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No momento, o panorama politico está rheio de aspétos interes-
santos, E' uma estupenda visão cal.cidoscópicá, cujos coloridos variam
a cada instante, para guudio das galerias que se conlentam em apre-
ciar. Haja vista ao que sucede no seio da comissão elaboradüra do pro-
jelo de Constituição.. Querem detalhes mais curiosos? Ali se ferem,
quasi Iodos os dias, verdadeiros torneios de incoerências. Brinca-se
com os vocábulos como se cies tivessem perdido a sua significação.
Trata-se dc somar quantidades heterogêneas e dc promover o encontro
das linhas paralelas antes do infinito, li nos intervalos das partidas
do perigoso esporte, envereda-sc pelo caminho das afirmativas alar-
man tes. A (.'.omissão é uma especie dc cartola dc mágico da qual tudo
pode sair: rolos dc filas, coelhos vivos, pássaros exolicos, água e vi-
nho. No passo em que vão as coisas, acabará saindo um elefante.,
Dir-sc-ia que o famoso "espirito revolucionário" escolheu para seu "ter-
relro pemba" a sala austera da Biblioteca do llaniarati, depois de ter
aderido á "macumba" lá do morro da Favela I

Fora do conclavc que o sr. Aíranio de Melo Franco preside, não
é menor a trapalhada das ideas c ideologias. Ura todo canto brota
um partido, (iente muila querendo salvar o Brasil numa época em
que os estadistas procuram salvar o inundo, cm Londres. Paris e iNo-va York, sem que lhes apureoa a fórmula salvadora,.. Cada qual seempenha em demonstrar o quanto ó fecunda, em matéria dc confusio-
nisirio, a capacidade creadora da nossa gente, Grupos que sonha-
ram com a partilha das boas posições, procuram articulação com asformações partidárias dus grandes listados, em flagrante contradição
com ns suas proclamadas "diretivas", Em outro setor, honrados comer-
dantes desta praça, com o sr. Valandru íi frente, ensaiam atrair as mas-
sas para as rançosus fileiras do Partido ücunomista, esquecidos de que as
massas espoliadas só querem saber quem é que põe água no leile e asexplora nas fabricas, nas usinas e nós campos, lí enquanto a confusão se
generaliza reagem as "direitas". Pi-oeede-se á contra-revolução dentroda Revolução. Assistimos ás reconciliações invcrosinieis. A exem-
pio do sucedido no episódio bíblico do dilúvio, unem-se as feras
em vista das águas montantes — no caso, a caudal do voto. Esla,\cm de São Paulo, apercebem-se todos. Dai as desorientações c ofirme propósito da corrente autoritária em contrariar a' opinião
publica. Este aspélo é bastante elucidativo. No seio da Comis-são dus notáveis, incumbidos do preparo do projeto constitucional,
já houve quem declarasse que a liberdade, era uma questão secunda-ria... Essa declaração encerra uma advertência cm meio á con-Fusão generalizada, Alas nem por isso percamos a confiança cm diasrnelhotes. A Revolução Brasileira lem que chegar aõs seus claros des-tinos. Ela entrará pela estrada real da democracia, guiada pela forca in-coersivel da opinião. E o Brasil vencerá, conquistando o lugar qtíe, defato, lhe compete á luz do sol. lista a perspeliva que já se divisadentro do cerrado nevoeiro do presente,
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Foi solene a cerimonia de p©sse do interventor federal
em & Paulo, general Valdomiro Lima

-Homens civilizados que sentem no espirito e que imprimem aos atos © sentido da ordem, podem atras.Ia e honra Ja. S. Paulo atrai e honra a ordem. S. PatiSo convida as lutas do hraço e da inteligência.S, Paulo exclue os inertes e os fracassados." — diz o novo interventor, 110 discurso em que traça a Ms.

COS & COMENTÁRIOS
Mais um escândalo sobre a pro-

paganda do café no exterior
A ruidosa questão da propaganda do

café brasileiro no exterior lem dado
muito eme falar e ainda continuará, tal
o numero indefinido dos negócios fei-
los e outros quasi em execução, quer
pelo Conselho Nacional do Café, quer
pelo «Instituto dc S. Paulo.

Surge. agor3, com grande escândalo,
o caso da propaganda nos Estados
Unidos, em que eslá seriamente envol-
vido o sr. Sebastião Sampaio, cônsul
do Brasil em Nova York. A propósito,
o matutino carioca "A Nação" publica
um tópico que finaliza com os seguintes
lermos:

Chega agora ao nosso conhecimento,
porém, um fato era que não nos é mais
possivel silenciar nomes, lão alia é a
fiia gravidade.

Trata-se da propaganda especial que
para o aumento do consumo do café"brasileiro" nos Estados Unidos é ali
custosamente mantida pelos cofres do
Instituto do Café de São Paulo. Ontem
mesmo, já nos referimos aqui á hipótese
bastante provável de que tenha havido
não um incremento, mas sim diminui-
ção naquele consumo, durante o ano de
1932.

Convém agora precisar de que férma
£ feita : propaganda visando o aumen-
to desejado.

Compete ela ao Brazilian American
Coffee Promotion Commiltee, presidi-
do pelo sr. Frank C. Russel, que noti-
cias seguras nos apresentam como um
grande interessado em negócios de ca-
íè... da Colômbia!

Em julho de 1032, negando esse sr.
Russel declarações contra a ação do
Comitê que preside, feitas pelo Brazi-
lian Loans Redemption Cominitte, so-
bre a alta de preços de café nos Esta-
dos Unidos, que dizia não lhe poder ser
imputada, fez entretanto uma confissão
que merece ser analisada aqui no Bra-
sil, minuciosamente.

Isto pelo que ela representa de signi-
ficativo para nós.

Depois de negar lambem que o dr,
Sebastião Sampaio, cônsul geral do
Brasil cm Nova York, fosse o unico
hrasileiro que faz parte do seu Comitê,
acrescentou o sr. Russel a seguinte as-
serção que fielmente traduzimos do"The New York Times" de sábado, 2
de julho de l!Ki'2, á páginas 28: "Disse
que o unico propósito do seu Comitê
era promover um maior consumo de ca-
fé nos Estados Unidos. Fosse ou não de
origem brasileira, (whcthcr or nol of|
Brazilian òrigin), através da circulação
de pamflelos e informações".

Quer isto dizer que pagamos uma
propaganda caríssima e cujos efeitos
se estendem a todos os produtores bra-
silciros c seus concorrentes, que a che-
fia dessa propaganda compete a um in-

RIO BE JANEIRO
RIO. 2 (UTB) -- Resumo geral do mo-

vimento da. Bolsa, nesta capital, no mês
fie janeiro de 1033:

27.860 aps. União. 2S.110:769$250; 553
aps. municipais dos Estados, 122:901$000;
13.631 aps. municipais do Distrito Fe-
deral, 2.152:074$000; 14.950 aps. dos Es-
tados, 10.235:6735500; 3.561 ações de Ban-
cos, 1.05-1:3065500; 100 ações de Cias. de
Seguros, 6:000?000; 1.113 ações de Cias.
de Tecidos, 157:515$000; 780 ações dc Cias.
de Transportes, 89:310.f()00; 3.144 ações de
Cias. diversas, 497:408$5O0; 370 debentu-
res de Cias. de Tecidos, 127:675$000;....
2.528 debentures de G'ia.2. diversas,-
669:571$000; 951 titulos vend. por alvarás
de juizes, 166:746?791; òb títulos vendidos
eni leilão, lO:O32$000. Totais: 69.611; Rs.
10.400:0425544.;

teressado cm cafés colombianos; que o
comitê disto encarregado é composto,
pelo menos, por uma maioria de não
brasileiros, apesar do vulto da colônia
brasileira nos Eslados Unidos.

E mais ainda. Esse fato de julho, queaqui até agora não repercutiu, supomos,
é provavelmente uma das causas da di-
minuiçâo no consumo que lemos exami-
nado, no pais que c o nosso maior /re-
gue/,.

Dianif dc tais fatos, não necessitamos
fazer mais comentários. As réspònsãbi-
lidades são facilmente verificáveis e
contamos que hão de ser apuradas, co-
mo requer um assunto de tanta impor-
tancia.

FEBRIL PROCURA DE TI-
TULOS DAS MINAS DE

OURO DO SUL DA
ÁFRICA

Como Mro. anunotado, rten-se ontem, A» 18
horas, a posse t!o novo Interventor federal,
gomeral Voidonüro Ciro.-.

A essa hora., em torno do Palácio dn. olda»
d* aoT-mulara-so grande mansa do povo, iao.

|lad4 dn recinto onde «... postava Ioda a tro.
pa disponível da Torça PubUca, com an una-s

I bundas de mualoa s clarins. A' entraria, no
| largo do Palácio, do carro do novo chefo do

Estado, ouvlii-so o Hino Nacional.
Finda osan. exescuçAo, foi vovamcntfl ftolâ-

mado o nome do general Valdomiro Uma, .
S. exa, cleBwíu dn oarro fino o oc-neiu?.'."".,

•caído rooabldo 4. portn, da ontrada do ra-
lado pelo sou secretario particular, 1. to.
nento Manuel Stoll Nogueira, jvilo oflolal
de gabinete dr, Iiui- Pai-lgot do Sousa 9 aju-
dants de ordena, 1, tenente A.fonsn Pires
Urango.iHtji., dlrlglndo.se ao saldo nobre,
NO SAIÃO NOBRE — A CERIMONIA DA

POSSE
No saláo nobre agiu.rdav.-Mn a entrada do

general Valdomiro Lima o presidente do Tri-
bnnal de Justiça ob diretores do Instituto do
Café os encarregados do Expediente das Oe-
oretarlas de Botado, oomandanto da Região
Militar, chefe do PoUcla, prefeito municipal,
ministro do Tribunal do Justiça, prosidonto a
ministros do Tribunal Eleitoral, procurador
geral do Estado, oficiais do Exercito, jul» fe-
deral, oomandanto geral da Forca Publica,
Juiz de direito e membros dn Ministério Pu-
blico,
O OENERAI. DALTRO PILHO DA' POSSH
AO NOVO INTERVENTOR EM NOME DO

SR. GETUWO VAROAS
O general Valdomiro Lima, momentos apôs

a aua bliogada, toma lugar na a.la earjucrda
do salão. S. exc. é ladeado pelo dr. Costa
Manso, presidente do Tribunal de Justiça e
polo general Daltro FUho, O comandante da
H Região Militar, adiantais» c, voltando-se
para o Interventor federal, lê nm telegrama
que tinha aa mãos, recebido do chefe do go-
remo provisório. Nesse despacho telegrailco
o dr. Getullo Vargas sollcduva-lhe a ftnez»
de representa-lo naquela solenidade Proce-
dlda A sua leitura, o general Daltro Filho dc-
claron que era com o maior praser quo dava
cumprimento a essa ordom.

toria e as perspetivas de sua administração
Z^xmíSiíaCMSVX^^^^l^Bima^BimaemmíaMSs:. ar- =**-rg rara»* ......7.ry

LONDRES, 2. (UTB.) — Verlflcou-se
ontem, na "City" unia febril procura de
titulo dns minas d© ouro Sui-Aíricana,
logo depois dc ter sido conhecido o re-
latorlo relativo aos lucros obtidos na ex-
ploração do ano passado.

Alô depois <laa 7 horas Ua noite esteve
quaal Intransitável uni largo trecho de
Morton Street, reglsl rando-sc cenas de
grande agitação entre comprndoren e
vendedores dnquelles titulo».

Á FOTÜM AMINÍSTRAÇitO
1AHQÜIE ÁS DIVIDAS

DE GUERRA

O general Valdomiro lê o seu discurso

E, cm nome do Chefo do Governo Provi-
sorlo, b. exa.. diz que tinha a subida hon.
ra de empossar, no cargo do interventor fe-
deral, o sr. General Valdomiro Lima, e do
felicitar Sm Paulo por ter como dirigento
um homem que aonha, se faier amar, som se
lazer temer,

Essas ralavran (oram recebida,» por pro.
lotuj&da, salva, de palma».

an microfone, vendo-se a seu lado sunexma. senhora, o general Daltro Filho e
o dr. Ataliba Nogueira

O DISCURSO DO GENERAL VALDOMIRO fono de uma das nossas estacôea Irradiado-
LIMA. ras, sob o sUencio qne se foz, o goneral

Dirigindo-se para a outra extremidade da Valdomiro Lima inicia a leitura do seu
na!a, junto ás janelas quo dao frente para discurso, quo pubUcamca a seguir;
o Largo do Palácio, bom próximo ao micro. (Continua na Ca. pagina),

NOVA YORK, 2. (UTB.) — Seguiu on-
tem para Londres slr Ronald Llndsoy,
embaixador britânico junto an> governo
de Washington e que vai levar a feeu
governo os pontos de vtotoi da futura
administração a.merlcnna em tonto da re-
visito dos accordos sobre ns dividas de
guerra.

O dlplainata hritannico declarou »juo
pretende regressar a 1.0 de março pro-
ximo, antes ainda dos delegados que o
seu governo enviará aos Estados Unidos
para as futuros conferências sobre o
assunto.

Um ediíicio para o Ministério do

RIO, 2. (UTB). — Atendendo ao pe-
dido do ministro da Fazenda, o director
do Domínio da União indicou o técnico
desta, diretoria engenheiro civil, Bento
Fleury da Rocha para tomar parte na
comissão especial Incumbida de exami-
nar o ante-projeto de construção de um
edifício para o Ministério do Trabalho o
propor as medidas neccesavias á reali-
zação da respetiva concorrência,

TRÊSTOLITIGOS EYADIDÕSlE
YILA CISNEROS CEGAM

A' FRANCA
PARIS, 2 (UTB) — Os Ires exilados

espanhóes evádidos dc Vila Cisncros e
qeu ontem chegaram a esta capital, as-
sitiaram ao desembarcai- cm Brest um
documento em que se comprometeram a
não se envolver em em atividades po-
liticas enquanto permanecerem na
França.

*I»rM3n*.W;a«»AOTRÍÍ«a-II3^I*.-.K^ ,

A' chegada ao Palácio da Cidade, o general Valdomiro >. acompanhado pelos srs.
dr. Ataliba Nogueira e tenente Adalberto

O "CoiTivel® de S. Paulo" eorasegue a Sásía dos nosues
dos futuros membros desse diretório — © sr, Pires
do Elo íião obtém vottaçã®, o mesmo acontecendo

com o sr. Frasiklin Beraarsies
Segundo conseguimos saber, está sendo reorganizado o diretório central do

Partido Republicano Paulista.
Para. esse fim varias reuniões tém sido realizadas, sendo que algumas na resi-

dencia do sr. César Vergueiro.
Hoje termina o praso para se colherem os votos e amanhã deverá, ser procedida

a apuração geral.
Consta-nos que está. causando descontentamentos o fato de nào terem sido ou-

vidos vários chefes de diretórios do interior a3sim como antigos ex-deputados, além
dos perrepistas exilados em conseqüência do ultimo movimento.

Entretanto, sabe-se com antecedência que o novo diretório ficará constituído
do seguinte modo: — Presidente, sr. Heitor Penteado; e demais membros, srs. Leo-
nidas Vieira, pelo 5,o distrito, zona do sr. Ataliba Leonel; Oscar Rodrigues Alves,
pelo norte do Estado; Alberto Wately, pelo lO.o distrito; rTemando Costa; Joào
Sampaio; Sales Junior; Alcântara Machado e Fontes Junior.

O sr. Fernando Costa, ao que parece, deu preferencia, a um cargo no
P. R. P., afastando desse modo qualquer hipótese de vir a ser o secretario da
Agricultura, conforme se propalou

Pela capital o sr, Pires cio Rio tentou eleger-se, não tendo porém qualquer pro-
habilidade. O mesmo aconteceu com o sr. Franklin Bernardes, que neste caso re-
presentaria a facção do sr. Julio Prestes no 4.o distrito.

Esses ciados todos obtlvemos por um esforço de nossa reportagem, que tendo
conhecimento de uma tentativa de reorganização do P. R. P, procurou colher in-
formes nas melhores fontes,

Tlifi»
ÜETROIT, 2 (UTB.) —- Terminou a. greve dos estabelecimentos Briggs, fabn-

cantes de carrosserias e outros acessórios automobilísticos.
A policia teve que agir para garantir a entrada dos operários naqueles estabe-

lecimcnlos, visto que, alguns comunistas tentavam impedi-los de tal.

_'————. ' "

Uma t@¥a linha ile ©illiis
pára a avalia Paulista

E AO QUE SE NOTICIA, OS CANDIDATOS A
ELEITORES PODERÃO INSCREVER-SE ATE'

O DIA 20 DE MARÇO PRÓXIMO
RIO, 2 (UTB.) — Ao que Informa uni matutino, o gover-

no provisório vai prorogar o praso do alistamento para as
próximas eleições da assembléa Constituinte.

Não são poucos os pedidos que, nesse sentido, lhe têm
sido enviados por organizações poíitlcas, a maioria solicitan-
do um adiamento relativamente longo.

Depois de estudar convenientemente o assunto resolveu,
então, o governo alongar de mais 20 dias o praso estabele-
cido, fixando assim o encerramento das inscrições em 20 de
março futuro.

E' este o máximo de prorrogação que pôde ser concedi-
do ainda para o pleito de maio, em virtude do interregno ne-
cessario aos cartórios para os trabalhos complementares do
alistamento. O Código Eleitoral fixara esse interregno em 60
dias, isto é, os candidatos a eleitores poderiam inscrever-se
somente até o fim de fevereiro. O governo, porém, com os
seus últimos atos de simplificação do processo eleitoral, tor-
nou suficiente 40 dias para os referidos trabalhos complernen-
tares.

Foi apresentado á Prefeitura um
são com o itinerário antigo dos

úe e©s3ces.
da "i

Vai para tffes meses que a "Light" re-
tirou do transito oe seus ônibus que per-
corriam toda a avenida Paulista.

O "déficit" que vinham dando á empre-
sa canadense determinou essa delibe-
ração.

E um dia, os paulistanos quo aguar-
davam no largo de S. Francisco e na

praça do Patriarca os "lagartos" — co-
mo eram chamados or, enormes veicu-
los — esperaram em vão. A "Light" sub-

pendera o serviço, enviando oo ônibus

para o Rio de Janeiro.
O motivo era. faell deduzir, A [alta

de passageiros por causa das passagens
oara3.i

No entanto, o itinerário não era ruim,
A prova está em que. passados dias, uma
empresa de ônibus apresentava um re-'
querimento na Prefeitura pedindo a con-
cessão para essa linha.

O preço das passagens estabelecido
pela empresa seria de 300 e 500 réis,
isto é, de acordo com as duas secçõe6,
em que seria dividida a linha.

Os candidatos comprometiam-se a em-
pregar ônibus confortáveis, idênticos* aoa
que usava a "Light",

O pedido, depois de encaminhado á
respectiva secção da Prefeitura seguiu
para a terceira Delegacia Auxiliar. Da
resposta desta, depende a concessão piei-
teada,

Foi o que nos informaram na secção
competente da Prefeitura, ondc estive-
mon.
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Trechos do discurso oronuoc il Valdomiro do Lima ao to
Conclusão da 1.* pagina)

"Meus senhores:
Ao assumir as funcçôes de tnterven-

tor federal no grando Estado de Sao
Paulo, pela reaíflrmação de confiança
do lllustre alr. Gotulio Vargas, emi-
hentè- chefe do oGverno Provisório, dês-
tino as minhas palavras notadamcnte
ao nobre povo de Plratlninga, dando
contas da minha gestão, como gover-
nador militar.

Daqui vos fala quem buscou adml-
nistrar. E' a voz des<;olorlda, como que
inexpressiva, das citações. Um tanto
fastidiosa, fria e apressadamente com-
posta nos sues períodos, esta exposl-
çáó terá um mérito: a ratificação da
sinceridade com que sempre agi. Dou-
m« bem com a franqueza e veneran-
do a verdade, entrego-me, de cons-
ciência tranqullla, ao solenne Julga-
mento da opinião. Mantive-mc e me
mantenho na mesma postura: para ir
ao coração paulista só tivo um cami-
nho: ser leal; para merecer a toleran-
cia dos paulistas, só tive um dever:
trabalhar. Passemos, entào meus se-
nhores, á exposição do que oceorreu,
de mais interessante, no período em
que actuei, a frente do governo da
mais impressionante unidade da Fe-
deráçio Brasileira, período que modela
entre seis de outubro e a data de
hoje."

Destacamos abaixo, os tópicos
principais do discurso do general
Valdomlro Lima:

O CAPE' — A s*>rir_iO_l__A0_O
DA LAVOUBA

Os considerandos que precederam o
decreto n. 5.810, de 20 de Janeiro ul-
timo, deixaram bem claros os motlvoa
quo induziram o governo a intervir no
Instituto do Café. E essa intervenção
nao foi indébita nem apressada. Ao
Estado, tanto quanto á lavoura, incum-
be zelar pelos interesses daquelle im-
portanto apparolho defensivo do nosso
principal produeto dt exportação, náo
só por ser end03sante do empréstimo
de dez milhões esterlinos, como, tam-
bem, pelo facto de ter transferido ao
Instituto funcçôes privativas do Es-
tado, como, por exemplo,, applicacâo
é cobrança de multas, cobranças de ta-
xas, fiscalização em todo o território
de SSo Paulo e a autoridade para de-
liberar sobre quotas de transporte e
sobro regulamentação de despachos de
café. Além disso, foi uma lei estadoal
que o fundou è foi ainda um decreto
do governo que lhe approvou os Esta-
tutos, revogados pelo decreto 20 de
janeiro. Tudo isso demonstra á sacie-
dade, que o Instituto, embora mantl-
do pela lavoura, que delle não será
privada, é uma fundação do Estado e
não uma sociedade civil, pois é roglda
por leia administrativas, e não por leis
civis. Poderia, no emtanto, o governo,
se qulzesse, agir differentementc. Meu
desejo, entretanto, foi entregar a sua
administração a quem o mantém: á
Lavoura. E tres lavradores foram ne-
meados. Todos elles foram retirados da
class eoperosa e abnegada a que per-
tencera. Não basta, entretanto, adml-
ntstal-o. E' preciso reorganlzal-o. E' In-
dispensável que todos os que contrl-
buem com a taxa ouro venham a ter
Ingerência na sua vida. Para Isso, a
melhor fôrma será a syndlcallzação da
lavoura, afim de que os produetores de
ctíé, sem discrepância, unidos e orga-
nizaalos, possam fazer ouvir a sua pa-
lavra e tomar parte aotlva e dlrecta
em todas as deliberações referentes
aos problemas que com elle so rolado-
narem. Esta deverá ser a tarefa mala
árdua da directoria nomeada pelo meu
governo.

Os direitos devem ser iguaes, tanto
para os grandes como para os peque-
nos. O que não me parece justo é que
apenas os possuidores do mais de vln-
te mil caféeiros possam eleger os seus
representantes. Si o produetor de cem
saccas de café está sujeito ao paga-
mento da taxa ouro, não ê razoável
que seja unicamente considerado la-
vrador para esse efíeito. Com a lavou-
ra syndlcalizada, cada fazendeiro terá
os mesmos direitos, elegendo livre-
mente, sejam quaes forem os caféeiros
que representar, os homens que lhes
Inspirarem maior confiança. E os pe-
qu&nos lavradores constituem, dum
modo incontestável, a maioria, pois dos
78.276 lavradores que existem em todo
o Estado, apenas 12.676 tèm permissão
para votar.
BANCO DE CBEDITO HYPOTHECA.

RIO AQBICOLA
Incumbi uma commissão de preparar

as bases para a fundação de um banco
de credito hypothecario agricola, com
capacidade emissora de cédulas.

Consistem os elementos íundamen-
taes desse novo apporelhamento de
credito, facilitar aos lavradores os
meios indispensáveis de Intensificar as
suas culturas e promover a pollcultu-
ra, desenvolver a pecuária e actlvar as
fontes de riqueza, provenientes do tra-
balho conveniente e racional do solo.

Sem amplitude e desenvolvimento
das Instituições de credito, não se con-
seguirá a evolução econômica do paiz.

Deve-se, portanto, na concepção de
Cleszkowski, operar "a transformação
dos capitães fixos e engajados era ca-
pltaes circulantes ou disponíveis".

A abundância dos signaes represen-
tatlvos da existência do credito recla-
ma a sufílclencia do meio circulante
requerido pelo apparelhamento da pro-
ducção. — A esse "deslderatum" virá
corresponder a cédula hypothecarla.

A mobilização d osolo, favorecendo
os empréstimos e a transformação.

A abundância dos signaes representa-
tivos da existência do credito reclama
a suíficiencla do melo circulante reque-
rido pêlo apparelhamento da producção.
— A esse "deslderatum" virá corres-
ponder a cédula hypotheca-Tla.

A mobilização do solo, favorecendo
os empréstimos e a transformação
intermediário entre os proprietários
e os capitalistas constituirá o reme-
dio de maior efficacla, senão o espe-
ciíico para debellar a crise eccxnomi-
co-ílnanceira que embarga o progres-
so do nosso paiz.

Devemos, sem perda de tempo, In-
troduzir entro nós a perfeita noção
dó credito agricola, pela systèmatlza-
ção e desenvolvimento do credito hy-
pothecarlo predial a longos prazos e
juros módicos, creando-se o banco
emissor de cédulas hypothecarlas, pa-
ra corrigir os embaraços da circula-
ção monetária.

Basta considerar-se a valorização
progressiva das terras, no Estado de
Sãa Paulo, sem qua Intervenham au-
Atllos naturaes e vigentes em todos os
palzes para se adquirir a convicção
da segurança ofíerecida aos empres-
Umes.'

Somente & Iniciativa privada, ao tra-
balho e a perseverança dos paulistas,

pode-se attribuir a causa desse incre-
mento continuo no valor das próprio-
dadee lmmoblllarias no território de
Sâo Paulo, Immensas glebas, mesmo
Incultas e desprovidas de meios do
transporte, partioipam dessa Intensl-
ílcação generalizada dc valor.

Uma estatística summarla compro-
va a valorização crescente das nossas
propriedades agrícolas.

Consiste a solução em se fundar
o Banco Hypothecario de São Paulo,
com o capital social nunca Inferior
a SO mil contos. Os empréstimos hy-
potliecarics, sob garantia de Immoveis
ruraes, serão feitos em valor não ex-
cedentes de 200 contos) a Juros de
8 o|o.
O BANCO E__TT*CBA' CÉDULAS

HYPOTHECARIAS — ESTUDOS
ECONÔMICOS E .INANCEXBOS
Com o Intuito de estudar os orça-

mentos da receita e da despesa, foi
por mim constituída uma commissão
de teclinlcos e de representantes das
classes conservadoras do Estado, com-
posta das dedicadas personalidades de
Arthur Dledorlchsen, dr. Theodoro
Ramos, dr. Jayme Castro Barbosa,
dr. Luiz Silveira, dr. Antônio Cintra
Gordinho, dr. Antônio de Queiroz Tel-
los Octavio Pupo Nogueira e Joa-
qulm Cândido de Azevedo.

Essa commissão já se desobrigou
da missão que lhe foi confiada. Ten-
clono, porém, convertel-a om um con-
selho, de caracter permanente, destl-
nado a estudar os magnos problemas
que se relacionam com o objectlvo
duplo de Impulsionar as fontes de ri-
queza do Estado e attlnglr o equlll-
brio financeiro, pelo desenvolvlmen-
to progressivo da receita publjca a
pela restrlcção de todas as despesas,
afim de conseguir as bases tndis-
pensavels que assegurem a proaperl-
dade da vida econômica da nação.

Além dessas attribulções, caberá
ao conselho omittir pareceres sobre
todas as medidas propostas polo Go-
verno sob o aspecto economlco-finan-
celro.

A commissão do Estudos Economl-
cos e Financeiros que se reuniu pela
primeira veaz, a 14 de dezembro de
1932, depois de estudar inteiramente
o nosso systema de tributação, com
o encargo de abolir os Impostos de
exportação sobre o café, entendeu-se
com todas as classes contribuintes e
conseguiu o seu principal objectlvo,
melhorando grandemente a situação
daquelle produeto. Na verdade, os
nossos impostos de exportação com-
parados com os dos demais Estados,
dlfficultavam a sahlda do café, razão
pela qual se fez a alteração dos mes-
mos que acarretou repercussão im-
mediata sobre a sua exportação. As-
sim é que a exportação dc café por
Santos, limitada a 505.871 saccas em
dezembro ultimo, elevou-se a 1)31.000
despachadas em janeiro, até o dia 31,
após ter entrado om vigor a nova
lei da receita, que apesar de estuda-
da em escasso tempo, produziu tão
benéficos resultados.

Por outro lado, em virtude dos In-
números entendimentos entre as cias-
ses contribuintes e a Commissão con-
seguiu o Governo equilibrar todos os
interesses relacionados com a nova
tributação.

Mediante providencias complemen-
tares om estudo, espera-se, opportu-
namento, equilibrar os orçamentos da
administrado.

COOPEBATIVISMO
O cooperativismo, no campo vasto

da economia social, exerce papol relc-
vante, como uma das mais perfeitas
tentativas para o melhoramento das
condições da vida dos homens.

O cooperativismo não despreza o
capital; serve-so delle, como instru-
mento necessário, sem os males da
centralização. Elle remunera o traba-
Iho. com o salário Justo; educa e nu
manlza os homens, fazendo-os penaíar
ra conectividade, ao mesmo tempo quo
cuidam de si; estimula a disciplina
methodo ao trabalho, cuja racionali-
zaçio é, assim, facilitada; permitte
reduzir o custo da vida a um limite
impossivel por outros melnj: augmen-
ta, pois, sob esse ponto de vista, a
capacidade acquisltlva do dinheiro.

A melhor propaganda 0o cooperatl.
vlsmo está ua sua pratica.

Pensando assim, o governo do Es-
tado nomeou uma commissão de estu-
dos para o desenvolvimento do co-
operativlsmo, a qual deverá apresen-
tar dentro em breve 03 resultados dos
seus trabalhos, Já bastante adianta-
dos.

E' dc se esperar quo dentro em pou-
co tempo tenhamos em pleno funecio-
namento, organizadas sob os moldes
do verdadeiro cooperativismo, aocleda-
des cooperativas de producção, de con-
sumo e de credito.

VIAÇÃO PEBBEA
A parte essencial do meu program-

ma, no quo concerne á viação ferros
do Estado, consiste em um piano es-
tabelecido em quatro phases dlstinctas,
cuja conrelação Intima se impõe. Pre-
oocupa-me:

La) — Estabelecer a zona franca
no porto do Santos, afim de permltttr
que a Importação e exportação da Bo-
llvia e do Praguay se façam atravez
do Estado do São Paulo, a partir do
litoral até os portos fluvlaes dos dois
paizes;

2.a) — Concluir a construcçao do
tronco Mayrlnk-Santos, dentro do pra-
zo de um anno;

3.a) — Conseguir o arrendamento da
E. F. Noroeste do Brasil, com cláusula
de opção de compra, afim de a incor-
porar á E, F. Sorocabana, com seu
prolongamento natural;

4,a) — Melhorar e Intensificar a na-
vegaa-io fluviaL

Tem esse plano, por objectlvo prln-
cipal, a finalidade de conseguir um
tronco ferroviário de penetração, com
bitola de um metro, a partir do porto
maritlmo de Santos até á fronteira da
Bolívia, Intensificará o transporte de
mercadorias nos sentidos da importa-
ção e exportação. Dará o necessário
amparo ao capital vultoso empatado
na construcçao da Mayrlnk-Santos,
com o augmonto tmmedlato e pro-
gresslvo do trafego. Estabelecerá 9
desenvolverá o intercâmbio comtmer.
ciai. Melhorará o serviço prestado pela
E. F. Noroeste á zona que lhe é trl-

| butaria. Facilitará o commercio Inter-
nacional e a Importação de São Paulo.
Creará, emfim, um apparelhamento ra-
cional, defendido por motivos de or-
dem geographica, teohnlca, econômica
e commercial,

Com o amparo do projecto anterior
e do plano geral da viação do Esta-
do, surge a necessidade de se reíor-
mar a lei n. 80, que regula a conces-
sâo de estradas de forro no Estado.

A llberalldade dessa lei, íavorecen-
do a Irvre concorre-cla, tem peirmlttl»

do seriai confllotos entre as compa- a efficacla do Departamento ala Ad-

nhlas concessionárias de transportes nuni-truçao municipal o da intervenção
ferroviários, com prejuízos Incalcula
veis de capitães particulares e publl-
cos, além do sacrifícios á Iniciativa
privada.

A livre concorrência deverá sueceder
o amparo mutuo das empresas, pro-
movido e mantido polo governo, do-
fendendo-as contra a concorrência dis-
perslva, em prejuízo da conectividade.

Ainda no domínio dos meios do
transporte, deve ser estabelecido o pia-
no geral da viação ferroviária, rodo-
viária o de navegação fluvial.

Estão sendo colhidos os subsídios In-
dispensáveis ao preparo das bases
desse plano harmônico. Deverá abran-
ger a coordenação Intima e systema-
tico dos vários meios de transporte,
entro nós.

Preoccupa-me dar uma solução ao
problema das estradas do forro de ro-
glmc deficitário.

Para isso, Já estou mo entendendo
com o governo de Minas Goraes para
extender-so o trafego da E. F. São
Paulo-Minas até São Sebastião do Pa-
ralso; bem como determinei o molho-
ramento das estradas de rodagem que
ligam Campos do Jordão a vários pon-
tos da fronteira de Minas, afim do
augmentar o trafego da E. F. Campos
do Jordão. Estão sujeitas a estudo as
soluções definitivas para os "tram-

ways" da Cantareira o do Gtiamjá,
Já mandei intensificar a construcçao

da E. F. Mayrlnk-Santos, pagando aos
empreiteiros as quantias que lhes
eram devidas desde o principio do
anno passado.

Para conclusão das obras, autorizei
a emissão do apólices de typo espe-
ciai o determinei a revisão da>s orça-
mentos, de modo a dlspcnder a somma
eatrlotamente indispensável á conolu-
são das obras e Inauguração do tra-
logo, convertendo cm realidade o me-
lhoramonto iniciado em 1937.

ESTBADAS DE BODAGEM
Doiiliu au iiiugi.ua cogiluçuua de

meu governo resulta a que ae prende
ás vias Ue communicucáo. Ela por-
que, aproveitando o primeiro elemen-
to disponível, o Batalhão de iilnga-
nharia da Força Publica, recém orga-
nlzudo, já se encontra om actlva cona-
trucçãu o traçado para Curuguatatu-
ba, E' mais uma praia, senão outru
purtu do Atlântico quo se amarra ao
Intorior.

A crise político-social do Brasil fc
íuncçuo econômica. Ü problema 'ico-
nomico-financoiro esta Intimamente
ligado ao do transporte. Sem este, u
produesao paraliza-se e as rendas (ie-
crescem. A vida encarece. Daiii a ne-
ccssidade imperiosa de ubrir ostradaB,
íucilitando o seu escoamento e le-
vando aos embriões produetores a aj-
sistench dos poderes públicos.

Hoje, que os automóveis se uperloi-
çoam e circulam em tuüua u3 regtoss
truíegaveis do paiz, concorrendo .*um
us estradas do ferro e reduzlndo-ihjs
us rendas, mais do que nunca se Im-
põe a abertura de novus artérias pa.a
levar aos novos núcleos de cultura o
aos sertões aluda não desbravados, o
alento dus transportes fáceis e o »o-
pro toniíicante da civilização. Só as-
sim se expandirão a industria e o
commercio de nosso hlnterlanü por-
tentoso e bello.

Eis porque, antevendo as neceastdu-
des do S. Paulo dentro de um quarto
de século, foi meu pensamento proje-
ctar e Iniciar a execução de um pro-
gramma avançado — facultundo-ilie,
dentro de cinco annos, a rede rodo-
vluriu quo lhe será necessária e só
seria etíectivadu daqui a vinte cinco
ou trinta. Quinze mil kllometros se-
rão incorporados á rede actual, dos
quaes cinco mil Inteiramente novos.

Para isso, procurarei desembaraçar
a udministração de todas aa peiis
quo Iho tolhem o desenvolvimento,
adoplando us medidas que a experieia-
cia já preconizou, não só uo estrdii-
geiro, como tambem dentro do nom>
paiz. Já iniciei, mesmo, a tributação
cooperativa e procurarei, cada voz
mais, aperfeiçoa-la, para a sutisíuctorm
conservação dus estradas existentes e
a constante construcçao de outras.
E' preciso ir buscar os recursos com
os quo se beneficiam dessas construo-
ções, os quaes podem ser alcançados
sem sacrifícios. E' evidentemente, bom
pouco.

O Estado possue apenas 3.200 Ktlo-
metros de estradas estaduaes.

Minas leva-lhe a dianteira, mesmo
nas inunlcipues. Lá, porém, já se poz
em pratica o conselho de sir Otto
Nlemoyer em seu relatório sobre a
situação financeira do Brasil, isto é,
já ae deu ao Departamento de Estra-
das de Rodagem "uma administração
autônoma", livre de Influencias polui-
cas, com piamos poderes, Incluslvo os
de estabelecer tarifas o dirigir servi-
ços pelos methodos commerciaes".

Dentro em pouco não lhe ficaremos
em debito.

ELECTBOTECHNI0A
Doi lnstrucçòes tendentes a se uni-

formizarem 03 contractos para forne-
cimento de miergia electrica 110 Esta-
do de São Paulo, em bases concilia-
torias, visando o Intorcsse publico,
sem sacrificar os direitos das empre-
sas concessionárias.

Como elemento regulador lndlspcn-
savel a salvaguardar os municipes
contra abusos e expollações, determi-
nei que se me apresento um projecto
do legislação sobre quedas dágua o
aproveitamento de hulha branca, a
exemplo do que Já fizeram outros Es-
tados da Federação Brasileira.

Além da lei, haverá lnstrucçòes tech-
nicas a que devem submetter-se os
concessionários de fornecimentos de
energia electrica, bem como a deter-
mlnação dos limites mínimo o máximo
de preços da energia fornecida.

Impõe-se, tambem, o estudo das
quedas d'agua existentes no Estado.
Possuímos uma immensidude de Baltos
o não conhecemos as respectivas po-
toncias mínimas e médias, nem avalia-
mos os recursos hydrologlcos do Esta-
do, no ponto de vista da hulha brun-
ca.

Cumpre-me organizar o cadastro dus
nossas quedas d'agua, com a deter-
minaçáo dos respectivos regimes e ava-
liação das potonclas utilizáveis.

Devo objectar que o preço de kl-
lowat hora varia de 300 réis ao mu-
ximo de 800 réis (metade ouro, meta-
de papel), nos contractos mais recen-
tes.

Não pôde admlttlr a nova Constitui-
ção Federal que se mantenha, sem
restrlcções, a autonomia municipal.
Deve vedar a faculdade dos munici-
pios contraírem empréstimos onerosos,
gravando a situação financeira e em-
pecendo-lho a possibilidade do manter
o seu progresso continuo. Tambem não
se pôde consentir que continuem a
realizar obras technicamento erradas
ou celebrar contractos lesivos aos
municipes. A experiência demonstrou

da Repartição de Águas e Esgotos no
estudo das aolucçúes para retorço de
abastecimento do ugua o reformas 110
serviço do esgotos.

Com o ílin de amparar a resolução
dos problemas da technlca municipal,
está em estudo um plano de usslston-
cia, mediante o qual todas as munici-
pai idades disporão de technlcos espe-
ciulistas puru elaborar projectos o fia-
oallzar u execução do obras referentes
i. engenharia sanitária e urbanismo
cm geral.

ajutrua proíiítslonaes se Incumbirão
Jo estudo do soluções propostas pelas
umpresus de electi-icidudo, não ao na
purto referente a projectos, como 11a
redacção de contractos e na execução
do obras novus e melhoramentos dus
Installaçõea existentes.

Paru ae conseguir essa usslstenciu
lechnica, cada município contribuirá
cum insignificante porcontugem do
suas rondus o u Estado manterá en-
genheiros nus suas repartições techni-
cas, com uttrlbuiçôes deflnidus pura
prestarem serviços ás municipalidades.
\ QUESTÃO DO SALABIO MÍNIMO

A maior importância o delicadeza nu
esluUu dus aulanos, não está numa
puiitlcu cunstanle de altos salários,
mus na pruoccupuçúo, própria de ao-
clulismo dc Eatudu, dc uma política
simples, pcrmuncnlo e propicia á fixa-
ção du salário minlmu, iii o salarlu
uunimu ê a mínima porção de poder
ucquisltivo, capuz, entretanto, paru
quem o recebe, do assegurar, um nivcl
de vida con/eniente, quer no espaço,
quer 110 tempo.

A imperfeição das estatísticas dc
iruballio, aqui como alhures, chega a
ser Irrisória quando so trata da esta-
UStlca doa suluriua. Os elemuntus pura
d sua organização são fornecidos pelos
interessados, empregadores e empre-
gudoa. As declarações senaitarlus nem
sempre dizem a verdade o, dahl, tor-
nar-ae, muiius vezes, uma hypothcse a
parábola das ostatistícas tias condi-
ções goraes' do trabalho.

Não é domais, portanto, considerar-
ae problema maia profundamente com-
plexo, na hora uctual da legislação
social contemporânea, uquelle que se
refere ao salário mínimo, legalmente
definido, isto é, consugrur pura cada
umbito de trabalho, aa verdadeiras
normas de fixação de salário mini-
mo.

„' o problema inicial, ainda nào re-
sulvido cm palzes adlantadlsalmos. O
movimento, todavia, cm seu favor,
accelera-se, assim na Europa como na
Atncrlciu Desde 1909 que se Installarain
na Allemanha as Lohnamten — com-
missões mixtos —¦ incumbidas de esta-
beleccr os salários mínimos, por tom-
po e por peça. Nos Estadoa Unidos ha
exemplos de commlssõea pormaneatea,
mixtas, pura o mesmo fim. A Inglu-
torra já legislou a respeito, creando
pelo artigo 4.o ala lei dc 20 de outu-
bro de 1909, oa "tíoasclhos de Induo-
tria" que, entre outras funcçôes, têm
a de determinar as taxas niinlraas de
salários.

Podemos definir .íalario mínimo ou
salário do subsistência, a remuneração
diária do trabalho normal de um indi-
viduo, considerada Indispensável a
satlsfacçâo de suas noccsaldados mini-
mas de alimentação, vestuário, hygle-
ne, recreio e trannportc.

Para elaboração de uma tabeliã dc
salário mínimo para o Estado de São
Paulo, como ainda não seja matéria
contida om lei da Republica, podemos
nos soecorrer da lei das convenções
collectlvus do trabalho, decreto federal
n. 21.761, de 23 de agosto de 932, mo-
diante entendimento pessoal e directo
dos Interessados, com orientação te-
clinica do Departamento Estadoal do
Trabalho.

E' de comprchender-so que essa ta-
bello, embora do caracter provisório
até o advento da lei. terá de se ba-
sear numu estutiatlea prevlumente feita
acerca dos salários o das necessidades
da subsistência nas diversas regiões
do território paulista.

Para C3se fim, ha dias ordenei ao Br.
director do Departamento EsUidoal do
Trabalho que, de combinação com o dr,
delegado especial do Mlnlaterio do Tra-
balho; fizesse reunir os representantes
máximos das Industrias e da classe
operaria pura, na medida do Justo,
constituir-se a referida tabeliã do ml-
nlmo salário, exeqüível em todo o Es-
tado de São Paulo.

Os patrões e operários dovem to-
mar Interesse pela solução do proble-
ma, mas recommendo que ninguém se
faça representar por elementos que náo
sejam genuinamente, os órgãos repre-
sentatlvos desses dois factores da pro-
ducção paulista.

Elementos adventlcios, proílssíonacs
no conturbar a disciplina do trabalho
e a ordem publica, encontrarão de
nossa parte as mais sovenas medidas
de repressão, maxlmé cm se tratando
de estrangeiros.•rUSTIÇA

De todos os problemas que encon-
trei em São Paulo, decidi, desde o
primeiro momento de minha estada no
governo, que Jamais, tocaria no reJa-
tlvo ao Judiciário.

Conquista das mais dlíficols do es-
pirlto humano, a Justiça, deixaria ti-
lesos os seus logltlmos órgãos. Todas
as luetas da humanidade t&m sido
para a conquista da Justiça. Por isto,
jamais cogitei de Interferir na sua or-
ganlzação, noa seus cânones, nos seus
magistrados.

Já por duas vezes tive opportunlda-
de dc externar o meu pensamento so-
bro assumipto de tanto relevo. A pri-
meira, quando da visita que me fize-
raam o presidente do Tribunal de Jus-
tiça e o procurador geral do Estado,
e, mais tarde, reapondondo ao dlscur-
so do saudação do presidente do Trl-
bumal Eleitoral.

A magistratura paulista podo con-
fiar, pois da minha parto somente re-
ceberá o trato respeitoso, que mere-
oe. Governo de transição, não tocarei
em um órgão fundamental da socleda-
de. Eu me propuz respeitar sempre a
Justiça, cupola de toda organização
social.

PO-IOIA CIVD1
A policia civil encontrei-a totelra-

mente desorganizada: - a maior par-
te dos delegados de policia postos em
commissão, £óra das respectivas dele-
goelas; só do addldos na Capital, para
mais de dez autoridades; um numero
extremamente elevado de fumcclona-
rios extra-iuadro no corpo de segu-
rança; a quebra da hlerarohia e tra-
tamento desrespeitoso aos superiores
e ao publico; mais do que tudo leso,
lnefficacia preventiva, desorientação,
evidentes consequenolas do ultimo mo-
vtmento armado.

O actual chefe de policia, dr. Bento
Borges da Fonseca, vae conduzindo era
boa marcha a reorganização dos ser-
vlços poliiclaes, e espero que, dentro

de um mez já haja a policia paulista
retomado o seu rythmo normal, cor-
rígidos taimbem outras vícios mais an-
tlgos, assim como espero que se torne
dia a dais mais efflclente o appare-
lhamcnto primordial á sua finalidade
— a policia preventiva.

Ninguém mais do que eu deseja
rigorosa observância das leis penaea a
dos regulamentos que contdm precei-
tos relativos á ordem e socego publl-
cos; porém, jamais autorizaria qual-
quer violência por parte da policia,
embora para satisfazer aqucllcs anhe-
los de bom governo. Com esse Inten-
to, ordenei a abertura do rigoroso in-
querlto, ajuando chogou ao meu conJio-
cimento o facto do havorem soffrldo
maus tratos physlcos alguns presos da
Immlgraçao. Jamais Justificarei vio-
(lendas contra quem quer que seja, c,
se se vcrlflcarom, farol responsabilizar
os seus autores,

O actual chefe do policia comprehen-
deu sobejamente a dlrectrlz do meu
governo, que 6 do paz, de ordem, dc
hlorarchia, de respeito a todos os dl-
reltos e vae realizando na sua gestão
esse proBramma,

Esperamos dotar a policia civil do
todos os melhoramentos de pessoal e
material capazes de a tornar tão effl-
olervto quanto o reolamam o adianta-
mento e a riqueza do São Paulo, at-
tendo-se notadamonto ao sou aspecto
moral,

ttEOULAMJBNTAÇAO DO JOCIO
Duas orientações se apresentavam

ao governo 110 tocante aos Jogos de
azar: ou a mais sovera repressão, do
maneira a impedir termlnantemente a
pratica de qualquer jugo vedado pe-
Ias leia penaes — ou uma dislaiçada
tolerância, consentido cm jogatina.: es-
cu3us para, a titulo de cumprir os
preceitos tegacs, recoUter soinmus pro-
veniontes de multas, operandu-se nes-
te ultimo caso uma transucção entre
o poder publico e os banqueiros de
Jogo.

A impossibilidade da repressão ea-
tá perfeitamente patenteada nu ira-
casso de todas as tentutivas anterior-
mente postas cm pratica pelas mais
zelosas administrações.

Nào se pôde absolutumente adduzir
argumento de ordem moral para im-
pedir a regulamenlaa;áo do jogo, uma
vez que a impossibilidade da repres-
são por seu turno, aa^irretu conaidc-
raveis damnos morues. Essu regula-
mentução é consectano lógico da nc-
ceasldade em que 30 encontra o Esta-
do de ordenar, se usaun ae podo dl-
zor, óssea íaotos da vida real, procu-
rando retirar dcllas tudo quanto pos-
sa redundar em beneficio social.

Com esso olevado Intento, solicita-
mos ao Governo Federal permissão ea-
pecial e expressa para, como delega-
do aeu, decretar a regulamentação do
Jogo no listado de Sào Paulo.

Sendo ma iriu de direito substantl-
vo, aómente armado desses poderes,
poderia miruduzlr na legislação do
Estado preceitos como os contidos no
decreto n. 6.797, de 11 de janeiro do
corrente anno, que cria Impostos ao-
bro determinados jogos om caslnos e
praias de banhos o estações de águas
o regula a sua cobrança c fiscaliza-
ção.

Por osso decreto, permlttiu-sc a
pratica de alguns Jogoa, taxativamen-
to enumerados, tendo-se em viata lo-
callzal-03 aongo dos meios puramente
commerciaes.

Dlfficultou-se o ingresso do pessoas
nos salões destinados ao jogo. Impôs-
sibllltou-ae, assim, áquelles quo vivem
do seu ordenado, o esbanjamento do
dinheiro necessário ao sustento do
suas fumillUB. O jugo por cata forma
regulamentado, passou a ser uma di-
versão para pessoas abastadas, ex-
clulndo todo aquello que não tenha
larga sobra, depois de satisfeitas aa
despesas necessárias. Será mata uma
diversão puru o rico, como tantas ou-
trás vedadal uob nào abastados da
fortuna.

Não »e quiz com Isto estabelecer
desigualdades sociues. Acoeitou-se o
facto o delle su quiz, cum a mais be-
neflea orientação, carrear para a aasla-
toncia publica os largos proventos ud-
vindos com os pesados Impostos e ole-
vadas taxas, que o novo decreto fez
Incidir sobre oa Jogoa por olle pormit-
tidos. Os onua quo recaem sobre o Jogo
regulamentado so destinam a conati-
tulr uma Caixa de distribuição de au-
xllloa ás associações do caridade e aa-
slstencla.

O Estado nào íruirá nenhum real de
dinheiro oriundo du regulainontaçáo
do Jogo; nem slquer por suas mãos
passará qualquer importância dessa
origem. O alludldo decreto creou uma
Commiseão de Aaslstoncia Social para
a applJcaçõo desse dinholro, composta
de senhoras o cavalholrus, Bob a pre-
sldencia do director do Serviço Sani-
tarlo. Incumbo-lhe o cadastro das sa-
sociações a serem aoccorridaa e as quo-
tos proporcionaes á necessidade de
cada uma, assim como toda a escri-
pta da arrecadação e applicacâo dos
dinhcíros.

Somente o tempo poderá propiciar
provas sobejas do acerto daquelle acto
do meu governo. De qualquer manei-
ra, porém, foi elle ditado como o mais
elevado intuito de evitar o Jogo clan-
destino e soecorrer os desvalidos de
bens matorlaoa.

OBDEM PUBLICA
Desde o primeiro Instante ao assu-

mlr o governo do Estado do S, Pau-
Io, em momento da maior gravidade c
em olrcumstanclaa históricas que antes
procuro esquecer do que relembrar,
lmpuz-me o dever primordial de paci-
ílcação.

Era Impossível pretender que a or-
dem publica não fosse perturbado. A
exacerbação dos ânimos, a Inquietude
do espirito, lagrimas ainda não enxu-
tas, feridas ainda abertas, tudo Isso
eu bem comprchondl, trouxe perturba-
ções da ordem publica nos primeiros
dias do meu governo, Da minha parte,
tudo fiz para externar ao povo de São
Paulo a minha sympathia, conservando
attitudo respoltosa, distribuindo a
mais absoluta Justiça. Aetos de go-
vorno quo pudessem chocar a opinião
foram protrahidos para oceasiao mais
opportuno, afim de que so dissipassem
prevenções que ontão íoesem naturaes,
Foram efíec-.uadoa prlsCes, apprehen-
deu-se armamento, dissolveram-se ba-
talhões de voluntários, mas procurou-
se não offender a dignidade de nin-
guem, nem os brios de nenhuma cor-
poração. Correlatamonte, reduzi o effe-
ctlvo da Força Publica, reduzi o mais
qua pude os effectlvos das unidades
do Exercito, sob o meu commando
e estou promovendo o regressar
ás Buas sedes das tropas de oecupa-

Já depois não se tizia mais mister
a detenção de presos políticos e se
abriram as portas da Immlgraçao pa-
ra que ellea pudessem, voltar aos seus

lares, pela passagem dos tradlclonaes
[ostojos alo Natalí

Si, depois disso, algumas outras pri-
sfles se effcctuaram, foi por imperatl-
vos de ordem publica, da grande
trunquillldado que esto povo laborlo-
so merece e que a mim cabe propor-
cionar, como devor dc officio e como
obrigação do patriota.

Eis meus patrícios, como hei pro-
oedidó no vosso meio. Longe do pro-
vocar attrlctoo ou de prolongar dlssi-
dlos, procurei vo3 receber affectuosa
mente e, quando assim procedia, não
foi com surpresa que pude ver que
vós tambem me recebels, na fratcrnl-
dade que hoje a todoa nos uno.

BANCO DO ESTADO

Qunto ao Banco do Eslado do São
Puulo, cogita o Governo de o collo-
car em condições de exercer com mais
elficienclu us suas íinulldadea.

A sua Carteira Hypotheajurla man-
tom preasntemente, 651 fuzondue hy-
potliocadds, representando oercu de
llÜ.UOO.000 de caféeiroa em producção,
ou aejam 9, 3 o|o, da totalidade da la-
voura paulista, que, segundo dadoa
colhidos pelo Instituto de Café, pos-
sue 1.213.000.000 de caféeiros em pro-
duca^o.

Diversas fazendas recebidas por II-
quldaa^lo de contractos serão dividi-
dae para revenda em loteB, a prea^s
modlaxaa o consoante o projecto tra-
çado pela actual administração, com
ftpprovaçào do governo, facllitando-se,
usalni, a dlsscmlnuçào du pequena la-
voura, preconizada para o Estado do
São Paulo.

Das 651 fazendas hypothecadas, par-
to so acha com os débitos em mora.
em conseqüência da queda dos pre-
ços do café, usufruindo por parte do
Banco, a tolerância que a situação Im-
põe tendo o Governo approvado a
manutenção dessa dlrectrlz.
A QUESTÃO DOS BÔNUS E DAS
MEB-CADOBIAS DESCAB-EOADAS

NO RIO
Ao chegar a Suo Paulo, logo depois

de findo o ultimo movimento, encon-
trol dois problemas relevantes, .iue
reclamavam Immedíata solução: — o
resgate dos buuus, ime foram emltU-
dos durante a revuluçãu, e a questão
dus mercttdurius descarregadaa no por-
to do Rio de Janeiro.

E' conhecido o receio doa portudo-
res do bônus, cujo total em Circulação
auiusl montou em 50ü.O0U:U0U$UUU, Ro-
ceioso, o commercio crèavà dlíflculdu-
des nas transucçõea, principiandu a
recusa de recebimento de bônus, pe-
Ia incertezu du attitudc que a respeito
assumiria o Governo Federal.

Consltuiu, portanto, uma das mi-
nhus primeiras preoecupações, a :egu-
rallzaçâo do assumpto. Isso consegui
de forma altamento sutlsfactorla, co-
mo é do conhecimento geral, upós a
minha vlugem especialmente feita com
esse intuito á Capital da Republica.
Coutei, nào aómente com a bou vonta-
de do sr. Chefe do Governo Provlso-
rio, como tambem das demais ditas
autoridades du Republica. Extlngu.u-
se, hontem, o prazo para recolhimento
dos bônus o que se vem íuzendo nor-
malmente e sem acarretar prejuízos
ao Estado e ao publico em geral,

Situação igualmente uífllcliva utra-
vossavam os commerciantcs, Indus-
triaes, eatrudu3 de ferro, empresas ex-
ploradoraa de serviços públicos e a
impreiiEa, em virtude de haverem si-
do descarregadas no porto do Rio
do Janeiro todas as curgua destinudas
uo porto do Suntos e cliegudas durante
o ultimo movimento. Como taea cur-
gus sommuascm cerca de HJO.OOÜ.UUU
de kilos, o Já escasseasaem e—1 Sào
Puulo aiuaai todaa as mercadorias )n-
dispensáveis á vida ordlnurlo, notuda-
monto trigo e gazolina, puz-mo lua-
niediatumente cm contudo com o Go-
verno Federal, uo quul solicitei pro-
videnciiiB urgentes 110 sentido do c'er
facilitado o rcemburque para Santos,
dentro do mala curto prazo, obtendo-ae
que o Lloyd Brasileiro, fizesse condi-
ções especiucs, nesse sontido,

TAXA 2 o(o OÜBO
Relativumentc á taxa do 2 o|o ouro,

do tonto interesso paru o Eatado de
S. Paulo, bem comu puru ob Estudos
limitrophes, igualmente servidos pelo
porto do Santos, mandei fazer estudos
especlues e upuradoa; findos os quues
voltarei u fazer, Junto ao Governo da
Republica, a defesa dos Interesses do
commercio e industria paulistus.

Consegui, entretanto, a relcvação da
cobrança desta taxa para todos os vo-
lumes, que haviam sido descarregados
no Rio de Janeiro o que terá repre-
sentado som duvida uma elevada eco-
noinla ao commercio de S, Paulo.

ORÇAMENTO DO ESTADO
Confronto entre a Becolta a a Despesa
Despesa fixada . . , 641.24U:56bí:3UU
Roceitu orçada .... 447.760:0U0íUOU

Déficit provável . .
Incluída neata Im-

porta.icla as presta-
ções atrozadas, os
empréstimos exter-
nos, pertencentes
ao exercício passa-
do, na importância
do . 

93.480:568$3.)0

24.0(M:iJOO$0>)0

que reduz o Déficit
do exercício presen-
te  69.480:568$3OO

DISTRIBUIÇÃO DA DEBPESA
Presidência do Es-

todo 594:800$000
Departamento de Ad-

minlstração Munici-
pai 386:450$OO0

Departamento Geral
do Compras .... 66o:000$ÜUO

Secretaria da Edu-
cação e Saude Pu-
blica 108.885:568$000

Secretarias da Justl-
ca e Seg. Publica . . 80.209:806$800

Secretaria da Agrocul-
tura, Ind. e Com.. . 23.752:410$BUO

Secretaria da Vlaçào
e Obras Publicas . 104.571:667ÍI0U

Secretaria da Fazen-
da e do Tesouro . 222.184:8651800

Rs. 541.240:668!"300
Multo embora o Estado haja sahldo

de nma lueta que lhe abalou profun-
damemte as fmancas, perturbando, de
um modo excepcional, a sua vida eco-
nomlca, espero reduzir, ou extinguir,
o "déficit" asslgnalado. A receita quo
promotte ultrapassar a expectativa,
por um lado e pelo outro a posaiblll-
dade de reducção nos encargos quo o
decreto Silva Gordo marca para 1933
lato ê de Rs. 64.600:000j000, não esque-
condo que de 1932 tlcaram 2-1.000 con-
tos em atrazo, leva-me a julgar como
realidade a minha previsão.

PALAVBAS PINAES

Dlz-me o Juizo severo, asylu/io bem
dentro de mim, controlador da maioria
dos meus aetos que mo osforcei pai,
corresponder ás responsabilidades sob
o Império das quaes me encontrei *
mais do atue nunca me encontro, si
cheguei a tanto, tudo devo á culturi,
á educação, á nobreza, á generosida/io
do povo paulista. A ordem Imposta p«.
Ia (orca náo é ordem. A ordem legltl.
ma 6 a que sobe da conectividade par»
oncontrar-se com a que desce do po-
der. Homens civilizados qne sentem
no espirito e que Imprimem aos aetos
o sentido da ordem pelem att.rahll-,i
a honral-a. São Paulo attráe e honra
a ordem. São Paulo convida ás iuctss
do braço e da InteJiigencla. São Paulo
oxclue os Inertes e os fracassados, Ob.
servou, multo bem, Gustavo Le Bon:
¦os governantes inertes são mais per-
nlclosoa do que oa tyTannlcos". sio
Paulo suieldar-ac-la si tivesse de so
entregar á religião dos braços cruza-
dos, O autor francez nos Inspira a
segiilnte consideração: As pessoas qtw
nos rodeiam, dividem-se cm tres cat«-
goríasi as qiie noa ajudam a traba.-
Ihar, as que nos deixam trabalhar o
as que nos Impedem de trabalhar.

Aqui, com emmoi-ão e com orgulho
o repito — quasi bó encontrei qu*m
me ajudasse a trabalhar. Anseio de
paz e enseio de progresso! desa>]o
de tranqulllidade e ambição de victo-
ria! Eis a doutrina phychologlca doa
povos fortes, como esta gente, como
esto povo.

Mentem os que apregoam a exis-
tenda de artlficiallsmo no ambiente
paulista.

Sua civilização não é mechanlcista,
chronometrica, attlnglda, em cheio,
pelo utilltarlsmo.

Attravés do que vi e continuo a vtr
desde a simplicidade emminentements
notável até o Idealismo inconfundível-
mente construetor, tudo se destaca,
do um modo excepcional, aífirmando-
oe aquella civilização principalmente
pela phyluntropiu, pela bondade,
pela fé sempre jovem, e pela perm-
verante vontade de aer e de crear.
Noa novos bandeirante, personifica-se,
a fortes traços, a saude da alma,

Annula-se o tédio e se annulam rs-
solutamente as forças negativas que
preludlum 03 regimens destruídos pe-
Ia dlacordla e o desalento.

"O Heroísmo, definlu-o o gênio rie
Amiél, é a concentração deslumbrado-
ra e gloriosa do valor."

Inquiramos, sem paixão: quem
ousará negar o heroísmo paulista
Heroea na guerra, e sobretudo na paz,
oa doacendentes espírituaes do Patriar-
clui apontam para o horizonte aberto
dos nossos destinos, e noa Indicam
um panorumu que improviap enthuslas-
mo — o panorama empolgante da con-
(lança, Dois povoa enaorllham as ar-
mas destruldoraa. Baixa a paz sobre
elles e momentos depois reentram no
caminho da franca cordialidade. Logo,
São Paulo, pedaço do Brasil, pedaço
da alma do Brasil, Jamais poderia ea-
tar separado do Brasil.

Qual o saldo que noa ficou da guer-
ra?

Qual a lição que delia extrahimos?
A soberania dos dogmas políticos?
A soberania do personalismo?
Sem que o sentimento popular olvl-

liasse, ou destruísse, mas, pelo contra-
rio, avisasse e reforçasse, chegamos
íi maravilhosa conclusão: acima doa
duellos fractricldas e das amargas dis-
senções, pairou a soberania da vida e
da realidado.

Os ódios não levam * resultados
dignos: suas barreiras sào de bronze,

E' preciso cimentar, no Brasil, deft-
altivamente uma politica estável e nor-
mal. Nem a demagogia, nem o extra;-
mlsmo. Nem aa formulas metaphysicas,
nem os princípios radicaes,

O estado actual da nacionalidade
não atimitte a violência doa medida»
Inadaptaveis ao melo.

Deve-so caminhar, com o enthusias-
mo da juventude e com a prudência
dos velhos.

Meditemos e comparemos:
A torrente se lança do alto, em sur»

presa, paru inundar os campos e ar-
rebatar os rebunhos. O agricultor avi-
sado, que prevê o phenomeno, esta-
belece oa drenos naturaes e quando
a caudal se precipita, em vez de tra-
zer na fúria dos seus Ímpetos incon-
lidos, a desolação e a miséria, eia
quo determina pela irrigação a abas-
tanija e a riqueza. Os verdadeiros ea«
estadistas tém a visão dos aconteci-
mentos sociaes, como os agricultora
previdentes e precavidos. Si os ho-
inons de governo, nos regimes pas-
sados, houvessem pensado na situação
do proletariado dua cidades e dos
campos, dando-lhes assistência e reco-
nhecendo-lliea 03 direitos, não teriamoí
hojo tão graves iiHerrogaçòea a des-
afiar a tranquillldado doa que aceu-
mulam pelo esforço, pela intelligencla,
pela tenacidade. Os generaes, na pie-
nitude das batalhas, sào levados a
penetrar no cérebro dos antagonistas
para sentir-lhes as intenções e formu-
lar as suaa hypotheses,

No emtanto, mais do que os cabos
do guerra, os homens de Estado ne-
cessitam penetrar o espirito de sua
época para conhecer-lhe a3 tendência*
e encaminhar a solução dos severos
problemas da sociedade, pondo-os, de-
pois, em equação.

Já me vou alongando, senhores, om
demasia. Devo terminar. Passando de
governador militar para interventor,
deixo automaticamente o commando
da Segunda Região, que depuz nas
màoa do nobre general Daltro Filho,
figura, quo se projecta, no seio da
sua classe, com notável rolevo.

Cabe-me o mais vivo elogio á con-
dueta dos meus camaradas, Os oííl-
ciaea e soldados do Exercito entraram
em São Paulo, não como invasores,
mas como Irmãos. Pela comprehenEáo
que revelaram, pelo cuidado que man-
tiveram, pelo vivo e ardente pátrio-
tísmo que exprimiram, abrindo os bra-
ços para os seus conterrâneos do

j berço de Amador Bueno, são dignos
da Pátria e dignos de acampar sobre
a extensão gloriosa das planic.es que
o Ipiranga illustra,

E ao receber da primeira autorida-
do da Republica a Incumbência civil
de governar este Estado, uma idéa,
acima de todas, me empolga e dúmi-
na: quando tiver de deixar o gover-
no, espero sahir sem ter perturbado
o labor e nem ferido a cultura desta
grande terra l



CORREIO DE S. PAULO- Qti.itta._e.ra, Z-2.1933

CRÔNICA SOCIAL
A FESTA DA SOCIEDADE PRO'.ARTE MODERNA

NO TROCADERO
Bessel, J. Wasth Rodrigues, Regina Go-
mide Graz, Vitorio Gobbis, Paulo Rossi
Osir, Jenny Klabin Sogall, Arnaldo Bar-
bosa, Anita Malfatti, Tarsila, Lasar Se-
gall, Ismailovitch.

Por estes nomes já se pode avaliar o
que será este baile, de caráter medito
para São Paulo; uma verdadeira mani-
festação de arte, além de uma festa ale-
gre e cheia de surpresas como já o faz
prever o seu titulo original — Carnaval
numa Praça Publica da cidade de

B.stA despertando interesse cada vet
maior o grande baile de Carnaval da"SPAM" Sociedade Pró Arte Moderna,
que será levado a efeito no dia 16 de
fevereiro nos salões do Trocadero, Es-
tes serão ornamentados artisticamente,
representando uma cidade e o salão
principal uma praça publica. Os sócios
da SPAN e convidados formarão a mas-
sa do povo, em variadas e originais
fantasias. O projeto geral do decoração
foi organizado por Lasar Segall e have-
rá painéis pintados por John Graz, Hu-
go Adami, Mussia Pinto Alves, Ester I SPAM.

rios palcos o mas
3

telas RAWOTELEFONIA

Aniversário»
Faaora anos hoje:

Aa tifinliora» i
_>. Emilia RIspoli, I
d, Laurita Pessoa Haja Gabaglla, esposa do

dr, Raja Gabu.lla;
d. Cândida de Campos Mendca, esposa do

sr. João Leite de Campos Mendes;
d. Beatriz da Costa, esposa do sr, Manuel

Olcgarlo da Costa;
d, Maria Cardoso, esposa do sr. Antônio

Cardoso;
d. Alzira Fagundes Clrlno, esposa do cap,

José Clrino;
d. Ana Junqueira de Azevedo, esposa do

dr. José M. de Azevedo Marques;
d. Arlinda Paiva Lima, esposa do dr, Del-

fino Paiva Lima;
d. Caty de Sousa, esposa do art Oervaslo

do Sousa;
d. Laura Silva, esposa do major Azarias

Silva;
d. Isollna de Araújo Molina Cintra, esposa

do dr. Roberto Molina Cintra.
Oi senhores s
Pr. Rui de Paula Sousa;
dr. José Maria da Câmara Loal;
dr, Plínio Pompeo Pisa;
dr, Paulino de Camargo;
dr. Francisco de Araújo Cunha;
dr. Daniel Cardoso;
major Salvador Mola;
prof. José Rodrigues Monteiro de Carvalho;
Rafael Paulino de Camargo;
Guilherme Sueli;
Júlio Ribeiro VIna;
João de Freitas Ribeiro;
Januário Giordano;
Carlos Dias Machado;
Henrique Bedorat;
René Veiga;
Joeé de Castro Leito;
José Dias de Moraes;
João da Costa Matoso;
Bento José de Gonzaga;
Salvador Mazza.
Ac lenliorite-t
Baby, filha do sr, Manfredo Meycr;
Eudoxla, filha do sr. Braulio dos Santos;
Dulce, filha do sr. José de Oliveira Lima;
Laura, íilha do sr, Simíío Sarraf;
Hortencia, íilha do sr. Francisco de Paula

Neves;
Maria de Lourdes, filha do sr. Edgard de

Melo;
Cândida, filha do sr. Alfredo Ferreira;
Maria Helena, íilha do »r. Oscar A, de

Campos.
Os jovens i
José, ftlho do coronel Francisco Rodrigues

Secklor;
Ricardo e Alzira, filhos do sr. Joio Ml-

randa;
Rosa, íilha do sr, Pedro Bernardes;
Marina, filha do sr. Miguel Migliacco;
Ondina e Honorina, filhas do _r. Fortu-

nato Goulart;
JoSo, filho do sr. João de Oliveira Anccde.
A menina — Maria Zaira, íilha do sr, Ce-

lio Frattini e de d, Lina Alterlo FrattinU

Noivadoi
Contrataram casamento, nesta capital, o sr,

Batista Riccelti e a senhorita Ema Valen-
tino, íilha do sf. Antônio Valentlno, já ia-
lecido, e de d, Carmela Mazzel Valcntlnp.

— Em Atibaia, tem seu casamento con-
tratado, o sr. Valdomlro Alves, íllho do sr.
capitão Adolfo Alves • de d, Eulalia Silva
Alves, com a senhorita Leontina Ferreira
Profeta, filha do sr. Isalaa Profeta e de d,
Lídia Ferreira Profeta,

Casamentos
|Reallza-se hoje o casamento do sr. Artur

Lunardi, funcionário bancário, íilha da sra,
d. Antonia Lunardi e do sr, Emilio Lunardi,
comerciante nesta praça, com a senhorita An-
gela Isola, íilha da sra. d, Zaira Isabel e
do sr. Bruno Isola, negociante nesta capital.

Festas e bailes
Pré vitima, da Bovolnçio

6 baile a fantasia, organizado por uma
comissão de distintas damas paulistas com
o fim de levar um pouco de conforto aos
que sofrem pela revolução de Julho, vai ob-
tendo franca aceitação, como eru de h« es-
perar de corações bem formados. Esse baile
realiza-se, no dia 11 do fevereiro, ás 22 ho-
ras, no "grill-room" do Hotel Esplanada.

SanfAna Olnbe
A diretoria do Sanl'Ana Clube furA reali-

zar um festival lltoro-muslcal-dansanto, de-
dlcado aos associados e famílias, no dia 16
do corrente, ás 21 horas, em sua sede «o-
ciai á rua Halcte, 100.

Para esse festival cujo programa está sen-
do caprichosamente organizado, serão expc-
dldos convites, servindo de ingresso aos us-
soclados o recibo do corrento mòs,

Km*. Louloo Beyimldi
Já estão marcados as elegantes reuniões

dansanles que mine, Loulse Keynold» ofere-
cera em fevereiro, aos seua alunos, famílias
e convidado...

A primeira realizar-se-á no dia 12 daquele
mes, domingo, dns 18 horas em diante, A se-
gunda, no dia 26, domingo dc Carnaval, ve..-
peral infantil e juvenil, das 16 horas em
diante. A ultima, no dia 28, terça-feira da
carnaval, das 20 horas em diante. Essas treu
reuniões serão realizadas nos salões do Tria-
non, 6. avenida Paulista.

Para convites e Informações, fone 7-3774.
Sacol* de __d_m "Fodro II"

O conhecido professor Albertl a a sra. Vera
Honks farão reallzur no próximo dia lt um
grandioso baile. Esse festival dansante terá
inicio as 21 horas em ponto, comemorando

o terceiro aniversário du Escola de dansus
'Pedro II", á avenida Brigadeiro Luiz An-
tonio, 21.

Contro Academloo "Cario» de C_nr_l_o"
A diretoria do Grêmio Acadêmico "Carlos

de Carvalho", comemorando o 19," aniversário
da fundação da conceituada Escola de Con-
tabllidade "Carlos dc Carvalho" realizará no»
salões do "Portugal Clube", um pomposo
baile que se iniciará as 20,30 horas, no dia
i de fevereiro.

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
MEDICINA

HOJE, "VARCA NAPULITANA",
NO TEATRO SANTANA

Hojo, &i, 30,4. horas, em espetáculo
completo, no grande teatro Santana, a
mais homogênea e melhor companhia ca-
raterlstioa que já nos visitou ultimamcn-
t«, a Canzone dl Napoll levará á cena,
a sugestiva canção teatrallaada "Varca

Napulitana", uma peça capaz de agradar
e deliciar ao mais exigente e indiferente
publico, que hoje sem duvida, encherá
a referida casa de diversões da rua 21
de Maio. Bata grandiosa peça está divl-
dida em 3 atoe, da autoria dos atores
Tak Giannl e Salvatore Rublno. Com-

pletondo esse belo espetáculo, haverá um
atraente ato de variedades pelos artistas
mala queridos, da "Canzone dl Napoli".

"TOPAZE" AGRADA EM
ABSOLUTO

O publico tem comparecido em forte
quantidade ao Teatro Boa Vista para
aplaudir o ator predileto da cidade na
sua grande creação do professor Topa-
ze, protagonista da formidável sátira de
Pagnol, que presentemente ocupa o car-
taz daquela casa de diversões, A manei-
ra por que Procopio compreende e de-
talha seu papel, as minúcias da sua in-
terpretação, a profunda humanidade da
sua creação, empolgam o publico que ma-
niíesta fartamente a sua alegria com
aplausos. "Topaze" continuará em cena
até á próxima semana, pela Companhia
de Comédias Procopio Ferreira, cujos
principais artistas colaboram de manei-

j ra eficaz para o grande êxito do espe-
taculo. Hoje e amanhã, ás 20 e 22 ho-
ras, teremos novamente "Topaze" no
Teatro Boa Vista, A bilheteria funciona
desde 10 horas da manhã.

Sessão extraordinária sobre
Oto-rino-laringologia

Realiza-se hoje ás 20,30 horas uma
sessão extraordinária da Secção de Oto-
rlno-laringologia, constando a ordem do
dia dos seguintes trabalhos;

l.o) dr. Guedes de Melo: Filho: —
"Ferimento por projétil de arma de fo-
go. Slndrome paralitico dos nervos era-
neanos",

2.o) dr. Mario Otoni de Rezende: —
"Um caso de abeesso retro-mastoideo
complicado. Fenômeno de aspiração de
ar pelo seio sigmoideo. Hemiplegia.
Cura".

3.o) dr. Schmidt Sarmento: — "Um
caso de estafilorragia (nota previa)
Apresentação do doente" .

AMANHA, A BONITA NOVIDA-
DE: "COMME SE CANTA A NA-
PULE", NO TEATRO SANTANA

Um trabalho sedutor vai ser levado
amanhã, no Teatro Santana, pela compa-
nhla Canzone dl Napoli. Intitula-se su-

(festivamente 
"Comme se conta a Napu-

le", que promete demorar longo tempo
no cartaz daquela confortável casa do
diversões. Essa peça representa uma
bonita novidade, capaz de arrancar as
maiorea e mais entusiásticas demonstra-
ções de aplausos, porque tudo, na obra
do maior autor hoje em dia no gênero,
o conhecido e consagrado Gaspare di
Maio, é belo e sentimental, é emocionan-
te e sumamente engraçado. Pela primei-
ra vez, em "Comme se canta a Napu-
le", o galã Tak Gianni, fará um papel
de louco, empolgante pelas circunslan-
cias de que o fato se reveste.

FIGURINOS PARISIENSES
Ob melhores e mais apreciados, «ó «•

encontram na

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

BOA VISTA
ás 20 e 22 horas

Continuação do formidável
suecesso de PROCOPIO na
grande peça de MARCEL
PAGNOL, traduzida e ada-
ptada por üduvalclo Vianna:

TOPAZE
Toda S. Paulo intelligente

no Boa Vista

Bilhetes a venda, das 10
horas em dianto

"PALHAÇO!A seguir:
3 actos interessantíssimos de

MACHADO FLORENCB

DESPEDIDA DA COMPANHIA
"NAPOLI CANTA", NO

COLOMBO
Ultimo espetáculo da Companhia Na-

poli Canta. Em festival da prima dona
Mafalda Vitelli, hoje, no Teatro Colom-
bo, será representada "Sandarella", in-
teressante peça, na qual tem um exce-
lente papel o sr. Sidivó, cômico de me-
recimento, tão querido das nossas pia-
téas.

Terminará o espetáculo um esco-
lhido áto variado.

AS DIVERSÕES DE HOJE j
Os filmes em exibição

ALHÁMBRÁ -- "Quem íoi que inalou?", com Edmundo Lpwe — Das
14 horas em diante — 1 .llronus: matinée .$080; soirée 3-13500.

AMERICA — '•Quando canta o coração"; "Madame X" e um jornal
_ A's lSt.IlO horas — Poltronas 1.5000.

ASTÜRIÁS — "A mulher que amou" e "Tempestade de paixões",
um desenho e uni jornal — A's lí),oO horas.

BOM RETIRO — "O amor fez dele um homem" e "Amor sem rumo"
— A's 19.45 horas — Poltronas 1$000.

BRAZ-POUTEAMÀ — "Ao redor do Brasil" c "A mulher que
amou» _ A*s 19,30 horas — Poltronas 1*500.

CAMBUCF — "Arco íris" e "Tu serás mãe" — A's 19,30 — 1.5200.
CAPITÓLIO — "Esperança", "Mundo noturno" — A's 19,30 horas

_ Poltronas 11.500.
COLISEU — "Tarzan" e "Quando faz falta um amigo" — A's 19,30

horas — Poltronas 11.500.
ESPEB1A — "Ruídos da juventude" e "Passo da morte" — A\s

19,30 tioras — Poltronas 1*500.
MAFALDA — "Marche au soliel" e "Rei dos peneiras" — A'.s 19,30

horas — Poltronas 155500.
MARCONI — "Esta noite ou nunca" e "Judeu errante" — A .20.1.

horas — Poltronas 1*000.
MODERNO — "Malfèitora benigna" "Ultimo vôo" e "Donzela iin-

paciente" — A's 19,15 horas — Poltronas 1*200.
ODEON — Sala vermelha: "Dois contra o mundo", com Constance

Bcnelt e Neil Hamilton — Complementos — ás 19,30 e 21,30 horas —
Poltronas 3*500; meia e balcão 2*000.

ODEON — Sala azul: "Radio Patrulha" e "Ciúmes" — A's 19,30 lio-
ras — Poltronas 2*700; meia Ü.500.

OLÍMPIA — "Filho do Oriente" e "Fera da cidade" ~ As 19,30
l,oras __ Poltronas 2*000.

PARAÍSO — "Mercado de escândalos" e "O par da fama" — A's
19,30 horas — Poltronas 1*000.

PARAMOUNT — "Rainha Mártir", com Pola Negri, e "Homem de
peso", com George Báhcroft — A's 19,30 horas — Poltronas 2*300.

PARATODOS — "Homero, miraculoso" e "Casar e descasar" — ás
19 horas — Poltronas 2*300, balcão 1*500.

PEDRO II — "Cadetes de Honra" e complementos — Das 14 horas
em diante — Poltronas: matinée 1*500, soire 2?.00.

RI ALTO — Um jornal, um desenho, "Passo da morte" e "Herói
por acaso" * "Esposa improvisada" — A's 19,30 — Poltronas 1*200.

ROYAL — "Loucuras de um beijo", 1 cômica, 1 desenho e 1 jor-
nal — A's 15 e ás 19,30 horas — Poltronas 3*000.

SANTA CECÍLIA — "Mulheres e aparências" e "Sonho de moça"
— A\s 19,30 horas — Poltronas 1*500.

SANTA HELENA — "O corsário" ,e complementos — Das 14,30 ho-
ras em diante — Paltronas: matinée 1*500; soirée 2*300.

S. BENTO — "Aventuras de um solteirão", 1 cômica, 1 educativa
e 1 jornal — Das 14 horas em diante —- Poltronas 3*000.

S. PAULO — "Alvorada do amor" e "Terceiro alarme" — A's 19,30
lioras — Poltronas 1*500.

S. JOSÉ' — "Meu ultimo amor" e "Malfèitora benigna" — A\s 19,15
horas — Poltronas 1*000.

Teatros
BOA VISTA — "Topaze", pela Cia. de Comédias Procopio Ferrei-

ra, ás 20 c ás 22 horas - C$900.
SANTANA — "Varca napolitana", pela Cia. Canzone di Napoli.
COLOMBO — "Na santarella", pela Companhia "Napoli Canta"—A's

19,15 horas — Poltronas numeradas 3*000.
RECREIO — "Levante a saia" — Folies Bergéros — A's 20 e As

22 horas.

i - ¦ ¦¦ , ¦ 55|5»S_»g____iI

Bebe Daniels, que aparecerá na Sala Vermelha do Odoun em "Dixiann"

"PALHAÇO", EM ENSAIOS, NO
BOA VISTA

Procopio está dirigindo os ensaios da
comedia sátira "Palhaço", com a qual se
estréa no teatro de declamação o nosso
brilhante confrade Machado Florence,
antigo redator de jornais daqui e do Rio
"Palhaço" será representada na proxi-
ma semana pela Companhia de Come-
dias Procopio Ferreira, figurando entre
os esplendidos originais brasileiros des-
ta atual temporada do Teatro Boa Vis-
ta. "Palhaço" nos mostra a vida inti-
ma da gente do palco e os bastidores
des teatros, que tanto interessam geral-
mente aos espectadores.

Os espetáculos que serão por sessões ás
20 e ÚS 22 horas, são rigorosamente
proibidos para menores e senhoritas
e impróprio para senhoras. Os ingres-
sos aohàm-sé á venda á partir daa 10
horas, na bilheteria do Recreio, á rua
Rodrigo Silva. — X.

COMPANHIA MARIA CASTRO-
RAFAEL MARQUES

Com o "Grande Industrial", de Jorge
Ohnet", estreará, amanhã no Teatro Co-
lombo, da Empresa Castro, a Compa-
nhia de dramas e comédias Maria Cas-
tro — Rafael Marques, da qual fazem
parte as sras. Lucilia Jercolis, VValkiria
Moreira e os srs. Armando Rosas, Ado-
lho Sampaio, Álvaro Pires, Gervasio
Guimarães, etc.

Esta companhia composta de elemen-
tos de real valor, portugueses e brasl-
leiros, é dos conjuntos mais homogêneos
que, ultimamente, tem visitado a Pauli-
céa.

Após o "Grande Industrial", será le-
vado á cena o "Crime da 5.a Avenida",
que, na temporada Iracema de Alencar,
no Teatro Apoio, teve grande sucesso. O
papel de advogado de defesa está a car
go da senhora Maria Castro.

Tomam parte na peça Lucilia Jerco-
lis, Armando Rosas e Gervasio Guima-
rães, que fizeram os protagonistas no
Teatro Apoio.

AS NOVIDADES DE HOJE NO
TEATRO RECREIO

A companhia de gênero livre que está
realizando uma retumbante temporada
no Teatro Recreio, com espetáculos
"Folies Bergéres", muda hoje seu car-
taz, com a revista, cujo titulo por si só
é úm motivo de atração: "Levanta a
saia", devendo estrear na mesma, o ap-

plaucíido cômico Nino Nello e a eimpa-
tica atriz Erly Dorly.

mETraÂVALEscos
Comunicam-nos: _"Tendo o C. dos Democráticos t.ar-

navalescos conseguido do Governo do
Estado auxilio financeiro, irão mais
uma vez este ano concorrer aos presti-
tos carnavalescos que sairão a rua ter-
ça-feira de carnaval, e para tal já tem
contratado os artistas que confpcnipna-
rão os seus carros alegóricos.

Dará também este. clube inicio sábado
dia 4 do corrente aos seus concorridis-
simos bailes do "Castelo das Águias
sede social á rua José Bonifácio, d.
sêgündor andar.

Pretendendo; pois abrilhantar com
as seus concursos os triduos de Rei Mo-
mo, espera que o comercio auxilie na
forma dos anos anteriores o hdev dos
carnavais de S. Paulo".
O POMPOSO BAILE DE CARNAVAL

NO TRIANON
E' cada vez maior o interesse desper-

tado no seio dc nossa sociedade pelo¦ Cen
a

do

JEAN HARLOW AMEAÇA A
CIDADE!

Aliás, o perigo é sedutor, e nenhum
homem fugirá dele, antes o afrontará
com o coração aos pulos. Porque afron-
tar Jean Harlow e o seu grande olhar
azul, deve ser um prazer inefável, quais-
quer que sejam os perigos que essa con-
templaçâo nos ofereça. Foi assim que
pensaram todos os homens que se encon-
traram com ela em "A Mulher de Ca-
belos de Fogo", o luxuoso filme da Me-
tro que o Rosário exibirá segunda-feira.

Da fascinação que Jean Harlow exer-
ce sobre tudo que a rodeia, ninguém du-
vida, Ela é a mulher-cobra, fascinado-
ra eterna, curvando tudo á ordem pre-
renloria do seu capricho, quando ela é,

principalmente, caprichosa sedutora que
nada maias conhece senão a satisfação
dos seus desejos.

Em "A Mulher de Cabelos de Fogo"
ainda aparecem Chester Morris, Lewis
Stone, Leila Hyams e Una Merkel.

pomposo baile de carnaval que o Cen-

tro de Instrução e Proteção a Infância

promove rio próximo domingo, - ¦"

correnie, nos salões do Trianon.
A procura de convites tem sido enor-

me, tendo a comissão deixado de aton-

der a algumas pessoas, devido ser limi-

tado o numero dos mesmos, e haver

grande selecção na distribuição.
O grande corso projetado para o dia

da festa ainda não foi autorizado pelo
sr. Chefe de Policia do Estado, deven-

do hoje a comissão organizadora do

festival entender-se com o dr. Bento

Borges da Fonseca, no sentido de son-
citar-lhe aquela autorização.

Raul Roulien, o brilhante astro bra-
sileiro, que acaba dc brilhar em Holy-
wood, foi convidado para assistirão
baile, e receber mais uma das muitas
homenagens que lhe são devidas pela
sociedade paulistana, que de ha muito o
admira. , _.

Os convites restantes poderão ser
procurados pelos interessados, a rua
José Bonifácio, 12, 5.0 andar, sala H, os
ingressos poderão ser adquiridos de
hoje em dianle no buffet do Trianon, a |
Avenida Paulista. '

A HISTORIA DE HOLLYWOOD
CONTADA POR CONSTANCE". BENNETT
Hollywood é a grande tentadora! rede-

moinho tentador de cuja fascinação pou.
cos fogem. A grande cidade do cinema,
capital do sojiho, é hoje o centro do
mundo, o construtor e o destruidor de
Ídolos.

A sua historia verdadeira vai ser-uos
contada segunda-feira no Alhambra, em
um grande filme R. K. O. distribuído pe-
lá Paramount, "Hollywood", em que
Constance Bennet, a mais elegante atriz
da tela, com Neil Hamilton e Gregory
Ratodd, nos vai contar o quanto custa
ser estrela, e qual o preço que ela teve
de pagar pela fama e pela gloria.

"Hollywood" é um filme belíssimo, e

cujo assunto, pelo que de curioso ofere-
ce, é preferido pelos fans de todo mun-
do.

MÍdTsocialista Brasileiro
Comunica-nos o departamento de pu-

blicidade do Partido Socialista Brasilei-

ro: , . ."Torna-se, cada vez mais intenso, o

serviço de alistamento eleitoral, que vem

realizando, nesta capital e no interior,
o Partido Socialista Brasileiro.

E enquanto isso acontece, novos nu-
cleos se fundam em varias localidades,
o que prova a boa simpatia de que o
Partido Socialista se vê cercado, por
parte de todos aqueles, que desejam me-
lhores dias para o Brasil.

Na capital, as comissões distritais nao
têm medido esforços para o desenvolvi-
mento de seus respetivos núcleos.

Ainda ha poucos dias, na Penha, rea-
llzou-s. uma importante reunião dos
elementos socialistas, tendo o sr. dr. Jo-

sé Ataide feito uma interessante confe-
rencia sobre o socialismo, o que lhe va-
leu francos elogios, por parte de seus
companheiros naquele distrito.

Não é demais repetirmos aqui, que a
Sede Central do Partido Socialista Bra-

sileiro, á Praça da Sé, 53, 3.o andar, se
acha aberta diariamente, inclusive aos
domingos, das 8 horas da manhã ás 23,
oferecendo a todos que se queiram alls-
tar para eleitores todas as facilidades

possíveis.
Devemos também fazer publico que a

Comissão Executiva da Capital, ultima-
mente.-creada, pelo P. S. B., atende aos
nosos correligionários, diariamente, na
sede Central, das 16 ás 18 horas e daa
20 ás 23". • 

Í

PROGRAMA QUE A RADIO"_,SOCB»j
DADE RECORD IRRADIARA' HOJE

Das 12,00 a* 12,30 -- Programa dofl

Jlscoe da Casa Manon.
Das 12,30 ás 12,46 — Programa d.

produtos Bherlng.
Das 12,45 ás 13,00 -- Programa de

discos da Casa Gennari.
Das 13,00 ás 13,30 -- Programa de

I discos da Ca*a de Discos.

Das 16,30 ás 17,00 — Programa de
' discos da Casa Sotero.

Das 17,00 ás 18,00 — Hora Campos
Sales e Cia.

Dos 18,30 ás 19,00 — Programa de
discos da Casa Murano.

Das 19,00 ás 19,30 — Programa Map-

pln Stores.
Das 19,30 ás 19,45 -- Canto pelos

Avaréenses c Solos de flauta por Vicen-
te de Lima.

a) Vou partir — Canção a duas vo-
ZCB -¦- Leopoldo Faria e Gentil de Sou-
za.

b) Patapio — Primeiro amor — Vai-
sa — Solo de flauta.

c) Juriti — Moda de Viola — Canto «
duas vozes;

d) Patapio Silva •— Zinha — Polka
— Solo de flauta.

Dos 19,45 ás 20,00 — Programa da
Casa Alemã.

Das 20.00 ás 20,15 — Prev. do Tempo
 Prog. Atelier Viemense Mme. Marte-

ta.
Das 20,00 ás 20,15 — Prev. do Tem-

po — Prog. Atelier Vienense Mme. Ma-
rleta.

Das 20,15 ás 20,30 — Radio Pickles —

Orquestra popular e canto p| Barreto
a) Therapeutica —- Marcha carnavalc.-
ca — Orquestra popular, b) Canto pelo
Barreto; c) Anatomia — Marcha cama-
valesca — Orquestra popular.

Das 20,30 ás 20,45 — Canto pelos
Avaréenses e solos de saxofone pelo Ju-
ca a) Nois se diverte — Samba chroro
Canto a duas vozes pelos Avaréenses;
bj Solo de saxofone pelo Jucá; c) Im-

provisos — moda de Viola — Canto a
duas vozes.

Das 20,45 ás 21,00 — Conjunto tipico
Argentino e Canto pelo Nestor com con-
junto típico brasileiro: a) Alice — Tan-
go pelo conjunto tipico Argentino; bj
Canto pelo Nestor com conjunto tipico
Brasileiro; c) Colsé -- Tango pelo con-
junto tipico Argentino.

Das 21,00 as 21,30 — Meia hora "So-

nora" com Irmãos Tapajós, Barreto e
"Jazz Orquestra da Radio Sociedade
Record.

Das 21,30 ás 21,45 — Orquestra de
cordas: a) Chopin — Prelúdio em si
menor; b) Bizet — Arléseinne — Ária;
c) Aletter — Reverie.

Das 21,45 ás 22,00 — Solos de piano
pelo Georga e Jazz Record; a) Solo de
piano pelo Gorga; b) Jazz Record —
Ahi! Hein, Marchinha; c) Solo de pia-
no pelo Gorga; d) Jazz Record — Lin-
da morena — Marchinha,

Das 22,00 hs 23,00 — Hora X.
Das 23,00 ás 24,00 — Programa da

discos da Casa da Musica.
Das 24,00 á 1,00 — Hora Imperial

Dancing (Musicas de dança).

RADIO CRUZEIRO DO SUL P. R. A. O.

Programa a ser irradiado hoje.
Das 0,45 ás 8,15 — Hora da Saúde.
A's 11,30 — Noticias e comentário

mundial.
A's 11, 45 — Orquestra de concertos.
A's 12 horas — Aula de inglês pel?

prof. 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 Franco.
A's 18 horas — Hora Columbia.
A's 19 horas — Maria de Lourdes

Guerra com regional.
A's 19,30 — Orquestra de salão do

Esplanada Hotel .
A's 20 horas — Hora Azul — Dedica-,

da ás Senhoras e Senhoritas — Pales-
trás, conselhos, receitas, etc. Colabora-
ção da orch. Columbia e Odilon Martins.

A's 20,45 — Programa Drogaria Ama-
rante — Radio Sketch.

A's 21 horas — Programa Chevrolet
transmitido pela rede verde-amarela
constituída pelas estações PRAB PRAS
— PRAJ — PRAO — Sendo que uma
parte desse programa será transmiti-
da de S. Paulo e outra dos estúdios da
PRAO no Rio de Janeiro.

A's 21,30 — Programa Rodo e Rigo-
leto.

A's 21,45 — Orquestra de salão.
A's 22 horas — Os Radioletes.
1) Jazz-o-piano — Solo de piano pelo

Gaó;
2) Bangkilcs — Solo de banjo pelo

Zezinho;
3) Margarida — Solo de flauta pelo

Vai tez;
4) Santista — Solo de violão pelo Cha-
ves.

A's 22,15 — Lidia Maffei com regio-
nal.

Das 22,30 ás 23 horas — Programa Di
Franco.

0 MERCADO ORIENTAI
DE MULHERES

OS ORÇAMENTOS
CANADENSES

OTTÁWA, 2 (UTB), — Os orçamentos
para o próximo exercício fiscal con-
forme foram ontem apresentados á dis-
cussão e aprovação da Gamara dos
Comuns, do Dominio do Canada, pro-
vêm-uma soma total de 358.(556 mil do-
lares,-ou sejam G.227 mil dólares menos
do que exercício passado. 

A Liga das Nações procura com-
bater esse mal com a creação de

uma autoridade de controle
GENEBRA, 2 (UTB) — Foi ontem

apresentado ao conselho da Liga das Na-
ções o relatório da comissão que ha 18
meses estuda o problema do trafico de
mulheres e crianças uo Oriente. Esse
documento recomenda a cooperação inter-
nacional no combate a esse mal, medlan-
te a creação de autoridades especlalmen-
te encarregadas de controlar esse morca-
do,, evitando todos os seus aspetos iü-
Oito»,;

V
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A DE TURFE
Varias notas dos nossos hipodromos

_E* MUITO BOA!
Em nosso fraco modo de ver, sempre

Julgamos quo o aniversário de fundação
do Jockey Clubo de São Paulo transcor-
resse a 11 de março.

Agora, porém, diante da nota inserta
por tam nos.o colega vespertino, em sua
secção de turfe, nota que regista passa-
gem, na data de ontem, dessa auspiciosa
efeméride, francamente ficamos ontre as
dez e ns onze... isto 6, sem saber ao cer-
to, se é no dia 14 de março que aquela
fidalga sociedade colhe mais uma prima-
vera...

Contiado, achamos bom que o caro cole-
ga não se Xie cm tudo quanto escrevem
os jornais do Rio. Porque os mesmos,
inexplicavelmente, dão, de vez om quan-
do, cada "mancada", que é, mesmo, de
um "foca" endoidecer...

AS MONTA BI AS PKOVAVEIS DO
GRANDE "S. 1'AULO"

MATO GROSSO, 54 quilos — F. Bier-
naesky.

FANDOR, 48 — A. Silva.
KOBELICK, 54 — O. Mendes.
ARCO-ÍRIS, 52 - E. G. Santos.
GRIS GR1S, 49 - X. X.
SOLITO, 48 -- X. X.
LARRAIN, 62 — A. Molina.
.VIDAY, 50 — J. Guerra.
DON LEANDRO, 54 — S. Batista. -
HAYA, 50 — T, Batista.
HERMES -— Não correrá.

CONCURSO DE TAUUTES DO
JOCKEY CLUBE

Segundo communicítçâo recebida da
secretaria cio Jockey Clube, terá inicio
com a reunião do próximo domingo, o
concurso de palpites instituído para o_
cronistas de turfe por aquela sociedade.

E para o mesmo, cujo prêmio è de
500$000 o obedecer ás mesmas regras doe
anteriormene levadas a efeito, os palpites
deverão, pelos srs. cronistas, ser envia-
doe aquella secretaria, até ás 16 horas
de sexta-feira-
ANIMAES QUE REGRESSAM PABA

O RIO 
'

Com exceção de Don Leandro, que
tem um compromisso clássico a cumprir
domingo próximo, na, Moóca, os demais
pensionistas da Coiulelaria Pinto Coelho,
que haviam sido transferidos para aqui,
são esperados hoje no Rio, entre eles:
Ciumenta, c Tempero ex-Grand Balon,
alistados pura ae corridas de sábado e
domingo no Jockey Clube.

UM FILHO DE MACON EM NEGO-
CIAÇOES TARA O RIO

Noticias de Buenos Aires informam que
o cavalo Premiei-, de 4 anos, filho de
Macon e Pescauta estava em negociações

para o turfe carioca.
Esse cavalo, que defende no Hipodro-

mo Argentino as cores da coudelaria F.

L. I.. tomou parto no clássico "Carlos

T.nkinEon", .(2.400 metros), disputado no

dia 22 do passado, em que tevo por com-

petidores: Sincorá, Sendero, Craganock,
' 

Colbuzo e Dulzaino, aos quaes dispen-

sava entre 7 e 13 kilometros.
Premier classificou-se em segundo lu-

gar naquela prova, derrotado por Cra-

ganoch, ao qual concedia 1- kilos.

Se fôr de fato realizada essa compra,

o neto de Sandal será decerto um opti-

mo elemento nas nossas pistas,

"" 
Hipoctrotno Brasileiro

Para as corridas do sábado e domingo,

no. prado da Gávea, íoram organizados

os seguintes programas:
CORRIDA DE SÁBADO

Prêmio "Tritonia" — 1.500 metros —

3:000$ — Aisca 40 quilos, Le Poupou 53,

Fusa. 56, Kleops 51, Jahuana 53, Herodei

47 a Famoso 55..
Prêmio "Romance" - 1.400 metros -

8-000$ — Tomyassú 55 quilos, D. Pedrlto

63, Lampreia 54, Setaunta 51, Walkyria

50 Gavião 54, Dorina 53 e Hortencia 53.

Prêmio "Dollar" — 1.400 metros -

3-000$ — Tuyuty 54 quilos Ivon 53, Year-

ling 53, El Negro 53, Ebro 53, Yára 52 e

Enitram 54.,
Prêmio "Salavropa" - 1.500 metros -

3-000$ — Lon Chaney, 52 quilos, Secillana

52, Marquita 53, Golden Boy. 52, Macá 51,

Hudson 52 e Legislador 52.;
Prêmio "Golden Boy" - 1.400 metros

_- 3-000 $— Jemopotyr 54 quilos, Claro de

Luna 52, Transvaliana 55, Little Jack 53,

Ubá 52, Viola Dana 54, Ciumenta 54 Ma.

tine. 54 e Ribatejo 52.;
Prêmio "Ronquido" - 2.000 metros -

4-000$ — Jundiá 56 quilos, Dollar 53, Ja-

guará 52, Acucrdo 48, Macapá 56, Cartlet

§2 e Itararé 54..
CORRIDA DE DOMINGO

Prêmio "Matinée"- - 1.600 metros -

3-000$ — Venus 56 quilos, Portena 53, RI-

co 56, Romance 52 e Burby 52.
" 

Prêmio "Waükyria" - 1.500 metros -

3-000$ — Ximena 53 quilos, Xaviana 53,

Acuerdo 53, Sem Temor 52, Canace 54,

Tempero, ex-Grand Bailou 54 e Krem-

^Prêmio "Eira" - 1.400 metros - 4:000$

_ Yatagan 54 quilos, Yonne 52, Yoyo 54,

Gandhi 54, Valeria 52 e Astral 54,,

Promio "Dux" — 1.600 metros — 4:000$
— Xaperú 56 quilos, San Salvador 51,
Vermlol Rloa 60, Aga Khan 54 o Ve-
xilo 53.

Prêmio "Gandhi" — 1.30 metros --
5:000$ — Ohilon 64 quilos, Yapon D4, Ada
52, Xarope 64, Audaz 54, Meiga 62, VIsette
52, Minho 64 Amy 64 e Bagdá 52.

Prêmio "Vexilo" — 1.600 metros •_.
4:000$ — Navy 52 quilos Blue Star 52,
Yokohama 52, Xaréo 51, Valentão 50, Gal-
rlno 50, Curacó 61 e Arlequlm 48.

Prêmio "Radio" — 1.500 metros —
4:000$ — Pa-lopavos 60 quilos, New Star
62, Xangô 52, Araúna 50, Xipotuba 53, To-
paze 55, Guaxupé 66 Moseoró 52 e Ibe-
rico 54.

Prêmio "Rápido" — 2.000 metros —
5:000$ — Sastre 64 quilos Caton 56, Ho-
quendo 52 o Tritonia 63.
RESOLUÇÕES DA C. C. DO J. C. B.

A Comissão de Corridas do Jockey
Clube Brasileiro, em sessão realizada on-
tem, tomou as seguinte*, resoluções:

a) — confirmar a suspensão de uma
corrida, imposta pelo "starter" ao apren-
diz Claudemlro, por Infração do artigo
153 do Código de Corridas, no prêmio"Venus", da reunião de 20; desobediência
ao juiz de partidas, montando Xiré;

b) —multar em 200$ o jockey Armando
Rosa, por infração do artigo 160 do Codi-
go de Corridas, no prêmio "Myrthéo", de
reunião de 28; quando montava Goldeii
Boy embaraçou a corrida dos demais ad-
versados;

c) — suspender por uma corrida o
aprendiz José Santos, por infração do
artigo 158 do Código de Corridas, no pre-
mio "Calco", da reunião de 28; por ter
dificultado a livre ação de seus adversa-
rios, durante a carreira acima, montando
Canace;

d) — multar em 100$ o aprendiz Valdc-
miro de Andrade, por infração do artigo
160 do Código de Corridas, no prêmio"Caicó", da reunião de 28; por 

"escrever
muito" na reta final, montando Dollar;

c) — multar em 200$ o jockey Roduzino
de Freitas, por infração do artigo 158 do
Código de Corridas, no prêmio "Radio",
da reunião de 29; que, montando Gravata,
embaraçou a corrida de Cabochard e Ho-
quendo;

í) — chamar 4 seoretaria hoje, ás 17
horas, os jockeys Júlio Escobar, Reduzino
de Freitas, Justlnlano Mesquita, Valde-
mar Lima, Braullo Cruz. ç Júlio Canalea.

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE
MOÇOS

Comunicam-nos:
'.'Continuam alaerlns as inscrições pa-

ra os cursos aliamos e noturnos da As-

.oeiu.ão Cristã (le Moços.
O Departamento aceita transferem-

cias par aqu .Iquer ano dos. cursos Pro-

pedeulieo e Peritos Contadores, pois
todos funcionam regularmente, com a

fiscalização da superintendência do En-

sino Comercial. ,
Os alunos dos cursos admissão, diur-

nos e noturnos, farão exao-es para o

l.o ano Propedêutico em fins de feve-
rciro, perante o dr. fiscal fedaral. O.

alunos que fizerem atualmente sua m*
tricula nos cursos de admissão ganha-
rão assim um ano nos estudos.

O corpo docente para 19311 esta for-
mado dos alaalisados professores dr.
Marques da Cruz, dr. Milciade. Pereira
da Silva, dr. Paulo Almeida Sales, prof.
Francisco Ribeiro, prof. Arnaldo Cha-

prof. llelion Maia, prof- I.uacl

0 N.o 28 DE "VANITAS"

F. Campeio e prof. Os-pira, .
Abla, prof. J,
car Magalhães. _

O diretor é encontrado diariamente
das 14 As 22 horas.

Os prospectos podem ser pedidos pe-
lo telefone 4-9249".
CAMPANHA PRO'-NOVOS SÓCIOS

Prosegue com grande cutusiasmo, a
campanha pró-novos sócios da A. C.
M., tendo se alistado já grande numero
de novos acemislas.

Hoje, ás 21 horas, haverá urna re-

união de todos os colaboradores desta
campanha, na sede da A. C- M., á rua

Sla. Isabel n. .'1, para apresentação de
relatórios c planos.

ELEIÇÕES NO 
'INSTITUTO 

DE
ENGENHARIA

Em primeira convocação realiza-se
hoje, no Instituto de Engenharia, a
eleição para a nova diretoria.

São candidatos nas duas chapas
mais cm evidencia os drs. A. Barros
Penteado e Roberto Simonsen.

"Yanitas" t.ra mais um numero na
rua, • com oste numero mais um triun-
fo. Com uma belíssima capa de Bade-
ne». representando o espirito de São
Pjuilo, uma homenagem ao progresso e
á grandeza da nossa cidade, "Vanitas"

apresenta um ótimo texto, com escolhi-
da colaboração, encantadoras paginas
de arte, interessantíssimas reportagens
sob os mais variados assuntos, paginas
para eportistas e creanças, lindos figu-
rinos, charges originalíssimas e grande
noticiário.

Otimamente apresentada, como sem-
pre, a revista de Nair Mesquita atrac
da primeira á ultima pagina.

CONSTRUIR, TODOS
^ííwiy

Mas concorrer com "A' Cons-
truetora Moderna", á Ihia Quin-
tino Bocayuva, 5 — 1.0 andar,
que constróe a dinheiro e a lon-
go prazo, será difficil. Procurem
orçamentos e informações sem
compromisso.

E Ã I

CONSTRÓEM
^___B__K. mmWmWmmff^^BUEmm^mB

^w_a_____t_r_i__

VENDA OU SOCIEDADE
Vendem-se 3 industrias de fa-

cil fabrioação e aceitação no oo-
mércio, ensinando-se o modo de
fabricá-las. Também aceita-se
sócio com pequeno capital, para
maior desenvolvimento. Cartas,
por favor, a Tertuliano Braga,
rua Carlos de Campos, 34, ca-
pitai.

CARTÓRIO DO 11,0 OFICIO
EDITAI. PE 2.!i PRAÇA.

O doutor Vicente Sabiam Júnior, Jula tlc dl-
relto substituto _na exercício, na fi./a vaaru
clvol o comercial, desta comarca du capital
do Estado do a. Paulo, etc.
FAZ SABER aoa quo o pre_.nto edital vi-

rem ou dele oonhecliaaoiato tiverem, tiuc,
aao dia quatro (4) do fevereiro próximo tutu-
ro, A» 14 horas, na porta lateral do 1'alacio
da Justiça, A rua 11 de A_o«to, 43, o portei-
ro do» audltorloa Octavio Passos, ou quena
auaa veozs Clzor, trará a publico pregão do
venda e ara _mataç_o a quem anula der o maior
lanço oíerocor aciaaaa da respectiva, os bons
poulioratloa a Aaaninalo BaraoUI, no executivo
camblul quo lho move Joaó Glorgl, a saber:
Um credito habilitado na concordataa preven-
tiva de Giorifl, Picoaao í_ Companhia, na im-

fortoncla 
do novecentos e onze contos qua-

rocontoa o trinta o oito mil o selscentos
réis (lia. '.ll:4.S$(iOO), contorno as cei-tldõea
do tollaaa vlnto e novo o trinta doa autos,
Giorgl, Plcosao & Companhia, em assembléa
doa aoua credores, ratificaram a proposta quo
haviam feito para pagamento do seu passivo
coan a porcentagem de GO o|ò, em quatro pres-
tacõos lgaaala, a pa-aao de seis, do_o, dezoito o
vlnto e quatro prestações Iguais, a prazo de,
digo, quatro meses da homologação deflnttl-
va mediante plena o geral quitação, com ga-
rantia hipotecaria o fiança. Avaliado por
360-.000. DUO e quo vai a esta segunda praça
com o abatimento legal do de/, pur cento
(10 olo), ou sejam trezentos o vinte o quatro
contos de réis (Ha. 324:0.0*000). K, para quo
cheguo ao conheclmotno do todoa os Interes-
sados, mandou expedir o presente edital que
oorã ptabllcado pelo Imprensa o afixado no
lugar do coattrm. e na íoiwia da lei. Dado
o passado, nesta cidade do São Paulo, em
vinte o oito de janolro do mil novecentos o
trinta o troa. Eu, Francisco Gonçalves da Sil-
va, escrivão ajudante, o datilografei. Eu, (a.)
Paulo F. de Campos Halloa, escrivão, o sutis-
orevl. O juiz alo direito, (a) - Vlconte Sa.
.loo ,UBto (30-2-4).

i não aer o exequendo, conforme se verifica da
certidão fornecida pelo Official do Registro
Hypothecario da primeira ciraim.crlpção iiy-
pothcoaria desta comarca, junta aos autos.
13 para quo chegue ao conhecimento de to-
dos o ninguém possa allegar ignorância,
mandou expedir o presente edil ai, quo será.
affixado o. publicado na forma da lei. Dado
o passado nesta comarca do Hão Paulo, pelo
cartório do décimo primeiro officio civel, aoa
nove dias do mês de janeiro de mil nove-
contos o trinta o tres. Eu, Paallo F. de Cam-
pos Salles, escrivão, subscrevi. O Juiz do Di-
relto substituto, Vicente Sablno Juaiior.

NDICADOR PROFISSIONAL
ADVOGADOS

'-¦ -^_n_T_n___B_i ___'_•_•_.' /IlIOtl&Q
III ALFAIATE

DRS.
MATTA CARDIM e WANDO CARDIM

Advogados
R. Woncoslau Braz, 23 - B.° andar, sala 8

PROF. A. MARTINS
Lcarn ennlish

Falar e redigir em pouco tempo. Contabl-
lidade em poucos moses. Preços redaizidoB.

Rua 11 de A.osto, 25-A - S.la n. 2

G.a Vara, — ll.o Offlolo Cível
HDI-_J_ »E PBIMEIBA PBAÇA

O Doutor Vicoiatc Sabino Júnior, Juiz do
Direito substituto da sexta vara cível e
commercial da comarca da Capital do Es-
tado de São Paulo, etc.
Faz saber a todoa quantos o presente cdl-

tal de primeira praça virem ou dele conlae-
cimento tiverem, quo no dia doia (2) do to-
verciro p. vindouro, ás quator.e laoras aao
logar do costume, á purta lateral to edifício
do Palácio da Justiça, A rua Onze de Agosto,
quarenta e tres, o porteiro dos auditórios,
Octavio Piassos, ou quem suas vezes fizer.
trará a publico pregão de venda o arrema-
tação, eara prlmeara praça, entregando-os a

~üí. ,ior _ maior lanço ofterecer a
u.:iyo.oooquem mais der e maior lanço ofterecer acl-

Advogado
DR. JAIR DE AZEVEDO RIBEIRO

RUA DB SAO BENTO, 17

Drs. PAULO LAURO 0
DERVILLE ALLEGRETTI
Advogados

Wenceslau Braz, 22 4.o andar

Ko» (olo Hrii-uia.
_W_, • ISOIIKAtKl* -

Slo Paulo _

NECROLOGIA

DB. OTTONIO DE V. CA.tAKOO
Advogado

WencoBlftia Braz, 22 . l.o aaidftr . Rala 6

iiiimiiiiuiiimimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiL
1 Dr. Álvaro Pinto de Souza |

cirurgl.o-Dentlsta E
Processo norte-antercano, correcções S
íaclaes, extracções complotamonto In- —
dolorcs, novidado em São Paulo. =
Preços módicos — RUA 15 DE NO- =
VEMBRO, 20 - sobr., sala S

Tiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii'
I>BOF. NEVIO BABBOSA

— Dentista —
Das 9 ás 16 boras

Rua Libero Badaró, B5 - Telef. 2-1391

,1 VIAJANDO PARA SAO PAULO
hospede-aa no

Grande Hotel Allianoa
Dlarla completa, IBS. - R. General
Osório. 61 - Eaq. Sta Ephlgenia.

Anvtldo MarUaloao da Aceredo — Faleceu
ontem, nesta capital, o iwenino Arnaldo Mar-
tinlano de Azevedo, com 13 anos de idade,
tilho do dr. José Martinlano de Azevedo Jr.,
clinico nesta cidade, e de d. Hercllia Meireles
Pinto de Azeredo. Era neto de José de Sousa
Pinto Ribeiro, de d. Maria Filomena Meireles
Pinto, j_ falecidos; de Josí Martinlano de
Azevedo, fazendeiros em Sfio Sim&o.

Deixa ps seguintes lrmfios: Nilza, Hercllia.
Joaé, Mario, Bmlllia, Álvaro e Daerclo M. da
Azeredo.

O falecido era aluno do 2.o ano do Ginásio
"XI de Agoeto".

O enterro sairá hoje, ás 10 boras, da resl-
doncla dos pais, á rua S. Jofio Batista n. 15,
parta o cemitério de S. Paulo,

Padre Ângelo Martin e Verff.ro— Na resldcn-
ciadosMlaalonarlofl Filhos do Imaculado Cora-
çAo de Maria, _ rua Jaguarlbe, 99, faleceu
ontem, ao melo dia, o rvmo. P. Angolo Mar-
tln e Vergam», membro tiuetre daquela Con-
grega«&o.

O extinto que desce ao sepulcro na Idade de
68 anca, desenvolveu uma atividade portentosa
noa diversos campo, de ação onde a obedieia-
cia o colocara.

No« seus auo» de proWnclalato enriqueceu
& Oongregafi_o coan o grandioso Ginásio de
"S&o José de Batatais", aam dos centros de
estudo melhor equipado» do Estado, • oona o
Colégio Maior de Estudos Superiores que a
Congregação possue na oldade de Rio Claro,

No ano de 1912 representou a Província
Brasileira dos Missionários no Capitulo Geral
que » Congregação celebrou na oldade de
Ylch (Espanha).

No campo da Imprensa sfio bem conhecidos
seus trabalhos como diretor da simpática re-
vista "Rosa Mística", que se editava na cidade
de Campinas.

Entre os seus trabalhos científicos deixa pu-
bllcado., alem do multas composiçõos nausi-
cais, o livro "O Espiritismo em si e nas suas
rol ações".

A Congrcgaçfio dos Missionários Filhos do
Imaculado Coração de Maria, com a morte do
P. Ângelo Martin, perde um dos seaas naem-
bros mal. preattmoao. e que mais tím traba-
lhado pelo seu engrandeclmento no Brasil,

Ocupou, na Congregação, os cargos de Su-
perlor nas Caeas do Rio de Janeiro, Bolo Ho-
rizonte • Porto Alegre, tendo regido os des-
tino. d* Província Brasileira de Missionários
do ano 1923 ao 1930.

Hoje, ás nove horas, no Santuário do Oora-
çfto de Maria, será celebrada missa de corpo
presente, sendo logo após conduzido o cadáver
ao cemitério do Santíssimo Sacramento.

DR. JOSÉ' DEL P1CCHIA FILHO
Advogado

R. Quintino Bocayuva, 54 — 3.» andar
— Phono 2-2235

MÉDICOS
..-.íiasMic-í

Dr. A. Moacyr Reitnão
MOLÉSTIAS INTERNAS

Cons.: R. Benjamtn Constant, 29
(Das 4 ás 6) - Fono 2-6287

Res.: R. Humberto _,. 17 - Fono 7-3744

.miiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiih

I DOENÇAS I
| VENEREAS\
5 Tratamento da blenorrhagia agu- 5
5 da ou crônica e daa suas compll- 5
5 cações. Cancros venereos. Slfllls. £

1 DR. MODESTO PIN0TT1 l
S R. BENJA_£_N CONSTAJMT, 13 =

TEL. 2-6013 S

| Ims 9 ás 11 e das 13 âs 18 j=
"uiiiimiiiiiiimimiiiiiiiiiiimiiimiimiiip-
mmmmmmmmjmmmmmmmmmmm.

Dr. João Guedes
CLONICA GERAL - ESPEC. CORAÇÃO

- AORTA
R. LIBERO BADARÓ-, 6 — Tel. «-1477

DIVERSOS

PROF. S0HMIDT JÚNIOR ]
Clrurgiao-dentlsta — Esp. em ponteB tlxas

e amoviveia — Quintino Bocaiúva, 36

. SEVERIANO DE AZEVEDO
Dentista

Transferiu o seu consultório para o Largo
da MHorloordi-, 6 ¦ S.o and. . Xel. 3-0999

BORGES GOMYDE
ClrurglSo-dentlsta - Moléstias da bocea

Rua Vlctorlno Carmillo n.° 43

Dr. GELSON P. C. DE OLIVEIRA
Clrurglão-Dentlsta

Rua Santa Therera, 2 — 2.o andar — aa-
Ias 206 e 207

tua da respectiva avaliação, d*, rs,
(sessenta o oito conto3 cento e trinta mil
reis), oa bens abaixo descri, toa, penhorados
a Joanna Piacsek, noa autos do executivo
hypothecarlo qaae por esto Juizo o cartório
do escrivão quo esto subscrove lhe movo a
Ilraná Dl Giugllo, Martitielll e Companhia, a
saber- — "uma casa sita A rua José Antônio
Coelho, numero cento c '.aaarenta e cinco, com
o sou respectivo terrono, que medo oaize mo-
tros do Ircnto por cento o trlaata e quatro
metros da írente aos fundos, aaa írc_uczla o
dislricto do Vila Marlaaia, comarca desta ca-
riital própria para residencia o fabrica, con-
tendo duaa janelas do frente, com armazém
com piso e paredes ladrllhadas, porta e _ra-
de de ferro ao lado, um doranitorlo grande,
dois regulares, sala de Jantar, banheiro, co-
zinlaa c dois terraços cobertos, sendo dois
crandos e um pequeno, destinados a fabrica,
doia quartos para empregados, privada, Uan-
que de lavar roupa, coberto, doia barracões,
sendo iam graaado, de tijolos c coberto de
telhas e um pequeno, de madeira 0 noa fun-
dos uma casa com dois commodo.. o cosinha.
lmmovcl esso avialiado por 55-._U0.(K)0; aama
câmara frigorífica, com o respectivo compres-
sor avaliada por 7:000$0OO; uma maçhiim pa-
ra 

'cortar 
carne, "Magestic Royal", avaliada

por l:i)00$00l); uma machina para picar car-
ne "Alexandre Bromborg", ai. 1.3250, avalia-
da Dor 1:000?000; uma machina para anistaa-
rar carne, avaliada por -00SWIO; uma machl-
na para encher salsichas, avaliada por ....
150.000; uma caldeira a vapor, em péssimo
estado do conservado, e estufas, avaliadas
por 400$000; um motor de l/i H.P., avaliado
nor 400$000; um motor de mais ou menos
4II.P., bcan usado, coara as respectivas po-
lias e rodas, ia. 948790, avaliado por 1:5001.000;
duas mesas, ean péssimo estado, balcão com
pedra mármore, avaliados por 50SO0O; uma
pequena machina do cortar salame, de pouco
valor, avaliada por _U$000; uma faca o re-
servados para frios com tela, avaliados por
305000: varias caixas estragadas, de pequenas
dimensões, avaliadas por 105000; iam caml-
nhão "Chevrolet", com a carrosserle comple-
tamento inutilizada e oa respectivos paieaa-
maticos enterrados na terna, poalendo-se
aproveitar somente o motor, quo tem o nu-
mero 389533-1, avaliado por 20.1000! um ca-
mlnhão "Whipet", seis A, numero 42*371, ean
oessimo catado de conservação, avaliado por
900SOOO; duas pcqaacnas balanças, avaliadas
por 50$000, além de demais pertences o acces-
sorlns da fabrica de presuntos o salames,
perfazendo tudo o preço j.á mencionado de
«8:130$OOO (sessenta e oito contos cento e
trinta mil réis)". Sobre taes bens nao pesa
outra hypotheca ou qualquer oaatro ônus, a

CABLOB DIAS e DEOIO OABLOS DIAS
Dentistas

Alm. Barlo de Limeira, 88 - Telef. 6-6873

DRS.
Aldo Ferri e Montagna Júnior

DENTISTAS
— Moléstias da bocea e bsus annexos —
Rua Boa Vista, 18 — 3.o andar — sala 24

COBBANÇAS, NATUBALISAÇÕBS, BXC.
p. F. NEVES trata com rapidez e a pre.
ços modlco6 — Rua Xavier de Toledo, 8-A

6.0 andar — Sala 2

A. BRESSEB MONTEESO
Especallsta em dentaduras anatômicas e
pontes — Rua Libero Badaró, 42 • 3.0

andar — Fone 2-3687

EDITAI. DE 2.a PBAÇA
3.' Vara — 5." Offlolo

O doutor Vicente Mamede do Freitas Júnior,
Juiz de Direito da Terceira Vara Cível a
Commercial desta cidade do São Paulo, etc.
l-'az sabor aos quo o presente edital virem

ou dello conhecimento tiverem qaae no dia
2 do Fevereiro de 1933, as 1-1 horas, no lo-
cal do costume, do Palácio da Justiça, desta
Capital, A rua 11 do Agosto ia. 43, o por-
toiro dos auditórios Octavio Passos, ou quem
suaa vezes fizer, trará a publico pregão da
venda o arrematação, a quem ítials der e
maior lanço offerecer acima da respectiva
avaliação os bens penhorados no executivo
laypotlaeciirlo que Martins Fickcr e sua mu-
lher movem contra Scbastlana Salles de
Abreu Galvão e sou marido, bens essea que
segundo o laudo de fls. 31, asaiaia se descre-
vem: Uma casa e scai respectivo terreno, si-
tnado _ rua Madre do Deus n, 78, antigo 54,
fa-agiiezia da Móoca, distrioto do Braz, da
Coaaiarca da Capital, medindo o terrena seta
metros e quarenta centímetros de frente por
quarenta metros da frento aos fundos; con-
frontando do um lado com Joaquim Dias Lo.
pes, do outro com os executados e peloa fun-
dos com quem de direito. A casa fi do coii3-
trucção simples, edlficada para dentro do
alinhamento da rua, lendo na frente gradil
e portão do sarrafos do madeira, fi dividida
nos fundos por muro de tijolos e dos ladoa
por cerca do arame -simples, Possuo os r,e-
guintes commodos: pequeno hall na entra-
da, sala, dois qaaartos, sala de jantar, ba-
nheirp com W.C. e coslnlia. No quintal tem
um poço de água a um lanquo do cimento.
Não tem exgoto nem água encanada; rua
sem calçamento nem guias para passeio.
Vista avaliaanoa, casa o terreno por nove con-
tos do róis. — Uma casa o seu respectivo
terroaao, situada A rua Madre de Deus n. 80,
antigo 50, aia freguezia da Mfloca, dislricto
do Braz, da Comarca da Capital, medindo
o terreno sete metros e sessenta centímetros
de frente por quarenta melros da írente aaos
tinido;.; confrontando de ambos os lados com
os executados e pelos fundos com qu.m da
direito. A casa 6 do construcção simples, edt-
ficado para dentro do alinhamento da rua,
tendo na írente um gradil e portão do sar-
ratos de aaaadeira, dividida nos fundos por
muro do tijolos e dos lados por cerca da
arame siaaaples; possaao os seguintes commo-
dos: pequeno hall na frente, sala, dois quar.
tos, sala do jantar, banheiro com W.C. e
cosinha. No quintal tem poço d'agua o taaa-
que de cimento. Não tem exgoto nem água
encanada. A rua não 6 calçada nem tem
guias pura passeios. Vista avaliamos, .aasa 0
terreno em nove, contos do réis (9:0005000).
Uma casa e seu respectivo terreno, situada
á rua Madre de Deus, numero 8_, antigo _S,
na freguezia da Móoca, distticto do Braz,
da Comarca da Capital, medindo o .erreaaa
seto metros o cinco centímetros de frento por
quarenta metros da írente aos fundos; con-
frontando do um lado com os executados,
do outro e fundos com quem de direito. A
casa 6 de construcção simples, edlficada para
dentro do alinhamento da rua, tendo na
fronte gradil o portão do sarrafo.. de madei-
ra, 6 dividida nos fundos e de um ado por
muro do tijolos o de outro lado por cerca
de arame simples. Possuu ns seguintes com-
modos: na entrada tem uan pequeno hall,
sala, tre3 quartos, sala do jantar, banheiro
com W.C. e cosinha. No quintal tem poço
d'agua o um tailqua do cimento. Não teni
d'a_ua c nem água encanada, a rua não tem
calçamento nem guias para passeio. Vista ava-
liamos em dez contos de réis (lO:00OS000).
Total das avaliações: 28:000.000. — feito o
abatimento legal ira a esla segaanda praça
pela Importância de __:_00$000 (vinte o cinco
contos e duzentos mil réis). Pelas certidões
fornecidas pelo3 oficieis dos Registros das
l.a, 3.a e 7.a Circumscripções, não constam
outros ônus sobre os imóveis supra descrip-
tos, constando somente no cartório da l.a
Circumscripção, terem os executados trans-
niittido, em data de 7 do Maio do 1929, por
escriptura lavrada nas notas do 2. tabelliâo
desta Capital, por venda feita a Octavio Cas-
tanho, um terreno situado á rua Madre de
Deus, medindo 8 metros do frente por 40
metros de fundos, confinando de ami lado
com o prédio ia. 56, pertencente aos execu.
tados, do outro cona Carmine de Laicca e noa
fundos com a Cia. Parque da Móoca, tendo
sido esse terreno, conformo consta da cer.
tldão já mencionada, adquirido parte peloa
executados por compra fella á Cia. Parque
da Móoca. 13 para quo chegaae ao conheci-
monto de todos e ningaaem possa alegar igno-
rancia, mandou expedia- o presente edital que
será publicado o affixado na forma da lei.
São Paulo, vinto do Janeiro do mil novecen-
tos e trinta o tres. Eu, Jugurtha Pereira da
Artlaga, escrivão, subscrevi. O Juiz de Dl-
reito. Vioento Mamede do 1'roltaa Jr.

22-25-.

O passeio mais maravilhoso de São Paulo é uma visita

ás rochas da nascente da"ÁGUA RADIO ATIVA S. PEDRO"
estação climaterica de _.¦ ordem. Estrada asfaltada. Parque

\ para' recreios e repousos. Próprio para casas de saude e par-
I quês de diversões. Aluga-se por longo prazo, ou vende-se.

) Informações: Rua Conceição, 15 — Telefone 4-0750.

R. BARNSLE\ PESSOA
- DENTISTA -

Dentaduras de Hercoiite e de Acollte
Coroas de porcelana

Palacete Rollm - PRAÇA OA 8E\ 9-ft
l.o andai

INGLEZ! QUER FALAR!
COM PERFEIÇÃO! CIRCULAR ORATIS

Rua Llboro Badaró, 40 — Sala 16

PROF. A. MARTINS
LEARN ENGLISI.

Falar e redigir om pouco tempo, Con-
tàbllldade em poucos mese3. Preços re«
duzldos. Rua 11 de Agosto, 25-A, sala, 2.

GRÁTIS...
Está doente? Não sabe que reme-

dio usar? Faça seu tratamento pelo
conhecido systema de CURA VEGE-
TAL, com os produetos da "FLORA
MEDICÍNAL", do DR. J. MONTEI-
RO DA SILVA & CIA. — PEÇA
GRÁTIS UM LIVRO INDICATI-
VO PARA CURA DE QUALQUER
MOLÉSTIA.

Únicos distribuidores: D. CIRIL-
LO & IRMÃO — Rua Quirino de An-
drade, 43 _* Tel. 2-1400 — S, Paulo.

DENTISTAS
Vicente Orlando Minieri

Clrurglão-Dentlsta — Esp. tratamonto de
crianças — R. S. Bento, 70 - Telef. 2-2037

BOHN GAIA
CIRURGIAO-DBNTISTA

Rua Libero Badaró, 65 — Phone 2-1391

H. OLIVEIRA GODINHO
RUA LIBERO BADARÓ', 10

8.o. sala 26
2.aa, 4.a» e e.as-felw, das 10 ás 18 ha.

SAMUEL ENOUT
Dentista

Das 9 ás 11 _ das 14 ás 16 hs. — Rua 3 do
Dezembro, 7, sobrado — Phone 2-3611

ARÍ MACHADO
Técnico em processos americanos

Pr. Ramoe Azevedo 18, 2,a sb. sis. 13 e 14

GÜIDO PANNAIN
Clrurglão-Dentlsta

R. LIBERO BADARÓ". 42 - Phono 2-0779

.IIIIIIIIIIIIIIIIIlMIlllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIMIllll lllllllllllllllllllllllllllj.

DR. FADLO TAHAN |
Tratamento completamente sem d6r. Especialista em pontes, dentaduras e clarlfl- =
caçSo de dentes. Consultas diariamente, des 8 ás 11 1|2 e das 13 ás 18 boras. |

Consultas noturnas ás 2,as, 4.as e e.aa-.elras, das 20 ás 22 horas. a
CONSULTÓRIO: PRÉDIO MARTINELLI - 13.» ANDAR — FONE 2-6058 jg
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CASA DEI
A MAIS BARATEIRA EM S. PAULO

Antes do fazerem suas compras, visitem osta casa, onde encontrarão um gran-
de e variado sortimento em moveis finos e modlos, em todoa os estylos.

Tornos estofados cm couro, panno-couro, velludo o gobellns. Tapeçarias, col-
choarlaa o moveis do vtme. Annexo um grande deposito e og.ncia doa afamados
Moveis e Camas Patentó.

Não deixem de fazer uma visita a esta casa, para terem vantagens em suas
compras.

VENDAS A DlNHE_RO, B 1. AOILITA-SE OS PAGAMENTOS.
Tcaalao o prazer do commuaalcar a todos os srs. funcionários da Estrada do

Ferro Sorocabana, que esta casa 6 fornecedora da Cooperativa da mesma, com amor-
tlzasües do Dagamento.

RUA JOSÉ' PAULINO N."
Telephone 5-2392 — SÃO PAULO

^jaggnSS___g__gS___-__g33Sggg_3_a^^

w-l ÓCULOS "NUWAY"
Para durabilidade e conforto, os melhores do

mundol Poça a Joaquim Gomes que lhe remeta
grátis o modo pratico para graduar a sua vista
Para o Interior porte grátis. — CASA GOMES
58-A, PRAÇA DA SÊ, 58-A — SAO PAULO

_._____.... -— mmmmtmtmmmmmmmmmmm ¦¦¦

DR. UZEDA MOREIRA
PULMÃO — CORAÇÃO — APPARELHO DIGESTIVO — RINS

TRATAMENTO DA TUBERCULOSE E DA ASTHMA
CONSULTAS DAS 3 A'S 6 HORAS

RUA LIBERO MDARO', 27 - 3.0 TELEPH, RE... 5-0352
TELEPH. 2-3423 SAO PAULO

Bé______é_mmméíÍm_é^



CORREIO DE S. PAULO — Q«___.a._e__-a, J.2M933
_aj______!

CAMPEONATO OFICIAL DE PINGUE*
PONGUE

Os jogos das provas Sinais da 3.a e categoria estreai.,
tes escalados para hoje

Com a realização de mais seis parti-
dns, prosseguirá hoje a disputa do cam-
peonato oficial de duplas da cidade, ins-
tituido pela Liga Paulista, da Pingue-
Pongue. Damos abaixo os jogos desta
noite, correspondentes á quarta noitada
das provas finais da 3,a e categoria es-
treantes,

Sedo do Castelões — Av. Rangel Posta-
na_ 126 — Categoria estreantes — Ferra-
rI-Bontem.pl x Breanza-Perez; 3.a cato
_or_a _ Scazzlota I-Scazziota II x Eliseo-
Panclolfl.

Sede do Juventus —-Rua Joáo Antônio
de Oliveira, 9 — Categoria estreantes —
Maes-trelli-Bucccllt x Consentlno-Aires e
Gonzalez-Brito x Clpelli-Licastro; 3.a ca-
tegoria- — Freitas-Cespedes x Gonçalves-
Cuoco e PIourneaux-Magini x Chedíd-Al-
tino.

OS JOGOS MARCADOS PARA
AMANHA

Amanhã realizam-se os últimos Jogos
do campeonato de duplas da cidade. Tra-
(_..„ da noitada final da temporada d«
1932, Os jogos escalados para amanhã,
_ noite, são estes;

Sedo do Castclõe. — Categoria estrean-
te. — Maestrelli-Buccelli x Bontem.i-
Ferrari; 3.a categoria — Ellseo-Pandolft
jc Gonçalves-Cuoco e Scazzlota I-Scazzlota
II x Hourneaux-Magint.

Sê-o do Klng F. C. — Rua 15 de
Novembro, 48 — Categoria estreantes —
Gonzalez-Brito x Breanza-Perez e Consen-
tino-Aires x Clpelli-Licastro; 3.a categoria
._ Chedid-Altlno x Ceapedes-Freitas.
RESULTADO DO S.TOGOS DA 2.a RO-

DADA DAS PROVAS FINAIS
O resultado geral doa jogos das provas

finais da 3.a. o categoria estreantes, cor-
Tcspondentes á segunda noitada, foi o se-

geração. Laurelll, Collucci, Scigliano e
Pagano, também, saberão representar
condignamente o esporte paulista na ter-
ra carioca. Aqueles dois campeões da
Paulicéa obtiveram o segundo lugar no
certame tle duplas de 1032, ha pouco fin-
do. Scigliano e Pagano revelaram-se na
temporada passada, dando mostras'do se-
rem raquetlstas do alta classe e já em
condições de enfrentar qualquer "crack".
AS TURMAS DO CASTELÕES E SAO

CRISTÓVÃO
Estes dois clubes enviarão para o Rio

turmas das mais possantes de São Paulo.
O Castelões, considerado o decano dos
clubes pingue-ponguisticos da Paulicéa,
apresentará a seguinte turma: Morale3,
Dlzloli, Pedrlnho e Romanelll. Todos
são conhocidisslmos do publico paulista.
Morales 6 o "primus Inter-pares" do pin-
gue-pongue nacional; Dlzioli, um vetera-
no que conquistou muitas glorias; Pcdri-
nho é o campeão da 2 a categoria e Ro-
manelli é conhecido pelo seu perigoso
jogo do cortadas. O São Cristóvão é a
primeira vez que toma parte cm disputas
interestaduais. Organizou um "quarteto"
formidável. Recupero, do selecionado
paulista; Solo o Coloca, elementos de des-
taque no pingue-pongue paulistano c
Lido.

0 MOVIMENTO EM PROL DO
PROFISSIONALISMO

Ao contrario do'oue muita ^J^^JS^jS^^S^^rTTZti-s;^™-»:*»-»1*' "" a'""' "•
da Costa e Antônio Avelar, que vem tratar do apoio á Liga

A AÇÃO DOS ZAGUEIROS NUMA
PARTIDA DE FUTEBOL

Opinião do capitão do clube inglês Arsenal
sobre o assunto

O conhecido zagueiro direito Parker. bal-a a um contrario depois dela estar

A^_Sta^m1^ "a FORCAI O CORPO DOS ZA-
.-___.._ »..»,„, m,o vim tratar do apoio a Liga Carioca d,, i m.< noi, au , ^.^ ^ dcveriio _„ir 0__ jogadores

partida de futebol
aa.ul, ? „Vi"tOD „„e « aderiram ao profissionalismo (?).^S:tSltZZÁÍtt^ está viagem também se prende a interesses no

reatamento das amisades Apea x Amea.

. .t_M„ ™.Hin direito do Vasco da Gama, om entrevista dada a um
TinOCO, O Conhecido médio mre^°„t„_„,ÍQrvl„ ,,,__,___.,• .,'_&„ nnrHrlnrln Ínr.n«r1lr,ln. ..

OS GUARDIÕES I

] "Os zagueiros do un
tcbol são, princlpalmer

minhas aÜvidade.rMas7fora"disso, pertenço também, ao efetivo da Policia Espe- ÜÍJBÍStentes da baliza. Sáo defensores

iinoco, o ^J»'*"»" -rofisgionalismo, disse:' "Sou partidário incondiclo
jornal «t^A^^Í^^S habituei _ trabalhar muito para auferir os
nal 

^P^M^^^^-SuáSáâ mais desafogada na vida particular.
^ÍSffiKBtóuSuSSdo Tenho uma tinturaria que absorve parte das' leboT aão; principalmente, c_ guardiõesAtualmente e-iou ^to_ _„„„„„„ t„~h-™ „„ «mi,» a„ PnUMn ir.<mo- „„.._.__i._, .,„ kaii»_ sãn defensores e

desta posição, numa
afim de evitar erros quo na maioria dns
vezes redundam na queda da cidadela
Damos, portanto, abaixo a opinião do

grando mestre inglêe:
OS GUARDIÕES DA BALI-A

"Os zagueiros do um quadro do fu-

ciai." , * „

Acaba de ser resolvida a questão da vice-presldencla da Liga Carioca dc Fute-

b°L 
Raul de Campos, o líder da campanha proflsstonalista, indicou para ocupar

aquele cargo o sr. Paschoàl Segreto Sobrinho, do Flamengo, esportista de valor

que teve uma atuação destacada na campanha.

A L. C. F. conta com os seguintes dirigentes: presidente, sr. Raul Campos; vt-
ce-presldentc, Pascoal Segreto Sobrinho. ;

-—-olho administrativo presidido pelo dr. Arnaldo Gulnle, será formado pe-
los p«8i_ente_ dos clubes fundadores da L. C. F., sendo substituídos nos impedi-
mentos nelos vice-presidentes.

O Tribunal de Registro ficou constituído pelos srs. Afranio Costa, Ari Franco
e Alaor Prata. ,;_,",

Está causando peor Impressão o gesto de quasi todos os clubes pertencentes á

Isto significa que a principal parte da
sua obrigação deve ser desempenhada
rapidamente.

Ao zagueiro compete:: l.o — apodo-
rur-au da bola; 2,0 — mandal-a para
bem longe da sua baliza, fora da zona
perigosa.

INTERVIR NOS ESQUEMAS DOS
DIANTEIRO.

Como zagueiro, que sou, sempre que
vejo o grupo adversário desenvolver um
ataque, sigo logo a ação dos contrários
"apanhar" a opportunidade para en-
trar" c intervir nos seus esquemas.

E1 melhor - e mais facll - apanhar
uma bola que está sendo passada, dum

Terceira categoria — Ellseo-Pandolfl,
100 x Cespedes-Freitas, 87 — Scazziota L
Scaz-lota II, 100 x Chedid-Altlno, 89 -
Hoiirncnux-Maglnl, 100 x Gonçalves
Cuoco, 66.

Categoria estreantes — Gonzalez-Brito,
30 x Consentino-Alres, 77 — Maestrelll-
Buccelli, 80 x Breanza-Perez, 74 — Bon-
tempi-Ferrarl, 80 x Cipelll-Llca-tro, 67.

Com os resultados acima, a colocação
na tabela, na 3.a categoria, é esta: l.o
lugar — Hourneaux-Maglnl, com vitorias
. nenhuma derrota; 2.o lugar, Chedid-
Altlno, Ellseo-Pandolfl, Scazziota I-Sca.
siota II o Gonçalves-Cuoco, com duas d«r-
rotas e nenhuma vitoria.

Na categoria estreantes a situação 6
testa: l.o lugar — Ferrarl-Bontempl e
Maestrelll-Buccclll, ambas Invictas com
duas vitorias; 2.o lugar — Gonzalez-Bre-
anza-Perez, com uma vitoria e uma derro-
ta; 3.o lugar — Consentlno-Atres e Clpel-
H-Llca-tro, com duas derrotas e nenhuma
vitoria.;
TEMPORADA INTERESTADUAL EN-

TRE RIO-S. PAULO
Paulistas o carioca- disputarão a supro-

«laola d0 pingue-pongue no Brasil
*— Disputa do titulo do campeão

_cra_lle_-o entre Morales e
Ferreira

f_»#___o noticiam os jornais da Capital
Federal, reina grande espectattva noa
centros ea*"portivc_ do Rio de Janeiro pela
próxima temporada oficial Interestadual
de pingue-pongue, entro os raquetlstas
cariocas e paulistas, em disputa da supre-
macia desta modalidade de esporte no
Brasil..

Os esportistas guanabarinos estão pre-
-parando grandes festas em homenagem
aos embaixadores da bolinha branca da
terra bandeirante. Os rapazes de São
festação D. Pedro II.-

Após o movimento constitucionalista,
esta é a primeira delegação de esportistas
paulistas que vai á Capital Federal me-
dlr forças com os cariocas. Por Isso o
enorme o entusiasmo que está desper-
tando no Rio pela realização dos jogos
entre os "cracks" do pingue-pongue das
duas mais adiantadas cidades da Federa-
ção Brasileira.

A temporada nacional do esporte da bo-
'.Inha branca foi organizada pelo E. C.
Antártica, do Rio, e será realizada sob 03
auspiclos da Liga Paulista de Pingue-
Pongue, entidade oficialmente reconheci-
da como unlca dirigente deste jogo no
Estado de São Paulo. Os dirigentes do
pujante clube carioca não têm descansado
um momento sequer, afim de que a rapa-
zlada dosta capital tenha uma recepção
á altura do valor que o esporte de São
Paulo representa no concerto esportivo
do Brasil.

A TURMA DO KING F. C.
O quinteto da rua 15 de Novembro ê

um dos mais fortes da Paulicéa. O Klng
F. C, que mlllta ha pouco mais de um
ano no pingue-pongue, já é uma potência
no jogo da bolinha branca. Por isso es-
tamos propensos a crer que fará sucesso
nas canchas cariocas. A primeira exibi-
ção deste clube no Rio está fadada a
obter grandes feitos, pois na turma klr>-
gueana figuram raquetlstas que são ver-
dadelroa "azes" no manejo da raqueta,
tais como Antônio Martin, o veterano bi-
campeão paulista, considerado um dos
mais técnicos de São Paulo; Herminio
Prieto, um elemento que apareecu de um
momento para outro figurando com des-
taque na categoria de campeões. Prieto
foi uma das maiores revelações da tem-
porada de duplas de 1932. Brilhou em
toda Unha, conquistando, ao lado de
Sole, o campeonato oficial da cidade do
-.no passado.

Os outros tres jogadores são, também,
elementos preciosos. Santiago São Pedro
é um veterano da velha guarda, que ain-
da impõe respeito aos fortes raquetlstas,
Pandolfl deu provas da sua eficiência nos
jogos do certame de duplas e Navarro,
brilhou nos campeonatos anteriores.

O QUARTETO DO MOUSSELINE
O C. E. R. Mousseline, que estreou no

pingue-pongue em 1932, atualmente pos-
sue uma turma respeitável, composta por
dois veteranos z dois campeões da nova

CLUBE DE REGATAS
TREMEMBE'

Realiza-se domingo próximo, em Tre-
niembé, a magnífica e progressista ci-
tlatlc do Norte do nosso Estado, a tes-
ta inaugural do Clube de Regatas lo-
cal, organizado pelo esforço de ura pu-
nhado de abnegados esportistas.

Foi organizado um ótimo programa
esportivo que constará das seguintes
provas;

l.a prova — "Alberto dc Matos üui-
sard" — nado livre, 50 metros, para
menores.

_.a prova — "Prefeito João Ribeiro
dos Santos" — corrida de baleeiras,
100 metros, para estreantes.

3,a prova — "Felix Guisard" — iolcs
a 4 remos, disputada em 1.500 metros,
entre as guarniçües das ioles "Brasil".
"S. Paulo" e "Guaianaz". Medalhas de
ouro á guarnlção vencedora.

4,a prova — "Silverio Banhara" —
saltos de trampolim para menores.

5,a prova — "Pedro Perrelli" — na-
do, resistência, 1.500 metros.

6.a prova — "Alberto üuisard" —
corrida de sandolins, 200 mts., para
moças.

7.a prova — "Dr. Emani Fonseca"
salto com vara.

8,a prova — "Dr. Felix Guisard Fi-
lho" — lançamento de peso.

9.a prova — "Ruy Jackson Pinto" —
nado livre, 100 metros,

lO.a prova — "José Higino de Si-
queira" — cabo de guerra.

ll.a prova — "Domingos Banhara"
corrida rasa, 100 metros.

12.a prova — "Dr. Raul üuisard" —
nado dc costas, lüü metros.

13.a prova — "Dr. Uonlran Reis" —
corrida de lanchas, 5.U0Ü metros, con-
correndo para o brilhantismo da lesta
inaugural do Clube de Regatas Tre-
membe, as lanchas do "Yacht Clube
Guisard".

ll.a prova — "Cel. Alexandre Pato"
salto em altura.

l'l.a prova — Demonstração de sal-
tos de trampolim.

lõ.a prova — "Dantes Fernandes" —
encontro de "Bola ao Cesto", entre a
turma do Clube de Regatas Trememl*.
e um sclcccionado dc Taubaté.

17.a prova — "Ctctor B. Guisard"
cavalo russo, na picina do clube.

DlvIsTo1.^ ttdV0I'aail° * °UUÜ' d° qUE tM "C rüU

sombro, externado as suas opiniões sobre o movimento em prol do profissionalismo. 
Realizaram reuniões secretas, tomaram resoluções secretas, foram feitos pactos

secretos, como si a questão fosse caso de policia... Vamos por as cartas na me-
sa e que lutem em defesa de suas opiniões com vizeiros descobertas.

Quanto ao caso do profissionalismo no Rio, podemos concluir o seguinte: "Ou

a L. C. F. mata a A. M. E. A. ou a A. M. E. ... adere a causa".
Os Estatutos da entidade daa tres argolas, tem um defeito, pois existe um ca-

pitulo que da poderes a um certo numero do Conselho de dissolve-la. Neste parti-
cular aqui em São Paulo, a nossa entidade máxima foi mais previdente.

?'•* *

Multa gente não tem fé alguma na Implantação do profissionalismo nesta ca-
pitai.

Alguns presidentes de clubes, não exteriorisam com necesidade o que pensam,
parecendo até estarem um tanto receiosos de se abrirem...

O dr. Elpldio de Paiva Azevedo, o presidente apeano, por exemplo, ao que nos
parece tem pouca fé. Político habll e administrador de pulso firme que tem sido no
desempenho do seu cargo, dá para por muita gente espantada, com a maneira
com que encara o problema, * * *

Para finalisar podemos dizer que entre nós, o São Paulo F. Clube (Luiz de
Barros e Firmiano Pinto Filho) quer o profissionalismo: o E. C. Sirio (Fares Da-
Dague), náo quer.

UternacionalTattrocar de noIF
NO PRÓXIMO CAMPEONATO 0 VETERANO SURGIRA' COM 0

. NOME DE C. A. PAULISTA — PALESTRA INDISCRETA
Temos hoje mais uma noticia sen.sa-

cional a dar aos nossos leitores e .cura
alguns detalhes interessantes.

Devemol-a á indisct-eçãí Je u.n es-
porlisla que não conhecemos e por isso
mesmo palestrou com um seu conheci-
do ao alcance de nossos ouvidos.

Vamos procurar reproduzir Ioda a
palestra com a mais profunda verosi-
milliançu possível:

Não posso comrlrchcniJer a situa-
ção do seu clube.

-- Realmente, nem nós mesmos ain-
da conseguimos comprehendcr.

Tenho a impressão de que o dr.
Freire errou a vocação...

Entregámos-lhe a direcção do clu-
be e longe estávamos de pensar que
chegaríamos a esse ponto.

Desfiliar o clube da Apea foi a
maior tolice que vocês fizeram.

passar sem todo

E. C. Casa dos Tres Ir-
mãos vs. E. C. Pan-Am

No campo do primeiro perante re-
guiar assistência mediram forças os
fortes quadros do clube acima.

Na partida preliminar o E- C. Casa.
dos Tres Irmãos venceu por 3x0 o seu
adversário. O onze vencedor era o se-
guinte: Darwich; Guilherme e Picagli;
Primo, Felipe (acp.) c Bacbin; Caeta-
no, Dayr, Gambi, De Maria e Adib.
Furam autores dos pontos: De Maria
2 e Dayr1. _ _ ¦

Na partida principal o E, C. Casa
dos Tres Irmãos colhe mais uma linda
vitoria, vencendo o seu valente conlen-
dor pela expressiva contagem de 2x1.
O alvi-celéstc apresentou o seguinte
quadro: Karam; Fiança e Rafael; Semi,
Antônio (acp.) e Russo; Minzo, Ciglio,
Eduardo, Lopes e Maciel. Marcou os
2 pontos do vencedor o ótimo atacan-
te Eduardo.

CAMPEONATO DA
ACEA

Os encontros desta

O tênis no Germania
São os seguintes os resultados das

eliminatórias realizadas no sábado o
domingo para as classificações nas
3.as e 4.as séries da F. P. T.:

P. Reiiihardt venceu o dr. Longo
por 6-2, 3-li, 6-0, e F. Delbucck por 6-3,
6-3; P. Richers venceu dr. Tolosa por
3-6, 6-3, 11-U; W. Weiss venceu P. Ri
chers por 4-6, 6-4, 6-1; dr. Fiori ven-
ceu F. Behmer por 6-4, 3-6, 6-3; F.
Behmer venceu F. Del Bucck por 6-1,
6-1; F. A. Valls venceu G. Rcimann
por 6-3, 6-3; 0. Hess venceu E. Ro-
senfcld por 0-2, 6-2; O. R. Mucller por
6-3, 6-4; II. Thomsem por 6-2, 6-4; E.
Roselfeld venceu 0. R. Mucller por
6-3, 6-4; H. Thomsem por 6-1, 6-4; P.
Mincrvini venceu F. Schillmann por
6-3, 2-6, 6-1, U. Moro por 7-5, 4-6, 3-6;
S. de Fiori venceu Shmuziger por 1-6;
6-3, 6-6, Le Fort por 8-6, 3-6, 6-3;
Schrriuziger venceu Bocltiger por 6-2,
6-0; C. Wolf venceu F. Schlmann por
3-6, 6-4, 6-1; U. Moro venceu C. Wolf
por 3-6, 6-4, 6-1.

REUNE^SE HOJE A AS-
SOCIAÇÃO DE REDA-
TORES DE ESPORTE

DR. CARLINO DE CASTRO
DENTISTA

RUA DIREITA, 6 • soor. - 2.» andar

semana
Proseguindo na disputa dc seu cam-

peonato, a Associação Comercial do
Esportes Atléticos fará realizar sábado
e domingo mais duas partidas de tule-
boi. Depois de amanhã, sábado, en-
frentar-se-ão os quadros do Tramway
da Cantareira e A. Telefônica, e do-
mingo, dia 5, jogarão o S. Paulo Gaz
e a Mecânica. ,

Damos abaixo o comunicado oficial
da diretoria da Acea sobre os jogos
acima: .''„-''

Telefônica x Tramway da Cantareira
Campo da Mecânica (dia 4)
Representante da Acea, sr. Mario

Guimarães.
Juizes — l.os quadros, sr. Antônio

Sotero Mendonça; 2,os quadros, sr. Do-
mingos C. Souza.

Horário — 2,os quadros, as 14,.'0 ho-
ras; l.os quadros, ás 16,00 horas.

São Paulo Gaz x Mecânica
Campo do Mecânica (dia 5)
Representante da Acea, sr. José B.

Alcântara.
Juizes — l.os quadros, sr. Francisco

Santana; 2.os quadros, sr. Abrão da
Cosia.

Horário —¦ 2.os quadros, ás 8,45 ho-
ras; l.os quadros, ás 10,00 horas.

No salão da Sociedade dos Emprega-
dos no Comercio, gentilmente cedido
pela sua diretoria, será levada a efei- \
to hoje ás 14 horas, uma assembléa,
para a eleição do directoria.

A comissão elaboradora dos est/itu-
tos composta dos srs. Enzo Silveira,
Melo Monteiro e Salatiel Campos, en-
viou a todos os redatores de esporte
desta Capital, uma cópia em raimio-
grafo, do projeto dos estatutos que so-
rão depois de discutidos devidamente
aprovados na reunião de hoje.

E podíamos
aquele vexame.

Qual?
Aquelle escandaloso caso de su-

borno aos jogadores du Republica. U
Antarctica einlia elementos para ven-
cer aquele campeonato. Foi um azar

Não gostei, lambem, da mudança
do nome. Não se justifica aquele gesto
uma vez que a promoção do clube á
principal divisão era já impossível.

Parece que agora vamos reme-
diar o mal.

Como assim?
Ouça;

Sem se incoiiiinodar que fosse ouvi-
do, o indiscreto esportista falou:

Você sabe que o ex-dr. Murinaro
era o "dono" do Internacional, onde
gastou bons cobres... da Caixa Eco-
nomica.

Ora, quando o chefão internacioiia-
lista percebeu que o desfalque estava
sendo... percebido, agarrou pelo pulso
um motorista e pòz no carro todo u
acervo seiuuvcnte do clube e atirou-o
abruptamente na sede do Antarctica.

Ora, pouco antes o ex-dr. iMarinaro
fez o dr. Freire vice-presidente do Ve-
terauo. E agora, com o nosso presi-
dente na presidência do Internacional,
aquilo tudo é nosso.

Dado o caso em que o nome inler-
nacional se viu envolvido, era ueces-
surio a mudança do nome do clube.

Então...
Não ha duvidas. Os sócios do An-

\n \>\\r"\
Antártica ou C. A, Paulista?
Um ou outro, como queiras, mas

o caso é que os sócios antarticanos o
são também do Internacional. Convo-
cada uma assembléa a troca de nume,
já se sabe...

Então será...
... fácil. Assim, cm logar do Ve-

terano surgirá o C. A. Paulista, nume
expressivo, que eqüivale ao du In ter-
nacional, mas que é o Antártica dis-
farçado.

Mas...
Qual, o dr. Freire é político e

sabe temperar a coisa. Não viu o "ca-

so" com o Republica? Ficuu em nada,
A palestra, como se vê, eslava am-

mada, mas um velho amigo, em cum-
primento espetaculoso nus descobriu
ali e a palestra foi interrompida apres-
sadamente.

_ i»

ASSOCIAÇÃO PAULIS
TA DE ESPORTES

ATLÉTICOS
Comunicado oficial
TREINO DO SELECIONADO

Foi adiado o treino do selecionado
da A. P. E. A., que devia realizar-se
hoje, quintafeira, no campo da A. A.

São Bento, com a A. A. Portugueza de

-JOGO'PALESTRA PORTUGUEZA
Fui marcado para o dia 5 do correu-

te a realização do jugo de desempate
entre o Palestra Itália e A. A. Portu-

gueza, de Santos.
ESCOLHA DE JUIZ

A escolha do juiz para o jogo acima
dar-se-á na sede da A. P, E. A., hoje.|
ás 17 horas, pelo <iue se solicita u cum-:
narccimeiito dus representantes do ta-
leslra Itália c da A. A. Portugueza.
àquela hora em P0"-'}',„,_,,„

PEDIDOS DE INSCRIÇÃO
Deram entrada ontem na Tesouraria

da A. P. E. A. us pedidos de inseri-
çãu de Jaime Gunçalves, Vanderlei
Dantas, Álvaro Lopes, Manoe da Silva
Cruz, Manuel Pinto de Carvalho. Odino
de Souza, para a A. S.^A. ^ .-_V

CONSELHO DE JULGAMLNIOS
Em sua reunião de 31 du corrente o

Conselho de Julgainenls tomou as w

guintes resoluções: -
lu) _ Tomar conhecimento do sr.

dr.'Nicolau Pcpi ao cargo de membro
deste Conselho, c eleição du Lav. Ull.
Frederico Tumasciti para o preenchi-
mento da vaga.

2 o) - Oficiar ao sr. dr. Nicolau Pe-

pi lamentando a sua demissão e agra-
decendo a valiosa colaboração prestada
a este Conselho.

3u) — Confirmar a pena de eliini-
nação imposta ao jogador Francisco
Abate, do S. C. Corintians Paulista,
conforme resolução da Comissão do
Justiça tomada em sessão de U de d*-

Sm-IleT GERAL ORDINÁRIA
Em sua sessão efetuada era Jl do

corrente a assembléa geral ordinária
da A. P. E. A. resolveu:

l.o) — Aprovar a ala da sessão an-
terior.

2 o) — Aprovar o orçamento da rc-
celta c despesas para 1033, conforma
bròposta da diretoria e supressão da
verba "Auxílios Diversos".

3,o) __ Aprovar u Balanço Geral da
Tesouraria referente au anu de 1Ü32 o

CUEIHOS
Eu sei que ha muita gente que pen-

sa que os melhores zagueiros sã.o os
mais corpulentos, aqueles que podem
empregar mais força nas suas disputa-
de bola e mais poder nos seus ponta-
pés.

Todavia, quero pedir aos meus leitores,
t em poucas palavras, quo tirem essa
ldéa da sua monte.

O trabalho do cérebro, o conhecimento
dos movimentos dos dianteiros e da aua
vontade —- são elementos ainda mais
importantes para um zagueiro.
VISÃO CLARA NAS JOGADAS DOS

ADVERSÁRIOS
O zagueiro deve, portanto, vigiar os

contrários e tentar pensar o lance que
eles concebem antes deles o realizarem,
porque o zagueiro qeu tenha visão clara
das jogadas dos adversários pode bem
poupar aos seus próprios pés um traba-
lho difícil, tornando-se, ao mesmo tem-
po, eficiente para o seu "onze".

O TRABALHO DE APANHAR A BOLA
NA DISPUTA IK) ADVERSÁRIO

Consideremos agora o trabalho de apa-
nhar a bola na disputa ao adversário. O
zagueiro deve dificultar a ação, do con-
trarlo o mais codo possível, pois a
segredo do exito na disputa da boal está
oxatamente no "tempo" da entrada. Vi-
gic-se, por conseguinte, o momento
propicio e quando ele apareça não aa
hesite: — faça-se que ele coincida exa-
tamente com o instante em que se es-
teja mais perto do adversário e em quo
este não tenha a bola completamente
dominada.

Uma vez tomada a resolução de dia-

putar a bola, ha só um meio vantajo-
«o de a tornar efetiva: — é faze-la com
a máxima decisão.

Não se admite a um zagueiro percor-
ror meio caminho para a disputa da
bola o nessa altura quatíar a pensar se o
momento foi bem escolhido!

Na __juu„_ u_  --.««i conservar-
se sempre na bola. Os dianteiros, mui-
tas vezes, tentam desnortear os zaguei-
ros com um balanço de perna para um
lado e uma flnta do corpo para o ou-
tro _ e os zagueiros tèm que defen-
der-se dessa emboscada. Por isso, nun-
ca se deve esquecer: — "olhar para a
bola e ir para ela"!
AVANÇAR PARA O ADVERSÁRIO PE-

LA PARTE DO TERRENO
Ao disputar a bola, principalmente a

um extrema, é preciso ter sempre pre-
sente que se deve ir para o adversário
pela parte de centro do terreno, ou *o-

ja deixando-o sempre do lado da linha
lateral. Assim, o contrario é compelido,
se insiste na jogada, a sair do terreno
ou a oscilar no seu domínio da bola,

Um zagueiro que dispute a bola pela
parte de fora do terreno, deixa
versarlo muito mais espaço
ele o bata.

A CARGA FEITA HOMBRO A
HOMBRO

A dispute da bola tem um auxiliar
legitimo que é a carga feita hombro
a hombro.

Esta carga tombem necessita de es-
tudo; deve ser feita a tempo, de tal
modo que o contrario suporte o maxl-
mo efeito do choque e o zagueiro o
mínimo.

ao ad-
para que

E. C. CORINTIANS
PAULISTA

Treino de futebol
Realizando-se hoje um rigoroso trel-

no de futebol, a direção esportiva so-
licita o eomparecimento de todos os jo-
gadores dos quadros principais e re-
servas, ás 16 horas, no campo social .

A «FABRICA HELIOS LIMITADA"
Communica que, de conformidade com o decreto federal

n.° 22262 de 28 de dezembro de 1932: Imposto de Consumo,
classe 26, PITAS PARA MACHINAS DE ESCREVER — CAL-
CULAR E SEMELHANTES, UNIDADE $300, é obrigada a ele-
var seus preços pelo correspondente, pelo trabalho de sella-
gem e do capital invertido e pelaB demais despezas que conse-
quentemente acarreta.

Os Papeis Carbono continuarão com os mesmos preços.
FABRICA HELIOS LIMITADA — São Paulo.

.tm«-l-l»-.tlH.--.m-11.aatlUL U I LllVU a I H.E-i

parecer do Conselho Fiscal.
o) — Aprovar o relatório da dire-

torin referente aos trabalhos durante o
ano esportivo de 1.32, e um voto de
louvor á mesma diretoria.

o) — Eleger liara membros do Con-
selho Fiscal os srs. Manuel de Freitas
Pinto Junior e Ileraldu Ramos.

(_(_)__ Aprovar o Regulamento do
Rendas para 1033, conforme proposta
da diretoria e alteração feita no art.
l.o, letra "a".

. aa.a.

Itália Futebol Clube
A nova diretoria do Itália Futebol

Clube, de Ribeirão Preto, eslá assim
constituída: presidente, Artur de Al-
incida; vice-presidente, Amo/, liezzi;
1 o secretario, Antônio Sonani; 2.o se-
cretario, Nicolau Viana; l.o tesoureiro,
Inaciu Loureiro; 2.Ò tesoureiro, Ernes-
to Baroni; l.o diretor esportivo, Au-
misto Girardi; 2.0 diretor esportivo.
Antônio Guines Silva; conselho fiscal.
Ângelo Belluni, Remo Tiezzi, Artur
Saroni, Mariano Daeól, Marcos Mene-
chelli. José Moretti, Ângelo Sarti. Ni-
colau Colantini.

• **¦

E. C. Almeida Garrett
vs. Manufatura Orbis

F.C.
Na cancha do primeiro perante vul-

tosa assistência clcfrontaram-se os for-
tes quadros dos clubes acima.

No jogo secundário apesar do E. L.
Almeida Garrett jogar com 10 elemen-
tos, venceu o seu contendor pela con-
tagem de 3x0. O quadro vencedor era
este: Vicente; Zechi e Gouvêa II; RI-
zo, Pascoal (cap.) e Túlio; Totó, Es-
tevão, Noemio e Pacini. Marcaram os
pontos do vencedor Pacini e e Noemio

O Jogo principal esteve muito mo-
vimentado, mas o E. C. Almeida Gar-
rett venceu o seu forte contendor pela
contagem de 2x1, conseguindo um ex-
plendido triunfo. O onze gtirretteano
era este: Braga; Sobral e Benjamim"Gouvêa 

1, Picrino (cap.) e Vitoreli;
Osvaldo, Orlando, Zcca. Alexandre e
Solimani.

Marcaram os pontos do vencedor
Zeca e Osvaldo.

NADA DE PINTAS - DESEMBARA-
CAR SE DA BOLA O ftLUS RÁPIDA-

MENTE POSSÍVEL
Tendo conseguido apoderar-se da bo-

Ia, cumpre ao zagueiro pensar no modo
de a devolver.

Disse ao principio deste artigo que
uma das obrigações do zagueiro e de-

aembaraçar-se da bola e insisto neste

ponto, porque só ha uma ocasião em

que o zagueiro pode fintar e essa e...
"nunca".

O ZAGUEIRO QUE FINTA COLOCA
A SUA BALIZA EM PERIGO

Muitas historias trágicas se poderiam
contar de grandes encontros perdidos
por causa de um zagueiru teimar en
"driblar" um dianteiro.
O ZAGUEIRO DEVE DESPACHAR A

BOLA PARA LONGE!
E' preferível atirar a bola íóra da

linha lateral, para fora do jogo, quo
ve-la a dormjr na rede atrás do arqueiro,
devido a uma ventura.

Por isso, o zagueiro deve sempre chu-
tar a bola para longe.
PASSAR A BOLA AOS ME'DIOS OU
AOS DIANTEIROS NOS MOMENTOS

PROPÍCIOS
Reconhecida ti importância de mandar

a bola para longe, quero chamar a aten-
ção para um lance a executar pelo za-
gtieiro que considero útil, em minha opi-
nião, mas a que se presta Insuficiente
atenção.

Quero referir-me ás ocasiões em quo
o zagueiro não é obrigado a um trabalho
instante de desembaraço da bola, por
não estar com adversários perto ou,
tendo-o, não ser forçado a atirar a bola
ato continuo.

Nesses momentos, que aparecem com
alguma freqüência num encontro nor-
mal o zagueiro devo atender a que mui-
tos ataques inteligentes e bem urdidos
poder sair dos seus pés.

Não esquecerá, portanto, de os inl-
ciar, com um toque para um médio ou
um passe discreto para um colega da li-
nha da frente.

a,a

A competição para atle-
tas estreantes do Esperia

A competição para atletas estreantes,
que o Esperia designou para se reall-
zar no dia 12 do corrente mez, vem
despertando entre os praticantes do
esporte que niilitani no "Anil Bran-
co", lim descomunal interesse,

Para brilhar diante do grande pu-
blico, que nesse dia ha de procurar a
sede esperiota, os que serão concor-
rentes, estão se preparando cora dill-
gencia e esmero.



A CAUSA PRINCIPAL DA DISSOLUÇÃO
DO PARLAMENTO ALEMÃO

CALCULA-SE QUE AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES DARÃO TRIUNFO ESMA-
GADOR AOS NACIONALISTAS E NACIONAIS-SOCIALISTAS

BERLIM, 2 (UTB.) — A atitude do Partido Católico do -Centro disposto a nâo
/otar pela moção de desconfiança ao novo gabinete Hitler-von Pappen mas igual-
mente resolvido a não aprovar o projeto que traria ao novo governo plenos podercs
para agir extra-parlamentarmente,.foi a causa principal da assinatura que dlssol-
veu o Rcichstag.

Ha agora também uma tentativa partida dos "nazi" para a dissolução também
da Dieta Prussina afim de que as eleições em ambos os casos se realizem na mes-
ma data. Esse ultimo ponto devera ser discutido no próximo sábado quando se reu-
ne a Dieta e espera-se que os comunistas votem pela dissolução, o que bastará pa-
ra a necessária maioria.

Segundo todas as conjeturas e prognósticos, as próximas eleições resultarão
em um triunfo esmagador para os nacionalistas e nacionaes-socialistas.

Uma deliberação que custa
ao Conselho Nacional do

:é 2.190 contos por ano
*>am dez mil sacas de ca_é que diariamente não

se precisaria de incinerar

Co rre i o
Propriedade da Empr. CORREIO DE S. PAULO Ltda. Diretor-gerente — Álvaro Viana

SUCURSAIS
No RIO DE JANEIRO: - Av. Klo
Branco, 01 - 7.», sala 11 - Tei. 3-4890
Diretor: Rafael do Holanda
Bm SANTOS: — Rua João Pessoa, 2?

Diretor: Ramlro Calhclros

S. Paulo — Quinta-Seira, 2 de Fevereiro de 1933
Ãa.S,WJ,VA.U UU "WRRUilO UL S. PAULO" NAU ti- HM-JfcSPUNKAtíiblZA PtóbUte
CONCEITOS OMITIDOS PELOb UOLABORAUUHIÜS, QUIU TfiM AMPLA Lim-JilDAD-. EM KEUS ARTIGOS ASSINADOS. ¦; '

ASSINATURAS
Ano: -1ÜJ00U - Semestre: asjooo
AGENTES KM l'OUO O ESTADO
Endereço Pelegralico CORSPAULO

Oaixn Postal 1Í719
Telefone 2-2992

A Federação das Industrias está orga-
nizando um relatório a ser enviado aos
podercs competentes sobre- uma delibera-
ção do Conselho Nacional do Café que
acarreta para o Estado um pre juizo de
mais de 2 mil contos.

Quando foi resolvida a incineração do ca-
fé, a Federação das Industrias sugeriu que
se aplicasse esse café como combustível.
Era uma forma de se evitar a perda to-
tal. Acrescia que, tratando-se dc vários
milhões de sacas, a queima improdutiva
representava um ônus para o C. N. C.
de alguns milhares de contos. De que
maneira utilizar esse café como com-
bustivcl? Indagaram.

Muito simplesmente, informou a Fe-
deração das Industrias. Adicionando ao
café, sob o controle d-: um fiscal, uma
determinada quantidade de pixe, que, em
São Paulo, se adquire com facilidade na
Companhia do Gaz.

E foi feita a primeira experiência com
sucesso.risisiE

QUICA DO FISCO
impede que o comércio possa me-
Itaorar e desenvolver seus sistemas

de negocio
1110, 2 (UTB) — As expressões do

progresso nacional c particularmente a
da prosperidade econômica do país —
diz o "Diário Carioca" — "são constan
temente entravadas por uma série de
males que os nossos dirigentes, em to-
dos os tempos, nunca se mostraram ca-
pazes de remover, embora se tenham
mostrado absolutamente capazes de
agravar.

Podem esses males síníetlsar-se ,na
voracidade anárquica do fisco e na me-
ticulosidadc trapalhona das tricas buro-
cralicas.

Estas duas apavorantes entidades,
porfiam em crear e multiplicar toda a
sorte de embaraços, vexames, desgos-
tos c desalentos ao comercio, á indus-
Iria, cm suma, á iniciativa e atividades
úteis ao progresso e á prosperidade da
Nação. :

Ainda ha pouco, falando numa lio-
menagem prestada ao interventor do
Distrito Federal, o orador do Sindicato
dos Logistas realçou alguns desses fa-
tores dc desanimo e de pereçimcrito.

O comercio eslá impedido de introdu-
zir melhoramentos e aperfeiçoar o siste-
ma de negócios, porque, á mais discreta
tentativa nesse sentido, o fisco assanha-
se c as exigências dos "canais còmpe-
tentes" c do papclorio burocrático pre-
cipitam-se, embaraçando, enervando,
desanimando as melhores intenções.

E' a verdade pura.
Tributos fiscais excessivos, direito ai-

fandegarios de arroxo, formalidades
administrativas miudinhas, cansativas,
ridículas .exasperantes, tudo isso c o
meio mais seguro de entorpecer os es-
forços honestos, alimentar a rotina e
prejudicar, em suma, os maiores in-
teresses do pais.

Males rccalcilrantcs quando deles nos
libertaremos'?".

*.

A VIUVA DE LOPES TRO.
VÃO PEDE QUE SEJA

CONVERTIDA EM LEI A
SUA PENSÃO

O CONSUMO DE CAFÉ' COMBUS-
TIVEL

Com o correr doa tempos, a Federação
das Industrias teve a concessão da entre-
ga dc 10 mil sacas de café, que, por sua
conta c sob fiscalização do C. N. C
desnattirava com pixe.

Custando a incineração 600 reis por sa-
ca, eram 6 contos por dia que economi-
sava o Conselho Nacional do Café.

Com isso também não perdia a Fe-
deração das Industrias, pois todos os seus
gastos eram compensado.-, com o forneci-
mento de café combustível a 1$000 a saca,
quantia essa que cobna as despesas de
desnaturação c do transporte.

Algum tempo depois, porém, o C. N. C.
mandou suspender a entrega das 10 mil
sacas por dia á Federação das Industrias.
Alegava que o café desuaturado com pixe
podia, num laboratório, ser transformado
outra vez c vendido.

Havia certo fundamento .
Realmente, um industria) pouco honee-

to poderia fazer isso, mas obtendo un,
café ordinarlssimo c com gustos tais que
se elevariam ao custo de uma saca dn
café bom,

OUTRO PROCESSO DE DESNA-
TURAÇAO

UM MILITAR E'
AGREDIDO POR

CIVIS
E SÁE COM O DORSO DO
NARIZ CONTUNDIDO
Corria calmamente o plantão desta

noite, entregue ao dr. Gustavo Cordei-
ro Galvão, quando, cerca de 1 hora da
madrugada, comparecia á Central de
Policia, um homem fardado, apresentan-
do vários ferimentos e que, desde logo,
pediu para ser medicado bem como so-
licitou a abertura dc um inquérito a
respeito do que ia contar.

Atendido, o militar passou para a As-
sistencia, voltando depois á presença do
escrivão, para iniciar-se o inquérito.

Chama-se o militar Osvaldo Alves
Reis, tem 23 anos, e casado, e reside no
quartel do 4.o Q. I„ em Quitauna.

Disse que, cerca da meia noite se en-
contrava na casa n, 39 da Ladeira da
Penha, divertindo-se tranqüilamente.

A paginas tantas entrou na pensão
um grupo de rapazes, que se entrega-
vam a forte algazarra. Dentro da casa os
recem-chegados começaram a maltratar
as mulheres dc tal maneira, que Osvaldo
Alves dos Reis, irritado com tamanha
desfaçatez e impiedade, resolveu tomar
as dores e intervir.

Fe-lo o Imediatamente. Mas fe-lo com
infelicidade, porque, em lugar de serem
aa suas palavras ouvidas com atenção,
deu-se o contrario: o bando voltou-se
contra ele, passando a agredi-lo.

Resultado: Osvaldo Alves dos Rei3
saiu com um ferimento contuso no dor-
so do nriz, com manifestação de epis-
taxis.

A vitima não conhece os agressores,
mas, notou que entre eles se encontra-
va um tal de João Moura, que por si-
nal se achava armado de um pedaço dc
ferro.

?-

A ISENÇÃO DE DIREITOS
PARA O PAPEL DE

JORNAL

UM DOCUMENTO QUE COMPROVA A POSSE D
FACULDADE DE DIREITO

NA PARTE CONTESTADA PELOS FRADES DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO
O dr. Djalma Forjaz, diretor do Arquivo do Estado, foi quem encontrou o

valioso documento que já entregou ao dr. Alcântara Machado
A vcllm questão da posso da ala es-

«íucrda da Faculdade dc Direito deu, cm
«lios da semana passada, assunto curioso
paru a Imprensa, A ordem dos padresanlonlnos quo tomaram posse da arcaica
igreja de S. Francisco, por Intermédio dn

E, na parte- cm litígio, por e-sset nioti-
VO, durante alguns dias houve- interm-
lição da« obras.

Mas, afinal, a quem portonce essu ala
esquerda de, tradle-.lonnl estabelecimento
de on&ljBn?
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Procuramos ouvir n dr. Djalma Forja*
que nos respondeu nada poder nos
adiantar pois entregará já o documento
ne, dr, Alcântara Machado,

Ontem, palestramos com o diretor ria
Faculdade dc Direito. T nosNa pergunta,
s. s. respondeu, sorrindo:

 "Não posso satisfazer sim curiewl.
dad<>, pois o documento a que se refere
encontra-se junto nos autos ela questão
em juizo sobro a pose*; da parte nm li-
tigo.

"E' realmente de valor? — Indaga-
mos.

"Sem duvida, Trnta-fic de, um fio-
cumento precioso que representa, uma
demonstração valiosa dos direitos ela Ta-
cuidado a todo o predio onde tem fun-
clonado.

"Não seria possível dlzer-nos, em
sintese, o seu contendo? — volvemos.

"Agora é ainda cedo — respondeu-
nos o dr. Alcântara Machado. Daromos
á publicidade e*so documento depois ele
julgada a questão.

"E o embargo das obras?
"Foi levantado. Como ivotle ver con-

tlmni a mesma atividade de antes, afim
do que a reforma Iniciada fique conclui-
da o muis cedo possível".

0 ANTIGO EDIFÍCIO DA FACULDADE DE DIREITO

seu advogado, fez vnler seus problema-
ticos direitos sobre u parte em litígio,
upreaentando um embargo judicial ás
obras Iniciadas pela Faculdade de Direi-
to, para reforma Integral do velho edi-
flclo onde vem funcionando ha nmis
do um século,

Ha meses, /> dr. Djalma Forjaz, dirc-
tor (Ui Repartição <le Estatística c Ar-
quivo do Eslado descobriu interessante
documento pelo qual „ Imperador Pedro
I concedia á Faculdade ele- Direito a pos>l
se do todo o edifício que hoje ocupa.

Em que consiste esse documento?

Em face desse inconveniente, mandou
a Federação das Industrias estudar um
processo novo e eficaz de desnaturação.
Depois dc varias experiências, ficou pro-
vado que era impossível aproveitar o ca-
fé para outro fim que não fosse o do
combustível. Feita a desnaturação, íi-
cava imprestável. A Federação mandou
o novo processo ao C. N. C. para es-
tudos. Passados dias, porém, com t-span-
to, era recebida uma carta dizendo que
não havia mais café para queimar e qui)
tendo-se equilibrado os stoks tornava-se
desnecessária a colaboração da Federação
das Industrias.

No entanto, oa fatos desmentiam a car-
ta, pois nos arredores da capital são in-
olneradas, diariamente, 22.000 sacas; na
zona mogiana, 5.000; e na paulista, 12.000.
num total, portanto, de 39.000.

Ora responsabilizando-se a Federação
das Industrias com 10 mil sacas, e custan-
do a incineração de cada saca 600 reis,
economisaria o C. N. C. e, portanto, tam-
bem São Paulo, 6 contos por dia ou sejam
2.190 contos por ano.

E' demonstrando esse absurdo que se es-
tende o relatório da Federação das Indus-
trias por cinco paginas datilografadas.

RIO, 2 (UTB.) — Em requerimento
elirigido ao chefe do governo provisório
d. Maria Lopes Trovão, viuva do dr. Lo-
pes Trovão, pede se converta em lei o
projeto n. 290 de 1925 da Câmara, con-
cedendo-lhe a pensão anual de 6 contos,
pagos em prestações mensais.

Interrompido o andamento desse pro-
jeto ha quasi um decênio, aquela senho-
ra ficou privada, nesse longo período de
tempo, do beneficio que se lhe destina-
va e, assim, desamparada, sem recursos,
em extrema pobresa, encontra-se em si-
tuação angustiosa.

Seria justo que lhe fosse concedida a
pensão a que se refere o projeto, a con-
tar de janeiro do ano passado, 1932, tal
como ela pede no requerimento,

EM LONDRES
0 quadro "Leetís United" gaalioo a

taça da Associação de Futebol
LONDRES, 2 (UTB) — Em jogo de

deosempate na disputa da l.a rodada da
Taça da Associação de Futebol, o quadro
do Leeds United derrotou ontem o dos
Ttanmere Rovcrs, pqr 4 a 0.

Político de grande prestigio na
.Iugoslávia deportado

RIO, 2 (UTB) — Acaba de ser diri-
gido ao chefe do governo provisório o„
seguinte oficio:"A Associação Brasileira dc Imprcii-
sa ainda sob a grata impressão de pro-
rnessa feita ao seu presidente de ser
promulgada brevemente a lei conceden-
do isenção dc direitos para o papel dc
jornal, ao mesmo tempo sob a ameaça
do imposto de consumo creado pela lei
de 28 de dezembro de 11132 desde que o
papel não venha com a marca d'agua
do respectivo jornal, c que desde o dia
l.o fevereiro próximo começará a veri-
ficar-se, vem pedir a v. excia. a sus-
pensão dessa ultiuiu medida por vários
relevantes motivos: — realmente ó
inexcquivel a referida marcação como o
declaram os exportadores estrangeiros:
se fosse mesmo cxigivel, não aprovei-
taria aos que compram de "stocks" ou
fazem pequenas encomendas; finalmen-
te, tendo v. excia. reconhecido as difi-
cuidados da industria jornalístico c por
isso tendo resolvido alivia-la do ônus
dos direitos e expediente, não poderia
agrava-la, como aconteceria, executan-
do-sc a lei cuja revogação se pleiteia.
A Associação Brasileira de Imprensa,
aguarda de v. excia. a providencia soli-
citada, pedindo licença para anexar co-
jiia do pedido anterior sobre o assunto.
E, 6 antecipadamente enviando a v.

excia. cordialissimos agradecimentos pes-
soais e da A. B. 1. que saúda, (aj Her-
bért Moses, presidente da A. B. 1.".

Jogos da Liga Inglesa de Futebol
realizados ontem em Loudres

BELGRADO, 2 (UTB) - Foi depor-
tado para a Bosnia por tempo indeter-
minado o dr. Macek, conhecido político
de grande prestigio.

Unia força dc "gendarmes" acompa-
nliou-o até o local designado para seu
desterro.

LONDRES, 2 (UTB) -- Foram ontem
realizados os seguintes jogos oficiais
da Liga Ingleza de Futebol:

l.a divisão — Uirminghani x Derby
3 a 1; Bollon Wanderers x Arsenal, 0 a
4; Huddersfiel x Shcffield United, 1 a
IJ; Liverpool x Middlesbrough 1 a 3;
Manchester City x Everton, 3 a 0; Sun-
derland x Blackpool, lal;

2.a divisão — Bradford x Plymoiith,
1 a ü; Notts Coünty x Hccstehficld, 1 a
1; Foltenham Hotspurs x Bury, 2 a 1;

3.a divisão — Sul — Aldershot x
Watford, 2a 1; Brighton x Beading, 5
a 3; Luton x Brentford, 5 a f>.

3.a divisão — Norte — Darlingíon x
Rull, 3 a 2.

POSSE DO NOVO COMANDANTE
DA 2/ REGIÃO MILITAR

A cerimonia de ontem á tarde no Quartel General
da rua Cons. Crispiniano

A CÂMARA DO COMERCIO IMPORTADOR
PROTESTA CONTRA A TARIFA ADUANEIRA RE.

FORMADA NA CLASSE IO.

desempate da disputa da taça
escocesa de futebol

GLASGOW, 2 (UTB) — Em jogo de
desempate na 2,a rodada cia Taça Es-
cosesa dc Futebol, o quadro de Dun
dce derrotou o de Bonss, por i a 0.

RIO, 2. (UTB.) — Da Câmara do Co-
mercio Importador de S. Paulo, o ml-
nistro da Fazenda recebeu a seguinte
representação;

"A Câmara do Comercio Importador de
S. Paulo pede venia a v. exa. para dis-
cordar do projeto de reforma da classe
lO.a da tarifa aduaneira, publicada no
"Diário Oficial" da União, de 28 de de-
zembro próximo passado, no qual não só
não foram tomadas em consideração as
sugestões apresentadas em tempo opor-
tuno por csta Câmara, como também são
aumentados todos os direitos que inci-
d em sobre cores em pó, tintas, vernizes
e artigos para pintura em geral e crea
da toda a sorte de óbices e dlficulda-
des á importação desses artigos, disso
resultando uma situação de privilegio pa-
ra um reduzido numero de fabricas na
quasi totalidade estrangeiras que se de-

em pó e tintas preparadas, tudo impor-
tando do estrangeiro os pigmentos (ai-
vaiades, litopone, etc), o óleo de linha-
ça, a agua raz, as cores em pó concen-
tradas, as anillnas, etc.

Esta Câmara grandemente sobrecarre-
gada de serviço como o estudo e dlscus-
são das novas tributações introduzidas
no orçamento do Estado, acha-se neste
momento Impossibilitada de apresentar a
v, exa., como deseja, um estudo com-
pleto e detalhado do projeto que é ob-
jeto deste oficio, apontando todas as fa-
lhas e Inconvenientes aqui citados. Pede
por isso a v. exa. a concessão de uma
prorrogação de 15 dias no prazo cstlpu-
lado no "Diário Oficial", prazo que ter-
mina no dia 28 do corrente. Dentro deste
prazo compromete-se esta Câmara não
só a apresentar uma critica documen-
tada do projeto, como também a apre-

dlcam no pais á manipulação de core* J sentar novas sugestões sobre o mesmo",

A transmissão do comando da 2.a Re-
gião realizou-se ontem, ás 15 horas, no
Quartel General.

Antes dessa hora, postou-se em frente
àquele quartel, em toda a extensão da
rua, um contingente de Companhia de
Administração, para prestar as conti-
tu-ncias do estilo.

No salão nobre da Regláo achavam-se
presentes inúmeros oficiais e ctvis, cn-
tre os quais se destacavam: general Co-
latino Marques, comandante, da 3.a Brl-
gada da Infantaria; coronel Cunha Ma-
tos, comandante do 4.0 B, C„; coronel
Porto Alegre, chefe do Estado Maior da
Região; tenente-coronel Odilon, majores
Mazza, chefe da l.a secção da 11 Região
Militar; Valente, Thomé, capitães Mace-
na, Adelmar Rocha, Cândido Ribeiro,
tenentes David Carvalho, Diderot, Ai-
mando Pereira, Haroldo Brigido, aspi-
tantes Balar e Lessa, coronel Bento
Borges da Fonseca, chefe de policia, dr.
Teodoro Ramos, prefeito da capital, te-
nente Stoll Nogueira, secretario do in-
terventor e representantes do imprensa.

O general Daltro Filho chegou ao
Quartel poucos minutos antes das 15 ho-

„i ras.
CHEGA O GENERAL VALDOMIRO

DE LIMA

A's 15 horas, escoltado por um pique-
te dc cavalaria, em grande uniforme,
chegou o general Valdomiro de Lima,
acompanhado do dr. Ataliba Nogueira,
secretario da Intcrventoria; tenente
Adalberto Pereira dos Santos, chefe in-
terino da Casa Militar-

Logo na escadaria do Quartel o general
Valdomiro recebeu os cumprimentos do

general Daltro Filho e do general Colati-
no Marques e de toda a oficialidade pre-

O major Mazza, chefe da l.a S;,-
ocedeu então á leitura da ordem

do dia do comando da Região, assinada

pelo general Valdomiro de Lima, ao dei-
xar o seu posto, transferir.do-o ao general
Daltro Filho.

BREVES PALAVRAS DO INTER-
VENTOR FEDERAL

A seguir o general Valdomiro Lima dis-
se que, alem da ordem do dia que aca-
bava de ouvir, não poderia falar senão

para agradecer a lealdade de seus cama-
radas. Disse que assumiu o comando da
Região, solicitado. E, por ser avesso á
política, pois entende quu o militar ne.a
não se deve imiscuir, aceitou 0 governo
militar do S. Paulo, porque também foi
solicitado..

DO GENERAL DALTRO
FILHO

A seguir falou o general Daltro Filho.
O novo comandante da Região pronun-
ciou uma bela oração. Disse das respon-
sabilldades do Exercito que devem se re-
vestir de nobreza. Refere-se aos tres pro-
blcmas a serem ainda resolvidos no Bra-
sil: 0 da ordem publica, o financeiro e o
da opinião publica. O primeiro só Se ob-
terá com a solução da organiazção do
Exercito. O segundo, com a solução do

sente,
cção, p>t

trabalho nacional. O terceiro, o mais sé-
rio e mais difícil, com o ensino c preparo
dos espíritos.

Bem compreende a çituação da Região
cujo comando acaba cie assumir. Para
bem servir a nação, no seu posto, conta
com a colaboração eficiente da oíicialida-
de ali presente e pertencente ás tropas
aquarteladas no Estado.

Relembra o primeiro encontro que teve
com o general Valdomiro de Lima, por
ocasião de uma visita do então ministro
da Guerra, general Setembrlno de Carva-
lho, ao 50,o dc Caçadores,

Refere-se depois aos outros encontros
que tivera. Ressalta a personalidade do
novo interventor milit-.r no Estado, ter-
minando por afirmar que seguirá os seus
exemplos e dará por bem cumprida a sua
missão.

Assim, foi encerrada a cerimonia. Os
presentes demoraram-se ainda por algum
tempo em palestra.

Pouco antes das 10 horas, o general
Valdomiro de Lima retirou-se, dirigindo-
se ao Palácio da Cidade, onde se deu a
sua posse no cargo de interventor fe-
deral.

Em franca atividade a Fe.
deração Nacional das So.

ciedades de Educação

BIO, 2 (UTB) - A Federação Nacio-
nal das Sociedades de Educae;ão pro-
curando dar maior expansão ao seu
plano de politica educativa enviou esta
manhã, de avião á Baia sua secretaria
a professora Colina Padilha, diretora
dos serviços de obras sociais e inspo-
tora escolar desta capital, Era sua pas-
ságem por Vitoria, no Espirito Santo,
terá ensejo dc se entender como
o representante ali da Federação.

Na cidade dc S. Salvador cisitará a
Socidadc Baiana de , Educação filiada
á Federação, sendo provável que reall-
ze conferências pedagógicas no intuito
de congraçar ainda mais os elementos
que cooperam na obra de educação no
Brasil.

INAUGURAÇÃO DO GUA.
RANf DANCING

A intensificação do alistamento em
S. Paulo aplaudida em comentários

da imprensa carioca
RIO, 2 (UTB) -- E' do "Correio aí

Manhã" o seguinte tópico, sob o titulo:
"Intensifica-se o alistamento":

"Se as informações estão certas, a. um
período de retralmento, de morosidade,
aliás, dc quasi indiferença, em vista da?
dificuldades creadas ao serviço do alista-
mento eleitoral em S. Paulo responde
uma fase nova de entusiasmo, de intendo
recrutamento. Já não satisfeitos com
o alistamento espontâneo c individual, t_
propagandistas da máxima capacidari»
eleitoral tomam iniciativas fulminantes

No seio do professorado foi instituída a
"Semana do voto" destinada a incrementa
e patrulhar o alistamento, atraindo aa
pessoas ainda hesitantes. Durante a con-
sagrada semana, o Centro do Professora-
do realizará reuniões publicas. Por ou-
tro lado, na Federação dos Voluntários,
só num dia, foram pedidas 820 inclusões.
Ao alistamento feminino já fizemos refe-
renda dando como muito aproximada .i
porcentagem de 25 olo de alistandas era
relação ao total do eleitorado masculino

Em Santos, em outras épocas, um nu-
cleo de nivel de forças eleitorais a ponio
de se fazerem tomar pelo P. R. P,, ar.-
tes de serem por ele incidiosamente con-
quistadas, ha também intensa animação.
Já não é um sintoma promissor?"

Fiscais de Teatros e Diversões no Rio

DISCURSO

Como foi noticiado realizou-se, ontem,
a inauguração do Guarani Dancing, si-
tuado no largo do Arouche, no local em
que estava instalado até ha pouco tem-
po o rinque de patinação do mesmo
nome.

Foi de grande sucesso o dia de inl-
cio das funções da nova casa de diver-
soes. O publico que acorreu ao local fi
cou desde o inicio bem impressionado,
t tudo que havia sido feito no predio!
para transformar o antigo rinque no
novo estabelecimento, agradou em cheio,
correspondendo perfeitamente á especta-
ttva.

O Guarani Dancing pode desde já ser
declarado vitorioso.

RIO, 2 (UTB) — Por decreto de on-
lem o interventor do Distrito Federal
restabeleceu o quadro dc 9 fiscais do
teatros c diversões, anexo á diretoria
geral dc Fazenda Municipal, com o or-
denado anual de lü contos, nlém da por-
cetitagem de W/o sobre os impostos de
diversões arrecadados por meio dc selo,
Essa porcentagem será rateada pelos 9
fiscais e abonada no mes seguinte ao
da arrecadação.

As vagas qne se verificarem no |ua-
dro desses fiscais poderão ser preen-
chidas por funcionários da diretoria ge-
ral da Fazenda Municipal.

ATROPELADO, SOFEEU
FRATURA DO CRANEO
RIO, 2 (UTB) — Na rua Conde do

Bonfim, foi atropelado onle.n por ura
auto o tenente do Exercito Alencarlieiy
se Fernandes da Costa. O referido ofi-
ciai que sofreu fratura do craneo, foi
internado em estado grave no Hospital
do Pronto Socorro. O "chaufeiir" culpa-
do conseguiu evadir-sc.

AS FINALIDADES DA AS»
ÇÃO IMOBILIÁRIA DO

RECENTEMENTE FUNDADA
RIO, 2 (UTB) — Entre as inúmeras

associações dc classe ultimamente or-
ganizadas, conla-sc agora a dos peque-
no.s e grandes proprietários de imóveis
do Rio de Janeiro que fundaram « ^-'
sociação Imobiliária do Brasil, com es-
le objetivo: fomentar a aquisição da
pequena propriedade dividir as grandes
propriedades territoriais, zelar pela se-
riedade c garantia dos processos dc Io-
leatncnto e vendas a prazo, promover a
simplificação e a maior equidade do
regime tributário, assim como dar le*
gislação sobre a prosperidade imobiüà'
ria, defender os direitos de propriedade
perante os podercs públicos, etc.

Foram eleitos diretores os srs. drs-
Armando Vidal Leite Rilíeirò, pVesidèii-
tç; A. Eugênio Richârd, vice-presideíi-
te; dr. Mario de Souza Carvalho, l-°
secretario; dr. José Comes de t\latos,
2.o secretario; dr. Carlos Freire Zeiiha,
l.o tesoureiro
reiro.

e José Millict, 2.o lesou-


