mau catado de con-
servação, avaliada por Rs. 3:5005000. Uma
pequena casa de tijolos e coberta de telhas,
com tres cômodos, sendo atijoiada e sem
forro, cm mau estudo de conservação, avalia-
da por Rs. 1:7005000. Uma cocholra dc tijo-
los, coberta de telhas, para quatro animais,
com um deposito nnexo. avaliada por Rs.
1:5005000. Uma cocheira construída de tijolos
o coberta de telhas, para vinte animais, ava-
liada por 2:000$000. Duns casas gêmeas do
tijolos c cobertas de telhas, sendo um co-
modo e cosinha, cada uma, avuliudu por Rs,
2:5005000 ou soja 1:2505000 cada uma. Umn
casu do tijolos e coberta do telhas, com um
cômodo o cosinha, avaliadu por Rs. 1:0005000.
Uma cocheira de tijolos e coberta do tolhas,
para seis animais, avaliada por Rs. 1:2005000.
Avaliação do terreno: Rs. 243:2105000. Bem-
foitorias Rs. 13:4005000. Total das avaliações
Rs. 256:6105000 (duzentos e cincoenta o seis
contos sciscentos e dez mil réis). Além dn
hipoteca exeqüenda, e uma outra a favor cie
Antônio Álvaro do Assumpção, para garantiado debito do 170:0005000, referente ao imovol
penhorado, não consta outro ônus real, con

PBIMEIBA PBAÇA
Eu, o doutor Alcides ele Almeida Ferrari,

Juiz de Direito da Segunda Vara Civol eiCommercial desta Comarca da Capitai doEstudo elo São Paulo, etc,
Faço saber a todos quantos o prescritoedital virem ou delle conhoclrnonto tivereme Interessar possa, que o porteiro dos audl-torlos Octavio Passos, ou quem legalmente

suas vezes fizer, trurã a publico pregão dovenda u arrematação a quem mula der o
maior lance offerecer acima da respectiva
avaliação, em primeira praça, no dia 17 do
Fevereiro p. f„ ás 14 1|4 horas, á porta prin-clput do Palácio da Justiça, á rua H do
Agosto, 43, nesta Capital, os bens abuixodescriptos, penhorados a Vlctorino Ribeirodo Castro no executivo hypothecário quemove dona Anna Cunovas, a saber: Uma casa
assobradada o seu respectivo terreno, situa-do á rua Joaquim Ramnllio, numero acusou-ta o dois, antiga rua Braz Arruda, na VillaLeonor, bairro da Villa Guilherme, districlo efreguezia do SanfAnna, cumurcu du Capital,uma porta, uma janella e um pequeno ter-ruço tendo nu pavimento superior quatrocommodus forrados, sendo cioia ussoulliudoao dois utijolucios e cosinha cimentada. No
pavimento inferior dois commodos hablluvels,no quintul poço, tanque de lavar e pomarO terreno mede vinte metros do frente puraa rua Joaquinu Kamullio por cem metroa dofundo até á rua Oscar Silva, antiga MorroAlto, confrontando de um lado com o exo-cutado Victorino Ribeiro de Custru e RosaHowpuiiholu, por outro lado eom ello execu-tado e Carmen Real ou 

'successores, 
peloslundos com a rua Oscar Silva. Mais um tor-reno unnexo medindo doz metros de Irento

puru u rua Joaquinu 1'uuiulhu por ssegòntttmetros du frente uos fundos confionian.iade um ludo com o terreno acima descrlpto,
por outro lado com propriedades de Auto.nio Manuel Salgado, .armem Real e herdeiros de Marques de tal o nos fundos coniCarmem Real ou successores. Tuuo avaliadocasu, bemfeitorius e os dois mil e seiscontoámotros quadrados que cuinpõom a áreu, purrs. 25:OUU?0Oü." Bens esses uvnliuilos peluquunliu de vinte e cinco contos de réia e,aobre os mesmos, a não ser u hypotheca exe-
quenda, nuo pesum quuosquer outras, con-lorme fazem certo us certidões forneciuusrespectivamente pelos oflcluis do Registro Ge-ral da segunda e terceira Circumscripção ny-
pothecariu desta comarca, juntas uos respec-tivos autos, B, pura que chegue ao cunheel-mento do todos e ninguém pussa alegar igno-ranciu, inundei expedir o presente edltul quoserá ufixado e publicado na forma da leiS. Paulo, lü do janeiro dc 1933. Eu, OsvaldoM. Cesur, escrevente Juramentado, o dnciy-logruphei. E ou, Aureliano da Silva Arruem,
escrivão, o subscrevo, ta) Alcidos de Almei
da Perrari. 20-25-17

6.a VA11A — ll.o OFICIO CIVEL
EDITAL DE l.a PBAÇA

O doutor Vicente Sabino Junior, Juiz de Dl-reito Substituto da Sexta Vara Civel e Co-merclal desta comarca da Cupitul do Es-
tado ele Sáo Paulo, etc.
FAZ SABER uos que o presente edital vi-

rem ou dele conhecimento tiverem que no dia26 do corrente mês, ás 11 liorus, nu porta ia-teral elo Palucio da Justiça, á ruu 11 deAgosto, 43, o porteiro dos uuditorios Odu\

com duas portas e duns Janeiias na frente,
dividida om sois commodos, o existindo no

porão mais um commodo habitavcl, cusa essa
em mau estudo elo conservnção, cstnndo toua
a propriedade om completo abandono, por
estar deshabltada h'u vários mezes; confron-
tnndo o immovel assim descrlpto, do um la-
do, com Antônio Pereira, Pinheiro, de outro
com Agostinho Cortez o Edmundo Navarro
do Andrade ou suecessoroa dessoa conll.
nuntes o polns frontes corn ns mencionadas
ruas Albertlna o Sáo José". Bena esses uva-
liados pola quantia do dezoito contos de reis
(18:000500(1), por quanto vão a esta primei,
ra praça. Sobre ditos bens, ulém das hypo-
thecns cxoquondns, posa uma outra e ci l|rifi-
Cipal do quinze contos do réis (1B:0005"00) a
favor elo di Adellna Vlnholu o sou mnrlelo,
inscrlptu sob n. 2.903, no Registro Gora en
terceira Circumscripção dosla Comarca; tudo
elo conformidade com as certidões fornecidos
respectivamente pelos Ofíiciaes elo Registro
Geral ila segunda o terceira Clrciiuipscripçoes
Hypothecarins dostn Cupitul, Jnntns aos ros-

.,_•'. pcctlvos autos. E, pura que chegue uo co-
11 nhecimento do todos e ninguém possa nlle-

gar Ignorância, mandei expedir o presen o
edital'quo será affixado no lugar publico do
costume, no Palucio da Justiça, o publicado
pela Imprensa, na forma da lei. Suo Paulo,
21 do Janeiro do 1938, Eu, Oswaldo M. Cosar,
escrevente juramentado, o dactylographel. E
eu, Aureliano da Bllva Arruda, escrivão, o
subscrevo, (a) AJcldoB do Almeida Ferrari.

24-_!_-l_

EDITAL DE CITAÇÃO COM 60 DIAS
O Doutor Vicente Sabluo Junior, Juiz subs-

tltii!;) dá Sexta Vuru Civol o Commercial
desta Comarca da Capital de Sáo Paulo,
no, forma clu lei, etc.
Foz sabor uos nvc o presente edltul virem,

ou dollo cólllicejmento tiverem, que por par-
to. do Banco Fr-.-ncez o Italiano pura Amerl-
ca rio Sul, 11)0 tul dirigida a petição do tçor
sej-uinlo: "BxceUoniieaimo Senhor Doutor
Juiz de Direito da Se., a Vara Cível e Com-
mciclal. O i',:-.nco Frar.cez o Italiano pnra
Amerioa do Sul, nos atit-«i du executivo cum-
blnl contra o Doutor Svlvio do Campos (12.»
Oíilclo), não lendo sido encontrado o exe-
cutado, conformo resulta da certidão lavra-
da no Incluso mandado, .'.ura se dar cumpri-
monto ao moímò mandado t sendo, além dc,
mais, notório que o referido executado so
encontra no extrangêlro, em logar Incerto ti
não sabido, o supplloante vem requerer a
Vossa Bxcêílericiu se dijíiic. no3 termos do
art. 194 elo Código do Fi vosso ordenar u
expedição o publicação de editais; com o pra-
zo que Vossa Excellenciu determinar; com
observância das formalidades exigidas no
artigo 200' do mencionado Código, valendo a
mesma citação para todos os actos e termo»
du causa, até final, Inclusive puru a apre-
sentução de embargos, após u penhora, 81
esta chegar a se eflcctuur. Requer, otttrosiin,
desde ja, a nomeação de curador de Ausen-
tes, pura acompanhar o feito, na forma c
sob as penas da loi. P. Deferimento. São
Paulo, vinte e nove de Dezembro de mil
novecentos e trintu o dois, pp. Francisco
Stclla. "Dcvidamenle selludo com uma es-
tumpilha estadoal de dois mil réis e inuti-
llzuela". — Despacho: J. Sim, por 60 dias.
São Paulo, vinte o nove-dozo-triuta e dois.
(a) Adriano. — Certidão elo Officiul cie Jus-
tica; Certifico e dou fé, eu officiul de Jus-
tiçu abuixo assinado, que em cumprimento
ao mandado retro c suu respeitável nsslgna-
tura, passado d requerimento du Banca Fran-
cez e Italiana paia Arnorica do Sul, contra
o Doutor Sylvlo de Campos, mo dirigi á
Alameda Barão do Rio Branco, numero con-
to e dois, e sondo nhi, deixei de dar cum-

Passos'ou quem suas' Ve_s7ílíèr7t7àr_'_'"pú- I»'""p"1" !l° me3m°' t",l<í15°n?™*1_fl„V6<3«n
blico pregão ele venda e arreniulaçáo a fluem I aUt0 tll,e SeSUe' ° rcIcn ' ! ve,tluclc- Sfi0
mais der ou maior lanço oferecer, acima durespectiva avaliação, os bens penhorados aAnnibule Bursotti, no executivo cambial epiolhe move José Giorgi, a saber: — Um creditohabilitado na concordata preventiva de Giorgi,Picosse & Cia., na importância de novecentuae onze contos quatrocentos e trintu e oito mile sciscentos reis (Rs. 911:4385600). Confor-me ns certidões de folhas vuite e nove e trln-ta dos autoa, Giorgi, Picosae &. Cia., em us-sembléa dos seus credores, ratificaram u pro-posta que haviam leito para pagamento elo sou
passivo com u porcentagem de 60 o.o, em qua-tro prestações iguais, a prazo de seis, doze,dezoito e vinte e quatro meses da homologa-
ção definitiva, mediante plena e geral quita-ção, com garantia hipotecaria e fiança. Ava-liado por Rs. 3_;000$000; B, para quó chegueuo conhecimento de todos os Interessadosmandou expedir o presente edital quo será
publicado e afixado na forma da lei. Dadoe passado nesta cidade de São Puulo em 12de Janeiro de 1933. Eu, Puulo F. de CamposSalles, escrivão, subscrevi, O Juiz de Direi-to substituto, (a) Vlconto Sabino Junior.

íl-20-20
8.a Vara — l6.o OffioioEDITAL DE TEBOEIBA PBAÇA E LEILÃOEu, o Doutor Armando Fuirbunks, Juiz duDireito du Nona Vara Civel, em exerciciona Oitava Vuru Cível destu Comarca du Cu-pitai de São Paulo, etc.

Fuço saber u todos quantos o presente edí-tal virem, ou delle conhecimento tiverem queno diu 26 do correnle mez e anno, ás 14liorus, á porta do Palácio da Justiça Ruu11 de Agoslo n. 43, o porteiro dos uiidito-rios, Octavio Passos, ou quem suus vezes fi-zer, trará a publico pregão de praça e urre-mutação, u quem mais dor ou maior lançoOfferecer, ucimu ela respectiva avaliação, ósbens abaixo descriptos, penhorados u Fubio
Gruzzmi, no executivo hypothecário que lhemove Eniiliu Grimaldi, u suber: um terreno
junto ao prédio n, 180 du ruu Cupitüo Mata-razzo, prédio esso de ; ropriedude ele Ru-
phael Albieri ou seus successores, medindo
dito terreno 18 motros e 80 centímetros defrente, por 1U0 metros da frente nos fundos,
confinando de um ludo, como se disse, coni
Raphaol Albieri ou seus miccessores, de outjo
lado com terreno que foi de -andreschi ede Elias Machado o pelos fundos eom o de-
vedor; e outro á ruu Capitão Muturuzzo, dodistriclo do Bom Retiro, destu Cupitul e quefica entre os prédios do ns. 170 e 180 da-
quella ruu, terreno esse quo mede JS me--
tros e 5U centímetros de treine por 111 me-
tros da frento uos lundos, confinando do i.un
ludo com .quelle prédio n. 180, de propne-dade do Ângelo de tal, de outro ludo com
propriedude delle devedor, bem como pelos I
lundos. O terreno em primeiro lugur des- '
criptO, está situudo no districlo do Boin Re-
tiro, desta Capital. Ditos bens foram ava-
liados por Rs. 44:760$C00, e nestu terceira
pruçu, leito o abatimento legal, vão por Rs,
;I5:80850UU. Se ainda não houver iicitaiites pu-ra a terceira pruçu, decorrida u meia hora
legal, serão ditos bens postos em leilão e
arrematados pelo maioi preço que alcança-
rem. E puru que chegue uo conhecimento de
todos e ninguém possa allegar Ignorância,
mandei expedir o presente edital que será
affixado no lugar do costumo e publicado
pela imprensa, nu formu úi\ lei. Duelo e
passado nesta cidade do São Paulo, uos 10
elius de Janeiro de 1933. Eu Lázaro Fura-
ni, escrivão, o subscrevi. O Juiz de Direi-
to, (a) Armando Falrbanks.

11-17-26

PBIMEIBA PBAÇA
Eu, o doutor Alcides de Almeida Ferrari,

Juiz do Dlrolto da Segunda . Vara Civel n
Commercial destu Coniurcu da Capital do
Estado dc S. Puulo.
Faço saber a todos quantos o presente edl-

tal virem ou delle conhecimento tiverem e
interessar possa, que o porteiro dos audito-
rioa Octuvlo Passos ou quem legalmente suas
vezes fizer, trará a publico pregão de venda
e urrematação, a quem mais der e maior lua.
ce offerecer acima da respectiva avaliação,
em primeira praçu, no diu 15 de Fevereiro
p.f,, ás 141|4 horas, á porta principal do
Pulucio da Justiça, á ruu 11 de Agosto nu

Puulo, vinte e oito dc Dezembro de mil no-
vecentos c trinta e dois. (n) Thcodorico Sou-
res ele Azevedo. — Auto de declaração: Aos
vlnto o oito dias elo mez de Dezembro elo
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
CI..'isto, de mil novecentos o trintu c dois,
nesta cidade de São Puulo, em u Alameda
Barão do Rio Branco, numero cento e dois,
onde compiirecl eu ofíickl ele Justiça abaixo
assignado, munido do mandado retro, puu-
sudo a requerimento du Banca Francez e
Italiana paru America do Sul, contra o Dou-
tor Sylvio de Campos, e sendo nln passo a
declarar o .seguinte: uo chegar no referido
prédio, toquei a campainha rln portão central,
e fui attcnd.do por um moço que disse ser
empregado da casa, e no perguntar-lhe se
o Dr. Sylvlo de Campos estavi em cusa o
mesmo respondeu-me achar o dito Dr. Syl-
vio elo Campos, Juntamente com sim senho-
ra, Dona Suzana Dias ile Azevedo Campos,
em Portugal, não sabendo certo em quo ci-
dade deste paiz du Europa, e perguntando
eu, se era certa esta informação o dito em-
pregado rosponeicu-me ser certa, e declarou-
me ser guarda du cusa 9 chamar-se Gonçnl-
ves Corroiu. E para tudo constar lavrei o
presente auto, eu Tlicodorico Soares dc Azo-
vedo, que este escrevi e asslgno. (a) Tlieo-
dorico Soares ele Azevedo. — Petição inicial:
Excellentisslmo Senhor Doutor Juiz de Dl-
reito do Civel e Commercial. O Banco Fran-
cez e Italiano pura a Arnorica elo Sul, Socie-
dade Anonyma, com sede em Paris, 6 prin-
cipal succursal nestu cidude, é credor do
Dr. Sylvio do Campos, advogado e proprle-
turio, domiciliado ha Cupitul, da importância
de Rs. 69:9445200, utóru os Juros já venci-
dos, proveniente do seu aval, nas inclusas
notu3 promissórias, etue .íc juntam, cm nu-
mero do quutro (4). Como não tenha sido
possível ao suppllcante receber o seu creeli-
to por meios amigáveis, quer vôr si o con-
segue Judicialmente. Assim í n presente pu-
ru requerer a Vossa Excellenciu se digne,
como medida preliminar, mandar u presente
ao contador do Juizo, puru quo apure o II-
eiuido, a ser pago no supplieaiile. ordenun-
do, em seguida se expeçu, contra o suppll-
cado, o competente mandado executivo, pura
que pague, incontinentl, n quantia devida,
com os acréscimos legues, sol, pona de lhe
ser feita penhora, em tuntos ele aeus bens,,
quantos bastem para o pagamento do princl-
pai, Juros vencidos e da mora; custas e mais
cominuções legues, lavrando, cie tudo, o offl-
ciul, encarregado du diligencia, os compu-
tentes autos e certidões, com a citação do
executado e de sua mulher, si a pcnlioru
recuhir em bens de raiz, paru virem á pri-
meira audiência Jo Juizo ver-se-lhe aceusar
a citação e penhora, propor u acção executl-
va, applicavel á espécie, o ussignur prazo pu-com | ,.._ embargos, na fôrma e sob as penas da lei,
valendo a citae.ão Inicial paru todos os ter-
mos e actos da .-íiusii, até final, e procedeu-
do ao seqüestro de bens do executado, ouso
o mesmo não fôr encontrado, ou se occulte,
para se não realiaar u diligencia. D. e A. P.
Deferimento. São Puulo (sob umn ostumpillin
estadoal no valor de dois mil réis) doz de
Julho de mil novecentos c trintu e uni pp,
Francisco Stolla, Advogado. — A. uo conlu-
dor. São Paulo, uin-oito-trintn e um. (a)
Adriano.— 2." Despacho: Defini a inicial. São
Paulo, 1931-nove-oito. ca) Adriano' . — E
pnra que chegue no conhecimento tle todos
e ninguém possa allegar ignorância, mandou
expedir o presente edital que será publicado
pela imprensa o affixado no lugar do cos-
turno, o qual será expedido com o pruso ele
sessenta (6(1) elius. São Paulo, dois de Ju-
neiro do mil novecentos e írintu e trea. —
Eu, Oswaldo Dias Parla, ajudante habilitado
o clnctylogrnphei. Eli Mop.cyr Cataldi, primei-
ro escrevente,, o subscrevo. O Juiz de Direi-
to, Substituto: (a) Vlconte Sabino Junior.
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PBIMEIBA PBAÇA
Eu. o doutor Alcides de Almeida Ferrari,

Juiz dc Direito da 2». Vara Civel e Com-
mercinl desta comarca da Capital do Es-
tado de São Paulo.
Fuço saber à todos quantos o presente edl-

tal virem; OU delle conhecimento tlverçm c
Interessar possa, quo o porteiro dos uudiio-
rioa Octavio Pussos ou quem legalmente suas
vezes fizer, trará n publico pregão da vonelu

..-,.. urrematação a quem muis der e maior 1,111.
moro 43, nesta Cupitul, os bens abaixo des- | Ce offerecer acima da respectiva avaliação,

nolro ele 1933. Eu. Cnnuto de Oliveira, escrl-
vão, o subscrevi. O Juiz f'.e Direito (a), Theo- i forme certidão oferecida pelos exequontes.
domiro de Toledo Plza. 14-25-4 E para que chegue ao conhecimento de todos

criptos, penhorudos a Allpio Henrique do
Souza e «ua mulher no executivo hypothe-
cario que lhes movem Alfredo Firmo da Sil-
va e suu mulher, a suber: "Um terreno, si-
tuado na Estação de Tromembé, na Canlu-
reira, districto de SanfAnna, da comarca
destu Capital, medindo, mais ou menos, vinto
c quatro metroa e oitenta centímetros do
frente para a rua Albertlna sobre cincoenta
metros o oitenta centímetros, mais ou me-
noa, da frente aos fundos, sendo que nesta
distancia o terreno faz uma reentrada de
nove metros o cincoenta centímetros, da dl-
reitu pura a esquerdu, de quem olha para
o dito terreno, e, á esquerda, faz uma sa-
lieiiciu do treze metros o quurcntu centime.
tros muis ou menos, medindo dahi em dian-
te cincoenta metros o trinta centímetros,
muis ou menos, até fazer frente pura a rua
São José, antlgu ruu Particular e onde me-
de muis ou menos trinta metros e trinta cen-
timetros, contendo dito terreno: ria parte quo
faz frento para a rua São José, uma casa
de moradia, de sobrado, dividida cm clozo
commodos, de construcção ainda, não termi-
nadn estando o andar térreo sem soalho, o
telhado com falta de muitus tolhus, faltando
nla nu copa, tendo como dependências dois
quartinhos para W.C. lambem por terminar
n construcção e um tanque; e, na parte om
nue o terreno faz frente para a rua Albertl-
na existe uma casa térrea, de porão alto,

cm primeira praça, no dia 16 do Fevereiro,
p. f., ás 141|4 horas, á portu principal do
Palucio da Justiça, á rua Onze dc Agosto
numero 43, nesta Cupitul, o immovel abuixo
descrlpto, penhorado a Gustavo Scheieiffer
e sua mulher, no executivo hypothecário quo
lhes move John Kuck, do qual é cessionária
d. Maria do Carmo Costa Gludlce, a sabor:
Uma casa sob numero vinte e um da rua
Muniz de Souza, distrlcto e freguezia do
Cambucy, desta Capital, com duas jánollas
e portão de ferro na frente, outro portão
de madeira com quatro còtrimòdos torrados
o assoalhados, cozinha e banheiro acimentu-
dos, tendo uo ludo um terraço no fundo co-
mo dependência um barracão qun servo para
gurugo, medindo casa e terreno dez motroa
de frente por cincoenta metros mais ou me-
nos do lundos, confrontando de um lado
com Luiza Bittencourt, de outro com Ciu-
seppc dc tal e pólos fundos com o córrego
do Cambucy. Immovel esse avaliado pela
quuntiu dc vinte e cinco contos do réis ....
(25:0005000), por quanto vae a esta primeira
praça. Sobre dito inimovel, além dus hypo-
thecas exéquehdas, pesum muis duns, a su-
ber: uma a favor ele Antônio Machado César,
do principal de vinte e um contos de reis,
p. umn outra a favor de Francisco Pistons,
do principal rie trinta e sete contos o qui-uhentos mil réis; tudo de conformidade com
ns certidões fornecidas respectivamente pelos
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Oíflciacs do Registro Gorai dn primeira a
sexta CircuiiiHcripções Hypothecarins nc-ta
comarca. Juntas aos respectivos autos, Pelo
presente editnl flcu iitiinado o terceiro We.
dor hypotheçurlo Antônio Usar Machado,
duo procurado pelo Official elo Justiça, „„.
carregado da diligencia, não foi encontrado
para sor Intimado, apesar (lo constar nu cer'
tidno lavrada pelo mesmo Officiul, que; aVlty
lo credor ao encontra nestu Capital, _, _,,,_.
quo clioguo ao conhecimento do todos ,. mn,
guem possa nllegnr Ignorância, mandei r.,,
pedir o presonto edital quo será affixado „
íorar publico do costume, no Palácio üz jus,
tle_ o publicado pela Imprensa, na firmai di
lei São Paulo, 21 de Janeiro ile v.r.fí. __„
Oswaldo M. César, escrevente Juramentado,'
dactylographel. K eu, Aureliano da Silva Ar.
rmlu, escrivão, o subscrevo, (a) Alcide-» d,
Almeida Forrarl. 2l-25.i_

EDITAL DE 2.0. PBAÇA
3.» Vara — B." Officio

O doutor Vicente Maniodc de Freitas
Juiz do Dlrolto da Terceira Vaia
Commercial desta cidude dc São Pai
Faz sabor nos quo o presente ediU

ou dollo conhecimento tiverem quo
2 de Fevereiro do 1933, ás 14 horiid,
cal elo costumo, elo Pulado du Justiça, fiejã
Capital, á rua 11 do Agosto n, 43, o por.
lelro elos auditórios Octavio Piikhos, o
suas vezes fizer, trurá a publico pie
venda o arrematação, a quem maia
nmlor lanço offerecer aciinu da r
avaliação 08 bens penhorados no c
liypothecurio quo Martins Fickcr e ;
lhor inovem contra Sebustinnu Sn
Abreu Galvão o sou marido; bens c
segundo o laudo de fls, 34, assim so
vem: Uma casa e sou respectivo teu
tuado á ruu Madre do Deus n. 78, tu
freguezia da Môoca, dlstricto clu i
Coniurcu clu Capital, medindo o tem
metros e quarenta centímetros de fn
quarenta metros da frento uos íuml
frontando de um luelo com Joaquim i
pes, de outro com os executudos e pe
do» com quem de direito, A cusa o <
trucção simples, edlflcaelu puru de
alinhamento du ruu, lendo nu irem
e portão de sarrafos do madeira, é
nu. lundos pur muro de tijolos o dos
por terça de arame simples. Possuo çj E_.
guintes commodos: pequeno hall na entra.
dn, Bala, dois quartos, sala de jantar, t»,
nlioiro com W.C. e coslnhu, No quinta! teia
um poço do água e um tanque do cimento.
Não tem exgoto nem ngua encimaria; ru»
som calçamento nem gulus pura paaselo,
Vista avaliamos, cosa e terreno por noves con-
tos do réis. — Uma casa e seu respectivo
terreno, situada á. ruu Madre rio Deus n. SO,
antigo 56, na freguezia du Mõoca, dlstricto
elo Braz, ela Comarca da Capital, medindo
o terreno sete metros e sessenta cen'in
ele frente por quarenta metroa du frent
fundos; confrontando elo ambos os lado:
03 executados e pelos fundos com que
direito. A casu é de construcção simploi
fie.tilo para dentro rio alinhamento 'Ia
tendo na frente um grudil e portão d
rafos de madeira, dividida nos funde
muro de tijolos o dos lados por cer
arame simples; possue os seguintes o
dos: pequeno buli na frento, sula, doi?
tos, sala ele juntar, banheiro com VV.C. o
cosinha. No quintal tem poço d'agua c tan.
que de cimento. Não tem exgolo nem aguj
encimada, A rua não é, calçada nem tem
guias pura passeios. Vislu avaliamos, .:;n,a e.
terrono cm novo contos dc réis (9:t*f|.;j.j.j).
Uma cusa c seu respectivo terreno, ?itU_U
á rua Madre de Deus, numero 82, antigo s<_
na freguezia da Móoca, clistricto do Bra2,
da Comarca da Capital, medindo o terreno
sete metros e cinco centímetros elo frente por
quarenta, metros ela fronte uos fundos; con-,
frontundo de um ludo com os executdclos,'
de outro e fundos com quem de direito, A
casa é de construcção simples, edificada para
dentro do alinhamento da rua, tendo n*
frente grudil c portão de sarrafos de nude;.
ru, 6 dividida nos fundos e do um aeio j;crmuro de tijolos e de outro lado por ceies
de arame simples. Possuo os soguinte.i ,.om-
modos: na entrada tem um pequeno hall,
sala, tres quartos, sala dc jantar, banheiro
com W.C. e cosinha, No quintal tem peço
d'agua e um tanque de cimento. Não tem
d'agua e nem água encanadu, a rua não tem
calçamento nem guias pura passeio. Vista ava-
liamos em dez contoa ele réis (lOíOOOSOOO),
Total das avaliações: 28:0005000, — feito o
abatimento legal irá a esta segunda praça
pola importância de 25:20u$000 (vinte o cinco
contos e duzentos mil réis). Polas certidões
fornecidas ptios oficiais elos Registros das
l.a, 3.a e '".a Circumscripçõos, não coiatarn
outros ônus sobre os imóveis supra descrip.
tos, constando somente no cartório da l.a
Circumscripção, terem os executados trans-
inittido, em data de 7 de Muio do 1929, |escriptura lavrada nas notas do 2. tar.
desta Capital, por venda feita u Octavin
tunho, mn terreno situado á rua Mad
Deus, medindo 8 metros de frente pormetros de fundos, confinando de um lado
com o prédio n, 56, pertencento aos execu-
tados, de outro com Carmine de Lucca e noa
fundos com a Cia. Parque da Móoca, tendo
sido esse terreno, conforme consta ria eer.
tlclão já mencionada, adquirido parte peloaexecutados por compra feita á Cia. Parque
ela Móoca. E para que chegue ao conheci-
mento de todos e ninguém possa alegar fgno-
ranciu, mandou expedir o presente editai queserá puolicado o áfflxàdõ na forma da lei.
São Paulo, vinte de Janeiro de mil novecen-
tos e trinta o tres. Eu, Jugurtha Pereira de
Artiugü, escrivão, subscrevi. O Juiz de Di-
relto, Vicento Mamedo de Freitas Jr.
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8.a VARA — 16.0 OFFICIO
PEIMEIBA PBAÇA

Eu, o doutor Armando Fuirbaiiks, juidireito da nona vara, em exercício
oitava vara civel desta comarca da Ca-
pitai de S. Paulo, etc.
FAÇO SABER u todos quantos o pri • '!-

te edital ele primeira praça virem, ou d( lie
conhecimento tiverem, que o porteiro dos
auditórios, Octavio Passos, ou quem suas
vezea fizer, trará a publico pregão de pra'
ça e arrematação, no dia 18 de fevereiro
próximo futuro, ás 14 horas, á porta do Pa-
lado da Justiça, rua 11 de Agosto n. 43,
u quem mais dor ou maior lanço offerecer,
acima du respectiva avaliação, o immovel
abaixo descriptu, penhorado a José Ferreira
BretaS, no executivo cambial quo lhe move
Erinaiio Bonnutl, a saber: o prédio n. 115,
da rua Augusta, freguezia e districto da Bel-
Ia Vista, destu comarca, medindo oito metroa
ele frente por quarenta ditos ela frente uos
fundos, confinando de um lado com Ktwie-
clicto Prata, de outro cum Fernando Fabrl
e pelos fundos com terrenos do Banco Fran-
cez e Italiano ou successores; prédio esse
com oito commodos e mais dois no porão,afastado do alinhamento da ruu e com jar-dim na frente com grudil. Imóvel esse
avaliado por 35:tiUb5(J0O (trinta e cinco ron-
tos de réis). Consta dos autos, conforme
certidão offerecldã pelo exequente, quê
o exoíiutadó transmlttlu por venda feil
Antônio José Carvalho Burros, o immovel aeí-
ma referido. E pura que chegue ae
n.niiecimento do tod03 o ninguém possa ai-.
legar ignorância, mandei expedir o presen-te edital, quo será affixado no lugar do
costume o publicado peln imprensa, na for-
ma da lei. Dado e passado nesta cl.ud 'le
S. Paulo, uos 16 de junciro dc 1933. Ku,
Luzaro Faruni, escrivão, o subscrevo, 0
juiz de direito. Armando Fairlwnks,

PBIMEIBA PBAÇA
O doutor Alcides de Almeida Forrarl, Juiz

de Direito da Segunda Vara Civel, subs-
lituindo o da Primeira Vuru Civel c Cem-
merciul desta Comarca da Capital rie 3.
Paulo.
FAZ SABER aos que o presente edital vi-

rem ou delle conhecimento tiverem, que no
dia 13 de fevereiro do corrente anno, áa
14 horas, á porta do Palácio da Justiça o
porteiro dos auditórios ou quem as suas
vezes fizer, trará u publico pregão cie von-
du em primeira praça, us bons penhoradosa Victorio Arneitz e sua mulher, no exe-
ctitivo hypotiiecurio que dics movo o dr.
Francisco Franco du Rocha, n sabor: uma
caso e seu respectivo terreno que mede
ll.inãü de frente por 37 metros ele um ludo
e 33 metros de outro lado, da frente acs
fundes, onde mede 4 metros de largura, si-
tuado á Avenida Nami Jufei ri. 22 uo dis-
tricto do Ipiranga, desta cupitul,' cionfiMi-
tando terreno e lonstriicção, cie um lado com
os devedores de outro com a Cia. de Im-
nn-vcls o Cohstruçções o pelos fundos com
a mesma Cia. — inimovel esso ao qual loi
cludo o valor elo HOiUütjíiülIU, preço pelo qual
vai ne.stn primeira pruçu. Dos autos "cor.s-
tu certidões do Registro ele Hypothecàs. por
onde se verifica não existir outros ònuea
além da hypotheca exequente. E para que
chegue uo conhecimento do todos, mandou
expedir o presente que será publicado o nf-
fixado na formu du loi. Dado e passudonestu cidude de S. Puulo om 21 -de Janei-
ro de 1933. Eu. Moacyr Salles Avilá, escrivão,
substuto subscrevi, (u) - Alcidos Ferrar!.

(23 - 25 - 11.
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EDITAL DE TERCEIRA PBAÇA
0 rir. Theodohllro de Toledo Plza, Juiz di

Direito dn Quinta Vàrtt Clvol, Coinmerctni
e dc ícitos da Fazenda, desta comutou dn
Capital.
Faz saber n Iodos quanto o pi'930nte ''dl-

ml virem ou dclo coiihoclmúnto tiverem *
Interessar posai;, tjue o porteiro do.», alidlto-
rlpi Octavip Paaaos, üu quom logalmento
mias vezes flüor, trará n $iiollcò pregüo dc
venda e arrema tnçAo, om I orcei ra praça, a
núem mais der o híolor lanou oferecer, aol-
ma da respectiva avaliáç/lo, no dl» 10 do fa-
varelrú de 1038, ás 15 horas, it poria do edi-
íicio do Pttlttülo db Justiça, ú rua 11. do
Airosto, 43, desta capital, ob bons adeantó
descrlptos, penlioraüofl a Oscar Homem de
Mello, no executivo liypothecarla quo lho
movem Constantino G. Fraga o sua mulher,
¦\ -íiber: "Um lorrono, A rua Serra da Do-
cujna, esquina da ruu Siqueira tíÜOIIO, nesta
capital, districto de pnz do Holeinzinho, com
o líre.a de H.'l25m.s,2, confrontando, de fréll»
te pnra a rua Serra da Bucalnn, onde modo
128 nis, o 50 cs. de um lado, com a rua Hl-
nuelra Bueno, onde modo 127 ms., de outra
r-nm Maria Anlonlottu Rezende II. do Mello,
onde modo 108 mq,, e nos fundos, oom os
íUCCeSSordS de RoynaldÒ de Vasconeellos, on-
íle mede 7ll,õ0 ms."; o dito lerrelio íol ava-
liado, na cscriplura respectiva, por 
180:000$000, e vae a esta terceira praça, íelta
n cKlueão legal de vinte por conto, peln
quantia do rs. 120:0005000. K se ainda desta
vea não encontrar lançador, será vendido a
quem mais der, ou maior lance òftflfocBr.
despròsada a avallagllo e seus rebates. Sobro
dito immovol, posa outra hypotlieon a fa-
vór do exequente, do valor de Rs. 40:00O$0U(),
(•¦informe escriptura lavrada nas notas do
terceiro tabolllio, em 21 do outubro do 1928,
10 nara que chegue ao conheci manto de todos
c ninguém possa alegar ignorância, mandei
expedir 0 presente odilal, que será affixado
nu Ipgur do costume e publicado pela un-
prensa, na forma da lei. Hão Paulo, 23 do
lanclro de 11)33. Bil, Canuto do Oliveira, os-
crlvâo, o subscrevi. O Juiz de Direito (a)
Tucodomiro do Tolodo Pica",

24-25-111

nnlTAÍ. DE CITAÇÃO DE RODOLPHO
STREITF E SUA MULHER, COM O

FRASO DE 60 DIAS
Eu, o dr. Alcides de Almeida Ferrari, Juiz

de Direito da Segunda Vara Civel c Com-
merclal desla comarca da Capital do Esta-
do ele S, Paulo.
Kaco saber a todos quantos o presente edi.

tal virem ou delle conhecimento tiverem o
íiitcresaar possa, quo por parte de Margarl-
4.i Zwcifel o outros, mo íoi dirigida a pe-
|Mò do teor seguiido: "Exmò, sr. dr. JuU

Ltr Direito da 2.a Vara Cível e Commerclal —'piiem d. Margarida Zwolfel c outros, que
lendo requerido a citação de RodolpIlO
SÍreltí ft sua mulher para os termos dc tuna
»ci;ão Vi," officio), vem requerer a V. EJtçla,
haja por bem determinar n expedição de edi-
taes do citação, pelo prazo que se dignar
marcar, visto ter o official certificado quo
nio encontrou os referidos citando.*, que ao
?rliam na Europa, cm lugar incerto o não
sabido. Assim, J. E, R. Mcç. São Paulo, 10
de Janeiro do 1!Í.'I3 Pp Felix Peral Rangel;
adv. Nessa petição exarei o despacho do teor
seguinte; "J. Sim, cm termos. Prazo de 00
dins. S. Paulo, 10-1-938 —• A A. Ferrari", —
FetiçSo inicial: "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Dl-
reilo da Vara Civel da Comarca de S Pau
]0 _ Dizem, por sou procurador, D. Mar-
írnrida Zwlfel, dinamarquesa, viuva. Alberto
Bitran. brasilolro; vlüvo, os menores Irnuu.
dtcs Henrique, Elisabclh. Margarida e Ed-
circl Zweifol BHran, todos proprietários, do-
mlclllados na comarca de Santos, represento-
dos es menores por seu pai Alberto Bi-
tnn: l.o) quo no inventario do Honrlnita
Zwelfel, processado nesta comarca, íol des-
cripto o seguinte immovel: "Metade de um
terreno irregular, na antiga Estrada de São
H-rnardo. nctualmente rua Oliveira Lima,
seb números 12 o 44, districto de Santo An-
dré, município de São Bernardo, comarca da
Capital, medindo dito terreno 50 metros do
irente por 150 metros mais ou monos da
ficnle aos fundos, confrontando do um iodo
com JosA Cardoso Leite Granco, e de outro
lado com herdeiros dc BlaglO Glàcopuci, o
fundos oom o córrego do Cemitério e oom
quem dft direito, avaliado por cento e cin-
.-.-¦rnta contos de reis. No mencionado torre-
no ha varias bòmíeltorlos, inclusive uma ra.
b:ica de moveis, dividida em dois barracões,
abandonada ha muito tempo, feita de tijolo
f coberta de tolhas, e com vestígios do do-
mollçao ao íundo. sondo que o barracão Ía2
frente para a rua e o avaliado por vinte con-
tos de reis. Foram assim avaliados o terre-
no e o barracão de frente para a estrada, em
sua totalidade por 170:0005000. o u metade
pertencente ao espolio cm 85:0005000". -- 2.o)
que esse terreno c o barracão foram adqüt-
ridos pólos autores no inventario de Henrl-
oue Zwlfel, pelas transcripções ns. l!IOt o
1906, do Registro de lmmovels da O.a C!r-
e imscrlpsSõ da comarca de S. Paulo, tendo
cabido a D. Margarida Zwolfel uma parlo
ideal de 64:386S2'ia sobre $5:0005000 o nos de-
mais autores, em conjunclo, 20:5035750 sobro
os meamos 85:0001000; — 8,°,) - Quo Hénri-
que Zwelfel; pelas transcripções ns. 100-1 c
rripto om c.ommum com Rodolph Stroiff.
peta. Iranscripção de 5 dc Julho do 189S, sob
n. 20.021, do Registro Geral o de Hypothecas
di l.a Circumscripção desta Comarca; — 4.0)
— que não convém aos requerentes o estado
de imiivisão do immovel retro descriplo, o
por isso querem, de accordo com os artigos
707 e seguintes do Código do Processo Civil
e Commerclal do Estado do São Paulo, pro-
mover a sua divisão; — 5,») que dc accor-
dr, oom a lei, juntam os titulos do seu do-
Diinlo' dão a denominação, situação, limites
do immovel dividendo o a origem da com-

fmunhao (itens l.o, 2,0 o 3,o); declaram quo
rs condoniios são Rodolph Strcifí e sua mu-
lher resli8»».es, no que parece, em Sáo Ber-
nardo; que as benfeitorias cxl3tentos no
ImXnovel são as quo foram mencionadas no
ifm 1.0 sendo COmmum O barracão quo faz
fientp para a estrada de São Bernardo o
svaliado por 20:0005000; que no todo, ava-
liado no inventario de Henrique Zwelfel em
170:0005000, a parte Ideal ou quinhão dos
condôminos Rodolph Streiff e sua mulher
corresponde n 85:OOO5OOO; que os condôminos
B^dolph Streiff e sua mulher sócios da Com-
<*>nhla Streiff São Bernardo, oocupam todo

publico pregão dn S.a praça, leilão, venda o
arrematação a quem maín dor c maior lanço
oferecer acima da avaliação reduzida, os bons
peiiliorados a Seoondo Motla, sua mulher u
Olltros na ação executiva hipotecaria que lhes
movo Eugênio Haninl, a sabor: Um terreno
situado nesta Capital, freguezia da Saude,
bairro de IndlanopQllS, medindo 88 metros
de fronte para a Avenida Jaçnnan, contados
a partir da esqllllla da avonlila Jahaciunrn,
confrontando, do um ludo, com a Clu. Terri-
torial Paulista, mima eslensão de cerca do
I! motl'08 e pólos fundos com os executa-
dos, terreno esse om forma do um triângulo,
com a área dc cento o oitenta metros qun-drados, avaliado por 2:0005000. Ulu terreno
na mesma freguezia da Saude, lolo n. ¦), nom
a área total de 1,480 metros quadrados, mo-
dindo 40 metros do fronte paru a Avenida
Jubaquarn, confinando do ambos os lados
com Seoondo Basilio Mola 1? sua mulher o
pelos fundos com Antônio Barbosa do Macedo,
avaliado por 7:0005000. thn terreno sltuadu
no mesmo bairro da Saudo medindo 70 me
tros para a Avenida Jaçaiuin por 40 motron
dn frente aos fundos ao loiigo da Avenida
Jabnquarn, com 11 qual faz esquina, do for-
mu trapelzoldal o com a área de 1.48!) me-
tros quadrados, sob lote n. um, confinando
alem das citadas avenidas, do um lado, com o
terreno em primeiro logar descrito. Avaliado
por 7:0005000. Total das avaliações. lOlOOOJOOp,
que com o abatimento legal de 20%, It-fio a
esta 3.11 praça pela quantia do l2'!S0O$O0O (do-
ze conlos o oltocentos mil réis), SI ainda
desta voz não houver llcltante que cubra o
preço da avaliação reduzida, após decorrer
o tompo legal, serão os bens acima descri-
tos vendidos em franco leilão, desprezada a
avaliação o seus rebates, Os terrenos são 11-
gados entre ai, formando um todo que tom
SS metros do frente para a Avenida Jabá-
quara por 40 metros do fundo, conlíontando
cio uni lado com a Avenida Jaçanaii, do outro
com Anlonio Barbosa dc Macedo o pelos fun-
dos com O executado Basilio Seoondo Mola.
Com exceção do terreno descrito em segundo
logar, lote n, 4, sobro O qual existe uma
hipoteca outorgada por Rafael Alblerl e sim
mulher a favor do Paulo Gentile, oa outros
dois estão livres e desembaraçados de quaes-
quer ônus reais, a não ser a hipoteca oxe-
quenda, tudo acordo oom certidão fornecida
polo oficial Interino do Registro Geral è de
Hipotecas da l.a olrcunsoriçuo da comarca
da Capital, junta aos autos. Conforme cer-
tiiião do oficial do Justiça, houve notificação
do 2.° credor acima referido, o, pura que ulu-
gucui alegue ignorância e chegue ao conheci-
monto de todos, mandei expedir o presonto
que será aflxad) 110 local do costume o publi-
cado pela Imprensa na forma da loi. São
Paulo, 23 dc Janeiro de 1033. Eu, Anlonio
Carlos da Cunha Canto, escrivão, subscrevi.
(a.) AloidoB do Almeida Forrarl,

25-2S-4

EN IWifiHGIuUufi
Vendem-se 3 industrias de fa-

cil fabricação e aceitação no co-
mercio, ensinando-se o modo de
fabricá-las. Também aceita-se
sócio com pequeno capital, para
maior desenvolvimento. Cartas,
por favor, a Tertiüiano Braga,
rua Carlos de Campos, 34, ca-
pitai.

O homem bom trajado esta. sonipro a
altura das occaslõc». Trajar bem, porém,
nao 6 gastar rios do dlnüclro, nom aocu-
mular extravagância *ot»e extravagância.
E' combinar a côr o o padrão do um to-
cido com o próprio typo, nnma roupa do
corto sóbrio, niaB elegante.

Vlr-lto a
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I PAGAM SEUS SEGUROS NA Em
I RUA SÃO BENTO N. 25 - SOB.

OIPANHIA PAUL
FUNDADA EM 1906 |

Capital realizado

Rs. 3.000:000$000
Deposito no Thesouro Federal

Rs. 400:000$GOO
Reservas

Rs. 5.000:000$000 I

^^^_^jzrAIA JA QI Cf

E0A 15

o Immovel com essa sociedade. Pedem us c
taooes do Rodolph Streiff e sua mulher, por
mondado, para virem A primeira audiência
ordinária deste Juízo c nela assistirem a
accuaaçao das citações, a propositura da ac-
rAo o nssignnção do prazo da lei para con-
tostação, penas de revelia o lançamento. Po.
dom lambem, e como ha menores inleros-
sndos, a cilvição da Curadoria de Menores.
K"3les termos, d. o a., valendo, para cftei-
tos da taxa judiciaria 170:000$00l) e prose-
coindo-sc de accordo oom os artigos 708, G8„
e r>36 do Código do Processo citado, protes-
i uido os autores por juntadas de documen.
io« Inquirição de teslcnninhas. cartas de
terra n do'fi5rn, exame*, vistorias, arbitra-
mentos, depoimentos pessoaes, elo. Custas
pelos promovidos. E. R. M. São Paulo, 11
tf Janeiro dc 1033 P.p. Felix Peral Rangel,
nrhogado. Distribuição: Vara 2.» — Officio
4 o — Contador 2.o ¦- Depositário 2.0 — oao
Paulo, 11 de 1 de 1933. .Toaklm T. de Barros.
- Despacho: A. Sim, S. Paulo, 1M-!).U A.
A. Ferrari". — Em virtude do exposto o
expedido o presente edital com o prazo (io
GO dins pelo qual ficam citados Rodolpho
Streiff e sua mulher que so acham cm logar
incerto e nao sabido, conformo se verifico
riu certidão lavrada pelo Official do Justiça
encarregado da diligencia, para comparece-
rem á primeira audiência ordinária deste
Juizo que se seguir á expiração do referido
prnio contado da primeira publicação dcstfi
no "Diário Offlcial" (Jornal do Estado) des-
tr Estado, afim do assistirem a aceusação
dns citações, ã propositura da compelenln
;i"So e asslgnação do prazo da lei para
contestação, ficando desde logo citados para
lidos OB demais actos e termos da acção, ato
final, sob as penn3 da lei. As audiências or-
dlnariaa deste Juizo realizam-se as segundas
feiras, ás trezo horas, na sala a ellas doa-
tlnarta, no Palácio da Justiça, ft rua Onzo
iie Agosto, 43, nesta Capital, e quando rc-
cair em dia feriado, on legalmente impedido
são dadas no primeiro dia utll Immedlnto, no
mesmo local, porem, ás Ml|2 horas. O pre-
tente será affixado no logar publico do cos-
tume, no Palácio da Justiça o publicado pela
Imprensa, na forma da lei. São Paulo, 23 de
Janeiro do 1933. Eu, Oswaldo M. Cc-sar, es-
nevente juramentada, o dnotylographel. f>
eu. Aurellaho da Silva Arruda, escrivão, o
subscrevo, (a) -- Alcides do Almeida Forrarl.

25-11

TERCEIRA PRAÇA E LEILÃO
3.0 Oficio Clvol

O dr. Alcides dc Almeida Ferrari, Juiz dn
Direito da 2.a Vara Clvol o Comercial da
Comarca do Estado do São, Paulo.
Faço sabor aos que o presente edital vi-

rem, ou dele conhecimento tiverem que no
dia i de. Fevereiro do corrente ano, as 11 a
V2 horas, em a porta principal do ralado
da Justiça, A rua 11 de Agosto 43, nesta
Capital, o porteiro dos auditórios Otávio

Passos ou quem sua« vezes fizer, trará a

TERCEIRA. PRAÇA E LEII.^0
O dr. Vicente Sablno Júnior. Juiz dc Direito

substituto, em exercício na 6.a Vara Cível
o Commorclal ilcsta comarca da Capital do
Estado dc S. Paulo.
Faz saber aos que o presente edital virem

ou delle tiverem sciencia, que o porteiro dos
auditórios Octavlo Passos, ou quem suas ve-
zes fizer, trará a publico pregão de vendi)
e arrematação, a quem mais der c maior
lance offerecer, acima da avaliação, do rtfis
12:000$C(K), om terceira praça, com o abati-
monto legal de 20%, no dia 7 do fevereiro
p.f., ás 11 1|2 horas, á porta do Palácio da
Justiça, R. .11 de Agosto. 43. o Immovel abai-
xo cieseripto, penhorado a José tia Costa Ju-
nior, sua mulher o outro, no executivo hypo-
thecarlo que lhes movem o dr. Aureliüho da]
Silva Arruda o s/mulher, a sabor: "Uma tia-.
sa com 8 commodos, coberta de tolhas, cons* 1
truida de tijolos, e o respectivo terreno, nic-
dindo 12 mis. c 3(i cms. do frente, per liD i
mts. e 26 cm», do lado esquerdo, 40 mts. do!
lado direito o 12 mts o 3(i cms. do fundes, i
encerrando a área do 389 mts. o 82 cms. qua-
drados, e dividindo pelos lados o fundos com
terrenos dc João Coelho de Castro, ou de
seus suecessores; Immovel esse situado no
districto e freguezia do Osasco, desta cornar-
ca, á Av. João Bnptista, 59, antiga João Uri-
cola, no loto n. 4, da quadra n. I, Immo-
vel esse avaliado pela quantia do 12:000*000 í
o. que com o abatimento legal acima referido, ;
vai a esta S.a praça pela Importância de rs
9:0005000. SI, ainda dessa vez não houver li-
citante que cubra o preço por que vai r
immovel a estu 3.a praça, será o mesmo cm ;
seguida ri praça e decorrido o prazo lega!
de mola hora, suhmettldo n franco leilão,
afim de ser arrematado por quem mais dor,
desprosãdOB a avaliação o seus rebates. Sobre
o referido immovel não pesa qualquer outro
ônus, além da hypotheca oxequenda, confor-
me a certidão fornecida pelo Official do Ho- I
gistro Geral da Ca Circumscripção Hypolho- jcaria desta Capital, junta aos respectivos'
autos. K para que chegue ao conhecimento
do todos, mandou expedir este edital, quo
sorá affixado e publicado na forma da ici.
K. Paulo, 24 de Janeiro de 1933. Eu. Paulo
F. de Campos Ralles, escrivão, o subscrevi,
(a) Vioonfo Sablno Júnior.

25-30-7
EDITAL DE TERCEIRA PRAÇA E LHIJjAO
O doutor Theqdomlro de Toledo Plza, Juuí

dç Direito dá Quinta Vara Civel. Commer-
ciai ô dos Feitos da Fazenda desta Comarca

da Capital do Estado de S. Paulo.
Faz sabor a todos quantos o presente edi-

tal virem, ou o seu conhecimento interessar
possa, quo o porteiro dos auditórios Octavlo
Passos, mi quem legalmente suas vezes fi-
zer, trará a publico pregão de venda o urre-
mutação, em terceira praça, a quem mais der
o maior lance offerecer acima da respectiva
nvnllação, no dia 4 de fevereiro dc 1933, as
15 horas, em a porta do edifício do Palácio
da Justiça, á rua 11 de Agosto, 13, dostü
capital, o immovel abaixo descripto, penhora-
do a Alíredo Godlnho Mendes Sobrinho, no
executivo hypothoearlo quo lhe movem Bias
Bastos da Silvu e sua mulher, a saber; "um
terreno situado á praça José Roberto, esqui-
na da rua Rodolpho Miranda, medindo 6,80
mts. para a praça Josó Roberto e 21,50 mts
para íi rua Rodolpho Miranda. Confronta: de
nm lado e pelos fundos com o executado, a jde outro, com a rua Rodolpho Miranda. O
dito terreno íoi avaliado pela quantia do rs. I
12:0008000 e vai a esta terceira praça, feito ]a dedução logal de vinte por conto, pelo
quantia de 9:600$000. E so ainda desla vea
nüo encontrar lançador, será vendido a quem
mais der, ou maior lance offerecor, despre-
sada a avaliação e seus rebates. Da certidão
passada pelo Offlcial do Registro Geral e do
llypothecas da segunda circumscripção, su
verifica que sobre o dito immovol não pesa
outra hypotheca senão a exequenda. E para
que chegue ao conhecimento de todos os in-
teressados e ninguém possa allegar ignoram
cia, mandei expedir o presente edital, quo
será affixado no local do costumo e publica-
do pela imprensa, na forma da Dei. São Pau-
lo. 23 dc janeiro dc 1933. Eu, Canuto de Oll-
velra, escrivão, o subscrevi. O Juiz do Dl-
rei to, (a) Theoflomlro de Toledo Plza."

25-27-4

TOANGIS60 Lürnepe
DE NOVEMBRO, 53 - soljroloja

PHONE 2--0DG1
o vora «uo não oucontra, dilficuldadea
UMtt so vcatlr o melhor poasivol, por pre-
co3 rclativarueuto módicos.

I Dr. N. DE
DIRECTÒRES |

BURROS - Dr, A. VERIÂNO PEREIRA - Dr. IGARDOZO DE ALMEIDA j

REPRESENTAÇÕES
- DE -

PRODUCTOS PHARMACEUTIGOS
ORLANDO SOARES DE CARVALHO, OS-
talwleclào na Capital Fadoral com escrl-
ptorlo do roprosentucfléa o conta*prppna
do especialidades pliarniaceuticas. man-
tendo agonies om lodo o paiz 0 sondo
ar.lualmentO o representante da S. A. Va-
nadioi o <lc vários laboratórios, acoelta a

representação do quaesquor produetos
desse ramo..

RUA AND RADAS, 72 - End. Tel. "OR-

SOALHO" • Tel. 4.0403 — Rio de Janeiro
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DRS.
GÜMERCINDO S, DE CARVALHO

ANNIBAL Hl MONTEIRO
_ E —

SEBASTIÃO A, CAMARGO
CIRURGIÕES-DENTISTAS

Especialistas em Dentaduras
Anatômicas, Moléstias da

Bocca, e Pontes
PRAÇA DA SE' N. 14 — 4.0 andar —
salas 10 e 11 — Telof. 2-2330 — 5. PAULO

-
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vendo
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I I
Y.
Branam

A MAIS BARATEIRA EM S, PAUIO
Antes de fazerem suas compras, visitem esta casa. onde encontrarão um RTan-

de e variado sortimento em moveis finos e médios, om todos oa estylos.
Ternos ostotados em couro, pnnno-couro. velludo e golmllns. Tapeçarias, col-

ohoarlHa e moveis de vime. Anncxo um grande deposito e agwicla dos atamodos
Moveis e Camas Patcnts.

Não deixem de fazer uma visita a esta casa, pnra terem vantagens em suas
compras.

VENDAS A DINHEIRO. ID FACILITA-SE) OS PAGAMENTOS.
Tenho o prazer dí communlcar a todos oa srs. funcionários da Estrada do

Ferro Sorocabana, que esta casa 6 fornecedora dn Cooperativa da mesma, com amor-
tlüacOes do nnKanvsnto.

RUA JOSÉ' PAULINO N.° 65
Tdephone 5-339% — SÃO PAULO
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compra e
pelos melhores preços

[Áumcaquedesinfedàfà.
//f/ws em estufa eletírica

l PROFISSIONA
ADVOGADOS DENTISTAS
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aada. <ífè/-ruj elegante
'rada, üaUlrsxvr chie
cada. Cano, mod&rna.

y-d na,
fllfcsiatariaj

Mudou-se paraa Rua Benjamim
Constnnt n. 25

Tel.: 2-6976

SOB O REGIMÉN KKUERAL
PKAÇA DA SE', 53 - l.a SOBEEIOJA - (PALACETE SANTA HELElíA)

MATRÍCULAS ABERTAS, inscrípcão o preparo para pa exames da admissilo ao eurao

propedêutico, do dia 9 do Janeiro cm diante. - EXAMES DB AJ3M1B9AO: R^^m-rx
ua scunda quinzena de Fevereiro próximo. Cursos diurnos c nocturnoa para cancima-
toVdi" m oYóroYxo J CONTADORES B CUARDA-LIVROS PRÁTICOSMjíWWT.
do.com o doer, 20:168, de S0 de Junho dc 11181. Acceltam-BO InsorlpçBea até Março futuro.

PACÜXDADE DE COMKEKCIO "D. PEDKO n"
(Filial do Braz)

Avenida Rangel Pestana. 331-A (a 100 metros da Eslaçio <lo Norte) - O melhor ensino
pelo menor preço. Não so cobram taxas do matricula nem dc fiscalização.

CURSOS: de admissão ao Propedêutico - Propedêutico - de Perito-Contador - dac.ty-
lograplio correspondente - preparatórios om geral.

CURSOS DIURNOS B NOCTURNOS pata candidatos de um e outro sexo. " MA"
TRICULAS abertas do [1 de Janeiro em diante. Abertura das aulas o 16 dç janeiro, -

Professores competentes e. idôneos. Pecam informações e proapoctos
na Secretaria a qualquer hora.

MATTA CARDIM e WANDO CARDIM
Advogados

R. Wenccnlau Braz, '22 - n." andar, sala 8

Advogado
DR. JAIR DE AZEVEDO RIBEIRO

RUA DE SAO BENTO, 17

Drs. PAULO LAURO e
DERVILLE ALLEGRETTI
Advogados

R. Wenceslau Braz, 22 — 4.o andar

DR. OTTONIO DE V. CAMARGO
Advogado

R. Wenceslau Braz, 22 . l.o andar . gala fi

DR. JOSÉ' DEL PICCHIA FILHO
Advogado

R. Quintino Bocayuvn, M — 3." andar
— Phono 2-2235

MÉDICOS

Dr. A. Moacyr Reimão
MOLÉSTIAS INTERNAS

Cons.: R. Senjamln Constant, 29
(Das 4 ô>. 6) • Fono 2-0287

Res.: R. Humberto 1.°. 17 • Fone 7-371-1
tMmmWÊiMÊBmmamuaummWÊWP
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Vicente Orlando Minieri
Clrurgliio-Dontlsta — Esp. tratamento de
crianças — R. 8. Bento, 70 - Tílef. 2-2037

PROF. NEVIO BARBOSA
— Dentista —

Das 9 áa 10 horas
Rua Libero Badaró, 55 - Telof. 2-1331

PROF. SOHMIDT JÚNIOR
Clrurglâo-dentlsta — Esp. em pontes lixas

c nmovlvels — Quintino Bocaiúva, 35

SEVERIANO DE AZEVEDO
Dentista

Transferiu o seu consultório para o Largo
da Misericórdia, 6 . 2.0 and. - Tel, 2-"0099

BORGES GOMYDE
Cirurgldo-dentlstn - Moléstias da bocca

Pata Victorino Carmillo n." 43

i$S&W£SZimS28ifflÊÊAWtWBkWK

JORNAL B© ESTàB@ e CORREIO
DE S. PAULO chamar Emílio

aaasigtBJtvaiaBggiarasgEa^^

E Tratamento da Dlenorrhagla agu- jjj
5 da ou crônica e das auns compli- 5
E cações. Cancros venereos. Sifills g

1 DR. MODESTO PINDTTI i
= R. BBNJAMTN CONSTANT, 13 =

TEL. 2-6013 =

§ L>as ü ás 11 e das 13 ás 18 E
"iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHniiiniiiii»7

Dr. GELSON P. C. DE OLIVEIRA
Cirurgiao-Dsntlsta

Rua Santa Theroza, 2 — 2.0 andar — sa-
Ias 206 e 207

CARLOS DIAS e DECIO CARLOS DIAS
Dentistas

Alm. Barão de Limeira, 88 • Tolet. 5-S873

DRS.
Montagna JúniorAldo Ferri e

DENTISTAS
— Moléstias da hoeca o seus annexos —
Rua Boa Vista, 18 — 3.0 andar - sula 24

EXCELLENTE mnMim oo «siii

CLINICA GERAL - (5SPEC. CORAÇÃO
- AOHTA

B. LIBERO BADARÓ'. 6 - Tel. 4-U77

DIVERSOS
COBBANÇAS, NATUEALISA06ES, ETO.
p F. NEVES trata com rapidez e a pre-

módicos — Rua Xavier de Toledo, 8-A
6.0 andar — Sala 2ÇOS !

A. BR.ESSEB MONTEIRO
Especalista em dentaduras anatômicas o
pontes — Rua Libero Badaró, 42 - 3.n

andar — Fone 2-3687

R. BARNSLEY PESSOA
- OBNTISTA -

Dentaduras de Hercoiite e de AcoHte
CnrOas de porcelana

Palacete Rolim - praça oa SE', Í-E
l.o nnrtiu

BOHN GAIA
CIRURGIÃO DENTISTA

Rua Libero Badaró, 55 - Phone 2-1391

INGLEZ! QUER FALAR I
COM PERFEIÇÃO! CIRCULAR GRÁTIS

Rua Libero Badaró, 40 - Sala 16

H. OLIVEIRA GODIMO
RÜA LIBERO BADARÓ', 10

S.o, sala vi;
2.as, 4,as e 6,as.felras, das 10 ás 18 hs.
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Tratamento complotamsnto sem dór. Especialista em pontes, dentaduras o elaritl- =

cação de dentes. Consultas diariamente, das 8 6fi 11 lia e dns 13 ás 18 horas. =

Consultas noturnas As ü.aa, 4.as e B.as-fclras, das 'iQ as 3a Horas. gj

CONSULTÓRIO: PRÉDIO MARTINELLI - 13." ANDAR - FONE 2-6053 S
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RAUL
3HEGARA' HOJE E VAI SER FESTIVAMENTE RE-

CEDIDO POR TODA A CIDADE
íHB' hojo, «nalmenle, que, as 18,26 homa,

chegará a esta capital o primeiro ator cl-
nomtitogrnfico brasileiro, Rnul Koullen.
Ao que tudo faz prever, a recepção que
se está preparando ao esforçado ator vai
dar perfeita Idéa da admiração e da sim-
patia de que gosa em nonso meio.

Hoje — A's 18 horas e 25 minutos, de*-
embarque na Estação do Norte. A'n 21
horas, Roullca assistira, no Municipal, ao
concerto sinfônico marcado para essu
hora. A's 21 horas, os artistas do Teatro
Santana levanto á cena nm ato variado
em homenagem a oaéu colega,

jP% B

Propriedade do Empr. CORREIO DE S. PAULO Ltda. Diretor-gerente — Álvaro Viana

OPRIMEIKO ATOR CINEMATOGRÁFICO BRASILEIRO'. R0UL1EN

A comissão de recepção lem encontrada
a mais franca acolhida em vários meios
associativos do^ta capitai contando, des-
de já. rom a adesão uoe festejos do Cluba
Comercial, da Associação dos Emprega-
dos no Comercio, du A. Paulista de Es-
portes Atléticos, da Associação FurtUfuie-
nn de Esportes, da ASijociução dos Em-
pregados em Bancos do Eatado de SÊo
Paulo, da Asooiação dos Funcionário.-
Públicos de São Paulo, dos clubes Ripe-
ria, Tietê e Atlelica, As empresas teu-
trais e as companhias que estão tralm-
lhando, atualmente, nos teatros Santana,
Recreio, Colombo e Lapa, enviuvam sua
adesão á comissão de festas, devendo com-
parecer, incorporadas, ao desembarque do
seu brilhante colega. Durante o trajeto
do cortejo far-se-ão ouvir, em diversos
ponios, ns bandas da Guarda Civil, "Car-
los Gomes", "Glüseppe Vrdi", "Fieramos-
ca" e Lira da Moóca",

Tomará parto no cortejo o Molo Clube
Bandeirante e a Associação Paulista de
Ciclismo". Para organização dos trnba-
lhoa a diretoria d0 "Bandeirante", |>oi
nosío intermédio, pede o comparealmonli*
de todos os seus coredoi-es hoje, áfl 17 ho-
ras, na sede daquele clube.

Desfalque de mais de li mil contos
no Tesouro

BIO, 25 (UTB) - Como uma vertia*
deira bomba explodiu no Tesouro on-
tem tuna nova: o desfalque dado pelo
ex-tesoureiro Adolfo Ferreira dos Sun-
los se eleva á soma superior a 3 mil
contos.

Não sc filiava pelos corredores da
diretoria da contabilidade senão dessa
coisa formidável. Pois não houve uma
comissão de funcionários do Tesouro
constituída, aliás, de empregados subi-
(lâmcniè competentes íjiic apurou aque-
le desfalque na quantia de mil e poucos
coutos?

Só agora a sub-eòntadoria seccional
da Contabilidade entrou a examinar os
contratos das contas correntes das ope-
rações do Banco dõ Brasil com o Te-
sourp, extratos aqueles remetidos pelo
mesmo Banco ao Ministério <Ja Fazenda.

Daquele exame a sub-contadoria che-
gou á conclusão de haver o ex-tesdu-
reiro Adolfo Ferreira dos Sanlos, mui-
lido cheques conlra ò Uancu do Brasil

na imporlãncia de 1.900 contos, não sc
tendo feito debitar no respectivo cal-
xá. no entanto, aquelii qutinlia.

A comissão que procedeu ao balanço
nn Tesouraria linha por missão verlfi-
car e contar os valores existentes em
cofre, eonfi-onlando-os coiu os saldos
do Caixa que Um foram fornecidos pc-
lo escrivão dn secretaria, lo. escritura-
rio Alfredo Santos. Este por sua vez
tinha que fornecer o saldo acusado no
Caixa cujas escrituração fazia.

O cx-iesoureiro, porém, sacando
aquela quantia do Banco parece quonão deu conhecimento do saque au es-
crivão.

Nos corredores se exlranhava não 11-
vesse a sub-conladoria seccional feito
aquele exame ha mais tempo, Háyiai
lambem quem estranhasse que ú comis-
são de balanço se tivesse dado a in-
cumbeneia apenas de balanciar os valo-
res em cofres, quando sc lhe devia
atribuir a missão de examinai' a escrita
da tesouraria, jogando com todos os do-
cumentòs da Receita e Despesa, inclir
sive os extratos dá Conla Corrente do
Banco do Brasil com o Tesouro.

A' ultima hora o diretor da coníàbi-
lidade procurou o sr. Rubens Rosa, se-
crelãrio do ministro da Fazenda, para
confereneiar sobre o assunto.

Amanhã •— 11 horas, "cock-tail" oferé-
c-ltto pela "Fox-Fllm" a Imprensa o exibi-
dores de fitas nesta capital, em homena-
gem ao novo "astro". A'.s 10 horas, ex-
cursão a São Bernardo, em visita as ofi-
cinas da General Motors. A's 21,30 hora*?,
gfrdndè espetáculo na Sala Vermelha do
Odeon; Raul Roullen fará uma palestro
intitulada "A voz de Holiywood" e cnnla.
lá variaa canções.

IDiii 27 —' A's 14 heras: recepção no
"stánd" do Mate Leão, lio Parque da
Agun Branca. A's 17 ho'íis: café ofereci-
do pelos proprietários da Confeitaria Se-
letu. 21 horas: Irradiação simultânea or-
ganizadfl pela "PRAO". pela sua rede"verile-amarelo". A's 21,30 horas: parti-
da de hóquei no Republica Patinação, nu
qual se defrontarão as quadros do "Dra-
gão" e do "Café".

Dia 28 — li horas: passeios. 22 horas:
baile oferecido a Roulien pelos artistas
teatrais.

Dia 29 — lfi horas: parada náutica, or-
ganhada pelos clubes Esperia, Tietê d
Atlética, com o concurso de outras asso-
clações.

Dia 30 — A' noite — Compareclmento
aos teatros Recreio « Colombo.

mãísIm' amoIamo norte
0 EB 1 segue para integrar a ii-

visão de bombardeio
Rlü, 25 (UTB) — Caso as condições do

tempo sejam favorarels, partirá, hoje para
Vitoria o avião "Faiey" e EB-2, da Avia-
cjão Naval, que vai integrar a 4.a divisão
du bombardeio da forfja aérea, que se
destina o aExtrómo Norte dá Republica,
onde operará com as forças brasileiras
Incumbidas de zelar peja nossa néütrall-
dade e pela inviolabilidade Uo território
nacional em face do incidente entre a
Çoolmbia e o Peru,

Esse aparelho será pilotado pelo l.o te-
nente aviador Paulo Tavares Dumont e
substituirá o seu similar WCB-õ, que ee
inutilizou quando ariiêris&và na capital
esplrltosantense, 8

Os destroços do avião sinistrado foram
embarcados ontem em Vitoria, a bordo
do vapor "Araraquara" que chegara hoej
a esta capital. No mesmo paquete em-
bárcârám o capltâoUeifénlé aviador Car-
loa Huet de Oliveira Sampaio e o 2.o té-
nente Otaclo Manuel Afonso, que guar-
heclam o I-EB-s.

A 4,a Divisão Aérea prosseguirá sua
viagem logo que chegue a Vitoria 0 "I-
EB-2"..

tf
Segundo noticias recebidas pelas nossas

autoridades navais, a Ia Divisão Naval,
que demanda o porto d» Belém do aPrá,
devia ter fundeado ontem cm São Luiz
do Marnnhã. Entretanto, até ns ultimas
horas da noite, o Ministério da Marinha
não havia recebido qualquer comunicação
a respeito.

SERA' INAUGURADO HOJE~0
MERCADO NOVO MUNICIPAL

A" cerimonia que se realizará ás
14,30 horas comparecerão as
altas autoridades do Estado
Afinal será inaugurado hoje o Mer-

cado novo do Parque Pedro II, de ba
mujtò na espétátiyá de Iodos os que
avistavam a bela construção, projeto
do arquiteto Ramos de Azevedo.

SUCURSAIS ' .
No RIO DB JANEIRO i — Ay. lllo
Brunco, 91 - 7,°, sala 1). - Tel,.3-4890
Diretor; Rnfnel do Holanda
Em SANTOS: — Rim Joflo Pessoa, 27
Diretor: llnmlro Olheiros

SjyPàulo - Quarta-feira, ass de Janeiro de 1933
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Não fossem os exagerados impostos
as pequenas moagens espalhar-se-
iam pela cidade inteira fazendo todo

mundo beber café, inebriado pelo
seu aroma

RIO, 25 (UTJI) — E* do "Correio da
Manbã" o seguinte tópico sob o titulo"As pequenas moàgens":"Gértamònie o Jeitor já adivinhou e
completou mentalmente o lilulo deste
comentário, 

"As 
pequenos moagèhs de

café". Seria esse, sem duvida, o melhor
processo de propaganda para íntensi-
ficar o consumo ilo café dentro tio país.
Em nenhum oulfo lugar, como nos rs-
íabclècimonlos de pequena mqagcnrpo-
dera o consumidor ser satisfatoriamente
seryido; E' que ele verifica o caie quevai beber, seiite bem o aroma do pro-diilo-assistiiido á sua moageni, leynncló-
o para casa, afim de apreciai o seu pa-ladar.

De mais a mais, o café moido a visto
do freguês será melhor do que foi
moido ha dias. As pequenas moagcjis
oferecem, porhmlo, varias vantagens c
constituiriam uni excelente veículo de
propaganda. E porque não existem? Em
conseqüência do peso dos impostos. Um
desses modestos moinhos pagam do im-
poslo nn terra do café OOOfOOO por mio,
com a obrigação de possuir uma çsçrl-Ia especial, além de outros ônus de-
correntes da fiscalização sanitária.

Assim, não é possível...".

Os universitários brasileiros se
reunirão numa grande confede-

ração Universitária
listamos informados de que os uni-

versitário- brasileiros, por iniciativa
tle seus órgãos aqui, da medicina, di-
reito e engenharia, pretende-n pronto-
ver a realizarão de um Grande Con-
gre.sso Universitário em S. Paulo, para
organização da Confederação Brasilél-
ra dos ^Universitários, organizarão quese ramificará por lodo o pnís.

ASSINATURAS
Ano: 40SOOÜ
AGENTES EM

Sornostre.- ?',"r,nnTODO O ESTADOEnclcr-ço Tclegrafico CORSPAüt nCnlxa Postal 2719 
J

Telefono 2-2<m

0 PONTO FACULTATIVO
HOJE

DE

Em comemoração ao aniversário da
fundação de São Paulo, o exmo. sr. ge-neral Vrildomiro Castilho de Linm «lo-
clarou ser de ponto facultativo o dia
de litijc nas repartições publicas esla-
duais c municipais'!

süicidou-se/atirandõ-se
do quarto andar de um

PRÉDIO
Aurora Vives, de 'l'i anos de idade,

.solteira, residente á rua Timbiras, 71,
pela manhã de boje procurou o aparla-
mento do seu amante, á rua Xavier de
Toledo n. Hi, situado no pavimento
quarto desse prédio.

Km ali chegando, por um motivo
qualquer a moça e seu amante desnvie-
rani-se.

Aurora Vives lançou mão de um ges-
Io extremo: correu á janela que dá
para a rua, dali prccipitanclo-sc à cal-
cada.

Com o violento choque, a tresloúcadn
moça sofreu f ral ura do craneo, fiean-
do a massa encefaliea á mostra.

A morte foi instantânea.

Mi Ml DECORRENDO AS OBRAS DO P1I DE IBIP!
ENCONTRA FEITO 0 ARMAMENTO DA PARTE COMPREEN-

A RUA MANUEL DA NOBREGA, AUTO-ESTRADA
E RUA ABÍLIO SOARES

me noticiámos, vão ádiahtadoí?
do parque (|(; Ihirapuera, queuni eslá construindo; num ex-•reno de sua propriedade, no
iv. Brigadeiro Luiz Anlonio.
de um melhoramento muito

nor, serão para ali encaminhados, sen-
do que o excesso de águas irá desem-
bocar no rio Pinheiros, (pie passa pro-
ximo, por meio da canalização. Esses
lagos terão capacidade para a pratica
dos esportes de remo e natação, lia-
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UMA. PLANTA QERAL DO PARQUE

necessário e que, realizado, dará á nos-
sa capital um dos seus mais belos lo-
gradouros.

Ontem estivemos ali em yisila ás
obras. Quando chegámos, as turmas de
operários trabalhavam ativamente na
terraplanagem do terreno e na aberlu-
ra de ruas. As enxadas, manejadas pe-
los trabalhadores, afundavam-se na ler-
ra I mm ida, removendo-a para o nivela-
mcnlo necessário. Rm outros pontos,
grupos de operários procediam; já, á
construção dos caulciros a serem plon-
lados. Nessa atividade estão emprega-
dos cerca de eenlo c vinte operários.

O ARRUAMENTO TERMINADO
O que desde logo chamou nossa a leu-

ção foram o.s ariiiainenlos efetuados e
que abrangem já a exlcnsa área com-
preendida enlre a rua Mimttcl da No-
lircga, estrada de concreto e rua Abi-
lio Soares. Ali os trabalhos estão em
vias de terminar. Falia apenas umas
pontes provisórias de madeira para
que o trafego se possa fazer por essas
ruas.

Fomos informados, enlão, de (pie ler-
minadas essas obras, serão atacados os
lagos artificiais para cuja formação sc-
rão aproveitadas as depressões do ler-
reno. O córrego Gnguássu' e outro me-

verá, tambem, mais um lago e diversos
canais abertos enlre jardins e os bos-
ques do projeto.

A ARBORIZAÇAO DO LOCAL
A' medida que as obras de terraple-

nugem c abertura de ruas forem ler-
minando, começará a arborização. Pa-
ra esse fim impõe-se a adubação. O ler-
reno no local é péssimo, bem como a
maioria do município. Dai a idéia do
dr. Pires do Rio de construir celas pa-
ra a preparação de lixo destinado á
fertilização. K' preciso, por isso, sul-
car primeiro o terreno, adubá-lo e de-
pois proceder á plantação dos bosques
e gramados.

Fsla parte ficará a cargo do dr. Dier-
berger na qualidade de técnico ha cons-
trução de jardins.

Seria, sem duvida, de grande utili-
dade que na arborizarão do parque se
estudassem as espécies existentes no
Horto Florestal que, a esse respeito;
pode fornecer grande numero de arvo-
res indigenas, muitas vezes desconheci-
das, mas te grande efeito ornamental.

Vem a propósito lembrar que o dr.
Vecchi, aiiligo diretor do Horto, rea-
lizou interessante c completo esludo so-
bre as espécies indígenas, mostrando
as vantagens em se preferirem estas,

pela sua beleza, a muitas arvores mieso imporiam de fora e que, geralmcnle, pela mudança de clima, aqui <w
ncrarri, não passando de um csmieleiii
do galhos...

ATITUDE DO NOVO PRESI-
DENTE AMERICANO

Roosevelt estaria disposto a entrai
em entendimentos com os paizes

devedores
WASHINGTON, 20. (UTB.) - rj-,

municam de warm Spring, na Geórgia
onde sc acha o futuro presidente Roo!
sevelt ipie este autorizou o sr. Slinsoti
secretario de Estado, a providenciar
sobre a realização de conferências, sc-
paradas, com cada um dos Eslados rle-
vetlores, que satisfizeram a 15 de de-
zembro ultimo ps seus compromissos
de pagamento das dividas de guerra.
afim de serem discutidas as medidas
capazes de alivial-os, dentro do possi.vel, daquele pesado encargo.

Parece que o presidente Haver, co-
mo o futuro presidente, não pretende
fechar as portas a negociações seme-
Ihantes com os paizes que deixaram
(ic fazer aqueles pagamentos.

Acha-se em Warm Spring o fina».
cisla e economista Bernard Barúçh, de
Nova York, mu dos principais con-
sclheiros do sr. Franklih Roosevelt,
(|iie parece ter sido chamado para dar
opinião sobre a questão das dividas.

¦m

VOLTAVAM DO BAILE DE
MATURA QUANDO SE DEU

0 DESASTRE

Fur

0 álcool e o sono foram a causa
principal -— Encontro com um

bonde parado!
Abel Ribeiro branco, de 22 anos, sol-

leiro, e seu irmão Emidio Ribeiro Bran-
co, de 20 anos de idade, solteiro, o
primeiro farmacêutico e o segundo den-
tlsta, esta manhã, cerca das sete bons,
voltavam para sua casa, á rua Ibilii-
mina, (j, depois oe passar a noite co.memorando a sua colação de grau.

Tomaram um automóvel e um deles
subiu na direção.

Como, porém, estivesse o improvi-
sado chauffeur um tanto alcoolizado,
o automóvel foi dirigido sabe-se lá co-
mo, alé que, numa manobra engraçada,
o veiculo foi dar de encontro n urabonde que se achava parado! O choqup
foi seco.

O resultado foi os dois saírem leve-
mente feridos, e apenas levemente.

Transportados para a Central era
de ver-se os dois gaialos estudantes
de ontem, formados já boje, de "srao-
cking", diante do escrivão, fazendo es-
forços sobre-humanos para dominar o
álcool e esclarecer as autoridades so-bre o-ocorrido, no inquérito aberto.

Por fim, depois de p-estados ás duasvitimas os curativos de que necessita-vant, foram tomadas a termo as sua;
declarações, eheerrando-se o inquérito,

H No momento de eclipse de todas as liber
Realizou-se, honlem, ás 21,30 horas,

no Teatro Municipal, a instalação sole-
ne do Centro Parlamentarista fie São
Faulo, Presidiu á sessão o dr. .Iosé
Custodio Alves de Lima, tomando par-
te da mesa os srs. Maucicio de Medci-
ros, Alonso da Fonseca, Luiz Silveira,
Amaral Glirgel, Rodrigo Soares Sobri-
nbo, e o acadêmico João Riinrque de
Gusmão.

Assistência regulai-, Na sua maioria,
conspicuos cidadãos e senhoras.

Iniciando os trabalhos, o dr. Alves
de Lima dá por aberto a sessão. O dr.
Rodrigo Soares lê as representações,
cartas e telegramas,

Tem n palavra o sr. Alves de Lima.
Lê minucioso trabalho de sinlese de
programa'. Reporta-se a algumas for-
mas de governo. Ao presidencialismo,
parlicularmente, que s. s. condena co-
mo falido, em -lü anos de regime rc-
publieano. "Queremos voltar ao passa-do", diz o sr. Alves de Lima, pugnan-do peto parlamenlarismo, porque o
consideramos uma solução nacional
para o momento que atravessamos.
Aponla os males de que a Republica
padeceu sob o império do sistema do
governo que abraçou. Combate siste-
niaticamentc o protecionismo de sua
política econômica e o "absurdo" dos
impostos interestaduais.

Segue-sc-lhc com a palavra o sr,
Alonso da Fonseca. S. s, lê um discur-
so substancioso. Mas tão baixo, queninguém escutava. Em dado momento,
s. s. suspende a leitura; O presidente le-
vanla-sc e ánhuncia outro orador.

i
o parlamentarismo consistia numa ban-
deira salvadora que acenava o advento de

todas as liberdades"
declarou na sessão de instalação do Centro Parla,
mentarista de S. Paulo o sr. Maurício de Medeiros

O dr. Alonso, sem se perturbar, re-
toma a papelada e aparleia, com a
maior naturalidade:

— Mas eu ainda não acabei...
Risos. Um numero que veiu quebrar

h monotonia da sessão.
S. s. ocupa a atenção do auditório

por mais de IU minutos.
Fala o sr. Cristiano das Neves. Não

vae fazer discurso. Vae ler, apenas,
um trabalho do sr. José Maria dos
Santos, ardoroso parlamentarista. Um
esboço de princípios. I3eni coordena-
do, e elucidai ivo. Um lema velho vo-
ronolizudo e bem adaplado para uma
época de confusão. O parlamenlai-is-
mo não linha falido, como se apregoa-
va com insistência. Vigia cm dezenas
de paises civilizados. Na França. Na
Inglaterra. Na Suissa. Na Holanda.
Na Alemanha. Tinha uma grande vir-
(ude enlre todas as suas grandes vir-
tudes — restabelecer, a moralidade po-
lilica. E isso era fator ponderável
que o devia favorecer, pois a Rcvolu-
ção de M sc dizia com essa grande fi-

nalulade. Até a Rússia veiu ao cartaz!Na transição do zárismò para a demo-ciacia prolelai-ia. Tese bem desenvol-vida, a do sr. José Maria dos Sanlos.
Siiccedcn-o na palavra a sr. RodrigoSoares Sobrinho. Moço. fi porissd sodestacava... Esclareço a égide do par-ameiilai-ismo, dizendo que ele não sefunda num partido polilico, mas cons-Ulue uma forma de governo que favo-rece o desenvolvimento e a legiiím-i

representação de todos os partidos do-liticos. Orador de talento, s. s. exDõocom clareza e se faz compreendido.
Da exposição de prinepios passa acritica do momcnlo histórico da nacio-nahdade. Combate acerbamente lodoextremismo e pondera sobre o que se-na o Brasil se governado pelo regimetle exceção que vigora em dois ou IresEstados do mundo. (Allusão clara einsofismável: ao bolchevisnío russo-ao fascismo italiano; ao socialismo es-

panhol). Fala do Brasil. Da provável
Sm ílSí,surlos revolucionários da1!)22 a 1932. E diz que se fundaram

na oligarquia que o presidencialismo
guindou no poder. Verbera a açãodas correntes revolucionárias que'sequerem impor aos sentimentos do po-vo, Iransformandõ-o numa cobaia deexperiências, impriraihdó-lhe uma ori-entaçao que ele condena. Applausos.Um pouco de vida. Era verdade — oauditório era mesmo regular... A rc
presentação de classes mereceu sua re-
provação, como negação peremptóriade representação popular. Tudo issoo parlamentarismo preconizava pôrnos eixos, rehabililando a representa-
ça onaciorial freiando o mandonis-mo, extinguindo os partidos regionais
que estimulavam o armamentismo es-
tadual.

Tem a palavra Maurício de Medei-ros. Interpreta o surto possível da ide*
parlamentarista, no após essa primeirareunião, pois teria adeptos interessa-dos sinceramente cm propagar-lhe osobjcctivos. E cm dar vida ao significa-do que o regime teria sob a sua' forma,Diz com veemência da tendência domandonismo que se acentuava nos go-vcnios que assentavam na força das ar-mas, cm contraposição da vontade po-pular. h porisso, "no momento daeclipse de todas as liberdades", o par-lamentarismò consistia numa bandeirasalvadora que acenava o advento de
todas as liberdades.

O acadêmico João Buàrquè de Macedo finalizou a reunião lendo uni apeloaos colegas da Faculdade de Direilono sentido da campanha cm prol do
parlamentarismo.

E acabou-se a sessão.

SANTIAGO; 25 (U.T.B.) — NOTICIAS RECEBIDAS DE LA PAZ ANNUNCIAM QUE OS B^JVlÃl^OMANnAnr^^
GENERAL KUNDT, EM PESSOA, DESENCANDEARAM, NESTES ÚLTIMOS DIAS, UMA FORTE OFENSIVAToNTRA mTaba^itKTENDO A INFANTARIA FEITO UM REGULAR AVANÇO, DEPOIS DE PREPARO INTENSO PELA ARTILHARIA PFSADA^SAS MESMAS NOTICIAS, AS PERDAS HAVIAM SIDO ENORMES PARA AMBAS AS PARTES.. 
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