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Apesar do opfimismo dois communicados ofliciaes os revolucio-
narios avançam, tomam cidades e approximam-se de Athenas
AS TROPAS GOVERNAMEiNTAES JA TIVERAM
600 MORTOS, 2.000 FERIDOS E 700 PRISI0-

NEIROS, SENDO 200 OFFICIAES
ROMA, 9 (A. B.) *~ Os revolucio-

jiarlos gregas parece eatarem ganhan*
do terreno em todos oa sectores, se-
gundo telegrammas recebidos nesta
capital, os quaes accrescentam que o
avanço das tropas Insurgente* em dl-
recçáo a Athenas vem fazendo gran-
des progressos.

Referidos telegrammas Informara

mais que a principal cidade da pro-
vincia da Thesíalla, Lardssa, que s*s
acha somente a 135 milhas de dlstan-
cia de Athenas, já se encontra em
poder das forças revolucionárias.

Estas forças também já se apode-
rarara da cidade de Patras, que 6 o

(Conclue na 3.a pau.)
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Marcada para hoje nova reunião no Clube Militar
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A situação em Alagoas só se resolverá
com um accordo entre os grupos em luta

Novas declarações do ministro da Guerra

0 MINISTRO DA GUERRA EXPEDIU INSTRUCÇÔES RE-
SERVADAS AO D. P. G. - TRANSFERIDO PARA SAO

B0RJA 0 MAJOR DILERMANDO DE ASSIS

RIO, D (C. S. P.) — Os gravesacontecimentos havidos em Alagoas,
devido aoe elementos que nelles *e
envolveram, continuam a interessar
vivamente a oj>lnião publica náo 3>5
d^rta capital como do Brasil, Ap<

governo para normalizar a situação
na terra do sr. Go-cs Hontef.no, ta-
zendo poliiciar Maceió pela forçi
federal e ciando todas as garantias
ao Interventor, lia quem acredite que
a anormal idade política em Ala-

se náo houver um accordo entre c-s
gpujpos em luta; üJsse accordo nin-
guem em melhores oondiajOes dc o
promover nani com mais autoridade
para o levar a bom termo, do que
o ministro da Guerra, dada a sua

ele-«ar das medidas annunoiadas pelo J goas não será facilmente liquidada, •especialisslma posição entre os
r^A>^/^/v^/^/^y^r^^rLaf^^ vv*»^vvV'*i**^V''i-^'**,-í*^-i^

2.500.000 AVIADORAS
UM FORMIDÁVEL RECORDE DA U. R. S. S.

I O que
ambi-

MOSCOU, 9 (A. B.) — Quatro-
centos e sessenta mil mulheres e
raparigas, em toda llussia So-
viachim", organização civil destl-
ções sobre a aviação, da "Ossoa-
Viachim", organização civil detsi-
-JV'***"i-'*N*''**-,-^V»^

Rir-0 augmento dos venci-
mentos dos militares

RIO, A (C.S.P.) — Está deíi-
nltivamente assentado o augmen-
to cios vencimentos dos militares
de terra e mar. Não ha duvidai
a respeito. Cogita-se agora de ta
bellas, discutindo-se a differença
para mate, devido ao vulto da des-
pesa.

Uma grande corrente, dentro
fla Caraara, opina pela concessão
de mais 500,$000 por posto. O 2,o
tenente passará a ter 1:2505000
por mez; o l.o tenente, 1:500$; o
capitão ou o capitão-tenente, ...
2:000,$.0O0; o major ou o capitão
de corveta, 2:500$000 o tenente-
coronel ou capitão de fragata,
3:0005000; o coronel ou capitão de
mar e guerra, 3:5005000; o general
de brigada ou çontra-almirante,4:"JOO,$000; o general de divisão ou
Ticoalmirante, 5:000,?000.

Vencedora essa corrente, oa
«ub-officiacs inferiores e praçai
graduadas terão um augmento de
30 oio sobre seus actuaes venci-
mentos e os conscriptos passarão
ile réis 215000 mensaes a 355000 ou
40S0OO mensaes.

A despesa decorrente desses au-
Srnentos é de mais de réis 
120.000:0005000.

O corpo de officiaes despenderá
ínais 44.130:0005000 pois existem
»o Exercito 5.903 e na Marinha
1.452 ofliciaes.

Ha também quem se manifeste
pela tabeliã Guedes da Fontoura,
aparados alguns excessos, mas
cuja aóopção trará um augmento
de despesa calculado em mais de
200,000:0005000.

nada a treinar a populção para
casos de emergência, segundo an-
nuncia o presidente da mesma, sr.
Kidemann, que acerescenta que o
numero total dos membros da
"Ossoaviachlm" eleva-se actual-
mente a 2.500.000 mulheres, nu-
mero este «ue vem augmentando
dia a dia.

Quarenta e uma mulheres to-
ram qualificadas "commandantes
em aviação" dos corpos aéreos so-
vleticos, enquanto que duas ou-
trás representantes do sexo fraco
foram acceltas na Academia MUI-
tar, onde farão um curso findo
o qual terão uma posição no Exer-
cito Vermelho.

Nem todas a.s alumiias" da "Os-
mavlachlm", todavia, tornam-se
wladoras.

No ultimo verão 20.000 rapar!-
«ias receberam, durante as férias,
instrucçôes, dadas por peritos em
toda a sorte de. serviços de guer-
ra, InstrucçOes estas offerecldas
nos campos militares.

O elemento feminino tomou a si
a manipulação de produetos pro-
teetores dos ataques de gases. .
missão que vêm desempenhando l
nas fabricas.

Muitas mulheres especializaram,
se na arte acrobatlea, emquanto
que outras obtiveram o "brevet" de
pilotos civis.

Quatorze outras estão desempe-
nhando ag fuiicções de lnstructo-

ras, nas Escolas de Aviação; ou-
trás centenas dellas estão empre-
gadas nas Officinas
cões Aéreas.

do Construc-

mentos adverses que disputam o po-
der. Por essa razão todas ao atten-
coto estão voltadas para p governo
federal, a quem, desde que real-
mente o queira, não será diftlcil
pôr ponto final á contenda, chaman-
Uo os seus amigos alagoanos, dos
dois lados, ao caminho da razão,
da prudência e do bom senso,
se não admltte é que alguns
ciosos, qualquer que seja a i>u*
categoria, se divirtam a alarmar o
pate e a perturbar a ondem publi-
ca.

UM TKLEGBAMSIA DO SB. VE-
IUCLES GÓES MONTEIEO

O sr. Silvestre Perieles Góes Mon-
ielro tel-graphou ao jornalista Mot-
ta Mala, nos seguintes termos:

{Conclue na 3.» pagina)

RIO, • (A. B.) -— Está, marcada
para hoje, ás 17 horas, uma nova
reunião no Clube Militar, para tra-
tar dos factos que se tem vení.ca-
do nos últimos tempos, naquella
associação de ciasse e dos quaes
resultou * prlsãc de algu.is offi-
ciaas.

Ao que se affirma, o Gel. Góes
Monteiro expediu instrucçôes reser-
vadas ao chefe do Departamento
do Pessoal da Guerra, sobre essa
reunião, sendo, imesmo, possivel,
qm. ella nào so venha a realizar.

Sobre o assumpto estiveram, hon-
tem, em conferência com o Minis-
tro da Guerra todos os chefes do
serviço e os mais imrnediatos offi-
ciaes do gabinete do Gel. GVs
Monteiro, pela 

' manhã e A tarde,
nada transpirando do resolvido no
sa conversa.
O CORONEL WLLERMANDO DE
ASSIS FOI TRANSFERIDO PABal

g. BORJA
RIO. 9 (A. B.) — Está, tranafe-

rido para Sáo Borja, Estado do Rio.

Grande do Sul, o Cel. DUlermando
de Assis, que durante a ultima
reunião do Clube Militar pronun-
ciou um discurso «obre o assumpto
oi.i debate.

O discurso deste official, ioi, se-
gundo afflrmam alguns jornaes um

O bárbaro crime
desta madrugada

Um encanador assassina, a facada, a mulher que
lhe dera seu amor

BÊP&: 'yÊ
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Cerca das 3 horas de hoje. foi
communicada á autoridade de
plantão na Central, a occorrencla
de um crimo na rua Appa n. 34,
achando-so gravemente ferida a
faca uma preta ali residente.

Transportando-se ao local, o dr.
Raul Valentim de Queiroz, acom-
panhado do escrivão Cardim e do
estagiário Brasilio Gnecco, não en-
controu mais a victima com vida.

Tomadas aa providencias que o
caso requeria com a prisão do sup-
posto criminoso, foram tomadas

por termo as declarações das tes-
temunhas, não estando ainda es-
elarecido a maneira por que se
verificou o crimo.

.AMAZIADO A 3 ANNOS
José Maria da Silva, ensacador,

co.n 19 annos de idade, residente á
rua Japura n. 11 que é apontado
como autor do crime, conheceu Be.
nedicta Pereira, a victima, lia "*
annos em um baile realizado nu-
ma sociedade sita í rua Quintino
Bocayuva.

Desse conhecimento, vieram as
jv-u-a/-ü-ü-aa-u-aru-a-ti-u-a^i-ai-vv>^^ 4\ r,« « » »«**>»«»^<vs^*v%» %^/v\»vv>/\^i<vvvv>*v%*v>/v*y*/v*<»*wv*rt/>*>>^

E alarmante a situação em Cuba
MORTO 0 CHEFE DE POLICIA - EM GREVE 0 FUNCIONALISMO

DO MINISTÉRIO DO EXTERIOR
HAVANA, S (H.) — A greve

tem provocado incidentes sérios
em conseqüência dos quàes forain
presas 40 pessoas.

Uma bomba encontrada na igre-
Ja parochial da cidade decardenat
explodiu, matando o chefe de po-
licia local, quando era por este
examinada.

O sr. Gullhermo Heil, prefeito

Q sr. Plinio^algado delira...
PARA 0 CHEFE DOS CAMISAS OLIVA,

0 INTEGRALISMO VENCEU...
RIO, 9 (C. S. P.) — Discursando

na installação do Congresso Integra-
lista, em Petropolis, í> sr. Plínio Sal-
gado atacou com violência o regime
actual, affirmando, quer queiram ou
não os oiigarchas, os pseudos do-
nos do Brasil e os caudilhos, o regi-
me Integralista será implantado, nao
em 10 annoa como a principio cal-
cullra, mas em muito menoe.

Dlasó mais que ás pessoas que lhe
tem perguntado onde será realizado
o Terceiro Congresso Integralista,
quando o primeiro foi em uma cida-
<le pequena como Victoria o o segun-
4'> noutra cidade pequena como Pe-
tropolia, tem respondido que se con-
ttnuarem as persftgulçõea o futuro
fotigresso será realizado na capital
íi* Republica emo uma aemonatrs.»

ção positiva da marcha para a vlctc-
ria final.
A POLICIA CONTEM OS COMMÜ-

NISTAS
RIO, 9 (C. S. P.) — A policia de

Petropolis eífectuou a prisão d«
grande numero de communistas quç
espalhavam boletins concitando o po*
vo para um grande comido que seria
realizado á noite na praça D. Pedro,
em frente ao hotel que iria hospedar
o sr. Plínio Salgado.

O delegado regional prohibiu a
realização do comício o fez restabele-
cer a calma na cidade, depois do que
se declararam em greve 500 opera-
rios de uma fabrica da Cascatlnha.

Continua t, policia a agir de modo
a repellir qualquer alteração da or
dem publica provocada pelos c»nv
mauntetaii, durante os dias wn qu*
funecionar j> etmgrgMO,

e

de Havana, enviou um uHimatum
aos empregados municipaes, con-
vldando-os a retomar o trabalha
antes de amanhã-

Os empregados dos bonde» dis*
cutem a possibilidade de uma gre-
ve em signal de sympathia para
com os paredlstas dos omnibus.
Algumas linhas de bondes func*
elonam mas a circulação é muito
reduzida.

Alguns empresados do Mlnu.çe*
rio de Obras Publicas comparece-
ram ao trabalho hontem, mas ío*
ram mal recebidos pelos grevistas
que at.ô os espancaram. A greve
nesse ministério é parcial. No inl-
nisterio dos Correios, Telegraphos
e Telephones a greve ê total e ten-
de a generallzar-se a todos os ou-
tros serviços governafnentaos.

Circulam boatos de que o «r.
Pedraza será nomeado goi/ernador
militar de Havana, mas não ío-
ram confirmados.

A situação se approxima do pon-
to nevrálgico. Os Jornaes "Avan*
te" e "El Paiz" circularam até
hontem mas, depois nenhuma pu-
blicação devia apparecer por falta
de papel, excepto o "Dlarlo de la
Marina". Um cruzador Inglez che-
gará hoje ao porto de Havana, em
visita de cortezla.

O governo prometteu protiícçao
e autorizou o porte de armas a to-
dos funecionarios que voltaram ao
trabalho, assim como aos novos
recentemente nomeados.

ATE» OS DIPLOMATAS E OS
CÔNSULES...

HAVAlNA, 9 (H.) — Todos. O»
funecionarios dos serviços diplo-
maticos e consulares de Cuba en-
traram,.em greve, recusando tra-
balhar sob as ordens do actual ml.
nistro do Exterior.

O governo mandou fechar todas
as estações transmissoras de, ra-
dio.
»*'«-fVVS--*.*»*^»*>N*-V'VV*»*A**V^

sympathias mutuas, indo ambos
morar maritalmente num oommo-
do da rua Quirino de Andrade.

A vida a principio correu-lhes bem.
Entretanto vieram as rusgas. E, em
agosto do anno passado, José foi
preso t detido no Gabinete de ln-
vestfgações por havír maltratado
Benedicta.

NOVAS BRIGAS
Ha dois mezes, mais ou menos,

passaram a residir num porão da
rua Appa, n. 34.

Ultimamente José' Maria achava-
so des&niiprogado, mas apesar disso
Benedtota, quo .trabalhava, pagava
os aliuguels.

Continuavam, porém, cons£an-
tes as rusgas embre ambos, pois Jo-
sé Maria tinha outra amante.

A' noite, José Maria esteve no
Parque "Rodo", sito á praça Marechal
Deodoro, Indo cerca das 23 horas
para a rua Appa ri. 34.

FBRIDA
José Maria, reoolhendo-se para a

casa de sua amasia levou um quei-
jo e uma ganrafa de vinho, que diz
ter ganho do um negociante seu co-
r.hecido.

A' hora de se deitarem, José Ma-
ria tomou de uma faca de cosinha,
ôe ponta, com a qual repartiu o
queijo oíferecendo um pedaço a Be-
nedicta, quo rejeitou, tomando so-

(Conclue na 3.» paafna)

Haverá hoje reunião ministerial
RIO, 9 (A. B.) — Está annunclada

para hoje, no Palácio do Cattete, uma
reunião do ministério, sob a presiden-
cia do sr. Getullo Vargas, para tra-
tar dos últimos acontecimentos desen-
lolladoâ no paiz.

Fazendo commentarlos a respeito
dos assumptos que deverão ser dis-
cuttdos nessa Importante reunião, o"Diário Carioca" escreve:"Nãó ha o menor exaggero em dl-
zer-ae que atravessamos um momen-

A situação política de vários Esta-
dos não pode deixar de ser ungenle
e atlentamente anaiysada pelo gover-
no, uma vez que prenuncia uma or-
dem de coisas a^ipaz de levar o paiz

a dias osmbrlos e talvez a desastres
irreparáveis.

Os grandes Incêndios quasi sempre
são ateados e começam por Insignifi-
cantes combustões.

No Brasil temos exemplos expressi-
vos, ainda recentes, oa quaes nos de

to de graves appreensões, em virtude I monstram o perigo eminente que re
da onda de anarchia que varre todos I prevenia uma situação de intranquiili'
os quadrantea do Brasil. dade e de desordem.
<wwarvwwwwv*tfwwv^

"CORREIO INFANTIL"
A partir de sexta-feira próxima,- 15 de mar-

ço, publicaremos semanalmente o "Correio Infan-
tir, destinado aos nossos pequenos leitores.

Historias, poesias, desenhos, concursos, mil e
uma coisas interessantes ahi encontrarão os ga-
rotos paulistas. Esperem e verão.

General Góes Monteiro
iiscurso de observação, mostrando
quo a disciplina dos militares devia
ser observada « naturalmente as
6uas palavras não poderiam ser to-
macias como proferidas por uni r-u-
penor hierarchico, mas dlòtadas
pelai amor qua sempre teve a sua
can eira, t'eguida rigidamente pelomaior respeito ás disposições dos
regulamentos militares.

Entretanto, como declara a nuta
de hontem do ministro da Guerra,
serão punidos aquelles que se ma-
nifestarein em publico sobre as
questões que dizem respeito as
classes armadas.

Está na Infraecão prevista o Cel.
DUlermando de Assis.
tJMA NOTA DO MIMSTBIUO DA

GUERRA
RIO, 9 (A. B.) — O boletim do

Departamento do Pessoal da Guer-

ra publica a seguinte nota do Ga-
binete do Ministro;"Insistem camaradas menos av'.-
sados da tentativa de interpretar
sentimentos da classe ou lnsenti-
var manifestações, em torno d»
assumptos do competência e rei-
ponsabilldado exclusivas dos po-
deres constituidoSi

Incidindo taes actos no n. 74 do
artigo 33S do R. 1. S. O., adver-
te o ministro aos inexperientes •,
de bôa fi que é temerário contra*

(Conclue na 3.a pas;.)
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0 Congresso Ophtalmo-
lógico do Reino Unido

Como noticiamos reallza-se nos l.o*'
dias de abril próximo a assembléa da
Associação Internacional de Prophy-
laxia da Cegueira e a reunião d»
Organização Internacional de Luta
contra o Trachoma. Essas reuniõet
fazem parte do programima de tra-
balhos do Congresso Ophthalmolo-
gico do Reino Unido.

Convidado a comparecer a esses
certames, o dr. Moaeyr E. Alvat©,'
secretario geral do Comitê Nacional,
de Prophylaxla da Cegueira, em-,
barcará para Londres na proxlm*
segunda-feira, pelo "Higliland
Brigade" afim de tomar parte noa.
trabalhos do congresso, levando
um trabalho sobr« a classificação
daa causas da cegueira, de accordo
com as possibilidades d« prevenção.

O programma dos trabalhos é ,o
seguinte: dia 3 de abril — reunião
da Organização Internacional de
Luta contra o Trachoma, na qual
serão tratadas questões relativas a
medidas de prophylaxia; dia 5*
assembléa da Associação Interna-
cional dc Prophylaxia da Cegueira.,
em que serão debatidos os themas:
1) Classificação internacional da*
causas da cegueira: 2) — Doenças
hereditárias dos olhos que condu-
zem á cegueira, suas conseqüências
sociaes. medidas geraes.

Além da incumbência de repre-
sentar o Comitê Nacional de Pro-
phylaxia da Cegueira, leva o dr.
Moaeyr E. Álvaro credenciaes par*
representar o Estado de S. Paulo,
o Serviço Sanitário, a Sociedade de
Medicina e Cirurgia de Sâo Paulo
e a Sociedade de Ophthalmologia".
Aaa. Internacional de Prophyociaçáa

APPROVADAS AS ELEIÇÕES
PAULISTAS DE OUTUBRO

0 PARECER DO SR. MIRANDA VALVERDE
RIO, 8 (A. B.) — O sr. Mlran-

da Valverde entregou hoje, â se-
oretaria do Superior Tribunal de

(rec. n. 1.335), na secção unlc»
da 29.a zona (rec. n. 14.17), na 1.»
secção da 8,a zna (rec. n. 1.419),

Justiça. Eleitoral o seu parecer so-fe na 2.'a secção da 90.a zona (re«.
bre os recursos relativos ás elei-
ções de S. Paulo. E' um trabalho
exhaustivo, no qual s. s. dá uma
demonstração eloqüente do estu-
do minucioso e claro que fez do
processo.

Após examinar os fundamentos
dos recursos interpostos, o sr.. Mi-
randa Valverde assim conclue o
seu parecer:"De accordo com o artigo 7.0,
parágrapho 2,o, do Relgmento In-
terno, formulo as conclusões se-
guintes:

a) —• Não devem ser apuradas,
mas devem annullar-se as eleições
na secção 9.a da 65.a zona (re-
curso n. 1.370), na secção única
da 54.a zona (recurso n. 1.444),
na secção 3.a da 138.a zona (re-
curso n. 1.409), na sessão 16.a, da
4.a zona (recurso n. 1.423), r.a
secção 2.a da 29.a zona, (recurso
n. 1.425), e na l.a secção da 72,a
eona (recurso ri. 1.438), sem re*
novação as duas primeiras c rc-
novadas as outras 4, salvo a oo-
correncia no caso previsto no ar.
tigo 57 das Istrucções (Boletim
Elelt. n. 112, de 1933, pg. 2-418); *,-,-., ,....._.

b) — Devem apum-se as ci«- ragrapho 2.0, letras "f"
çSes na secção'4,a da 33,a -z^nfa.' •cio Regimento Interno".

n. 1.421), para não pievalcoar m
nullidade decretada pelo Tribunal
Regional, ficando sem effeito a
renovação realizada neesa 2.a bcc-
ção da OO.a zona:

c) -- Não devem ser apurada».,
por nullas, as cédulas tidas conü
validas pelo Tribunal Regional nt
5.a secção da 14,a zona (recurso
n. 1.339), e na 6,a secção da 38a
zona (rec. n. 1.364), estando talei
cédulas indicadas, com os votos
dellas constantes, no parecer qú«.
emitti;

d) — Devem ser apuradas, por
validas, as cédulas annulladas pe-
lo Tribunal Regional na 16.a 6ee-
ção da 98.a zona (rec. n. 1.394).
na 4.a secção da 93.a zona (recur-
so n. 1.396), na 2a secção da 108,a
zona (rec. n. 1.448), na 7.a sec-
ção da 95.a zona (rec. n. 1.447),
e na lO.a seoção da mesma zona,
(rec n. 1.446), constando do pro-
cesso e do meu parecer quties as
cédulas e os votos respectivos;

o) — Não é o caso de se reno-
var a eleição em toda a região.

Não oceorreu qualquer dos ca-
sos mencionados no artigo 75, da*¦- 

« "g",
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CORREIO DE S. PAULO — Sabbado, .9-3-1935.

Ora quc São Taulo se aprcsta para, dcnlro das próprias fron-

íciras. por cm pratica aquillo quc o seu alto senso dc civismo c oá

dolorosos sacrifícios com quc arcou, propagaram-se ao Brasil intci-

ro — a tonsütucionalisação — 6, parccc-nos, propicio o ensejo para
üm golpe tle vista retrospectivo, quc abranja os aspectos «tomlnanr
tes do panorama político.

Ate o briixoléar do anno dp 1930, fora aqui a grande c noli-üis-
Mma Bastilha do singular feudalismo, que nos tlominava, separando
cm campos adversos uma rcslricta minoria, nionopolisadora dc lo-'
Üos os direitos e das regalias Iodas, gosadora insaciável das deliciasi

do poder incontrolaik) c uma enorme maioria desilludida, sctplica,

esbulhada de quanto deveria constituir o seu sipanaglo cm uma dc-

taioeracia effectiva, relegada á mísera condição dc Motas, adsírictc}7

6 gleba, mija missão única sc cifrava cm trabalhar c pa-gar os per-
duiarios íjasíos c as dclapidaoócs dos altos senhores, investidos do»

(direitos do baraço c enteio.
A sua sombra projectava-se ate os mais recuados limiteis flo

paiz. mas a vitalidade quc a animava daqui a hauria, por mcftlvr.
bbvio: — era a mais prospera, a mais rica, amais pujanle cir-
cumscaipção brasileira, aquella dc que mais amplos proveitos pode-
riam ser cxtralüdos c as entidades parasitárias, 6cjam individuáes
ou collcctivas, dispõem dc uma intuição particular para elegorom o

Imcio cm quc melhor lhes seja dado vcgçlar luxuriantemente.
Subvertida essa ordem dc coisas pela borrasca quc as suas pro

prias iniqnidadcs haviam, dc longo tempo, aecunmlado uo horizoii-
to, o povo bandeirante, por um momento, suppoz poder respirar
aesarogadamente. mas o desengano prestes sobrevelu. Dc um la-iSío)
Miscuras. mas tenazes resistências, cujas raizes mergulhavam no

passado, de outro, erros, quc sc repetiram c aggi-avaram pelo defí-

icicnlo conhecimento da psychologia da nossa gente, fizeram com qu«
t> tensão sc tornasse intolerável c provocaram a deflagração dc 32.

í As conseqüências poderiam ler sido incalculáveis c funestissima».
W acaso viessem a preponderar as tendências, que lavravam «mbter
francamente, solapando os alicerces da obra, que sc construía á su-

perficie banhada dc clara luz. Felizmente, porém, deu-se em tempo
'(utll a interferência dos factores imponderáveis do Idealismo c a sua
fceção foi decisiva, vindo salvaguardar os resultados do esforço «siom*
pium do iiiiniqullamcnto. para quc gravitavam inexoravelmente, pro-
pcllidos pela própria politica profissional, contra a qual se haviam'
insurgido.

i Como quer que seja, foi sobre os liombros paulistas que redahití
th maior parle do peso ilo fardo c ejíplicaVcl seria quc nos <moon-
trassemós cm condições dc inferioridade, cm confrontei oom as dc-
mais unidades da Federação. .

O contrario, todavia, é o que os factos patenteiam, revelando dc
nuanlo os paulistas teriam sido capazes si, no passado, outra >arien
tação houvesse presidido aos seus destinos. Reagiram, com prompti-
dão fulminra, contra as conseqüências das luctas em quc foram
obrigados a empenhar-se c a combatividade innata, quc suecessivo»
« prolongados esforços não haviam logrado cxhaurlr, voltou-se con-
tra os inimigos domésticos, quc, no próprio seio da familia ban-
deirante, cavaram a ruína das suas aspirações.

Venceu São Paulo, brilhante c limpamente, á luz meridiana. E a
esso titan. quc vinha dc realizar trabalhos hercúleos, ainda sobejou
envergadura, para assumir o posto de maior destaque na política na-
cional, onde a sua acção lem sido tão intensa quanto facunda, ao
mesmo tempo que se vae olganisando modclàrmchte, prodicalisãrido
exemplos, que o Brasil só teria a lucrar iem imltal-as.

E' cm pura perda que os últimos c dispersos combatentes da
política derrocada sc esforçam por crear apparencias do agitação no
ttosso ambiente. A tranquillldatlc é effectiva, a segurança perfeita c
» obra reconstruetora prosegue em um rythmo, que se acedera na

l razão direcla dos resultados attingidos.

GowmM&mimm®®

O aspec
Lei de

Os brilhantes discursos proferidos na
Camara pelos illustrcs deputados srs. dr.
Henrique Bayma c dr. Carlos de Moraes
Andrade tiveram a virtude dc pòr termo
às duvidas levantadas quanto ao aspecto

jurídico da lei de Segurança Nacional.
Comparada a situação, qus sc: vae

crear para o povo com a futura lei, a cer-
tas «ilações histodicas que atravessámos,
resultarão para as liberdades publicas van-
tagens excepcionaes. Ao contrario da as-

phyxia pelo estado de sitio, com a apprcs-
são generalizada ás massas, teremos a per-
seguição legal dos únicos culpados,* pro-
cedida pelo Poder Judiciário, dentro de to-
das as garantias dc defesa. Envez de uma
configuração imprecisa dos delictos contra
o Estado, deixando larga margem ao arbi-
trio, teremos a especificação exacta dos
aclos considerados criminosos.

Certo, a lei eliminará a rebeldia. E'
o seu* próprio objectivo. Visa ella garau-
lir a segurança do Estado deniocraticatnen-
lc organizado, com base na representação

III $riffl Tb 1 ui êfwm IlVíOm ar ra ua JW Jn *fl *» tt* lui
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>egurdiivci
nacional legitima. Ao fazcl-o, porem, em
logar de proceder por atacado, na forma
do estado dc sitio, opera nieudamcnte con-
tra os aceusados, objcctivamcntc, indivi-
dualmente, sem demasias, nem generaliza-
ções.

Esse procedimento c seientifico. Prós-
crevendo o estado de sitio, relega ao aban-
dono essa espécie de chave maravilhosa,
que abre todas as portas ao arbítrio, afo-
gando as liberdades numa só asphyxia.
Institue, em vez delle, o processo analyti-
co: — para cada caso especial c só para
elle, a cohcrsão legal. Por culpa de meia
duzia, não se prejudicará a collcctividade.

Quem pôde, nesses termos, combater a
futura lei?

Evidentemente, só os inimigos do Es-
tado democrático e das liberdades publi-
cas. Que o façam esses, porém, não admi-
ra... O que não está certo c quc os ver-
dadeiros democratas e liberaes, se deixam
por elles ludibriar, consentindo cm ir-lhcs
nas águas.

Depois ÜJRlíi-W. explora dos
mortos, a dios vivos

Prosegue a exploração perrepls-
ta dos mortos de 32. Agora, po-
rém, com uma variante: — são
também explorados os sobrevi-
ventes.

Ora,, são muito differentes os
dois casos. Qualquer aventureiro
pôde falar em nome de mortos e
fazel-o a sou talante, Depende dc
audácia., Não assim, em relação
a sobreviventes. Estes estão ahi.
Vivem. Trabalham. Suam o es-
forço diuturno pelo ganha-píio.
Acham-se em condições de reco-
ber apoio e ajuda, reaes c effecti-
vos, dopois da rude campanha.

Lá se vão, porém, mais cio dois
annos c os exploradores das la-
grimas c do luto, da viuvez e da,
orphandade — reles politiqueiros,
sem alma c sem ideal, rasteiros e
rastejantes — nada encontraram
para aventar e defender em seu
favor.

A seu vêr, quem psgou em ar-
mas por Sáo Paulo e pela Cons-
tituição deve obediência aos oly-
gavchas depostos... Aquelle gesto
autonomico dos moços teria sido
apenas... > saudade do "baca-
lhau"!

Ha mais de dois annos, essa he

, ., pranto alheio. Ten-, Vargas, quo subscreveu a lei favo-
igora explorar os sobrevi ven-1 ¦avcl ao3 Commerclarios e enten-

'dem que os commerciarios nao
Exploram
tam
tes.

Alto lá, porém 1
Ahi está o Instituto dc Aposen-

tadoria e Pensões dos Commercia-
rios, resultante da Constituição
de 16 de julho e das leis que a
completam. Nós nos pusemos, de-
cididamente, a favor do Institu-
to, quo virá beneficiar, em alta cs-
cala, uma grande multidão de
dénodanos cx-ccmbatentcs.

E os jornaes perrepistas? E o
próprio perrepismo?...

Elles são contra o sr. Gctulio

têm mais nada a fazer senão tra-
balhar, soffrer, penar *e, nas ho-
vas vagas, odiar o sr. Getulio Var-
gas...

A obra gigantesca, humanitária,
benemérita, de assistência social,
que se consubstanciará no Insti-
tuto, essa não pódc interessar á
mocidade paulista, porque so]> o
respectivo texto dc lei figura um
certo nome!

Ora, os moços de São Paulo
não são bcocios.

A FE
AsCasos positivos em Leopoldo Bulhões e em Yianopolis

providencias do Serviço Sanitário de S. Paulo
O. "Lavoura __e Commercio". am^anda^^m«d^JÓC(|^a

Despeito
que sangra

I "O Esatdo de S. Paulo'' publi-
Cou hontem uma nota brilhantis-
sima a respeito da lei de Segu-
rança Nacional, cujos dispositivos,
depois de por elle criticados e pe-
.la Commissao de Jusliça reforma-
dos, apoia com brilho e com de-
xiodo. Jornal dos mais utorisados
tio Brasil, as suas palavras, sem-
pre medidas c pesadas, como as
suas attitudes, têm um grande
prestigio na opinião nacional. E'
que cm mais de sessenta annos de
vida proficientissima, toda vota-
óa ao bem publico, o "Estado"
fez uma reputação illibada e in-
abalavel, quc é inútil. querer so-
lapar.

Essa nota victoriosa, que expri-
me perfeitamente a opinião pau-
lista, teve um condão estranho:

i — provocou do vesptrino perre-
pista desta capital a mais desça-
bellada diatribe... Uma verrina
em pagina de honra, que bem

I mostra a categoria do orgam que
a edita!

O facto só pôde ser explicado
por um despeito immenso. que
eangra e que mata. O vespertino
também escrev/3. O vespertino

; t-ynbem se edita, O vespertino
também apparece em publico. Co-
mo é — pensa o seu director —
que com tudo isso não consegue
a minima repercussão?,,.

E raiva. E esperneia. E escar-
va o pó!...

tando correntes e enchendo o ar
de lamentosos gemidos.

Pois mostrem-llic o P.R..P. no
seu estado actual — o mesmo P»
R. P. que o fazia tremer e suar
frio, quando lhe apparecia como
um Júpiter tonante, encarnado na
rebarbativa pessoa do cliefão — e
outra não seria a sua impressão.

Derrotado íragorosa e vergo-
nhosamente o que não podia per-
der; esperneando no vácuo do
desprestigio e vendo as suas des-
falcadas hostes se irem dynami-
sando homeopaticamente; fracas-
sacio cm todos os seus arranjos «
repcllido em todas as approxlma-
ções; com. a commissao directora
demissionária e adiada sine die a
convenção que deveria eleger ou-
tra, a impressão é mesmo a dc um
pardieiro em ruinas, de onde a
vida fugiu definitivamente.

Uma tapera mai assombrada,
tanto mais quc os srs. Hilário
Freire e Joâo Sampaio desempe-
nham razoavelmente o papel dc
almas do outro mundo. - '

roica mocidade paulista moureja
no trabalho diário. Vive sob o I constatados casos
amparo da almejada Constitui-I Leopoldo Bulhões
ção. Não gosa apenas de paz e
tranquillidade. Achá-se ás Vespç-
ras de receber a protecção rea1. da
mesma Constituição, em tudo o
que se refere á assistência so-
ciai.

Que fazeh, nesta emergência,
os crocodilos?

Derramam falsas lagrimas sobre
túmulos, quc niio são dos scus.

que se edita em Uberaba, publica
o seguinte:"Perdura nitido, na opinião pu-
blica, o receio de que o Triângulo
Mineiro venha a ser invadido pe-
la febre amarella, de que foram

positivos em
e Vianopolis,

no Estado de Goyaz.
Noticias goyanas, dignas de

credito c já divulgadas pela im-
prensa, fazem crer que ha mais
casos de febre amarella em
Goyaz.

As noticias já começam a girar
confusas, parecendo haver, cm
tudo isso, dois deliberados prúpo-
sitos: um dc exaltar o perigo,

A MANCHA DE ÁCARO OU "FERRÜ
GEM" DAS LARANJAS

A pitada de sal

Tapera
mal assombrada

O nosso Oeca Ingênuo e traba
lhador, aquelle mesmo que -cons-
tituia a matéria prima plástica c
facilmente manipulável com
os olygarchas fabricavam o
prestigio e cujo labor lhes. ..paga-
va as bambochatas, teni especial
ogerisa. ás taperas mal assombra-
das.

Vão-lhe mostrar um casarão
em ruinas, sem portas nem janel-
las, com as paredes desapruipa-
das e o telhado em pandarecos,.
coito de morcegos e suindaras, ro-
óeado de cercas esbarrondaclas e
esqueletos de laranjeiras cober-
tos de herva.de passarinho e logo
ilea elle a matutar nas almas pe-
nadas que, a horas mortas da nql-
te, devem vagar por ali, arras-

Valha-nos náo sabemos' que san-
to, mas, epi todo o caso, o pa-
droeiro dos caceteados, pois as
remanescenclas olygarchlcas, que
por ahi desorientadamente va-
gueiam, como legitimas almas do
outro mundo que,, ao regressarem
dc uma farra eleitoral, encontra-
ram fechado o. portão do cemite-
rio e tapada a sepultura, resolve-
ram introduzir uma .pitada mo-
destissima do sal. do humorismo-
na Insossa e sórdida politicagem,
com que nos vêm brindando ha
tanto* tempoi* *

Na impagável vistoria ad perpe-
tuam rei hilaritatem, requerida
para. se constatar si o venerando
casarão da praça João .Mendes,

sen I testemunha de tanta coisa inacre-
_„ Iditavel no passado, ainda conti-

nuava, pachorrentamente, no mes-'
mo logar antigo, ,.e, /subsidiaria-'
mente,* si, na salçta dos chapéus,
existem cabidos sufficientes para
se pendurarem os gorros dos- íi-
lhinhos de' papae,' apresentqu, •'na
qualidade de perito, o sr. Guilher-
mo Winter, aquelle mçsmissimo sr,'Guilherme Wintçr quc por um
par de dias, andou na berra e fo-
causou sobre a sua .importante
personalidade as attenções.,de S.
Paulo.

Quem deve estar íula de olu-

Os citricultorca devem estar alof-
tas ' nesta época do anno pois estil
começandi) a a.pp:u*ecer nos pomares
a mancha do. acai o mala conhecida
sob o nome Impróprio de "ferrugem"

Naa laranjas verdes o ainda petnifc»
nas a mancha de acaro é pouco vi-
.sivel, pois a fruta ainda 6 escura e
neila somente se nota uma úrça de
cor pardo escuro que nial su distin-
gue da casca í?á. Entretanto, estii
mesma mancha será. multo visível na
fruta maduia, tornando-a c'mpleta-
mente imprópria para a exportação,
Accresco quc a mancha de acaro pio-
duzida quando a fruta não está com-
pletamonto desenvolvida ó multo mais
sêrlà do que quando oceorre justo
antes da colheita. Muitas vezes as
íruta.9 assim atacadas ficam, quamP
maduras, com a casca completamente
transformada, com aspecto de coui*o.

Os acarosse multiplicam em abun<
dancla na face das folhas protegidas
do sol e nesse lugar podem ser vis-
toa com o auxilio de utna lupa d«

mese roxo de raiva ha-de .. ser
aquelle inclyto e bojudo major ci-
tricola de Limeira, ao ver voltar
á tona o seu emulo em prestidi-
gitações, emquanto que elle, des-
locando muito maior volume de
liquido, permanece no fundo,,
abandonado pelos ingratos, que o
utilisaram e privado das delicias
da publicidade. ,

Si a tal vistoria sem pé nem
cabeça* se vier a realizar — o que
ainda paira no • dominio dos hy-
potheses — o ensejo seria propl-
cio. para ln'stallar-se cm uma das
vastas salas um apparelho de
emergência e projectar-se na tela
o filme sensacional: — "O Mys-
terio da urna de Bauru'"...

Monarchistas

erupção da moléstia1 deslocando
casos para regiões mais distan-
ciadas de Leopoldo Bulhões e Via-
nopolis, no Estado üe Goyaz, e
outro, tão nocivo quanto o pn-
meiro procurando diminuir o pc-
rigo, negando- até, a veracidade
dos caso"s verificados pelo dire-
etor do Serviço Sanitário de Sao
•P^'10 - irá «lO povo é que nao pôde ficar a
mercê dessa situação. Si ha casos
positivos de febre amarella cm
região com a qual todo o Trian-
guio Mineiro mantém vivíssimo
intercâmbio, urgem providencias
prophylacticas e preventivas im-
mediatas. Si, porém, não existem
esses casos ou si os mesmos não
possuem virulência nem sc irra-
diaram, urge, então, uma provi-
dencia tendente a restabelecer o
socego c tranquillidade públicos.

O "O Triângulo", nosso bri-
lhante collega de Araguary, noti-
cia quc a missão Rokfeler, que
tem a seu cargo, no Brasil, a pro-
phylaxia e o combate á febre
amarella, já enviou médicos á zo-
na infestada, já tendo sido toma-
das as mais cfficazes providen-
cias para defender toda a região
lindeira, inclusive o Triângulo
Mineiro.

O director do Serviço Sanitário
dc Goyaz, em telegramma á im-
prensa, nega que na capital da-
quellc Estado se tenha verificado
caso de febre amarella.

O sr. dr. João Machado, illus-
trado director dos serviços sani-
tarios estaduaes de Uberaba, rc-
cebeu, hontem, um radiotclcgram-
ma do sr. dr. Mario Campos, di-
rector do Serviço Sanitário do
Estado de Minas, communicando
a sua partida, hontem, da capital
do Estado, com destino a Ubera-
ba, via Araguary.

Por esse despacho lacônico,
presume-se que o sr. dr. Mario
Campos esteja viajando de auto-
movei, não devendo demorar a
sua chegada a esta cidade.

Em resumo, as autoridades sa-
nitarias dc Minas já entraram a
agir no caso e tudo lava a crer
que mesmo quc haja irradiação
dos casos de febre amarella de
Goyaz, o Triângulo Mineiro será
defendido da melhor maneira po3-
sivel.

Nesta região, até agora, não se
verificou um unico caso de mo-
lestia suspeita. O estado sanitário
de todo o Triângulo Mineiro é
magnif ico.

Diante disso, urge quc tomemos
as providencias necessárias, mes-

lu!da"n 
"raato 

de 1 litro da soluço | mo porque "mais vale prevenir
do calda (titulando 32° Baurní) j>ara do que remediar"

No tempo do Onça
Exhibe-sc' nos cinemas desta Capital um filme norte-amerkino

a que foi dado, pelo traduetor, o titulo "No tempo do Onça». Dahi
o estar a phrase na ordem do dia. ¦

Poucos, porém, conhecem-ihe a significação. Vale a pena, pola,
elC 

Aprfellidou-se o Onça ao 14.0 governador do Rio de Janeiro -
Luiz Vahia Monteiro, figura que &a recorda como uma das mais
curiosas da nossa historia pela dupia face da sua actuação: foi um
átíniiniàteadór operoso, que realisou, que construiu, que engrandeceu
moral e materialmente a cidade do Rio e foi também um déspota,
de cuia tvrannia lhe adveiu a alcunha dc Onça

O "Onça"... Já naquellcs tempos tao recuados o carioca sabia,

Que íez o "Onça" cm scus sete annos de governo? Conta«10,1
o quc foi esse agitado cyclo o sr. Aureliano Resticr Gonçalves, da
Secção Histórica do Archivo Municipal, cm seu livro, ainda íncdltu
"A Governança óe Luiz Vahia Monteiro, o Onça :

"No quadro des governadores do Rio de Janeiro colonial, o co-
roncl dc infantaria de Chaves, cm Portugal, Lula Vahia Monteiro,
tem, mérecidamentei logar de destaque. Nao lhe tivessem falta*
qualidades dc homem de Estado, elle, inhabil político, não a» dei-
xaria vencer por seus inimigos -qus o desprestigiaram junto ao re!,
como não teria perdido o "geral agrado com que entrara a govor-
nár" c tão á contento do povo, que lhe valeu a continuação do
seu governo além do tompo de sua patente, passada cm Lisboa aos
18 dias do mez de novembro do anno dc 1724. Luiz Vahia Monteiro
foi nomeado para governar a capitania do Rio de Janeiro, no tm-
pediméàtò dc governador Ayres de Saldanha de Albuquerque. Ao
iniciar a sua governança- 10 dc março de 1725, cercou-se dai efin-
pathla popular e teve o apoio, quasi incondicional, oa Camara.

Dessa maneira conseguiu, sem perturbações, restabelecer a Jus-
tiça e a ordem c morallsar os costumes; Deliberando, mostrpu-W
cohorente e tolerante. Piscalisou, cuidadosamente, o serviço dc arre-
cadação dos "contratos" da Fazenda Real, c ao emprego das suas
rendas, Mandou proceder larga devassa sobre o "descaminho do
ouro, para que se descobrissem os cabeças c castigados fosisiein, som
embargo das suas qualidades",

Cuicicu da defesa mlitar do Rio de Janeiro, restaurando fortifl».
cações e construindo novas. Fez um "mappa" da ciadde. .projectan-
do um canal que a insulasse, tornando-a defensável ao inimigo.

Lotou a effeito outras obras de merecimento, como a construc-
ção da egreja* de N. 6. do Rosário dos Homens Pretos, cm cuja
sacristia ainda se conserva o seu retrato.

Porém, de gonio iracundo c demasiado voluntarioso, Luiz VajMa
Monteiro, logo cedo, veiu a desavir-se com o Senado da Clamara,
com o Poder Judiciário c com a Egreja, exorbitando da sua auto-
ridade, sobrepondo-se, então, á Justiça e á Lei. E nessa luta clc
pederes c cie interesses privados, ao mallogrado governador, homem
affeito, exclusivamente, á vida militar, faltou a arte e a FCtocia
do mando, que é a diplomacia das attitudes.

Passou a desacatar os lllmos. vereadores, prender juizes o luva-
dir casas religiosas. Espalhou o terror pela cidade, infligindo h-v-
baros castigos. Tornou-se um tyranno na execução das leis çoerci-
vas ao nosso natural desenvolvimento. As atrocidades que perfnittlu,
principalmente na apprchensão do sal cm Cabo Prio, tornaram-n'o
odiado c valeram-lhe a alcunha de "Onça". O povo esgueirava-se á
sua pre-sença. Queixas contra elle são levadas a Lisboa, e ás suas
mãos chegas as cartas de censuras do rei, por vezes rudes. O gover-
nador responde a todas, com altivez.

Estava a findar o anno dc 1731, e o governador era occommet-
lido, a meude, de fortes acessos epilépticos, evitando, mostrar-se
em publico. Conhecia das conspirações contra a sua pessoa; mais,
surdo aos conselhos dos poucos amigos que lhe restavam, elle. ro-
doado .sempre de lisonjeadorcs e parentes interesseiros, continuava a
proceder desrazoavelmente. Corno governador, lança sua ultima assi-
imatura, em 19 de agosto de 1732, numa carta ao Senado da Camara
para se installar a Relação do Rio dc* Janeiro. Entretanto, crescia.
a trama da sua deposição, que um forte ataque epiléptico, entoe 10
c 13 de outubro daouelle anno, evitou se fizesse á força. Em 9 de
novembro do mesmo anno, o Senado da Camara dizia a el-rei: —
"Estando enfermo o governador desta praça, Luiz Vahia Monteiro,.
do achaque de cotia, lhe sobrevelu, haverão vinte dias, um esqueci-
mento, que lhe impede o uso de seu governo, razão por que lhe
substitüe o mestre de campo Manoel de Freitas da Fonseca". A 19
de setembro de 1733 falleceu o governador, cujo corpo foi sepultado
no Convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, com todas as
honras militares, como se estivesse no exercício do seu alto cargo —
porque assim determinara o seu suecessor — Gomes Freire dc An-,
drade, a quem el-rei, em carta de 27 de maio de 1734, manifestou
a sua approvação ás homenagens que se prestaram no Rio oc Ja-*
neiro a Luiz Vahia Monteiro".

Os restos mortaes de "Onça" repousam no convento de Santo
Antonio, no Rio. Um seu retrato existe na egreja da N. S. do Ro-
sario e S. Eenedicto, per elle mandada construir na Capital Fe- ¦
dera!,

fort etttaugmorito como mlnusottlcs
pontos, 011 melhor, traciuhcs a.marcl-
los. Quando abundantes, formam
uma verdadeira "farinha" na supern-
cie das folhas multo novas e podemcausar o cngruvinliarnento destas ul-timas, que tingem de pardo e defor-
mam intensamente. Mas 6 geralmon-te nas frutas que os aeares causam
ps maiores damnas, causando a man-cha acima referida quc pode contri-buir ,para uma grande diminuição donumero das frutas exportáveis de um
pomar.

A multiplicação dos acaros é extrtvmamente rápida e o citricultor quecou.-.lut.vi os primeiros symptomasnas frutas ou verificou a presençados anlmaizlnhos nas fc-Uias 11&0 devehesitar om prallcRi* immedintamente
o tratamento adequado. Sem esta
precaução os acaros, em meno,? de15 dias, teião tomado conta do po-mar todo, se as condiçõeíi moteòrolo-
gicas os favorecerem. Será, . então,
tarde para fazer o tratamento, quan-do todas as frutas ji. estiverem man-
ohadas.

O tratamento contra os tcaros nilo
6 difficil. Poucas pragas ha quo ue
combatam tão facilmente O citricul-
toi*. nue cllspuzer de pjlvllhadelraá
possantes, a motor, poderá em poucosdlns tratar tira pomar, mesmo do
grandes dlmensfie.-:, pois, uma boa
polvllhadeira podo fazer o trabalho
dc 3 .pulverlzadeirns do igual poten-cia. O custo do polvllhamento, entre-
tanto, é maior quo o da pulverização,
pois o produeto é empregado numa
forma concentrada, Para o combato
aos aparo.?, deve-se empregar a flor
de enxofre e afim de eeonomisar es-
to produeto junta-se ao mesmo 50 0|0
do seu peso de cal extineta finamen-
le molda .

Para às citricultorca quo não dis-
pOem do polvllhadelras aconselhamos
o emprego do calda sulfo-calcica dl

*kA^n**^/\/VWn#"^"V'>^,*^w-WW

Festas Joaniiias em Ribeirão Preto
Exposição luso-brasileira e grande kermesse camoneana

A c.luiiia porlugut7.a deliberou
levar a effeito este anno, 110 jucü de
junho, tuna exposição do produetos
pprtugüezçs e bi asilei ros c uma gran-
cie kermesse, que serão abnlluuitadas
por um grando rancho dc trícanos
iiuo caracteri.süeamentc apresentará
us mais variados cantam? populares
o aa diversas dausas icgionacs de
Portugal. Será como As Tra-di-clona.es
Festas Joanina.-' do Portugal.

O produeto reverterá a favor do' le-
vantamcnlo do uma estatua àò im-
mortal épico Luiz dc Caniões, na pra-
ça do mesmo nome, naquella cidade.

Pretende a commissao realizar es-
tas festividades de um modo IncOiiir
mura no Interior, no Coração do Ks-
lado de S. Pa.ulo, de forma a attrahlr
o povo, os commerciante,'*, os indus-
triaes e os lavradores das cidade.)
rircumvizinhas, pleiteando ainda nus
estradas do ferro passagens a pro-
QttS reduzidos c bem assim trens ot-
1)GCÍ-U.0tS.

Estão á frenle de;*se cmpvehcndi-
mento as seguintes p&ssôas:

Presidentes de honra: — dr. Ricar-
do Guimarães Sobrinho — Prefeito
municipal e Carlos Fernandes Trin-
dade — ylce-coinflul de Portugal.

Commissao Executiva: — Presiden-
te — Antonio dos Santos Martins

Associação Paulista k
Medicina

Amanha, ás 10 horas, no CIiib
Odeon, (Sala Vermelha) será o.C'
h*U(lo pela Columbi:*, Ejct.ur.eá of
Brasil Inc. ~ filme scleritlf co BC-
clui "Um triste prazer" em sea-
são especial dedicada á classe me-
dica de* K. Paulo. Aóhnan-so A
disposição dos soclià,' na secreta-
ria da Associação Paulista de ?>Jb-
dicina, 03 convites ipara essa ses-
s3o.— Segunda feira,- ás 20,30 lio-
ras, na reunião mensal da Seoçfio
de Clrurgki, far-fie-á, a eleiç.flo pa-
ia o
c<;ão.

(conunerciante, proprietário, presi-dente da Sociedade' Portugueza d«
Beneficência, 'l.o vice-presidente ¦ ri»
Associarão Commercial e conselheiro
da Casa de Portugal); vico-prosklen-
te — Joaquim Baptista CastanlieirA
(commerciante e presidente da Cas*
de Portugal); '-.o vicó-presidente —
Antônio Lopes Velludo (industrial,
fazendeiro e 2.c ijicsoureiro da So-
ciedado Portugueza de EencCicoucinl;
1.0 secretario — Alipio Lopes Om-
ilido (prcprlelario e l.o secretario d»
Sociedade Portugueza de Bencflcen*
cia); 2.0 secretario — Manoel Men-
des (representante commercial); 1.9
thesouvclro — Anionio Nunes Plnhu
(proprietário, vlcc-prcsideulc da Ca-
sa do Portugal c procurador da So
clédáde Portugueza do Beneficência)!
e 2.0' theioureiro — Manoel Fenmn-
des Teixeira (fazendeiro e provedor
da Sociedade Portugueza do .Benefi-,
cencia).

Commissao de Esportes: — AJ80-
cia<;ão Portugueza do Esportes Atine-
ticos pela sua directoria.

Commissao de Festas: — Alfredo
Condeixa, Accaclp Torres, João l'l*
guelrèdo, Modesto Norte, Antônio Nu-
nes Coccna, Jcão Alve>*í do3 Santoa,
Josfi Simões, Amadeu Miranda.

Ânimario do Gymnasio
São Bento

Tteaebémps o Anihuario dn 0y-
nnr.isio de 3. Bento, corre.spon-
dento ao anno dc 19,3*1. Trais In-
forniaciõea relativas ao movimento
do Gymnasio'. directoria, corpo
discente o docente 6'uma re.lat;uO
dos áUiírihòs que mais se distin-
ffúlram durante o último anno
lectivo. . .

cargo dc presidente da Se-

Acaba de ser gundado no Porto
da ^União da Victoria,. em Santa
Catliarina, o centro , WÇonarchista"General Osório"• chefiado pelos
srs. Mathias Neumann c Amadeu
Wenslngoff/ '-. • ;'¦ 

' 
, •....'.,',

Não .acerescentà .o..tel<j**?ramma.
mas é provável ove os néo-mo-
naíchistas offereçam 6 throno a
um sr. Hohenzollern...

60:a 70 litros do agua
Copio as caldas commerciaes en-

contradas á venda em Sfto Paulo e
as caldas preparadas na fazenda são
íreralmente concentrada.*! (20 a 25«
Bttürrié), convém com estas fazer uni',
diluição com menor rjuantidado dc.
agua, c'.",mo por exemplo 3 litros clft
fazenda para 100 litros de agua. M.ils
calda comniercit)I ou preparada ti1
fazenda para 100 litros do agua. M&ls
seguro' al'i3a será acompanhar a ti-
bella Jft vvarlfl-s ¦ votes publlcadaj jjeioInstiUito Biológico.• ' A. A,; BITANCOUItT.

EM S. PAULO
Prevenido da existência da fç-

bre amarella em Goyaz, — decla;*
rou o dr. Octavio Gonzaga a col-
legas desta Capital — o Servkjo
Sanitário tomou, dc prompto, r.s
medidas nócèssííriaá do dôfcsa dos
jiontos do Estado qüe mantém
contacto commercial com Goyaz.
E, dahi ag razoeis da minha via-
gem ás cidades de Barretos. Iga-
rapava e Franca. Estas medidas

yndicato dos Proprie-
tarios de Lavouras

Keune-s© • a.manbS, ás 9 horan,
no salão de inia* séü~ sociful. a dl-*
reelorta do Syndiçtitd dos PrOprlertarios da. Lavou*.i, Legumes* n hi
mlláres de S. Paulo, á pia 23 de
março n. 2*1*.

te ao mosquito transmissor do
mal o a vigilância sobre os via-
jantes oriundos dos pontos onde a

icipal

visam, principalmente, d comJia,- moléstia foi assienalada.

Eslá, publicado o fasoioif.o nu-
mero 9 da "Revista do Are.hivo
Jíuni-çipál do S. Paulo", o (Juált
como ¦ os anteriores, traa matéria
,ulto interessante. rjestacain-f"3'
artigos'.do si*. Affonso dliL ' Tau-
nay sobro entradas e sabidas da
cidade, a conclusão da monogra-
phia do sr. F. A. Veiga dc Cas«
tro. sobro n cidado-do Tl<ít6 e no-
notas .••¦.UinogTapMcas dos srí. P-.Ay
rosa, .To.sí China, Joacjiiim Bran,1',
Curiosos documentos silo retiro-
c!u*/.ido:*i, completando-so o volum"
com a reproducyâo ,do notas h 1 sr
(minas: «IJJJlllijailás tlfiS lortftoí''"
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Pagina Portugueza
Na próxima semana o "Correio de S. Paulo" iniciará a publi-

caçüo diária de uma pagina inteiramente destinadda a assumptx';
que so relacionem com a vida portugueza. Nella passaremos em
revista, dia a dia, todas as manifestações da actividade lusa, não só
no Brasil em geral c em especial cm S. Paulo, mas também na
própria metrópole européa. Bem merece essa homenagem a terra
gloriosa dos nossos maiores, e é ó minimo que o "Correio do São
Paulo" pode offexecer á colônia nossa irmã, que comnosco se acha
identificada por mil e um lagos de afíceto, todos íraternaes, todos
eentimentaes, todos moraes. São laços eternos, que nem interesses
contrariados, que nem mal entendidos, que nem propósitos mal in-
tenclonados conseguirão desapertar pela vida fôra da historia, sejam
cuaes forem as ctrcumstanclas, sejam quaes forem os homens que a
fortuna ou o acaso ponham á frente do governo dos dois povos, de
origem commum e visceralmente ligados para os mais altos desbipos.

Mcrecer-nos-á especial carinho o desenvolvimento e o reflexo, no
•cenário da vida nacional e no meio paulista, das actividades ida
«olonlá portugueza. Nenhum dos aspectos dessas actividades ficará
esquecido: tanto o social, o econômico, o financeiro, o commercial,
o beneficente, o desportivo, como o emigratorio, nos merecerão o
mesmo cuidado, o mesmo interesse, o mesmo escrupuloso exame o
estudo.

A oragnização e direcçao da Pagina Portugueza está a cargo da
um velho jornalista, que por muitos annos "aülltou na imprensa vi-
publicaria de Portugal c sc acha egualmente vinculado e iaenuíiiado
4 imprensa do Brasil, por um largo período de -K) annos dc i-aaica-
çào profissional.

À situação em Alagoas só se resolverá cora um
accordo entre os grupos em luta

(Conclusão da l.a pag.)
• - Somente agora posso tèlogra-

pliar, em virtude do cerco e do ti-
rotoio contra o Hotel Bella Vl.sta,
minha residência, ordenados pelo
Interventor Osman Loureiro,¦ Escapei milagrosamente.

Cangaceiros c policiacs assassina-
ram barbarameiitc o Uodolplio Lins

feriram gravemente o Adãuio
Vian na.

Consta ciue haja outro--) morlos
feridos.

O Edgard está ferido levemen-
te.

Kstou no Hotel, garantido pela
forca, federal.

Maceió eslá om pânico, diante
-"¦t-^-v-v***^1***^^

O aviador Rigobello
condemnado a um anno

de prisão
Embora casado, contrahiu

novas mípcias
TIIO. O (CS. Pi) — Kepercu-

tlu grandemente cm nosso uielo
dóçlàl, o escândalo verificado eni
torno dus áVehturas do ciiscuhtl-
ro aviador Alberto Rigobello, qu*,
tentando llludlr a acção da Jus-
tiça, conseguiu oonti-alili- nials d<")
unia vez, nupeias, embora foss.-
ea:jado.

Conforme foi noticiado ampla-
¦nioiitc, Uitfober.o, uo dia H de
agosto do anno passado, perante
o Juizo da 4." protorla cível, ea-
»ju-ae. estando viva a sua primo:-
ra esposa. .

Mais tarde, descoberto o crime,
« aviador fugiu para Santa Ca-
tharina, sçudo preso eni vlrlude
du decretação de sua prisão, ten-
tando suicidar-se.

O processo seguiu o seu ourso
normal, . indo oa 'mios flnalnien-
to a conclusão do Juiz dr. Joafl
Duarte, da 3.* vara criminal, caio
magistrado, sentenciando no fei-
to, proferiu longa sentença, con-
demnando Alberto Kigobclio a um
«Vilo do prisão.

Quanto as tcstemunlias quo *er-
riram no aetò de habilitarão do
cásaiiiento, irs. Ângelo F,lo'ravati-
D Blttohcouj t o Çasrtiiilro do Mc-
fl.-sos, o juiz absolvcu-ou.

V Vi

EM LORENA
Delegado de policia em férias

LiO.RISNÃ, 6 (Do correspondente
Au "Correio do S. Paulo") — O
dr. Geraldo Cardoso de Mello, de-
lt^-aüu do policia, entrou no dia
1.". cm goso do férias. Assumiu
* o-vcrclclo desso cargo o 1." sup-
Tl-.-nte, 'sr. Jovino do Acjulno.

•,*.--*"Intelligencia"
lílstá. publicado o tencHro numero

«ta revista "Inwlltgencia", mensarlo
tis. opinião mundial, repositório do3
miiiia interessantes artigos e 03-
tudos publicados pela imprensa de
touoa os paizes.

Do seu magnífico summario des-
tacarii-ge os seguintes artigos:

Salasar: professor-dietador; Mus-
aolinl o a Itália Nova; Stalin: um
mundo e-um homem do H.BarbuõS-i;
Os accordos do Roma e o problema
òh. Abysslnia; A Economia Expe-
Pl-meiüalj Maohtniomo o Imperlalls-¦mo; CaUstropliss Cósmicas; O so-
S**edo de Stradivarlus; Os abysmos-Jo Jlar, etc.

-y»* ¦ ¦ «y*

Adiada a ütstallação da
Constituinte do Pará

RIO, 9 (A. B.) — O Tribunal Su-
perior decidiu, hoje por proposta
do juiz José Linhares, telegraphar
ao Tribunal Regional do Pará. no
sentido de serem dadas providen-elas para o adiamento da reunião
da Constítunte daquelle Estado,
por náo estarem ainda approvados
os mappas finaes da eleição. A reu-
nião da Assembléa estava mwrca-
da para segunda-feira.

,•£_#
Exposição de pintura

Elener Gollner
O pin t/w húngaro Elener G-olln*:\

Hu» ra- nos visita pela primeira vez,
continua com a sua exposição de
quadros, â. praça Antônio Prado,
«iquina coro rua SSo Bento. O.-1
Deus mala recentes • trabalhos, ali
«apostos,- grangearam-lihe a faims de
grande modernista, dlstlnguuido-o
como- uttfet das mais fortes expressões
artísticas que temas conhecido.

Ab criticas de Buenos Aires, Mou-¦teVldéo « Porto Alegre niio rogatea-•cum àpplausos á marcada perso*
fcalidade de Elener, Gollner.

A exposição mantem-se aberta por
(Uin aJa-uns rUax, ...

do crimo hediondo o -premeditado
liara c-liminar-me — (a) Silvestre
Pork-les".
COMO SM I)K.Sl'""\U(H,ARAM OS

ACONTEClMIiíVTOS
MACEIÓ, U (A. JJ.) — Os gra-

vea àcontocimeri-tos quo so desen-
rolaram nesta Capital na tarde
do quinta Ceira, furam motivados
tor questões políticas. A cidade.
que amiaiihceei-R calma appai-on-
leniente foi sacudida por um mo-
viiiicnto armado. A' noito boatos
corriam pelas ruus. No Grande
Ponto o Relógio Official, Ki-upos
discutiam a posição do interven-
tor cm faço da grande campanha
quo llio vem sendo feita pelo sr.
Sylvéstre PorI,le« de Góes ]\lon-
(.ciro, apoiado nos elementos dis-
sldontes.

.Logo, porem, o oo-mmentario se
transformou em realidade bem
grave. Grupos bom armados ala-
cara.ni a cidade, visando a pragadou Martyrlos, onde fica o Pala-«-.Io do Governo. Segundo o planode ataque, deveria também ser
ntllnífldo o Quartel da Força Mi-¦itar, que fica, na Praça da indo-uondencla. Ahi, o.s elementos op-
poslciónistaa foram foi-teniontc
«pmbatldos pela força governa-mental, Em direcçao ao Palácio
marchou o grosso de dementou
lmpi-u\ i-/,ados dando-se sangrento
encontro,

O exercito segundo Ordens ro-
cobldas do Itio, tomou enérgicas
providencias, Irauqullllzando afamilia alagoana, ü -O B. C. oe-t-iipou a cidade.
MIÓLARAÇOEÇI 1)0 MIMSTJ'0

DA OUKItRA
RIO, 9 (Ií.) _ Interrogado ío-

bro a situação cm Alagoas, 0 -tfono-
lal Góes Monteiro, declarou:"Sobro 03 acontecimentos mandei
abrir Inquérito «.para apurar a.i res-
Tunsabilidadcs. E serão punidos to-
Coa os culpados, mesmo que tenham" ii. eu sangue".

Depois de relatar antecedentes
aa politica estadual, anteriores a
revolução do 30, e a modificação
quo se produziu cm cunseiuenoid
.daquella acontecimento, accresceu-
«a:"Segundo noliclas que recebi, um
dos jonu.es da opposição toria i.ta-
oadj cc-iii violência o chefe de po-licia de /lagoas, motivando por
parto dc-etu, um pedido de explica-',1o. No Violei Bella Visla cul:;.i-
noi o incidente com violeiío -:-n-
fl.iito, íiKt.undo o deputado es.a-
düa! R-jdoiplio Lin.-;, que aiwiava o
candidato da opposição.

Depois tí'*so, a exaltação da n.as*
i\ popular, que apoia na sua jik.ío-
ria, c- wr.if' do Sjdvestre P'irit-l..A3,
atiiccu o palácio do governo, senclc"eridò i :i luta b meu irmão l.!dgH:-J.
chíúc de policia".

Prcist-guinuo em suas -ons: jcr.-i*
íjéa. o jíoiieral GOci Moa*..-a'ro ac-
créscuntóu:

— "Tudo Isso 6 frueto da Mta
de organização partidária uo tira-
sil.

Nào so diga que falo assim, por-
que sou favorável a uma organiza-
çào nacional niono-partidaria.

Quem vê o que por ahi vae só
pode concluir que, no Brasil não•lu absolutamente partidos politl-
cos: temos sô "syndicatos', que se
organizam para attingir o poder,
sem olhar meios nem se preoecupar
com conseqüências.

Um grupo do homens se reúne
.para organizar esses "syndicatos"
e lança um programma lyrico que
nunca cumpre.

.Depois vem os conchavos, as ne-
g-oulatas em torno do poder.

Aoa idealistas só cumpre lutar
centra esse estado de coisas.

Emfim, tudo isso ó frueto da 11-
beral-democracia.

Ainda hontem — continuou o gc-
neral Góea Monteiro — falei ao sr.
Antonio Carlos quando estávamos
reunidos para tratar do reajusta-
mento do Exercito e, ao presidente
da Câmara recordei a minha adver-
tencia, feita quando se elaborava a
Constituição ora em vigor.

Nessa oceasião, acoiniaram-xno
de "czarista", mas agora os factos
começam a convencer a todos d3
que a razão eslava do meu lado",

CALMA ArrABKNTK
MACEIÓ', 9 (II.) — A cidade está

em calma apparente. A ordem foi res-
tabelecida. As ruas estão sendo poli-
ciadas por praças do 20.o B. C.

São numerosos os feridos uo recen-
t« conflleto, em que fallcceram o ad-
vogado Jtod-ol-pho Lins. deputado ea-
tadual, o Ezequiel Rodrigues, func-
cionario municipal.

B' llsonjeiro o estado do chefo de
policia, sr. Edgard de Góes Monteiro.

O INTERVENTOR NAO 1M51XABA'
O CARGO

MACEIÓ', 9 (A. B,) — N3o so
trata, ao que estaimos Informada, da-
retirada do interventor Osman Lourel-
rc do governo estadual.

Afflrnia-se que tanto o presidente
da Republica como outras peroonali-
dades influentes na política do Ala-
goas prestigiam inteiramente o ronre-
sentante do governo federal." Pelo
menos, no momento, ó o que se sabe,

QUE UEST1NO TERÁ' O SR.
S1XVESTRE GO'ES

MACEIÓ', 9 (A. B.) — Itoperam-
se para hoje instrucções procedentes
do Rio aobre a presença no Estado
do sr. Sylvéstre de» Gdes Monteiro,

A lei de Stfyrança Nacional
na opinião ú® ;tr© da Marinha

RIO, 9 (A. B.) — Em ralação uo;u
á gttaçào pi-ovooada cm cortoa cir-
culos militares pelo projecto da lol
ãs Segurança Nacional, o ministro
da Marinha, alimlranU Protogencs
Gulniarãos, em entrevista com o re-
presentanlo da "Gazeta de Notlcla3",
36 mani ratou do maneira muilo pre-
cisa sobre o iissunipto.
•yV*"-**A/"***',V\*V-\A/V-**^^

A vistoria no edificio
do Congresso

IfoLá definltivamento marcada parasegiinda-íclra, àa 13 horas, a vistoria
requerida pelo P. R. P,, no edifi-
cio onde funecionava o antigo Con-
gresso. Para presidir o feito íol no-
meado, em substituição do dr. Mei-
rélles Santos, chamado para a Corte
de Appellação, o juiz de menores,
dr. Eduardo Oliveira Cruz,

Os novos pcí-itcis designados são c-a
drs. Anhala Mello, Gaspar Ricardo
Junior e Álvaro do Souza Lima, que
deverãj r'é»poiíder aos quesitos ior-
muladbs pelo requerente.

— A lei do segurança ¦— <iiese o
mlalaurio —-como jà Üve o,ppwtunl-
dailj àà flxa.r, 6 uma. neooaoldade
iiaclonal, oom algumas rnodí>íloac<3C3
naturalmente. Acho de&u-iec-íi.sarlo os
artigos 85 o 3S, porquanto a cons-
titulçáo lederal o os próprios «e-gu-
lamentos para o Exercito e para a
Marinha prevêem as penas dlacl-
pllnures om quo possam cahlt oa
militares, damlo as penas corrolatl-
vas .

isso, aliáa, está perfoltaimenta
resolvido com a emendiã apresentada
sabbado ao projooto da lei de 3e
gurança, pelos deputados Amara!
Peixoto, Waldemar Motta . Ruy
Santiago, ouipiprtmindo aquellea ar-
tlgoa o substltindo-os por outros qu"-
pp-nso representar a necessidade".
REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA

MARINHA
RIO, 9 (A. B.) — Teve lugar

nontem, no gabinete do ministro
da Marinha, um a tmporta*n.te> con-
ferencia, entro este titular, o almt-
rsnte Aristides Guilerm, chefe do
Estado Maior da Armada e os depu-
tados Amaral Peixoto, Lcng-ruber
Filho e Henrique Bayma, relator do
ante-projecto .da lei de Sogurmrfl.
Nacional.

Embona a conferência fosse rea"*-
mula, ó sabfdo que se tratou dü
lei d« Seguranoa, ficando uasent&do,
entre outras coisas, oue nenhum re*
glme de excepção seria adoptado pü-ra os militares, que continuarão su-
jeitos aos oodfgos disclpllnares do
Exercto e da Marlrtha, ,
auõllU

0 secretario da Viação
esteve no Guarujá

SAJÍTOS, 9 (Da succursal) — Na
manha de hontem chegou a esta cl-
dada o er. dr. Machado de Campos,
secretario da. Viação e interino da Fa-
zenda.

S. «x»,. seguiu logo para o Gua-
rujá, onde coníerenclou com o sr, dr.
Armando de Salles Oliveira, interven-
tor federal que despachou vários pa-
pels das secretarias de Estado super-
intendida pelo ár. Machado de Cam-
pos.

A' tarde o titular da Viação re-
grassou á Capital.

^V^WiMtfMWW*^^^W^''<^^^AAMMAAA^A^AM^/iA

A revolução grega progride
(Conclusão ria 1.» pagina)

principal poi to da provincia dc Pele»
poneso.

O terceiro Corpo do Exercito, fiel
ao governo, cohimandado pelo mini.-v
tro da Guerra, general Kondylis, jfl
teve seiscentos mortos o dois mil fo-
ridos;

O Ji úmero dos prlslonélrco feitos
fasoemde a setecentos, inclusive du-

zentos officiaes".
A SITUA(.'AO DO GOVERNO UE
ATHENAS NAO PARECE SEGURA

ATHENAS, 9 (A. B.) — Informa-
çoes relativas íi batalha travada na
Macedonia, iu> oeste dc Thracia. nSo
especificam para qual das forças
contendora,-) está sorrindo a victoria.

A impressão predominante nos
meios diplomáticos desta capital, 6
que a üituaçáo do governo não é tft->
favorável como declara o communica-
do official.

Acredita-se mesmo que a superior!-
dade das forças leaes, quanto ao nu-
mero o equipamento, não é tão esma-
grado ra quanto afflrma o governo. O
qun 6 certe, tambcm. 6 que as insúr-
gentes estão offcrcccndo tcnacissi.m*
resistência ao nortft da Grécia. »
qual talvez não seja quebrada pelas
forças fiels.

Informações procedentes dc Salonica
adiantam que o adiamento da batalha
decisiva, não foi devida ás más con-
dições atmospherlcás reinantes, ."e-
não á falta dc munição das tropas do
governo.

Nesta capital affirma-sc quo o go-
verno grego fez grandes cncommen-
das de bombas aéreas, esperando que
as mesmas lhe sejam fornecidas, para
iniciar uma ciffcnsiva fulminante.
O QUE REZA O COMMUNICADO

OFFJOÍAIi
SALONICA, 9 (H.) — Foi forne-

cido ãs IS horas o seguinte commu-
niçado official:"Continua o máo tempo. O vento
Norte persiste e a chuva cae in-
eessànleniente, A despeito daa ín-
temperies, 15 aviões. numa excur-
são heróica bombardearam ás 10
horas c 15 uma concern tração om
tíoncs, a estação ferroviária, o pa-
lacio do governo e os quartéis. Os
reconhecimentos aéreos demonstra-
ram que as planícies de Serres es-
tão inteiramente alagadas. Caso a
chuva continue, a cheia do Strymon
aggravurá im Inundações. A situa-
ção dos rebeldes ié deplorável, os
obstáculos não impedirão lançar
uma ponte sobre o abysrno
e atravessar a planicie innundada.
O estado das nossas tropas 6 excel-
lente e o moral admirável. Foram
-tomadas as medidas para a instai-
làüão de um acantonamento confor-
lavei. Prosegulmos nos esforços
para atravessar o Strymon. Luta-
inos contra elementos da .natureza e
mão contra um adversário desprezi-
•vel. A nação pode estar sem ap-
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COISAS NOSSAS
Almoce ou jante no
Restaurante Nacional

GRUTA BAHIANA
e terá sempre uma sadia alimen-

tação. Cozinha brasileira.
Cardápio variado.

HOJE
Antrú do qui-
tadeira, pei-

xe com ah'03
de forno, car-
ne secca frita
«oni "Dirão, vi-
rado á Pau-

lista.
Refeição

Commercial
4$000

Hoje, ao jan-
tar: canja ou
sopa purê de
ervilhas, peixe
com arroz de
forno, talharlm
c| frango, pei-
to de vltella
de caçarola á
Brasileira, con-
Ira fllet ou cos-'ellela de por-
co, salada de

alface.
Tres sobremesas a escolher e café.

Nem todos os pratos são
apimentado».
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chefo do movimento que estalou hon-
tesm aqui.

O CHEFE DE POLICIA TASSA
BEiM

MACEIÓ', 9 (A. B.) — lista pas-.s-ando bem o sr. Edgard de Góes
Monteiro, chefe de policia do Estado,
ferido hontem no confiicto, durante o
ataque ao palácio do igovemo, dirigi-
do pessoalmente pelo sr. Sylvéstre de
Góes Monteiro.* O ferimento do chefe de policia na-i
tem cravli"a<**- . ._ .

jn-eonsões. Tomamos todas as pro-
videiicias para assegurar a alimen-
tação dos soldados. A victoria está
mais segura do que nunca".

O communicado ó assignado pelo
ceneral Condylis.
A II.U-. O*" MV-riLKM!" EM VO-

DER »OS HlflVOLUCIONAUIOS
ATHENAS, 9 (A. B.) — Com-

mcnlando a occupaçao da Ilha de
Mvlllene, pelas forças rebeldes, a
imprensa desta capital escreve que
o governo grego contou, desde a
irrupção do movimento, com ueme-
lhante possibilidade, admlttindo.
também, eomo provável, que os re-
beldes oecupassem outra qualquer
das demais ilhas do Mar Egeo.

A esto facto, todavia, cão 8*
dtvo attribuir a mínima impor-
tancia, visto como a batalha de-
clslva será desferida na Macedo-
ula. „ ,

Segundo as ultimas noticias
procedentes do campo d© o.iera-
ções, continu'a favorável & offon-
siva das forças legaes, contra os
rebeldes, embora até a presente
não se tenha dado Inicio á batalha
definitiva.

O Exercito degal» todavia, prepa
ra essa batalha com um forte
bombardeio das posições dos re-
beldes, collocados na bahia do rio
.Struma. \^
NÁ.VIOS GREGOS JIETIDOS AOS
PORTOS OO MAR NEGRO — 08
VE N I7.I3M.ISTA S SUM MARIA MEN

'VK PASSAOOS PELAS ARMA»
BUCARISST, 9 (Hi) — O temor

de serem capturados pelos insur-
reetos gregos immobilisam . nume-
rosos na.vlos mercantes gregos nos
portos do mar Negro, notadamen.
te Constanza.

Os acontecimentos provocaram
também a immoblllzaçâo de trans-
portes entre & Rumania. e a Gre-
cia, causando assim perdas eensi-
veis aos armadores de Constanta
o Galatü.

De accordo com o» viajantes,
uma calma relativa reinava em
Athenas, ha 3 dias, e o governo
havia tomado medidas rigorosas
para corcear o movimento scdlclo-
so. Corria o boato do que nume-
rosos venizclllstãa, . sobretudo of-
ficiaes, foram passados pelas ar-
mas.

O governo ordenara a mobiliza-
ção do varias classes e contingen-
tes importantes estavam sondo di-
rígidos pára a Macedonia,
TORNA-SE DELICADA A SITUA-

CAO DO GOVERNO
ATHENAS. 9 (A. B.) — Aa dif-

ficuldades do proverno srogo vem
de aer atrsravadas com tumultos
ipor elementos coirimuniatas, os
quaea distribuíram pamplilotos
pelas "ruas da capital, conoltari-
do os operários a fazerem barri-
cadas nas ruas e a apodcrar-ao
iú poder.

A despeito da rigorosa Lei Mar-
ciai, reallaaraui-sii d-.-monstraçõcs
nas ruas de Athenas, centra is
quaes a policia abriu fogo, ma-
tando varioa o feriado outros multi
gravemente.

A situação geral não melhorou
ipara o governo; o ministro da
guerra, general Kondylüs, Linda
não iniciou aua offensiva. na Ma-
cedonia por falta de munição; em-
quanto Isso, o-s rebeldes apodera-
ram-se daa ilhas do Chiou. Samoa,
das quaos 'po-der-seão facilmente
atacar Ather.ja.

As a-gencias bancarias nessas
llhaa conseguiram, antes de so-
rem occupadaa pelos rebeldes, dar
cumprimento As instrucções ema-
nadas do Ministério da üfliioTiomlii,
o qual dlspoz a crom ução tle to.r
das as notas bancarias existentes
naa localidades ameacadaa pelas
lrapa.3 subversivas.

O total daa notaa cremadas nas
Ilhas de Ohloa e Samoa elova-so a
150.000.00 de draohmae.
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Sm Santos
(Da succursal, á Rua Pedro II. n.c 13)

TÍ
pelaa 17 horaa de hontem, dando-
se o sahlmento fúnebre da avenl-
da Affonso Penna, 106, para a ne-
crijipole do Saboó.
^/vvwvwvv**^,*"t'-->*^y-.*M^AM^M^^

Marcada para hoje nova
reunião no Clube Militar

riar dispositivos regulamentares,
quo condensam frut03 de longa e
penosa experiência.

Nâo 6 possível, entretanto, ein-
grlr a simples advertência ~ de-
olara o ministro — em relação ao
capitão Francisco Moeslas Rolim,
em face do discurso que leu no
Clube Militar e que foi publicado
pela Imprensa desta capital. Além
de incorrer nas já citadas trans-
gressões e contrariar precoitos ce-
racs de subordinação, Insinua a or-
ganização de um grupo de mili-
tares, no Clube Militar, em parla-
mento director da opinião das for-
cas armadas.

Pretende-se, pois, substituir a
hlerarchla, Imprescindível As or-
granizaçõea militares — por um re-
rime de parlamento e a disciplina

que, somente, permltte ás cias.
«es armadas a acção como forca

pelo regime cahotico do entre-
choque de Idéas, opiniões, revall-
dades e Interesses.

Revelam taea idéas o desconhe-
cimento completo dos princípios
geraes e organização doo Exerci-
tos de todos os tempos e o esque-
cimento dos transmltteB normaes,
porque o militar, com0 qualquercidadão, pôde representar aos po-deres públicos.

Semelhante ignorância poderij,ser dlrlmente para as demais
transgressões que, tratando-se deofflcial, nao fosse antes demonstra
çao Inequívoca de que incide tam-bem no n.» 1 do mesmo artlso doRegulamento "Disciplinar"".

O "PBEStDENTE 
DO CLUBE EMCONTEBENCIA COM O MIN16-

 TBO DA GUERRA
RIO, 9 (H.) — Esteve no gabinetedo ministro da Guerra o marechalJoaquim Marques da Cunha, vlce-pre-sidente em exercício do Clurbe Militar,

cujo presidente, fenenii Luclo Este-
ves, está presentemente em Ca-
xamíbu'.

I*ago que o general G«5ee Monteiro
tevo «ciência de que se encontravano Minlaiterlo <o presidente do Chitoe
Militar, determinou que o marechal
Marques da Cunha desse entrada no
seu gabinete.

A conferência entre os dois mlllta-
res fod demorada, nada transpirando
do aasuntpto tratado.

O presidente dQ Clube Militar • o
mlnlBtro da Guerra, as-sedladoa pelareportagem, informaram que os offi-
ciaes podem reunir-se no Clube Mi-
litar, de onde sto sócios, como om
qualquer outro local por elles «soo-

SANTOS. 0 (Da succursal) —•
A Imprensa local oecupou-se, hon-
tem, do um caso occorrldo á. -rua
Lobo Ylanna & que teve larga re-
-percussão pela cidade.

A policia agiu e o íacto, não
tendo a gravidade propaíada, re-
velou a existência de maia urna
arapuca onde são tungadòa aquel-
les que ainda crG, na força e pre-
visibilidade de certos espertalhões
quo auferem largos proventos sem
outro esforço que explorar a cren-
dice alheia.

Na capital, ultimamente, a poli-
cia não tem daxio tréguas a esses
exploradores torpes, prendendo-
os e processando-os.

Como seria ipara desejar o sr. de
legado regional seguisse o osem-
pio da policia paulistana e ence-
tasso tenaz campanha contra esseR
vivedores indesejáveis que semeiam
a loucura e tantos outros gra-n-
des males.

Ha por ahi tantos centros es-
iüirltas, codom-bles, etc, a pedir
uma medida drástica...

ALISTAMENTO ELEITORAL
SANTOS. 9 (Da succursal) —

Tendo sido reaberto o alistamen-
to eleitoral está, sendo o mes-mo
Ki-andcmente intensificado aqui.

A secretaria do Partido Cons-
tltuclonalista desenvolve actlvi-
dade intensa sendo numerosos os
cidadãos que ali comparecem pa-
ra Inscrever-se..

Pela azafama que se verifica e
Incontestado interesse que se cons-
tata cromos não erraa- afflrma-ndo
quo nas eleições municipaes o
Partido da Renovação contará com
mais do dobro da votação obtid*
no pleito de 14 de outubro.
POR MOTIVO PUTIL FERIU O

DESAFECTO
SANTOS. 9 (Da succursal) —

A's 21 horas de hontem As-
cendino Fernandes e Armindo
de Castro, domiciliado», respecti-
vãmente, nos ns. 217 e 141 da r.
Carvalho de Mo-idn-u. tendo um
encontro casual, discutem.

Ascendino exialta-se o, faaendo
uso de um íuraxlor de saccos, in-
veste contra Armindo desferindo
um R-olpe que o attingre no braço
direito.

Ascendino foi preso «m flagrai*1
te e contra elle está sendo movido
processo como ln.urso no artigo
303 do Código Penal.

Armindo, no hospital 4a. Santa
Casa, teve os soecorros que se fa-
zlam mister.

FALLECIMENTO
SANTOS. 9 (Da succursal) —

No ' hospital da Beneficência Por-
ttgueza, onde se achava em tra-
lamento, falleceu o sr. Manuel
Amaral, auxiliar da importante
firma Nau/n-wunn, Gepp e Cia. Jjãa..

Seu «epultaimento verlllooii-fi»

A GRANDE JORNADA HIPPICA DE
AMANHA, NO PRADO DA MOÓCA
(Conclwfto da S.a.pag.)

reportagem, vamos dar a nosso*
leitores, afim de bem os esclare-
cer, um resumo, tão «acto quan-
t0 pobbIvoI, das condições que oi-
tentam os diversos concorrente»
lnscriptos no grande prcmlo "14 de
Marco".

BELFORT
Sabbado passado, Herren chegou

do Rio, especialmente para traba-
lhar este filho tle Adamis Apple,
na distancia da prova, juntamente
com Soverolgn. O estado da pista
não era dos mais favoráveis, por-
quanto a mesma aprcscntava-BC
bastante pesada.

O ¦"crack" do Stud Rubem de
Noronha, que não so emprega a
fundo nos exercício privados, mur-
cou 231" para a distancia, derro-
tando facilmente «eu companheiro
de coudolaria. Apesar desse exer-
ciclo ntto ter sido dos maio rlgo-
rosos agradou immenao a seus
responsáveis, porquanto Belfort,
que ostenta forma, Impecável, cno-
gou multo bom «-'iposto.

Hoje. pela manhã, pilotado por
Sepulveda, "apromptou" SOO me-
troa em 64 2|S".

EL "HUNECO
Pilotado por Oswaldo Mendes. El

Muneco trabalhou na distancia da
prova, cobrindo oa 3.".00 metros
no péssimo tempo de 231", que de-
sngradou demais.

Todavia, depois .desso trabalhe,
houve grandes apos"tas no filho do
Leteo, o que nos leva a crer te-
unam seus responsáveis um traba-
lho, desso "crack", no escuro, is-
to fl, um exorcicio privado que de-
monstrasso estar o pensionista de
W. Mendes em condições de ven-
cer a prova.

Hontem, numa partida de Sou
metros bateu Bon Anil, no tempo
dc 64 2J5", que impressionou lK-m
a quantos o assistiram.

ALdARVE
Levado á pista na somaua pas-

sada, Algarve cxorcltou-te forte
nos 3.200 metros, sob a direcçao
do Oonçallno Kcijó. Mas, do tem-
Po gasto nesse percurso, nada se
soube, porque o filho de Linlere
trabalhou c6do demais.

Oe modo quo, acerca denso opti-
mo representante da criação pa-
ranacnse, o quo aliás stiooede com
todos os pensionistas do Oswaldo
Feijô, pouco ou nada podemos
adiantar com segurança, a nossos
loltores.

Hontem, de madrugada, "aprotn
ptou" SOO metros ao lado de Sar-
genlo, Ha quem afflrmo que o
tempo foi de 55", perdendo par*
o 1'illio do Prlntor. O que podemo»
assegurar é que seus responsáveis
não ostentavam phjBlonomtas
muito satisfeitas.

LEI-iDÒ¦Montado 
por Dcnigno Garrido,

Lépido trabalhou a semana pas-sada de forma a cntliuslasmar to-
doa quantos assistiam os corte-
Jos. Pois, marcou para oa 3.200
metros o optimo tempo de 222",
chegando muito firme.

Hontem, pela men.-iliã, 0 ropre-
sentante do Siucl Alves de Cas-
tro fea duas partidas, trabalha»-
do adniiravelmonlo. E enquanto
quo marcou para a 1,** cm 55", ga«-cou para a 2.* apenas õ3", o qutnos leva e a todos, a contidera!-»
um dos concorrentes mais sêriot
aos 25 contos.

KOSMOS
O filho do AymcKtry tum fcltj,

na Aloôcu, apenas exercidos mo-
derados. Mas, ao que nos infor-
maram, ha dias, em pista muito
pesada, registou 112" para uin*
volta fechada, com grando dispo-
sição.

Hontem, o pensionista de Kl-
guelrOa fez uma partida do 800
metros em õl", que saüüfcz.

Treinam os athletas paulistas para o
Campeonato Sul-Americano

Com grandes probabilidades deexlto, reallza-se amanhã, áa 9 lior-i*.
no campo do C. A. Paulistano, nu
Jardim America, mais um provollil-so treino para os athletas paullst-u"* 

promovido pela Federação Pauiu*
la de Athletismo.

Este 3crá o ultimo treino que se
realzara' antes da eliminatória do
dia 17 deste m<?z, e da qual sahl*
Vi, a reprosentação paulista, inte-
grante da turma brasileira que con-
correra com brilhantismo ao Cani-
peonato Sul Americano de Athle-
llsmo que, em abril prosimo se rea-
ilzará no Chile.

Os brasileiros têm gTandcS po*si-billdadcs neste c-Ttame, o maio.'
do continente.

Frente oos melhores atliletas ar-
frentlnos, uruguayos e chilenos, o*
nossos representantes saberão er-

"uer bem alto o nome de sua pa.tri«*-*, qulca. collocar sob a bandelm
ttun-\erdc, os louros da victoria.

Tenhamos confiança em ícaro, Pa-
dlliia, Mareio. Ivo, Aluysio, Carm*.
ne, Naban, Ferre, "'{.©líder. Menuos
e tantos outros que, cm fôrma p*"».foita, poderão conseguir o almcjaa-.*
• honroso tilulo do campeões sa!
americanos, sloria que os tornará
orjulliosos para muito tempo, par*
sempre. Toda.j aa provas serão
dlsiputadissimas o flahl a vlctonu
mais linda, nials Invejável.

Para esto rgoreso treino, a D'.
P. A. convida todos os jul-/.cs «
athlelns cacaliuios a comparecei-
âs 8 o meia horas, no campo (tu
Paulistano, fazendo lembrar queas penalidades do Código ainda esta*
em vigor.
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FEDERAÇÃO PAULISTA DAS SOCIE-'DADES 
DO REMO

Rounü-se hoje. 1 noite, em Sun-
toa, a directoria d* Federação
Paulista das Sociedades de Remo.
lüssa reunião tem por fim especial
a. approvaçfio da regata re.iltzada
cm 17 de fevereiro ultimo na en-
scada do Vulloiigo o durante a
durante a qual se registaram os-
cf.ndalosas irrogulrldade.í. Ejsíis
irregularidades, que prosaram na
o-ccaclão ireraes "protestos e motí-
varam a renuncia do dois directo-
ros da Fcderaçílo, devem ser
apreciadas na reunião de hoje,
que parece destinada a acontecl-
mentos sensacionac-a ou a s.urprí-
sas de incalculável reflexo na vi-
da n-aütloa do nosso Estado.

Os representantes dos vários
clubes filiados, contra * vontade
e os manejos do presidente da Fe-
deração, votarão para que seja
desclassificado o barco do Salda-
nha da G-ma que disputou o S.o
pareô, por ter o patrão substitui-
do um dos remadores, sem autorl-
uaçâo o sem conhecimento prévio
dos juizes. Neste pareô o Salda-
nha da Gama foi- considerado ven-
codor, tendo tal classificação, pelo
motivo apontado, provocado pro-
testos dos demais competidores,

O 5.0 i>areo vae constituir um"caso" de difficil accoromodação.
Neste pareô, o troinado do Salda-
nha da Gama, com o apoio e In-
cltamento do presidente da Fe-
deracâo, usou de processos des-
leaes para prejudicar os dem-als
concorrentes á. prova, tendo ocea-
slonado proposltal.ente o naufra-
rio do barco do TIet6. que havia
tomado a frente e seria sem du-
vida nenhuma o vencedor. Tam-
bem de nada valeram os protestos
feitos aia oceasião, por * tudo fo-
char os olhoj e os ouvldvs o ai.
Jostno Mala.

O T.o pareô também pareee des-
tlnado a perturbar * prelclltantí
harmonia da Federação, onde, por
er.qaànto o Saldanha da Gama

0 BÁRBARO CRIME
DESTA MADRUGADA

mente um pouco de vinho. IKita-
ram-se e, ceroa das 2 horas e 112
da madrugada, Benediota, aos grl-
tos, pedia eoceonro, pois fora fe-
rida' com uma facada na barriga.

Acíhando-s« Benedicta ensaaiguen-
tada, *i querendo, talvea, despistar
o crime, José Maria trocou-lhe a ca-
misola.

Aos grites lanofnantes da victima
attenderaim sua mâe, que também
móra no prédio e Iracema de Cam-
pos, umi das vizinhas, appllcando
Inutilmente compressas de salmora
no ferimento, por onde o san^u-J
eíorria aos borbotCes.

MORTAt
Quando * Assistência chegou ao

loeal, a victima já havia expirado.
Todas as testemunhas que depu-
üeram lamentam o succedldo, ac-
cusando o Indiciado como autor
do crime, pois José Maria, possue
um genlo máu e dá-se ao vicio da
embriaguez, maltratando todos os
da casa.

A policia technica compareceu
ao local. O cadáver de Benedicta
foi removido para o necrotério.

Sobre o facto foi aberto inque*
rlte.

manda e desmiuda, '»« e desfaii,
autoeratiamunie. Neste pareô, *
suarnlçâo do Saldanha dj «Janm,
percebendo .uue não levaria *
melhor, "forçou" a do Santista *
s;.-lilr da raia, prejudlcando-lhe a
corrida.

O ultimo pareô —a prova cias-,
slca "Homens do Mar" — terint-
r.ará por desencadear a tcinpes!'i-
de se antes não tiver ej>:plüdld©
Neste parco, o mais renhido. *
guarnição do Kmdanlia da Gama
fea o seu barco "cahir"" sobre O
do Olube de Ite-^atas Tietê, que so
viu obrigado, paia evitar um de-
sastre, a salilr da raia. Apesar
disso, os saldahhlstas fizeram
abalroar o seu barco com o do
Tietê, chegando um dos seus com-
ponentea a segurar, com as mãos,-
a rc do barco dos "verinclliiniioa",
nara o impedirem que sc gulsse A.
frente.

Como todas essas irregularidades
merecessem a aipprovação tacit*
e expressa do presidente da Rt-
deração, sócio do Saldanha d*
Gama. dois directores da entidadá
suprema dos esportes náuticos de-mlttiram-.se, por não concordarem
com tal política elubistica.

Segundo as nossas informações,
colhidas cm fonte autorizada, oj
demais clubes negarão, na reunião
de hoje, essas demissões. E irât»
mais lonpre: forçarão o presiden-te da Federação Paulista das So-
ciedades do Remo a demittir-s»
Por .era deferencia, os clubes queformam a Federação, permittirio
que o Saldanha da Gama indique
o substituto do er. Josino Mala.
Se o Saldanha se recusar, estará,luberto ostensivamente o conflic-
to. Por outras palavras: teremos
a, sclsão nos esportes náuticos de
S. Paulo, com .possivel reflexo noa
do Brasil. _ A. F.

"Adm ^'•^^^^¦•'•'''•"•'''•¦'•'''-¦A-*1**»-^

ÜM ÍNDICE de prospe-
RIDADE

6.Ü81 FOE0S VKOIUOS NO BKAStl.
£M 19*14

Segundo os dados que começam í»
appaj-ecer relativamente ás activida-
des commerciaes e industriaag duran-
te o anno que já agora pertence ao
passado, 1934 íol, sob o ponto de vis-
ta econômico, o melliúr anno desde
1930.

Tudo tomou, durante eile, um novo
• promissor impulso, a todos enchen-
do de justificada esperança em me-
lbores dias ainda. O indico mais se-
guro do melhoria asslgnalada encon-
tramo-lo no negocio de automóveis,
que constituiu sempre, particular-
mente no Brasil, um barometro da
situação econômica.

A Companhia Ford, pjr exemplo,
teve suas vendas praticamente do-
bradas durante 1934. em comparação
oom as effectuada^ no decurso de
1933. Assim é que, tendo vendido
3.158 productos durante aquelle anno,
distribuiu em nosso paiz, durante
1934. a respeitável somuia de 8.281
carros e caminhões V-8, o que repre-
senta um augmento de 99 0|0.

Outro particular interessante revê-
lado pelas estatísticas daa repartições
competentes é que, entre carros para
passageiros, a Companhia Ford vem-
deu 56 o|o mais do qualquer ou-
tra marca Importada no Braell du-
rast» « MM mezúQa ....

<.'«>„

\
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rnlSSSmSSimmtA unha palestra. ^JE^^f&S^S^It?
em S. Paulo, preparam-se

Foi "puxado" o ensaio dc liontem no Parque Antarctica

GRANDEMENT E MODIFICADA
Novameuto aaslstlromos mais um E uma novidade que poderá dar

encontro futebolístico cffectuado pc- resultados optlnios. Na Argentina, e

do Corinthians
Os próximos adversários do

Bportlns em S. Paulo, assim tudo
Indica, serio mesmo o Gorlntlilans,
p..aiestra o selecelònado da Fe-
deraçâo, apesar de oslarem os
atliloticanos com muita vontade de
enfrentar a turma campeã, do uru-
iruay. Aliás, nao çomprecndernoE
como o próprio presidente da Ve-
derat.8.0 queira trocar a ordem dos
Jogos, fazendo jogar a terceira
partida com a Atliletlca no lus;ar
«Ja selecção. Convenhamos que is-
eo ' um absurdo, pois embora se
«alba quo isso acontecendo o'Athletica josara- reforçada, nao •<•
admltto que contra um adversa
rio tio poderoso como o Spòrtns.
ao qua"1 devemos antepor os. nos-
bos melhores "fves" céstobolistl-
sos melhores "fives"1 cestóbòllsti-
sentar para enfrental-o unia tur-
ma que foi a sexta collocada uo
cortame local e ainda inais, uo lu-
jrar do selecclònado official da Fe-
floração. Caso isso aconteça será'

bastante lamentável, demonstran-
,1o ainda o partidarismo que lia
dentro da entidade da Av sao
ur do SOleccionado oflicial da Fe
S0Í°O 

TIIBINO VIS MONTEM
Hontem. no Parque Antarcaca.

palcstrlnos o coriulhlanos, os pri-
melros adversários do SportUlB
realizaram mais um treino que
trouxe erandei proveito. Embora
o Corinthians se apresentasse sem
Bitoi o Toul, alim de Dante, o
treino rol dlsputadlsslino ate o
fim. , ; ,

os dez Jogadores que pisaram a
quadra do alvl-verde empregavam-
«e a fundo decorrendo por Ipso,
bastante animado o provuitoso
treino.

O Palestra apresentou a suí>
turma costumeira.
Renato esteve bastante fraco. 1,«-
iièhtlu-se muito das "farras" car-
riavalcsoas. dando o prfigo loyo no
Inicio. Parece aliío destreinado,
mas cotn alguns sérios ensaios ln-
aividuaos entrará em forma.

Kodolpbo, como sempre fo! o
melhor da defesa. Estava uontem
num dos scub dias. Oscar com-
mandou bem os seus puplloe. Al-
bano, tambem demonstrou estar
cansado. Mesmo assim deu "duro",
Arnaldo, regular.

Do Corlnthiansi como dissemos
faltaram alguns. Fogulnho, iu
defesa foi o melhor. Ca veda. rc-
pular e Chico II não chegou a rle-
nionstrar suas qualidades. Cnrii-
no, substituiu Blttoi regularmente.
E', no entanto, fraco para a tur-
ma principal. Lauro, como sem-
pre, foi o melhor. Distribuiu bem,
Chico, foi uni revelação. Poi optimo
subs-tituto de Toni. Actuou com
graudo enthusiasmo demonstrando
grande perícia em atirar á, cesta.
Foi o "costinha" da nolto, fazen-
uo quasi todos os pontos do seu
clube.

Foi notável, aliás, o onthuslas-
mo com quo oh jogadores da *ur-
ma secundaria do Corinthians
actuaram, ao lado dos çffectlvop.

Cada turma, marcou um bom
punhado do pontos, sahindo no fl-
nal vencedor o Palestra, por qua-
tro cestas do diffcrença.

Pol disputado tambí-m um Inte.
resante encontro entro as turmas
secundarias dos doía clubes, de-
correndo animadíssima _

Ias poderosas turmas tricolor e
alvi-rcrdc. Desnecessário se torna
oncarecir o brilho desta pugua.
Por si só cila consegue attrahir os
atteuções dos affeicoados do espor-
to da pelota d-? couro, cm S. Pau-
lo. Tal fucto já se tem constatado
om mais do uma oceasião, quando
do encontro das duas equlpea. Nào
é novidade para ninguém aa formi-
davels assistências que têtn compa.-
reciclo aos emoates já effcctuados pu-
Ias duas turmas, muitas vezes su-
periores aos "pegas" <n.trc ciubes
paulistas o cariocas. E' quo a nva-
lidade- esportiva, existente entre os
clubes desperta a curiosidade pu-
blica, mesmo nas pessoas quo pou-
co sc Interessam pelo "esporte-

Provavelmente a luta de ainan.iü
vae ser presenciada por enorme mas-
«a de povo, mesmo porque, dvala I
voz, lia novo Interesso: - saber a
qual des dois caberá os honras d a
vencedor, visto que um, o Sao
Paulo, Viiceu o Itlvcr Plato C O
ou;ro. o Palestra, perdeu para o
mesmo quadro. Esperemos mais ai-
guma-3 horas e ficaremos sabendo
Suai dos dois sahirá vencedor. Pe-
lo menos (¦ a theoria de muitos:: -
depois do jogo ó que sc da o me-
Hsor palpite.

ALGUMA COISA QtiU INFJbüü
No loco dc amanhã alguma coi-

ea mais que o Interesse commum
auo ch» desperta influirá para qu»
unia grande assistência comparei
ao}lóaglnnuo estádio do Palestra
BJsae "alguma t»lsa*! são os l,rc^&
das entradas, vcraadclrani nte con-

outros centros esportivos de grande
adeantamento os preços das entra-
dus para Jogos esportivos sáo redu-
uldlsslmos para que estejam ao

O Corintito pelejará
vez em filia Beliiro

O Penhcnse e o União Villa
Esperança enfrentam-se

amanliã
ncallía-fie amanha na praça ao

esporte Jüllo do Campos Veiga o
encontro entre o C. A. Penhcnse
o o unl.lo Eecrçativo Villa ES;-
porança F. C. A pugna e espe-
da com satisfação e deverá pro-
[jordlonar uma tardo esportiva ma-
ghlflea".

O C. A. Penlicnso pede o pon-
tual eompareclmento do teus jo-
gadòros ás 11,00 horas em ponto
na sédé social.
vlâatlvÓs. As árohlbaneadas serão
sobrados a 5JC00 e os geraes a 3$:

mais uma

I— ., . '
.. -'¦ ¦¦ -'¦-¦ :'' .;¦:¦::¦'¦•¦¦.¦•';-¦¦<<,'/¦:'• '•-'-,

:"¦¦¦¦- ¦ ¦¦.*''/a-aa\\- * .
.:¦_•:¦¦;:•':. ¦'¦M^'<-x'-'-¦>-¦<¦'¦¦'¦¦¦ •"" •

i i*«Bí' ,

lidade social. Para o accesso na
Arehlbanc-iida social, cirt-c-rao ser
apresentados os mesmos documenr
tos havendo rigorosa fiscalização,
«fim de evitar a entrada dc pessoas
estranhas ao quadro social.

Nas Poltronas de Honra do Fa-
¦éstra Itália, ò ingresso no local
que lhes 6 reservado, só será per-
mittido mediante apresentação da
carteira de Identidade dc cor pre-
ta. Nio será permltildo aos S0CÍ03
desta categoria; fazer-se acompanhar
dc outras pessoas para entrada nec-
te reservado. ,

A preliminar para este Jogo ee-
rá entre os quadros da A. A. Af-
nienia vs. S. P. E. V. C... doven-
do ser juiz rara l'ste encontro o sr.
Dino Janeiro.

Os preços dos ingressos para es-
te logo serão os seguintes: -,*
lltares, Menores e Senhoras, IJDDUj
Geral, 35000; Archibaneadas, 5f000.

rALKSTUA
Batatacs

Sráeliáilo' c Carnera
Tunga, Dula o Tuffy

Mii.lstrinlio. Monde». O «.bardo, Car-
ulerl c Rolaitao.

SAÒ 1'AL'CO
Jurandyr

Agostinho « iracino
Ilaplia, Raraur o Ornxlnibo

Vega, Xuuln.lio, Fried, ArBkcn o
HorouJos

Esta. noite, finalmente, os cam-
peóes uruffiiayoB de cestobol fava.)
a sua esperada est roa nas qua-
dras brasileiras. O adversário do
forte "five" ur.ui_f.uayo será a turma
do Vasco da Gama, a melhor das
que (praticam o cestobol dentio
daoCquadroDvisitante, Já afflrm*-
n-.os. vem precedido de grande o

0 Conselho approvou
nro 8 (A B.) — Na reunião

d0 hontem*do CpnMlhbWmgit
U-atlvo da Liga Carioca, leiam
approvados os estatutos da entiüa
do profissionuHsta com as cuien-
das feitas recentemente.

Bahia irá para o Vasco ?
KIO, 8 (Ã. B.) - palita' o

"nlaver" brasileiro ejuo em W<
p- lenceu ao Penarei, dev* ontev -

b£ 28? r« f' PU:
xrs:»-t^sJS^
dade. qual seja a do referido ata-
eantè vir a pertencer ás fileira»
da crus do malta

Justa fama, possuindo roal.tiente
um conjunto recominendavej Ao
Vasco coube a responsabilidade
do enfrental-o, na quadra da KM-
ra dc AmostraD.

Nada podemos d.t»r sonrt o ie-
£ultado desse encwtru ¦• Se os vl-
trtantes Já se a.-.ibl-Jntarum oom
o nosso paiz. o ate tua vem dentro
Sa" suas possibilidades. deverão
forçosamenle levar a moino,-, pois
6 sabido que. embora o vo cio
clube cruzinallluo da capital F.v
deral sela poderoso, nao rc-pre-
senta a forca maxim^do cesteh.l
carioca, mas apenas da O. h. D,L 

Oh ekportlstas da Guanabra,
ftí,esar disso, confiam plenamente,
asslw como nós. na firmo adua-

dos vascainos. quo serio uni-
n^adoB por numerosa ' to cida
para ver se conaeeuem elevar o
bom nome do esporte da cesta bra-

¦''As^duas tur-moa idevertto r-n-
ttentar-se com a seguinte constl-

1 lUv::lc';-.0 - Pitanga, o Jurandyr;
„ Vi . - Vi-cf'crlco o Frota.P£S&ING^Gonzale8 riolu •
f.TS,oi,r'ra: Bernasconi. Bn.sc-1-
11 ? nreÜmlnar desse Importante
»&#• Jt cSS ? Ctríc!
turmas do S. Chr.co.,un
ca.L» •

03 osportistad do Santos terio
imanhá. depois do longo período
»tm ver o Corinthians pelejar ein
d-:u gratnmado, o ensejo de pre-
rendarem uma partida dc íutebcl
essás Interessante. 0 Santos, de-
(rontar-se-á com o CorinLhiaiis, itrálír
tosamente, num prelio que devera
•gradar. Assim, na tarde dc ama-
Uh£, teremos dois prelios, um ncs-
ta capital 0 o do Villa Belmlro.

UM POUCO' I
. DE TUDO..
..Waldemar, avante paulista o.ue

fra pouco ingressou nas fileiras
p-ofissionalistas do San Lorenzo
de Almagro, dc Buenos Aires, clu-
be onde fã muita seu. mano Petro,
estreartl amanhã, no seu novo
quadro num prelio amistoso con-
tra o Platense.

Em Junho próximo, deverão re
gressar ao Brasil os profíssionaes
que estavam actuando no Lazio,
dc Roma, Del Dcbbio c Nínão

o

Chegou, esta manhã em Sao
Paulo o presidente do Corinthi-
jms 

'sr 
J. B. Maurício que esteve

na 
'Capital Federal conferenciando

com os mentores da C. B. D.
*

Finalmente jà terminou a quês-
tão de Domingos. O zagueiro vas-
caino já assignou contracto com
o Boca c jâ devia ter seguido hon-
tem d noite para Buenos Aires.

.{.
O quadro principal do Flamen-

go embarcou liontem à noite jwra
Minas Geraes, devendo, em Bello
Horizonte defrontar-se com ps
principaes clubes locaes, Athleti-
eo e America.

tf.
O ex-guardião do Flamengo, Al-

berto, depois 
'dc curta permanência

no Carioca, transferiu-se defini-
tivamente para o Botafogo, onde
defenderá a meta do alvi-prsto
carioca- na actual temporada.

x.
Embarcou para a Argentina cm

gozo ãe férias o optimo avante dp
Vasco Lamana, que na temporada
linda foi um dos melhores "arli-
lheiros" das canchas guanabari-
nas. Lamana regressará breve-
mente,

mm

Amanhã, cm seu estádio, o "cs-
qvadrõ/)" do Vasco que venceu o
campeonato, carioca de 1929, eu-
irentará cm interessante parlida
o "onze" do Madureira. Reappa-
tecerão no quaâro cruzmaltino. va-
rios "azes" da selecção carioca
daquelle tempo. jQRmL

UMA VELHA TRAUIfAO
Cor.nthianos o santislns sio vfl-

lhes rlvaes. Desde lia muito que
te tòrnaratn tradicionaes us parudae
enlre os dois alvl-prctos. Nos cam-
peonatos locais, invariavelmente,
sempre estava o Santos perto do
campeão do Centenário para dispu-
tarem partidas decisivas. No Ült.l-
ino c-rtaiue ainda que o alvi-pr-to
da capital fosse o vencedor, em 19o0,
os dois clássicos adversários dispu-
taram uma sensacional peleja qu-:
passou para a historia futebolística
Indígena. Poi aquella cm que o Co-
rinthians conseguiu sobre o seu for-
te contender uma bonita victoria.

Depois, varias foram as partidas
disputadas tanto nesla capital co-
nio cm Santos, repartindo ambos o.i
louroe da victoria. Amanhã, a con-

e Badu'; Marjeleatl. ytrrelra e Ra
mon; Caetano. Sandro, Moran, Fraji--,be.
ro e Logu', segundo communicaçSo ,
enviada pelo nosso correspndento lo-
ca!

O Corinthians jogará com a niesms
turma que venceu o Boca, com o,-
cépcao do Wilson, que ainda e_3W
machucado. Teléco. quo estava nu
Paraná, chegará na Paulicea e.-.

Orozimbo uu Orozomba, como
queiram

alcanço rle toda_s as ^iW.ÃgjP*remos que aqui resulte tambem o
auc d conseguido lá fóra.

O quadro palestrino Sa-apreseu-
(r.rá em campo com sua lmha,.W0;
difieada. Romeu provavelmente fl
cará na reserva. Em seu lugar o-
gara Ga-bardo. Mendes sera doslo-
cado da pjetrema P^?^-',J-aS;-i«
mela. Ao lado esquerdo do centro
nctuarA Carnlerl. Os estremas^Be-
ráo Mlnistrinho na direita c Rolan-
do na esquerda. i„tn.,.,

Como sc vô í uma linha inteira-
mente nova... com Jogadores^ ani.-
-os Tendo provado bem nos en-
Sai os effectuàdos, e provável que
seja a escalada. E' provável mas nao
fi certo.

HERCULES JOGARA'?
Atô hontem 4 noite nSo çonso-

Sulinos saber sc Hercules integra-
ria o 

'"on-je-" das tres cores. O
melhor esquerda do paia esteve doen-
te. Seu t--ubstitulo, Junquelrlnhí,
portou-se sempre com galhardia.

I Entretanto, os afíelçoados do Sáo
(Paulo anseiani pela volta de 1-Ier-
i oules. jogará'.' Ainda náo sc sa-

AQUAPOLf
iUPREMA

ANDEIRANTE
CIA

ATHLETICA OU ESPER1A ?

cnthuõir.t
es-

Flna-lmente amanhã, se-, degladia-
rao em dtóput do líder do cam-
,tonãtnò paulista, de .polo «juati-

co, os dois ponteiros. Sei., u,...

SdUs0osP^nCU^oreS 
do

Pffiods° o?" mlsante» estáo 
^rc-r_nvadlsslmos, conse os da reapon-

sobí dade que essa partida apre-
De um lado. vemos umi

turma que conta com verdadeIrg
conhecedores dos w»rí*08 ^_-.^iut-is Dentro os ocus voiuv"
SentM, da turma a-A-cclcstc-, uao

Se'uin Pohtp,fraco.^odp8 ma-
,,r.ii.m com nencia o bauo.

a TURMA AUYI-NB6RA .
0sAathKtic;uios, ostao conüan-

lus na victoria. Para isso treina
ram -inctlicdlcamcntc,

OM DOCO-iniUNKAUO
1'ADESTRA

Os sócios do Palestra Itália,
sem cscôpoadi terão;livre ingresso,
mediante apresíntaçáo do recibo 'i.°
3 (Marco), ou da aiinuiclade ele Oiiò.

[ ucom-panhado da carteira de iden-

oenvlctvs

*

tai-de; O quadro do Corlnthla.is
ter-'' pois, esta orga_nlzai;ao: —
Toso; Jahu e Jarbas; Brito, bran-
uão c Munhoz: Teixeira. Mamede,
Teléco. Carlito e Mamede II.

O CORINTHIANS CHAMA SKt b
JOGADORES , „

Pode o comparecimenlo hoje. as
"0 horas, na sede social, á rui
Fíorénclo do Abreu, 14, sobrado,

dos seguintes Jogadores corlnthla-
nos: ' T_...

Josó I - Josó 11 - Jahu — Ja=-
bas — Menjou — Britto — Bran-
d ao - Munhoz - Teixeira -^hia--
no - Mamede - Carlito - Wllsoi
— Roberto — Ovidio — Mamedlco —
Antoninlio.

0 São Paulo Braz quer fazer
bonito

O Sio Paulo- Bra,, enfrentando
-.nv.nh-i o Aluados, pedo o com-

Sarecínehto dos seguintes Jogado-
esihora e lQ£.al dMlí«a*p«
Luiz - Expresso ~ Canhoto -

n-ineu — Dominguinbos o Joáo
Bi rborinho — Chinlnha —, ?aW-
nlíò — Augusto c Gàtnbujt nl. Mar-
Un°s; Lourenço c Paço - Maneco,
F ore e Ary — Paulo. Américo, Ar-
fhurf» Bastião e Victorio. Reser-
vas: Celso. Dino. Dins e Nena.

Forsell que terá uraudc trabalho
cm suster as avançadas alvi-

celestes

nr f\ I m .

Aflai

Mattellelti, que estreará no"onze" santista
vlto do.s sàntistas. novauv-nle o ai-
vl-preto da oapital desce-rá a serra
para se defrontar mais uma vcü com
o "onze" de Badu'.

MUITO KNTUUSIASMO
Embora sendo uma peleja amlsto-

sa, o enthusiasmo reinante tanto
iv-sla capital como em Santos é dos
maiores. O Corinthians conla, na
vizinha localidade, com grandes ad-
mlradores o, além dsslo, levará
uma caravana. Oo locaes, por sua
vez, jogando em sua casa, em
nruito augmentam as suas posslblll-
dades. Dahi o enthusiasmo com que
vem sendo aguardado esso encontro.
Uue promette-, realmente, ser dos
melhores.

COMO JOGARÃO AS TURMAS
O quadro local jogará com gran-

<Je modificações em seu quadro. A.--
«im. estrearão );>rovavelmcti_e Mar-
teletti, CaUano, Neves e Sandro,
quatro "a_-.es" da Capital, o que se-
rá um bom reforço para os lo-
cães. O Interesse pela exhibição dos
novos elementos contratados p--'ío
Santos 6 grande.

Será essa a organização do quadro
de Villa Relmlro: r= Cito, Kevcs

eonalo Juvenil$ dois prêmios olteM ao uamp
VARIAS RESOLUÇÕES TOMADAS PARA A REALIZAÇÃO DA SEGUDA RODADA

... i-..,.,.,.__.-_ n final de uir
Üs iogãdores das series "F" o

»C" estao de parabéns-. Dois pro-
mios, duas medalhas das mais ar-
tisticas que até hoje appareceram
na várzea, serão entregues aos
nidhcrcs ••artm.-iros" das duas
séries, O clube otfertante da me-
dal ba da série hff» ô o Met^m-
Vm Matarazzo, uin dos bambus
õa. sério e tambem candidato ao
titulo do Cani'K-50 Juvenil.

O interessante ê que o olfeiun-
lc da medalha aos jogadores da
sírio "0" 6 lambem "bamba e
candidato ao mesmo titulo. Am-
bas cliogariim no mesmo dia. Ja
6 coincidência.

Agora, os jogadores que so nu-
hifostem. Procurem marcar o
maior numero Oo pontos possível,
afim do serem agraciados com as
medalhas.

A ROII.VOA DIO AMANHA
Ein continuação & disputa, do I

tWpeonato Juvenil de Futebol
será realizada amanha a 2.a roda-
da. Em nossa nota do hontem l-
vemos ..npiportunidude dc gehi-
mento lupreelar o \alor do a-tguiw
doa quadros dtóputantcs. i°dus
em boa forma, reforçados com a
Inclusão de novos elementos, es-
peram fazer bonito. 13 nos tam'
bem etoerannoB que tal aconteça.
QUO nenhum incidente perturbe
os jogos que tudo termino bem.

JlIZES K RüPRBSENTANTISS
Chama-mos a attencão dos julies

o representantes escalados para o
seguinte; o répresèUtftii'.e «u-v-i-ij.
cbmparècÓF no local designado pa-
ra o iogo, uo niiuimo, dea niinu-
tos antes da hora inuroada para
o embate doii segundos quadros.
Chegando ali, deverá procurai com
os directores do clube que "mau-
da" o Jogo o relatório que depois
de preenchida deverá ser envia-
do â Commissão. A mesma coisa
deverá fauer o juiz.

Tanto uma como outra autorl-

dade deverá obedecer. Intransl-
cdntèmente a hora marcada para
nq fogos. Iniciado o prelio, haverá
¦uma tolerância de- dez minutos
nara a entrada dc jogadores em
at'razo_ Terminado osso 'prazo,
nenhum jogador poderá entrar, U
jogo só poderá, ser eftectuad-o -so
os quadros no niinimo, apresenta-
rem nove elementos em campo.
Nenhum jogador poderá ser subs-
f.luldo. salvo em caso do acciaen-
lc Ki-avo. O unico clemenlo |iie
rodo Jogar duas vezes no mesmo
diu, ê ò goleiro. Isso mesmo por-

¦ciue, om todos os times possuem
ienervas do goieros.

Os luizes deverão imir seinpie
cem o máximo critério, nao pre

erando par'.e do juiz.AOS jOGA3JpnKS
Os Jogadores deverão obedecer

sempre, sem reclamar, as dec soes
do juiz. Esle. é no campo a maior
Atoridade. Suas decisões sao
fndinpeWayels. Dellas náo ha re-
curso algum. Se algum JWveu*
è um Jogador dtralquer o axB}M
pb-slea ou moralmente, esta m
d-co do se prejudicar. Basta que
o iuiz ou o rèpr.esóntante cito o
fc& oun seu ^atorhJ^^he
licur apurado depende a resolução
Cla0sCCrSprcseiilantes de.veráo au-
notar cm sous relatórios sc os

AS DUIECTOIUAS
Sempre ciuo as dlrector-as dos

NOVAMENTE NO CARTAZ A "VOLTA
ÜO JARDIM AMERICA"

Mais uflia vez, Isto é, no dia ' °
de maio, em comraemoracao ao Dia
do Trabalho, será realizada pei*
6.a vez a tradicional prova pedestre
denominada "Volta do Jardim Ame-
rica", promovida pelo Bloco s m*
portistas, num percurso dc 7.000 me-
tros'.

O itinerário e' o mesmo dos anncs
anteriores, e serão conferidos rico-*
prêmios aos vencedores e val.osis
la^-as ás turiuus que «2 collooarcui
na reférjdã prova.

O Bior^D S Baportlstoa . p-r^tyr*
unia justa homenagem a Radio uu-
fusóra S. Pâul-o, otferlando a u-',-
meira turma que sc collocar, uuw
vistosa Uu;a. com o nome da mfttH
estação tran.:iTilssoni paulista, nor
estar essa éstaçSç localizada uo dis-
Irlcto que empresta o nome a íç*
ferida prova.

As iiiscripções para a referida pro-
ca podem ser feitas na Diga Ath e-
tica Paulista, sita a rua Volunta-
rios da Pátria, na Diga SUburoamv
de Ãthletlsmo, sita no argo do
Arouchc o na sédc dos "8 . a rua
Theodoro Sampaio, 88. sobrado.

As iiiscripções são grátis.
O.p-portunainento publicaremos *¦

ralação dos premifói e taças a serem
-jffertédas aos \-cncrdorcr.

De-potitano em S. Paulo
JOÃO l.UPKS
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clubes notarem que o.s luizes c e
present antes do um Jogo poi i--X
pertencia ou outro qualquer mot •

vo tiveram falhas desencunvbin-
do-se da mlàsâo quo prometteram
desempenhar; devem communk.ir
á Commissão. afim de que esta
providencie, sanando luturas ia-
lhas.

JOGOS TnANSFlinlDOS DE
CAMPOS

Eucalol x 11 PauHstiw
Esto jogo, annunciado pari o

campo do Eucalol, será realizado
no campo do 11 Paulista. Iflste,
deverá <:ommunicar ao "Correio
de S. Paulo" a loca,llzaoáo de seu
campo, até ás 17 horas de hoje.
MliiKlof. do nrni; x S. Paulo Hrae

Canino do S. Paulo Braz, no
fun da rua Pires do Rio (Bonde
da. Moõca).'Mctnllnrglca Matnrano x Me-

cnntca
Campo do Eucalol, na várzea do

Glycerio, no fim da rua S. Paulo.
JOGOS TltANSFF.IUnOS

Ficam transferidos para data
oportuna os seguintes Jogos:

Uutaclan x Severa
Ancora x Oiuc dc Outubro

Esses jogos foram transferidos
por falta de campo.
KstrcHa SanfAnna x rortunncia

6nnt'Anna
Os representantes dest© clube

deverão comparecer entre 17 o 18
horas pa redacqfio do "Correio de
fi; Paulo", afim de que saibam
c-nde será j-ealizado o en,outro.

Fliist Inensc x T.lsboa
Os representantes desses clubes

deverão comparecer á mesma ho-
ra, acima indicada.

TRAXSFERJ3NCIA I)E IVIZ,
O juiz do l.o quadro escalado

para o prelio Bataclan x Severa,
deverá comparecer uo Jogo Lis-
Loa x Fluminense.

ja ditficuida.de em sobrepujar MU
adversário de amanha. Embota
rào contem com velhos conhecedo-
tes do polo-uquatico, exueptuando
io Anco. Fossei, c GroseHofl que
faziam parte da turma Allenia.
Tullio e Greiíorute tem compus-
trado suas qualdiadoa de arremes'
tadores, pirnclpalmente o prlnu-i-
ro. que quo 6 perito nas holas cio
surpreza.

A VEN O B HltCI
Esses dois na/Jadores sáo mdU-

cutlvelraente os melhores guar*
Jiães de «• Paulo.

Amanha hrfco tirar a sclsn-.»-
Cada qual representa o ponto a.:o
do seus quadros.

O JUZ.
Surglpomi diversea co-ntrateni-

pos a vesptito da escolha do ar-
bitro, até que o nonia do Cario»
do Campos Sobrinho veio soluclc-
rar a. questão com geral agrado.
Pol acceito por ambos os quadroUi
tendo cm visla sua capacidade
do dirigente. Temos certeza- que
è technico áo-) "vcrmelhinhos" saiu
rá airosamciue da difücll incuni-
bencla. os «1'oncBUOnES"

Fossuitido os dois clubes nume-
rosos "torcedores", dentre oiK»
compro se destacando alguns exa!
tados, é necessário que para «
completo êxito do jogo, ajam co-
mo verdadeiros esportistas.,
AS rUOVlDfc-ACl.V UA FIUMHA-

ÇAO
A directoria da F. P. N. ea-

calou as seguintes autoridades:
J-iepresentante da directoria da

Federação: Antônio Durvãl Guer-
ra, vlce-presideuto da F. V, N.

Juiz dos. l.os quadros: Carlos d»
Campos Sobrinho, technico do C,
H. Tlctè.

Juiz dos S.os quadros; Hcdalr U,
P'ranc;a, da directoria da F. l\«
N.

Chronometr.lstas: Carlos Juít»<
director de natnção da F. P. N»
e Euiz lUargarido do C. K. Titít*.

Juizes da meta: Júlio Mario títa"
mato e Lelio Slürlino.

Annotador: Oswaldo Mollone.
O Jogo será realizado na pisei-

na da A. A. S. Paulo (Ponte
Ui ande), devendo ser iniciado á*
15 horas com o encontro entre aí
_i.as turmas.

A F. V. N. /©adirá |n'gi'e»>w
a 2$ (imposto incluso), gozando
de um desconto de 50 0|0 os socioi
dos Clubes conaorrentes bem como
as senhoras e senortas,

0 recorde de Beneve-
nuto não será homo-

logado
Dia a dl» » *mflr_ma a «_.pa^ltía<le

io acro technloo aquático <Sa ~A*rt"

nha.
rrlmclnamenHo lo| YlUar quo der-

rubou o rocordp brasileiro do» ^
metros fazendo o percurso em fi' U.-i
t*mpa oP'1''lii»o. Agora é a vcí de
"Beoió" demonstrar sua fibra, o»-
dando os 200 meSros nado do oost1"
em V 43" e 1|5, superior ao recordo
sul-ameriaan* perteaaente a Frlelr*,
por diversos segundes.

.Lamentável quo tal perfornianoi"
não soja homologada, pela falte dfl
chronometrisíii» ofHci&es, polo D**
Vj6 eonqulstou-o em am treino a»
piscina do Flumlnengc.

üorla suinmaniento infcores?ant*
vêr um "pega" oatre o campeão d»
Marinha e Alencar de Catvallm.
seRdo s^nmtldo que essa luía **'
hLria, _nials uma p?ova da evolu-
cão üm natação brasileira,' Esperemos,
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Jl\ g£ran nada hippica de amanhã, no
ooca

PROMETTE SENSACIONAL DISPUTA 0 GRANDE PREMIO " 14 DE
MARÇO" COM QUE 0 JOCKEY CLUBE COMMEMORA 0 SEU 60."
ANNIVERSÁRIO - BELFORT É O FRANCO FAVORITO DO PUBLICO

Poucas rezes uma prova turíistaconsegue empolgar o espirito pu-hlico como; agora, o está fazen-
do o Grande Premio "14 de Mar-
ço"

Por toda a grandiosa Metropo-
le dos arranha-céos soberbos pai-ra um íertnlto dc enthusiasmo,
uma onda enorme de aneiedade
pela disputa dessa importante
carreira, instituída pelo fidalgo
g-.cmio cm commcsnoraçao á da-;ta de seu nppareclmento no roi
das actividades bandeirantes.

O collegial tímido, pouco affei-
to ainda a sahida de casa sosinho,
fala, animado, da estréa de Kl Mu-.nheco; a costureirinlm, que n r..e-cessidade de luetar pela vida lheimpõe o duro sacrificio de pas-sar todo o dia numa offlcíria com
pouca luz. e pouco arejamento, se
refere, dando provas cie embove-
cimento, ao tremendo choque a
se verificar entre "ci-aks" comoBcllort, Kosmos c Algarve; mo-<;os do cominorcáo. íunecionarios
de secretarias publicas, operários,emfim, todos quantos sé oecupam
desta ou daqueila modalidade es-
portlya, têin palavras as mais en-
thusiasticas para com a sensacio-
nal reunião hippica de amanhã,
que arrastará ao prado da nia
Biesser uma considerav*c] multi-
dão de aífeiçoados e 1'amiüas, um
mundo de gentes dessas que tre-
mem de emoção ante uma pe-lejamais prenhe de peripécias, ou um
tfinal mais empolgante

Há, todavia, razões dc sobejo
para toda essa animação, paraitanto enthusiasmo. Porque, a não
ter que chuva ou outro qualquerimprevisto venham perturbal-a, a
festa de amanhã vae ser uma i'c-
petição da realizada em 3 de fe.

vereiro, por oceasião da disputa
do Grande Premio "Jockey Clu-
be". Para essa jornada, o veteva-
no Grêmio do Palaeete Cerquinho
organisou um progfatnma exoe-
lente. Talvez, o melhor de toda
sua historia, pois, alem de suas
dez carreiras não apresentarem
lacunas passíveis de reparo, cou-ta com inscripções no total de 32,
o que eqüivale a um "record" dif-
ficll de sor superado. E isso temtanto mais valor, quanto é certo
ser a nossa cavalhada deíficientc
c haver, a Canmlssão do Corri-
das, feito 15 pareôs, no dia da or-
ganisação do programma em ápre-
ço.

O Grande Premio "14 de Mar-
ço", ira distancia de 3.200 met/ros
e ecm o dote dc 25 contos, ioi
sempre reservado a parelheircí.snacionaes. Este anno, porem, de
libiroiu-se destinal-o a parellvsi-ros de qualquer paia, c dahi. o
formidável ohoque dc "craks" que,
por sua disputa, nelle os a.fciçoa-
dos presenciarão amanhã á tardena Moóca.

Esses "craks": El Munheco, So-verclgn, Lépido, Kcainos. Algarve
c Belfort, formam a "elite" dc nos-sas pistas. São animaes do valo:sobejamente comprovado em pre-lios gigantescos, espécime ns da
raça cavallar que muito nobllitam
as "elevages" de que precedem. E
a luta em que vão empenhar-se,
p=lo vencedoi-, será titanica, otu-
polgante, redundará, por certo, em
espectaculo de primeira grandeza,etn acontecimento sensacional

SObr.e o desfecho d*-Sse impor-
tanto parco, os prognósticos são
variados. Belfcrt vencedor doGrande "Jockey Clube", é, mau
grado os (i'J kilos com que plsavü

a cancha, o favorito da maior par-
te do publico, e isso porque é, de
facto, um animal de grande fundo.

De El Ivjünheco dizem, alguns
maravilhas, apezar de seus exev-
eicios não terem Impressionado
muito bem A nosso ver, têm va-
zão, os que tal affirnwm. Pois
trata-se, não ha duvida, de um ca-•vallo de classe, que, apresentado
amanha em boas condições, po-dera figurar cecn muito reulce.Kcsmos, Lépido a Algarve for-mam a "trinca" dc nacionaes.

O primeiro, que cumpriu magni-fica " performance", frete ao fi-iho de Adams Apple, em trez dsfevereiro, 6 depositário de gradesesperanças. E outro tanto so dá emrelação aos dois ultimos, qujj se

r
acham cm forma e, cm 'múltiplas
oceasiões, tém demostrado ser pa-relhelros do immensas possibilicla-
des.

Emfim, de qualquer forma, seja
qual for seu desfecho, o Grude
Premio "14 dc Março" vae offcre-
cer-os uma disputa dessas que a
gente bem poucas vezes assiste du-
rante um anno.

Os parcos "Imprensa" c "Emula
ção", os melhores, depois do
Grande Premio, também merecem
destaque. Sfto, evidentemente, du-
a.<; provas muito boas, estando seu
campo cccnpado por parelheiros
de cathegor-ia multo recomendável.

No "Imprensa", 0 melhor, cn-
contramos: Borba Gato, Zank,
Huran, Bom Anil, Zoocui, que es-
tréa, Bocayuba e Colt; ítnquanto
que, no "Emulação", veremos com-
pelr, em peleja fadada a successo,
animaes como Zermatt, rei da raiu
paulista etn 1934, Luctador, Bri-
and, Zamorim e Mulatilhò, quenas pistas nacionaes hão cumpri-
do auspiciosas "performances".

As provas restantes, á altura
das necessidades. Concorrem paraa maior harmonia de todo. E, por-isso, o "meetlng" de amanhã cs-
pertivamente, vae covóar-se deum exito que francamente vaesurprchende-.*.

iiaiiiÉ

JOCKEY-CLUBE
AMANHA DOMINGO, DIA 10 AMANHÃ

GRANDES CORRIDAS NO HIPPODROMO PAULISTANO
Programma Official

l.o pa^-eo — Premio "i5xp:j-rionoia"
i- 13,30 horas -- S:0üOí, 0005 c 2005
!— DWt. 1.100 metros.

kilos
(1 Legiovel .

K
l'J Fanática ..

(3 ISrlnia .. ,
2(

d Invejoso
(ò -.'affU-ha ...

I • ,1 t, II ,« ê

.. .. 00

... .... íl-1

• > ... 5-1

... 1.1 o-

51

(7 Knox  to
CS Kamoll  ^
li.o pareô —• Premio "CWilb-iaçao'*

— 15,10 lioras — -liuouj o £'J0S -
Disl, 1.800 mu roa.

.(
(G Galaor

- • .. * < .*
... •., .. Sü

(7 Zizl .. !_;¦ ;... ... ... ... .. 51
i'ü Katiá .. >. 61

.19 Ducato  50
2.o pareô — Premio "Extra'* —

13,55 horas — 3:000$, 000$ o 300$ -
Pist. 1.450 metros.

kilos
il Dimo ..

H(C_ Tartamudo L...
(3 Embaixatria ..

*(
{ 2 i iUmO ;• •. d • Q-$ p_«j \yç ft #, .,« *j

(5 Taleguilla, (,« »«
i(

» « _ •. i>».

Ilí Helvetia ., M ^ •_,,

51

SU

50

64

55

55

511(7 Canuta
_(

(8 Xaquoma  51
3.o pareô — Premio "Internado

fiar* — 11,20 horaa — 3:000$, 600$ e
E00$ — List. 1.650 melros.

kilos
(1 Concejal¦%{" Yomno ..
(2 Yak . ..

•1 [• »' "• •' < •*' '* "' 1" *.
•] .• *i .* *. .* ¦! -• • l* •

*' > «i »• •. - •¦ •• * * *¦

(3 Braz Cubas >.; „.
3(4 Tomy Ba^ .. :...
(ã Ladario

(t> Bamboré ..i ... -..
8(7 WbiUord ..; 

(8 Foragido fi *j > *. • <*;

50
53
53

55
51
55

55
51
51

1 Maneqülnho" Galles
- Capacete de Açõ ... .

(3 Xolotlan
3(

(-1 Ogro .. .. .. ,,, .. .
(5 Bcef

4(
(tí Sweet Cut
7,o pareô — Pretnlo "ümula^'io" —

1U.10 horaa — 5:000? c 1:0005 •-
Dist. 1.800 metros.

kilÒ3
 V2
 53

Iviloõ
51
54
51

55

53

5(1

53

1 Zamoriu" Zermatt

Lutadori_
2(

(3 Aisono ,
(-1 La.gu.ia

3(
lõ Brland

.. .. .... ... .. .. 51
• «* «i • • .»» *» 51

> ;*» • • ia > ?, ', * títí

_ (tí Mulatillo  51
(7 Capucino 5&
S.o pat-eo — Premio "Imprensa" —

16M0 horas — (JsOOQ. c 1:2005000 —
Dist. 1 .S00 metros.

fellos
Zank  ., ., 55" Huran  51

Borba Gato  5J

Mt inf.
:«.,. .í;.:i:i.,,,,,,;, .,.;.:,,|Kll, ;.; ,4u_üUK.i^tncinuwam«n«i:

O estreante EL MUNECO

Competidores, moníarias e informes

(3 Bon Anil.
3(

(4 Zoocui . ,

(O Ducoa.. .... j..- ».- >•• >•: ¦•• 50
4(10 Martin  ... .. ... 54

.(" Miss Prlmroso .,  52
4.0 pareô — Premio Misto" —

aU5 horaa „ 3:000$, 600$ o 300$ —
List. 1.G50 metros.

il Lourinha ..
Ilí

(" Kugol . ..

<2 Taborda
í(

('* Marquesa

(3 Houge ,. >. >.- .... ,.
II

A Amparo ... 
'¦,.-. >„ ..

kilos
52

50

51

53

55

55

(5 Predllecto .. .. -.. -..- -..- -.. 49
4(S Sonhadora  56

(7 Gris Gris  50
ü.o parco — Premio "Exo*lslor" -

'15,10 horas - 3:500$, 7005 o 3505 -
Dlst. 1.800 metros.

kilos

,' (5 Bocayuva  55U(
J (6 Colt ,. .. .. .. 50

9.0 parco — Grande Prornio "14 do
Marco" — 17,10 horas — 25:0005000;
5:000? e 1:250$ — List. 3.200 mo-
tros;

kilosBelfort ..  ua" Sovòreign 53
Algarve  51
Kosmos  51

(4 Lcpldo s .. .. 5-i¦tr ¦
(5 El Mufieco  57
lO.o pareô — Premio "Supplemen-

tar" — 17,40 horas — 3:000$. 600$ c
300$ — Dlat. 1,650 metros.

kilos
(1 Universo  .. .. 56
(2 Baby >i; ... ... .. 5(j
(3. King Kong  ,. d
tt Larraln -.. .. ,. 52

(1 Zab.. .. .

(2 Yapu' ..¦ :.
(3 PIWos 0 „

S(
(1 Ibiuna '.'*

(."> A! man ío ra

t,t, .* • >». ¦ ft .•» *

li y ¦ .«*'

55

52

54

5tí

(o Zl-ngra * >• u -..

(6 Valols . • • • t«* ,• •; '• •' tt

m
66

53

(tí- Oauto  56

(7 Efectivo -.. -..• ., ». ,.. ,
4(

(S Plnodia ,. .,,... 55
O l.o pareô será realizado ãs 13,30

horas.
, Os tres últimos parcos sâo os In-
Idioados para os "bettliLgrs".

NOTA — l'reço das enirada*. — Arcliibancadas: Cavalheiros, BfüÓÓf.Ge»
rui, 1$()0Ü; Senhoras, meninos e mílllares quando fardados n_o pagam cn-
trada. üa Estaçfib da I-uz partlrüo dois trens para o Hippodromo: o 1.» ús
18.50 horas u o 2.o (is 14 horas, -. Preço <Jn passagem de Ida e volta, 15000.
O jopço de "beltings" encerra-se eom a venda de poule» do 7.° payeo ^- O In-
Rrestio na archlbnncada dos sócios bó é pemiittldo aos portadores de con-
rilca especiaes (brancos) cuja apresentação será exigida pelo encarregado.

1'BPIElKO 1'AKICO — l.íõO METROS
LEGIOVBL, 56 — K. Sepulveda —

B' o franco íav-rito do pereo. Lovc
ganhar .

FAKATICA. 5-i — S. Godoy — NSo
iivpita confiança,

ERINIA. õl - T. Baptista — A
ííuu nidoellldadc llio diminuo bastan-
to a "chance",

INVEJOSO. 52 — J. Montanha —
Continua sendo v> mesmo "camarada"
dc sempre.

FAGULHA, ô-l — G. Feljó — So-
mente podo ser indicada como azar.

GALAóB, 56 — A. Molina — Poi
muito jitgado por um "cathedratieo",
110 "Centro do Turf".

ZIZI, 54 — L. Oonüalèis — Ha baa-
tauto fé em pista «ecoa somenie.

IC\TIA', 01 •- B. Garrido — Le-
cantil muito no seu 'entraineaiient",

DUCATO, 50 — A. Arthur — Js'uo
devo ter pretensões.
SIÍGUNLIO fARilO — 1.150 S1KTKOS

Ll-LB, 51 — G. Fcijó — Multo vo-
loz, impõe-se como forca.

TARTAMUDO, 52 — M. Bibeiro —
Corre mal em pista pesada.

FRIBAIXATIUZ, 50 — B. Garrido
— Cíitno azar, pôde ser,

YACO, 64 — G. Burioni — Nio
anda muilo bem dos seus membros
locony,'lores,

TÀLEGUILLA, 56 — L. Lobo —
Continua em optimo talado. Bina dus
ÍOfrt&a,

HELVETIA, 55 - E. Silva - PO-
de ser a surpresa da carreira.

CANUTA, 56 — S. Godoy — N->
nos agrada devido á sua tudocilida-
do.

XAQUEMA. 51 — T. Baptista —
Animal do surpresas. Cuidado!
H5BCBIEO I*ABKO — 1.850 MBTROS

CONCEJAL, 50 — A. Arthur — O
seu estado é irroprehenslvel, tendo
um exercício que quasi llio gaiantc
a vicloria.

YONNE, 53 — A. Molina — Podo
formar a dupla da casa.

YAK, 53 — J. Montanha — Keap.
parece um pouco guartiecldo de car-

BRAZ CUBAS, 55 — E. Silva —
De.?<;eii do turma. E' a differença do
favorit,;.

TOMY BOY, 51 — B. Garrido --
Nõ.0 é para ser desprezado.

LADARIO, 55 — L.. Gonzalez —
Ueapparece com multas "fumar.as".

BAMBORÉ', 55 — A. Henriques —
JS' o animal dos "placís".
..WHITFORD, 51 — T. Baptista —
Pou*:.> melhorou após a sua ultima
corrida.

FORAGIDO, 51 — M. Ribeiro — O
velho cavallo uruguayo pôde pregar
umn peça,

DUCCA, 66 — G. FoiJÓ - Desceu
do turma e anda bem.

MARTLNI, 54 — G. Guerra — Es-
tá correndo pouco,

MISS PRIMROSE, 52 — J, Bu-
rloni — Nao está no pareô.
QUARTO PAEtSO — 1.650 MBTBOS

LOURINHA. 53 - C. Fernandez -
E' uma dea "canjsj" do programma,
Foi objecto de avultadas apo3tss 110"Centro do Turf".

RUGOL. 50 - O. Feljó - Correu
muito na ultima apresentação, Con-
firmando pôde formar a dupla.

TABORDA, 51 — 3'. Burioni - As
suas ultimas actuaçóes náo agradq,-
ram,

MARQUÉZA. 52 - B. Garrido -~
A. companhia é uni tanto aborro-
cida.

ROUGE, 53 — A. Molina — E* de-
posltarla de algumas capersnças.

AMPARO, 55 — G. Crespo — Cotu-
ta ue está esperando uma rala seo-
ca para fazer as pa?es com o vence-
dor.

PREDILECTO, 49 — T. Baptista~ Tem muita "chance" em pista mo-'
lhada.

SOftADORA, 56 - PJ. Silva - Ks-treante — Tem ojcèrclcloii regülárèslGRIS GRIS, 56 - S. Gutlerrez Z
Diffleil.
QUINTO I-Aeeo - 1.800 METROS6\b, 06 _ j, Montanha — E" ofaví.rlto mas já fracassou com csie

pe.vo.
YAPU'. 65 — A. Molina - Dizemquo é dosta ve*... Foi josado no

dos" " P'Jr als:'J1~l:i ""'¦'''

PICKÍ-ES, 53'- Ifl. siva _ sÕr.freu u,m contratempo durante a se-mana, tendo duvidosa a sua presen-
ÍE1UNA. 54 _ ,t. Burioni - EmPista secca podo ser a surpresaALMANSORA, CU •- M. Ribeiro -oesceu cie turma, novamente. Assim,ó uma das terças,
CANTO, 56 — E. G. .Santos - Tom°Pnmos.exercícios. Cuidado com e]lé|KNOX, 50 - O. IJIlóa - So quizer^Ím.^,,,..1," illhj' l'r:>ÚQ sanha..KUMELL, 52 - T. Ba,ptlsta —impõe-se como ooncerreuto níulíoiírlo da carreira.

SEXTO PARÈO - 1.8t)o ílETltOSAUNEQUINHO, 51 _ O. Ullóa -Trabalhou cm pèíslmas condiçõesGALLES, 54 — L. Gonzalez>-, Dl-zem que 6 nmtihcso. Nesta turma de-ve, dc faclo, «5 "aborrecer",..
CAPACETE DIS ACO, 51 - G. Fei-

.16 — Ostenta optimo estado. Nossofavorüo.
-COLOTLAN. 55 - T. Baplista -.

W um animal enigmático, razão polaqual nfto Inspira coufiança.
OGRO, 53 — A. Arthur - Temdemonstrado sensíveis melhoras, Com-

pctldor perigoso.
BEEF* — Não corre.
SWEET CUT. 53 - S. Gutlorrcz -

Tem a melhor partida da semana..SET7.1IO PAREÔ - 1.81H) illKTKOS
ZAMORIM, 53 — 0. Ullóa - Os-

tenta forma impeceavel o exercitou-seem admiráveis condições.
ZERMATT, 53 - L. Gonzalez —

Ha muito tempo que nâo corre.
LUCTADOR. 65 — A. Molina -~

Desceu do tu.nm — Uma das forças.
LAGUNA. BI ~ J. Montanha r~

Em pista «íolhuda ha multa fé.
BRIAND. 56 - X. X. — Nada sa-

bemos sobre o seu estado.
MULATILLO, 51 — E. Silva —

Não deve ser desprezado.
CAPUCINO, 55 — G. Feljó — Pou-

co ou nada devo pretender.
•OITAVO PAREÔ r- 1.800 METROS

ZANK, 55 — L. Gonzalez — Per-
deu, em trabalho, para a sua compa-
nheira,

HURAN. 51-0. Ullóa - Eatft
correndo unia enormidade. Exercitou-
so em optunaa condições.

.BORBA GATO. 54 — J. Montanha
— Vao correr. aS"ra, em companhia
mais aborrecida. Mesmo assim, acha-
mos que continuará a "sério'*.

BON AMI, 52 -- C. Fernandes —
Está cotado como um adversário mui-
to sério dos favoritos.

ZOOCUI. 56 tt- B. Garrido — Vae
estrear com poucas prc-ba-bllldades deexito,

BOCAYUBA, 65 m- Tí. Sepulveda ~
Parece ter decahldo bastante no seu"entralnement".

COLT, 56 — A, Molina ~ Tem
bons exercidos mas achamos a com-
panhia aborrecida.

NONO PAROO — S.200 MET1.0B
,B*í|r,flORT, 63 r* *•-• Conzalez ^

Ostenta forma linpeocavel e, apesar
dr, peso. ó o preferido da "cutliedra".

SOVEREIGN, 58 -.- R. Sopulveija-T- Aohamoâ multo problemática a sua"chance" neste parèo.
ALGARVE, 54 — C. Fernandea

Sao contradlctorias a» Informações
uo temos sobre o "crack" paranaen-se. Ao passo que os seus respposaveia
nutrem grandea esperanças, alfiuna

"entendidos" acham que as suaa con-
dições í-ão procarlas.

KOSMOS, 54 — A. Molina — Exor-
cltou-se bem durante a semana. E'
um cavallo "sopelro". Deponde da lu-
Ótá a sua victoria.

LÉPIDO, 51 — A. Rosa — Com o
tempo dc 222'' para a dií-tancla e as
partidas dc honleir,, toniou-.-e um Ini-
mlgo nuilio sírio do favorito.

EL MURECO. 57 — 0. Mendes —•
E' estreante. Os seus exercícios dei-
xárarn a desejar mas, assim mesmo,
foi objecto dc avultadas apoita.s nos
.bóòklcs",
DÉCIMO PAREÔ — 1.650 METROS

UNIVERSO, 56 — L. (lonzalez —
Desceu dc turma, mas não nos agra-
da.

BABY, 56 — M. Ribeiro - Não es-
tá no pareô. ^, ,

KING KONG, 51 - F. B.crnascky
— Continua em condições de figurar
com exito no parco,

LARRAIN, 52 — T. Baptista -- Só
cotn;. azar...

5ÜINGA, 56 — A. Molina — Obte-
ve uma victoria multo faclt na sua
ultima r.pi-efcntação. Podo repetir.

VALOIS, 56 — A, Henriques —
Dlfflcll.

EFECT1VO. 53 — E. Silva — No
optimo estado am que se encontra i
um competidor perigoso.

PINOCHA, 55 — R. Sepulvcda —
Ape.va. dos recentes fracassos honve
algum jogo cm suas patas.

Palpites do
"Correio de S. Paulo"
LEGÍOVEL --- Erinia
DIME — Talcguilla
CONCEJAL —B. Cubas
LOURINHA — Ruprol
ZAB — Ktunell
CAPACETE DE ACO - Ogro
ZAMORIM — Lutador .•BORBA GATO — Bon Ami
BELFORT -~ Lépido
EFFKCTI.VO — Zinsra 

CONWR80 WB P..ÍriTB« 15NTR»
tlIllOMSTAÍi DU TV11F

10—o—15113
O ESTADO ÍI!»9 Pts.)

Hiílovcl - Erinia - K»B1>H>*
Plnie _ Talesuilla — Tarta-

mudo
Yal!  Yonne —- T. Boy
Loirinha — Rouge — Kugol
Kuniel — Zab — Vauto
Galles — C. de Aço — Beef
JJamorlm — Brland — Laguna
tí, Gato — ^.aiilí — Huran
Helfort — Kosmos — Alçarv*
ainga — K. Kong — Pinooha

O LIA (1SU pts.1
I.agiovi-1 — Erinia — Engulha
Limo — Yartauiudo — Tflle-

gui lia.
Yak  T, Boy — Yonno
llougo — Rugrol — Loirinha
Kumcl — Zab — PiUteg
Galles — Bccf — Otíro
JSamorlin — Brland — Luotudor
Belfort -m Lépido — Kosmos
.Kank — Bocayuba — 13. fíato
Ziiiija — PliioóUà — K. Kong

O CHICOTE (17 pts.)
Leglovcl — Erlnla — Galòr
Dliná* — Tílleguilla — Helvotia
Yalt — Yonne — Concejal
Loirinha — Predllecto — R.U««
Almansora — Knox — Kuwf.1
C. de Aço — i-íallcs — Oiíro
Zamorim — Brland — Lucta-

dor
B. Guio — Bon Ami — Colt
Lépido — Bolfort — Algarvu
I-lf.-t i \o — Pinocha — Zlnga

DIÁRIO DE S. PAULO (109 pts»
Leglovol — Gálaôr — Erlnla
Dime ~ Tulogiijlla -— llolvetla
Cònòejal — Yoiina — Yalc
Loirinha — Rugol — Predilecto
Zab — Kumel — Knox
C, de Aço — O's\'o — Galles
Zamorim — Lüetadoi' — lí;-i'tnfl
B. Cato — Bon Anij — Colt
Belfort -- J.."piod — Algarve
Efetivo — Zlnga — 1'lnodhn

TURl. ILLUSTllADO (101 pis.)
liégl.o.yel G.-.iór — Erlnla
Dlmo — Helvctlii — Ganuta
Concejal — T, Boy Yait

MOVEIS
Não venda seus moveis
sem consultar AO MO-
VELHE1R0, casa fun-
dada em 1900. É a que
melhores preços paga,
somente á vista. Cha-
mados á Praça da Sé,
86, cu Phone 2-3477.

iIp1
ml
4-'ím\

mÊmH

E' 0 FEITIO DE
d ÜM TERNO COM
I BONS FORROS

SÓ D»

ALFAIATARIA

B. nm V. S. KW.
UONTKA ESSA
PECHIWOIIA

RUA RIACHUELO, 17
Phone: 2-3075

Ternos sob metfda, 150$

CAFÉ', ALGODÃO, ARROZ, ASSUCAR, etc, confiem á

Cia. de Armazéns Geraes do Est. de 8. Paulo
Cl/Vf.Us 8.000:0005000 

'v- 
FUNDO DB IWSuriVA: 1.935:5123109

Culia Postal a716 ~ Phone 2-7128 — liotl. Telcgrophlco "CAtiESP"
RUA tELIPPE UE OLIVEIRA N.o l _ Antiga Travessa tto Quartet

Annuicns* Alameda Barão do llio Branco n. 01
Despachou Desvio Bandeirantes — U<irra bunda

EU SANTOS — liscrlptotlo! 1'olaelo da Bolbu . Sala 2 — Culia Poatal
737 - Phouc 1278 — End. Tei, "Cegesp" — Uesyiaclio.it Santos — SI'H.
ARMAZÉNS em Campinas Tuquarlllnnu. Plndora,nu, Catanduva, (barra.

Ignacio Uchõa, Rio Preto t Mlraitol,
UlíPniíSlíNTANTJiS BM TOUOS OS CliNTHOS AUHICÒLAS DO ESTADO
A COMPANHIA cmltte warmnte negociáveis noa Banco» desta eopllul,
dc Santos e do luterior. — A COMPANHIA eiicumlnbu fli.a.iclu.uenlos
e dá o lucro da «accurli ao cliente. — A COMPANHIA eut.-efta a veuda

das tuercudoriuB ao corretor da confiança do elimle.
—— PEÇAM NOSSAS TAMPAS 8 IUPORMAÇOES —

Marquéza — Sonadora ~ Rugal
pil<lea — Zab — Ibiuna

Ogro — C. dc A<>
- Zumorim — Lu<-ttt-

Galles
Zorrnatt

aor
B. Gato
Koisinou

Huran — Bom \ii%
Belfort — Lcpldo

Universo — K. Kong — Zlnga
A PLATliTA (.177 pt^S.)

Leglovol —, Galaòr — Zlal
Dima — Talcguilla, ~ Zacatem»
Yonno — Concejal — Yalc
Loirinha — Roubo ,— Rugol
Plkles — Almansora — Zab
Gallei. — C. do A.,;o — C. Cut
Biianda — Zamorim — Mula*

lilio
I!. tlalo — Huran — Colt
Belfort — Kosmos -r- Lépido
Universo — Zinga — K. Konrf

A GAZ15TA (188 pts.;)
Leglpvól — Brinla — fagulh*
Taleguilln — Limo — Naqniíina
Yah _ Concejal — Bamboré
Yalc -r- Concejal — Bainborí
l.oirinlia — Uouge — Taborda
Pllfle» — Almiuiaoni — Zub
Griles — Ogro — S. Cut
Zamorim — Brland — J uo'a-

dor
B. Gato — Zanlc — Bon Ami
Belfort —- Kosmos — Algarve
Zinga — Pinocha — Larrtlu

•A FANFULLA (ISO ptü.)
Leglovel — -ülzl — lUrlnia
Talcguilla — Xaquoma — i'ir-

tam u do
Yak — T. Boy ~ Yonne
Loirinha _ Taborda — Rugol
Knox — PlJtlcs — Zab
O. de Aço — Gailee — Boof
Zamorim — Luctador —. La-

guna
B. Galo — 52a:ilt — Colt
Bolfort — Kl Alun'eco — Koj.-Mos
K. Kuiifc- _ Zlúgn — UniversoVIÁRIO DA NüITL (Itil pts.)Galuór — Lrinla — Legloval
Dime — Helvetia — TtilegiilÚ»
Concejal — Yak — Yonno
Lorinba -^ Kugol — Predilecto
Rumei — Ki.oà- — Almansorac. de Aço — Ogro — Gailee/atuorlni — Luctador — BriandB. Gato — Bou Ami — ColtLcpldo — Algarve — Belfortmitiga — Efetivo —. Pinocha.

U3IA CArtAVA.-V.l du TLItl-iaTAS
CARIOCASA maneira do grande "Jockey

Clube' o Crande Premio «lí de
fn^u,, lú»''ou, "wnpolarar 

a almaturfiata guaiiabarlna. B. por íüsoe, por maia. porquo o Hippodromouasiie.ro esta com seus portõesrecuados, asslmo devendo conser-var-so por todo este mez. umagrando caravana de aífeiçoados
v,._Í„t;aíi', nsL. fJiíal fsursm chio-nistas dc turfe dos principaesoi.Tanis da imprensa da Capital da«epiibllça, chegará, amanha, cedoa 8. Paulo, bin trem especial ovt«•anlaado cxcluslvamehto para essoí m ucia direceaò da Estrada dcImito Central do Brasil.

O regreatio dessa caravana do-vera yerlficar-se pouco depois dacorrida pelo mesmo trem.
HKRRISR.V NAO UlUHifftA'

BKWOIIT
jilonta official do Stud Rubemde Noronha; Cumbertu Herreradeveria dlrísir Belfort ao Grande

Premio -jt de Marüo".Disso o impede a pena que lheofi imposta em -t do fevereiro,
pena -<|ao exliprá com a corrida deamanha,

A pro'poaiío, soubemos que ol.fcbll jocltoy peruano havia sc-ii-citado, en> requerimento enviadoá directoria daqueila sociedade,iicent.-a paru montar aquelle fili.ode Adania Apple. Maa, porque adn coloria não so reunisse eata se-mana, por motivos vários, dosquaes o mais forte foi sem duvi-ca, o quo so relacionou com o tri-duo carnavalesco, seu pedido náoteve deferimento almejado, não
podendo, assim participai- da festa
do competição.

1'ROGUAMJWA "JIKCOUU*'
O progranima a seui- cumprido

na festa de amanhã mereço um
registo especial. 13' quo trata-se
pelo Jocltoy Clube nas vai ras dc-
de uni dos me-l-ohrcs alinhavados
cadas do sua existência, e o auemelhor atteirta á indesinentivel
vmjanqa do fidalgo eaporto de Pi-
ratlninga.

As carreira? que o compOem,
em numero do doa, contam com S2
Inscrições, total respeitável, já-
mais alcançado entro nós e que
üor isso devo ser considerado bel-
Usslmo "record"

«CCNTItO OO TURFE" IS A
GBANÜB JORNADA DK AMA-

Assoelando-se ú. grande parada
hlpiplca do amanhã, commentora-
tlva do 60.o anniversário. do Joc-
ltey Clube, "Centro do Furíe", a
conhecida casa de apostas da rua
Boa Vista offerecerA indiscutíveis

vantgens aos turflstaa cariocas •
pau.llsta8.~i

Nada, portanto, mis ntutl do
que uns o outros preflrm esse es-
tabclecimento para fasier seus"bolos", "bottings", accumuladas,"cotadas" e demais modalidade-
des de apostas peculiares As cor-
ridas do cavallos."UOLOS" E "IlliiTTlNG-» DO

JOCKEY CLÜUB
O joko do "bcUit.gs" e "bolou",

l*atrocl..ado pelo Jockey Clube de
tí. Paulo, serA recebido hoju das
14 "a "3 horas e amanhã das 9
ís 12 112 horas na succursal da-
quollasocledade, rua 3 de Dozo-m-
bro n. 2U.

No Hippodromo tía íloOcu, os"bettir.ga" e "bolos", poderão i*r
feitos a partir das 12 1|2 horas de
Hitianliã.

.No jc-so dc "bettlngs" do duplas
será accrcscentada a Importância
do rs. l:2Uü? (um conto dúguntóÀ
e oito juil réls>. por nào ttr ltú>
vilo vencedor nas corridas de ,io-
iningo pp.

líSTHJíANTK UtO AMA MIA
liisurl-ptoo para a corrida d»

amanhã farão sua estiféu no Illp-
poiiromo Páullstuno oa seBUiqtvs
ani.naeu:

ijo ii adora, fétnlhino, alazan, naá-
cida na Argentina, cm lütlO, por
Bacan (l*ipiolo) c tíeinitusa. Pro-
prietario, coronel Julluno .Mart.n»
Almeida, Importador, Attilio lau-
loqul o treinador Fernando " Aaii-
vedo.

onadora estreou no prado do
Ilosario, em 5 de março do J DJ-,
com 2 aniio'), levantando o preinio"Integral" em l.vüv íuelros, co-
brindo a dttsaneia cm Gl 2|5 o -.o
no cladsico "Buenos Aires", cui'-
rido om Rosário, obtendo idciitlca
eollocacio lio clássico "Pai. ia",
disputado no mesmo prado. Rna
U de abril, ton.ou paile uo c>n<*.-
eo "Keninils". obtendo o li.o pos-
to derrotando o compcl.duics on-
Ire tlcs a égua Chouannerle, ae-
tualmento no Uio dò Janoiro,

Levantou *.tn prêmios il,3ü!) pe-
30.s.

Um 1934, levantou o promlo"Baby", em 1.200 metros, peiro-
tando 12 competidores, e mn,-<Mn-
do para os 1.200 metros o tempo
de 7a".

Levantou cin prêmios 2.ÜO0 pe-
sos.

Zoocui, masculino alazão, nas-
cido na Argentina em 1921), por
Faniian e Fátima, Proprietai-.ii e
-m.portado;- Attilio Irulegni.

Ttreinador, Ataliba Moreira,
oocul. correu em 193a, M ve-

zes, obtendo 4 vlctariaw c i se-
gundos, e levantando eni pre)))ló«
4.270 pesos. Bm 1934 correu l-
vê/cs para obter um triumpho o
cíois segundos,

JJm teda sua campanha nos pr»..
dos plutinos obteve 12 vicloria,, •
levantando a .somma do 1V.S-1
pes0.3 em prêmios.
YylvtnZ lUh GrranY mfyk mfpoo

HI Munceo, masculino, castanho,
1 anuos, asedo na Argontlná tm
1930, nò liadas "BI Murtlllo", por
L^ite c La Muncca.

Proprietário, Roberto Alves de
Almeida,

Importador. •Guilherme Fernan-
dea. Treinador, Waldemar de
Paula Atendes.

Kl Munceo correu em 1923, tre-
ae vezes, obtendo 6 vietorias •
cinco tsogundos lugares, levan-
tando em prêmios a somma de > •
19.575 pesos.

Em 1931. toi apresentado om
publico 19 vezes, vencendo dua»
carreiras c conquistando 10 ae-
srundos.

Suas carreiras mais notáveis fo-
ram nos prêmios "Luminar", en»
2.200 metros, onde o defensor da
coudelaria Uoberto Alves de Al-
meida oerdeu para o "crack".
Apparecido por 1 corpo eom a.
vantagem de um kilo. iN'o pretnlo"Cote d'Or", El Munceo com õtí a
"Apparecido" com 60, ioi o filho
do Apparecida derrotado por seu
irmão paterno por cabeça. Dlspu-
tando a carreira do -maior distan-
cia do turfe argentino, o classi-
cu "General Puerreydon", em . .
4.000 metros, vencido por Cute
Èy.es, o defensor da jaqueta azul « ¦
branco foi terceiro ã cabeça do
"crack" argentino Codlhue, sendo
este conduzido pelo famoso jockey
argentino Laguisamo.

Numa das vietorias, no prado
de Palermo. BI Muneco teve por
piloto o nosos ocnhocldo Jockey
Guilherme Grome.

ISm toda sua campanha nos pra-
dos rgentlnos lovntou em prêmios

somm de 48.827 pesos.
08 TRARALHOS DOS CONCOR-
RENTES AO GRANDE PREMIO

"Xt DE MVRÇO"
Apesar das immenaas difficulda-

des que tivemos do atiastar, pola
alguns "cntralneurs'' embaraçam
por lodos os modos oa passos da

(Conclue na 8.1 pagina)I 8OS0O0 de FEITIO
Cada terno chie, cada "Tailleur" cie-

gante, cada capa moderna, só na

UFAIATARIA INGLEZA
Filial: RUA SANTA THEREZA, 20

(Esquina da Fraga da Sé)
A nwiP antiga alfaiataria deste geoero

ttw.00 4e toa cawsmlri., 120$ até 150$. Capa«
topenneavei*, legitima Inglesa, 120$ até 1509.
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CINEMAS
CORREIO DE S. PAULO — Sabbado, 9-3-1935

Umlme para as multidões, com qualquer coisale" épico e sensacional é a producção 
"A Marcha

dos Séculos" com que a Fox Film abrirá segunda-feira, no Cine OdeonijuaJempor^^
1 ___— .« . nnnni)) UWTTATftA UUTR A MA

"A marcha dos séculos", o romance sublime de
uma mulher numa geração alucinada!
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CONSTANGE BENNETT VOLTA AOS "STUDIOS" DE
SEUS PRIMEIROS ÊXITOS

üma scena rural ingleza transportada para os "studios" da Metro - Constance, a mais fa;

mosa da familia Bennett - Um actor das celebres peças de Bernard Shaw — Repudiada

sob a direcçao de Robert Z. Leonard

"CAMISA PRETA", SEGUNDA-FEIRA NO
ALHAMBRA, OLYMPIA E MAFALDA

Madeleine Carroll e FranchotCarroll, numa scena do filme
"A Marcha dos Séculos

'•..Resistindo heroicamente d fu-
ria terrlfica da mentalidade dos i
homens que vivem no século a.n,
controlando com paixão' fçrvoro-
bh. a tara cánuibalesca do homem
nue ella ornava; lutando sem destai-
l«'cimontos pela conquista real aa
paa.e da fraternidade entre oa lio-
mon*<* abjurando c c.ondemnando as
ohaclnas que sc realizam em nomo
de mesquinhos sentimentos: saçrui-
caiido mocMado, riquezas e posições
«ala concórdia da familia c tranqul.-
lidade das máes, a mulher da A
marcha dos séculos" é bmi um mo-
d&o fiel* e belllsslmo da -mulher cx-
tfaprdinaria dc todoa os tempos! lia-
dclelne Garroll, encarnando essa fl-
«ura sublime nue vive, entre as
nâlxOês dfstniidoraa dos homens o
•mais bello dos romances de amor.
«ôtisagra-se definitivamente como
ftftlsta dc primeira grandeza.

Ahi não lhe faltam bclle-za, encan-
%às e um talento dc oscol.

'.IjYanchot*. Tone, nome querido das
jBlatéas, alcança aqui o seu maior
tr.lumpho.

EV Ròülien, tambem. nesta formida-'fftr 
realização do cinema moderno,

eonta com' a sua mais importante
•reação.

Fox Film abrindo, a 11 dc março,
segunda-feira próxima, na Sala Ver-
molha do Odeon, a temporada d*
1935, confirma o seu prestigio de
grande realizadora c dá boa mostra
do que será a sua lista de produc-
çOes no anno corrente.
:' "A mardia ào3 séculos" 6 uma

producção extra de Winfield Shee-
han o foi dirigida por John Ford
oom a intelligencln, o vigor o *¦ al-
ma que lho sao ,pcculiares.

JÓIAS DE

OURO
CASA HENRY

Autorisada pelo Banco
do Brasil

COMPRA E PAÜA MELHOR
Troca, compra e vende jotas
de occasião — Ilua 3 de De-

tembro, 40 — Tei. 2-7066
Concerfam-Je relógios e jotas

¦ li mi'

Quando Conslance Bennett che-
gou aos "studios" da Môtro Gold-
wyn Mayeiy para encarnar a ti-
gura principal de "Outcast Lady",
foi de certo modo como "regres-
«ando ao lar"...

Pois Coi nesses mesmos "stu
dlos", ha quasi novo annos que
Conslance Bennett e outra artls-
ta chamada Joan Crawford, inter-
pretaram papeis salientes na ver-
sao cinematographica da peça
thetral do grando exlt0 "Saly, Iro-
ne anda Mary". Foi esse filme
quo poz as duas jovens no cami-
nho do firmamento estrellado...
ambiconando lugar que ambas al-
cangaram.

Pouco depois Constance tomou
narto em outro filme da marca de
Leão "The Easlest Way"."Outcast Lady" — para nós — ,"Repudiada" é o seu terceiro íl!-1
mo para a companhia que lhe of-i
foreocu a opportunidade do alcan-l

portada para os "studios" da Mo-
tro.

Da noite para o dia surgiu et.-
mo por encanto uma cnormo pro-
prledado rural no «cenário n. 3.
Arvores gigantescas fazem som-
bra a um vasto prado coberto do
cyprestes. Um riacho límpido o
atravessa murmurando. Arbustos
em flores cercam o caminho, o íl-
natmenlo, uma antiga casa nobre,
quo so diria arrancada do próprio
solo inglez, se vè no fundo du
paisagem.

¦ Estes pitorescos scenarlos foram
creados para algumas scenas do
filme, que é baseado na obra, jâ
celebre, de Mlchael Arlen, cuia
aeçâo se desenvolve inteiramente
na Inglaterra e concerne as' amar-
.-juras Boffridas por uma jovem r'***-*
se lança em busca da felicidade.

O scenario a que nos referimos
está exactamente de accordo com
as descrlpGpcs da novela de Ar-
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prosidento da Metro Goldwyn
Mayer.

Constance Bennet vrovavelmen-
te è a mais conhecida de todos
os membros da familia bennett
que, como é sabido, «osa grande
popularidade theatral nos Lstados
Unidos. O publico, ao commentai
o exlto instantâneo de Constance
na tela, toma pon seguro que eua
pertenceu ao thealro antes de "
a Hollywood; comtudo, a celebre
"estrella" nunca na sua vida a»-
pareceu por traz do proscênio.

Multo antes que Constance sou-
besso a.'dar, Hichard Bennett e
nua coposa resolveram que sua li-
Ita rio deWa seguir a carreira
theatral, pois, por experiência pro-
prla, eablam quão agitada era
essa vida, cheia do innumeras tri-
bulaçõea, trabalhando uma noite
aqui e amanha em outra parte,
quarído as companhias sahiam era
"touméo". Além disso, ha as do-
res do eabeça quando uma peça
na0 agrada, e o desgosto que orl-
gtna essa obsecação perenne dos
artistas americanos por represen-
tarem nos theatros da Broadway.

Assim quo a matricularam em
escolas famosas e a mandaram
freqüentemente á Europa, com n
objectivo do faaer com que cia
obtivesse uma esplendida educa-
çao social. Deste modo afastavam
cada vez mais da mento da jovem
a idéa de entrar para o theatro.

Uma ves que Miss. Bennett cs-
teve a ponto do apparecer no palc*.»
quando seu pae apresentou cm
Broadway uma peça Intitulada

i "The Dancers". Naquella occasião
a jovem suppllcava com tanta ln-
gistcncla quo seu pae lho desse
um papel, quo no fim acabou
HBhlndo vlcioriosa depois de ter
batalhado muita. Constance en-
•aiou o papel durante tres soma-
nas, e dias antes de se estrear a
peça, desistiu de sua idéa. Pouco
tempo depois acceitou uma offcr-
ta para figurar na t61a.

Constane Bennet presentemente
compartilha dás honras dos prin-
cipaôB papeis ao lado de Herbert
Marshall, (o gala que Gteta Gar-
bo escolheu para o seu próximo
fllm "O Veo Pintado)", dentro do
ambientes e personagens brltan-
nlcos o contlnentaes como quem
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Uma scena do filme "Camisa Freta

Este filme soberbo e eepecta-
cular íoi realizado em homenagem
ao décimo anuiversario do 

gwr.0fascista « nos mostra o desenvolvi-
mento do fascismo deBde a trhimphal

«lia esteve relacionada a maior

parto do sua vida.

Robert LoraiTeT celebre actor
Hi-satral. faz; sua estréa como ar-
Síclneraatographlco no filme de

Constanco Bennett. desempenhan-
do um dos bons papeis, ou por ou-
tra, um dos principaes.

Loraine trabalhou com grande
exlto nos theatros de Londres o
Nova York, tomando parte emvVa-
rias peças famosas de Bernard
Shaw.

Robert 52. Leonard, o grande di>
rector de vários fumes de sensx^
cao. o homem que dirigiu Joan
CrawforH em "Amor de Darisarl-
na", o filme máximo até entáo de
Joan. 6 o novo direclor de "Repu-

dlada", o filme a que elle deu o
máximo de sua força para glor -
ficar mais ainda a obra de saí-
chacl Arlen.

Aoa "fans" impacientes, terá
entregue a partir do segunda-fel-
ra, no Cine Rosário esse "Outcast
Lady" (Repudiada), com unia "ca
colleção de vestidos especialmente

desenhados por Adrian, o fnmoso
figurinlsta.

marolia sotwe Roma até a actuallía-
de, bem como innumeroa episódios
da guerra.

A parte dramática deata pelllcuJi
nos mostra claramente o enthuala-;-
mo, as dAreis e a riqueza do r«^'o, d».
1&14 a 193*1. Um episódio final, de
maior importância, é o fonnidav'1
discurso do "Ducc", daindo um resu-
mo imponente do suecesso cultural,
econômico e socfal, obtido peio gu-verno fascista durante os seus der,
primeiros annos de governo na IU-
lia. "Camisa preta" 6 inteiramente
dialogada em Italiano, com legendas
sobrepostas era português. Acompa-
nhará o filme um frntéríssunlo"short": — O discurso de Mussolln!
em Müáo", o qual foi ouvido por SOO
mi'[ operários. Neste discurso o "Du-
ce" traia de poli'tioa financeira."Camisa preta" será estreado $i*
multaneaiiiento nos cinemas Al liam-
bra, Olympia ê Jiafalda, na proxiin*
segunda-feira.

•*-i,*}*-> ¦-»"
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Constance Bennett, a "estrella" dc "Repudiada"

f^WoHdMoves^T

"O individuo, a familia. a sociedade e os
novos na eterna e angustiosa epopca

da vida!"

MADELEINE CARROLl
FRANCHOT TONE

RAUL ROÜLIEíi

çar o titulo de "strella". Na nova
producção, Constance está a fren- ,
te do elenco bem escolhido- cem o
sejam Herbert Marshall, Mrs. Pa-
trick Cambell, Hugh Williams,
Henry Stephenson, Eliaabeth Al-
lan, Ralph Forbos, Alec B. Fran-
eis e Lco CarroU. ¦

A Inglaterra rural,.com seus ve-
lhos carvalhos, seus riachos, e «eu
intangível ar de tranquilla e ln-
iiiitn. nobreza, acaba de ser'trans-

len, « foi construído conforme ao
photographias tiradas por Mrf.

.Nathalie Bucknell,*directora do de
partamento de investigações dog
"studios" da Metro. Ha alguns an-
nos Mrs. Bucknall passou variai
semanas com Arlen na Inglaterra,
tendo então occasião de photogra-
phar os lugares e scenas ruraes
cm torno das quaes desenvolve-se
a historia."Outcast Lady", foi levado a
tfila por-Irvlng G. Thalbcrg, vice-
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Cinema infantil
CONTLVUAM A SBR REALIZADO!
O SESPiECTACUIiOS PATROCINA-
DOS PELA CRUZADA PRO-INFAN-
CIA — A SBSSXO INFANTIL D3»

HOJE NO OINE PARAMOUNT
O lnteresae oiusado pelo accordo

realizado entre a Cruzada Pr6-In»
fancia e varioo empresa ri oa clnemàc
tographloos no . sentido de 3eironi
eiffcctuadas realizaçBes de es-pectacj*-
los infantis cam exUilbilçâo de Cll-
mee próprios para menores, fei
com qjuo as dlrectoras daqueil».
Instituição procurassem deeenvol-
ver, ainda mala, a efflciencia dteii
trabalho de valor altamente social.

Assim é que, tambem aos aabbv
dos, no Cine Paramount, sera»
realizados, em tnatinées, aquellca ***
peotaçultofl, s«mdo o de hoje patro-
clnado pelas exmas «ras. dd. Baby
Gonçalves e Brasília Botelho.

Para esse como para os dem*»»
espectaculos Infantis patrocinado
pela Cruzada JPró Infância, os a«-
cios dessa Institulçàò, com a apresen-
taçào do recibo correspandente *»
mez de fevereiro, teráo direlío »*¦
desconto d,e 20 ojo sobro os ingre-*--
sos aójqulridos (ató 4). para V
pessoas das suas fajpiiias.

ELLES TEMIAM OS BEIJOS DE
ÍRIS MARCH...

Entretanto, cila era apena* uma
amorosa escravizada a uma

só paixão... .'.'.*.

em BENNETT
•HU1 •jm •/'
k\ "7 B. ' J M V 1 mm
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HERBERT MARSHALL
MRS. PATRICK* CAMPBELL

& HUGH ¦ WILLIAM5"
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Realiza-se amanha, no
Odeon, a sessão espe-
ciai do filme seientifico
social "Um triste pra-
zer". offerecido á cias-
se medica de S. Paulo
'Dentro do pragranuna, de suas ti-

nalidades — aue visam a propagan-
da honesta dos mais modernos con.-
coitos dc hygiene em prol da socie-
dado — aorá offectuada i& ama-
nhã, domingo, na Sala Vermelha do
Odeon, ás 10 horas da manhã, '•
sessão especial de apresentação a
Classe medica de São Paulo, do fll*
mo Bcientiflco-social "Uan . Triste
Prazer" (Damaged Lives), prepara*
<Jo «ob a orientação teohnlca ilu
Conselho Canadense de Hygiene So-
ciai, som o apoio integral da As-
sociaçaò Medica, Pan-Americana c
distribuído ipela Columbia, Picturea.

Essa' pelllcula,' que tão a propôs!-
to -focaliza um thema dc alta r<>-
levancia para a sociedade, esta, rea-
llzada com muita arte, nos moldes
da mais 'perfeita clnomatographia,
traído uma historia humana e verda-
d o Ira, como "pivot".

Fé, pelo seu podei- dc convicção,
mereceu ató Ò seguinte attestado do
d- Oscar Silva Araújo, dlrecm
da Insp. de Prophylaxia da Lepra
f Doenças Vencracs, do Uio do Ja-

Declaro que o filme "Damaged Li-
tes" editado pela "Columbia Piclu-
••cs'!,' 6 um filme de alto valor edu-
cftíiirt) e de grande utilidade na
campanha de ' educação sanltam
-»nLl-vencrea. razão por .quo jUlgO
ser de interesse publico lhe sejam
concedidas todas as facilidades, 'le

modo a quo possa ser largamente
-iXhihido em todos os -Estados <lo
Brasil,' o que representará cfflclen-
te cooperação á luta contra as doen-
ças venereas. — Silva Araújo.

Josephine Hutchison,
com Dick Powell, em
"Felicidade 

pela fren-
te", para inicio das
Irlmdés apresentações
deste' anno no Para-

ENCERRA-SE HOJE 0 "CONCURSO FELICI-
11 ni 11

Programmas cinematographicos para hoje

Ha. uma "estreila" nova nò elçn-
fcó' de ''Felicidade pela ti-en ft
(llappiness Thead), da .Warner
•pirei ]'" preciso apresentai-a.

Chama-se Josopltlna rIutcl]'os°?'
Quanto ao seu valor, ó bastante
¦:/ crodencial de vir -loiro figurar
no ¦ lado do- Dlclc, Powell, o cantor
favorito. Quanto & sua ,carrelra.
comecemos por mencionar que o
settprimoro trabalho no ..Cinema
«Ua o teve, ainda criança, em
"Tho Little Prlhcess.", com Mary
Piokford. Depois desse -dese-mpo*
nho retornou á escola em Seattie,
ráà' cidade natal,, ahi estudando
musica e dansa. Com tal proíiei*
encia cedo se revelou para O thea-
tro, que bastante jovem ainda fez
sua estréa como profissional üo
palco, o aue oceorreu em W.snín-
r-tòn. Do Washington passou-se
pura outros grandes centros até ao
maior, Nova York, e portanto —
.Broadway. Em pouco tempo sua
'fama so estendeu.¦• O cinema attrahlu-a de novo, *
lá,: em Burbanlt, a cidade cinema-
totjraphlca da Warner First Na-
tional. principiou com ' Hapiness
Ahead" o terceiro período da sua
brilhantíssima carreira.
. 1)111,' "Felicidaie pela frente" o

«lla filha do millionarios, mas na-
da feliz na sua vida ociosa. M 6
numa- noite do Anno Bom, delxan-
do os salões .aristocráticos «le sua
casai, e indo procurar num clube
nocluiTio uma distração mala
aprazível, que dc1 facto encontra o
quo o seu coração ansiava, ue*
cultou a sua verdadeira idontida-
do e sob o disfarce do uma moci-
nha sem empreso pode verificar
«uanto mais sincero mals cheio Uo
verdadeira vida era o meio que
atC ali lho haviam feito ignorar.

: WW«^VV *»-\/s/\/>*-V>/N**Ni*>^\**V^^

Encerra-se hoje o concurso que iniciamos no dia 18 dc lcveic.ro,
nue consistia em fazer exclusivamente com machina dc est evert
"ílemmgton» um desenho da arilsta Binnie Barnes, protagonista do
füttic,df Universal Pteturca. "Felicidade perdida», em e-clnbiçao no
CÍnCCo3n1fo°rme 

lemos publicado diariamente, aos vefloedoMB ^efee
concurso ollercoemos 15 prêmios no valor tle IwOÇOUU. 

Até hoic, ás 20 horas, receberemos em 'mossa rctlacçao os últimos
desenhos. Segunda-feira serão entregues á commiss&p julgadora to-
dos os desenhos cm nosso pofleir e, logo que nos Bcja c«»C|U0' o tc-
sultado do .julgamento, publica remos por estas coiumnas «9 nomes
dos vencedores, para entrega dos prêmios

"Vittoria e il suo ussaro" na primeira
A companhia Pancaui-Truechi reappareccu hontem' no Boa

Vista, após o interremio do triátia carnavalesco. B a peça que .subiu
á scena chama-se "Vittoria e il suo ussaro", a qual tomou ceie
bre seu autor, o compositor húngaro Paul Abralmm.

De facto, as musicas desse espectaculo distlngucm-se clc todas
as outras, que já ouvi, do sua autoria, cn re as quaes Cinco mi-
mitos de amor" c "Flor de Haway'!; nc- cinema, encantadas pu
Martha ERfierth, sendo que esta ultima opereta foi também levada

pela companhia actuaimente-no Boa Vista. "Vitoria e 1 suo xis-
saro" agrâdou-mèvAgi-auóú-mé pelos commentarlos.que Abialmm í«u
das coisas admiráveis da Hungria e Russia, aquelles centros popu-
lares que afio verdadeiras primaveras dc amor c alegria sa, estu
penda. Agradou-me pela suave estylização do folklore desses ools
novos riquíssimos dc tradição musical, tornando-se este seu trabalho
um delicioso divertimento tanto para as "elites" como parao.gi.m-
00 'a 

época é do grande publico. As massas tomaram conta cio thea-
tro. estimuladas pelo cinema. Hojo em dia, so os empresários rt
trogrados promovem temporadas para um publico limitado e mtoxf
cado de cultura, o que eqüivale a perder dinheiro. Attlngimos um
cycio em que o povo pede novamente cjrco c pao...Mas, antes, no
inicio* mesmo do theatro, jâ eram as massas que assistiam aos es-
pectaculos, nos picadeiros ou onde quer que íosse._ E. as vezes, 11c s
vam tão longe do palco, ou logar da representação, que os artistas,
cara serem vistos e ouvidos, por todos, usavam, afim dc crescerem,
"pernas de pau"; c, afim de augmentarem a voz,, mascaras ea-
060 ifl CS a •'""Vittoria 

e il suo ussaro" leva a vantagem de agraaar aos dois
oaladares, o que é imprescindível num paiz, qual o nosso, em que
infelizmente as massas incla não estão acordadas como deviam es-
tar As paginas dc Paul Abraham são, na sua forma, em sua ins-
trumentacão aristocrática, para o primeiro paladar; enquanto sua
melodia, aue é o coração da musica por assim dizer, e para o se-
nundo paladar — o paladar do proletariado ou pequena burguesia,
uue "gosta uoraue gosta" e porque lhe fala aos sentidos. E a favor
delle. isto é. á altura da cultura simples das massas, coll&bora a
própria companhia Pancanl-Trucchi, composta na maioria de aiyis-
tas espontâneos, tanto que se nota perfeitamente o divorcio entre
o elenco, próprio para ar, peças populares, e a opereta de Paul
Abraham, oue pede vozes mals apuradas c comediantes mais com-
Dietas... . ¦ ¦ _' -

Esse divorcio, quiçá, é um dos motivos, uma das razoes poi
que o espectaculo agrada. A inadaptabilidade dos artistas a ca-
raeceristlca da peça, com suas danças e suas canções húngaras c
russas, íolkloricas. dá-lhe uma feição engraçada, cômica, caricatural,
oue atiasi desaponta nuns, c noutros fica ate interessante, como no
caso de Oreste Trucchi c Deaó Mercedes, a dupla magnífica, os
emaes aliás, são o.s únicos a' nos dar uma idea mais ou menos fiel
da realidade dessas canções e dessas dansas, com a imprescindível
attitude do corpo e a imprescindível inflexão de vo'z.

Os paneis principaes de galã e protagonista estiveram a cargo
do Enzo Esnosito c Lúcia Montalvo, ambos muito convencionaes e
frios, temperamentos impróprios dc dois húngaros — c dois hunga-
ros aue se amam apaixonadamente. Lúcia Montalvo tem-se deixado
ultimamente impressionar por demais por sua própria belleza e com
a "imnresf-ão" aue da mesma possa ler o publico, assuminao dest -
arte ares de uma estatua, imperturbável na sua hieraticidade e_ im-
uonencia. e esauecendo-se de que cada scena exige uma emoçao._..
Ademais, nua voz agradável, porém -limitada, perde-se na execução
da orchestra. talvez um pouco forte, mas relativamente brilhante,
sob a batuta do maestro Armando Bcllardi.

O sr Cesare Fronzi, director artístico e primeiro, actor da so-
ciedade italiana ''Dopolavoro", estreou fazendo um papel que já, lhe
coube, numa temporada que ha annos realizou na Argentina. O papel
de John Cunlisht. diplomata norte-americano, fica-lhe ás mil mara-
vllhas. dado a discrecão das suas maneiras,' a sobriedade do seu
iogo de scena. sua elegância e delicadeza de gestos. Dado, emfim,
sc- elle um "aentleman" do palco. Sem embargo, o que lhe sobra
como comediante falta-lhe como cantor; dahi terem passado d*i3-
apercebidas na sua garganta as melodias famosas e destinadas a
mais franca popularidade: "Pardon. Madame" e "Good-mght".

"Vittoria e il suo ussaro" passa-se durante a voragem da grande
guerra Um official húngaro é feito prisioneiro dos russos. Sua noi-
va, oue lhe havia jurado fidelidade "per tutta la vita", julgando-o
morto, casa-se com outro. Elle, porém, consegue fugir e, depois de
muita relutância, da parte delia, que também jurara fidelidade ao
marido, unem-se, no final do terceiro acto, o qual representa a
festa da vinàima, entre os camponeses da Hungria.

Os bailarinos Pola Se.sto e Yuco realizam dois números bem
curiosos e communicativos: duas "tarantellus", uma húngara, ou
dansa das czardas, c outra russa. Pola. que já, foi muito inals ágil

e dtspnvoíta, tem-se descuidado estes últimos tempos, bem como
tem-se prejudicado na qualidade de simples corisca, a que a lueta
pela vida a obriga. Porisso, seus dois números ¦ poderiam ter sido
mais bem dunsados o poderiam ter sido dansadps com mais alcgrna,
ardencia e até com mais "patriotismo"... — M. F.

 Koie ás 20 c ás 22 horas, e amanha, as 16 horas, em ves-
peral, e á noite, ás 20 e ás 22 horas, "Vittoria c il suo ussaro".

ENTREGA DOS PRÊMIOS AOS VENCEDORES
;s ,11

Realiza-se hoje, no
SanfAnna, o recital

. de Maíalda Vitel
As 21 horas de hoje, no tt.eatri

8an.tAn.ia, realiza-se o recital do
cari«5í;a italianas, organizado peia
artista sra, Mafalda Vltelli. Alem
de. uun "iduetto" cantado pela sra.
Vitelli e o actor cômico Salvador
Slddlavô, o programma desso recl*
lal de.musicas italianas compreen-
dera ós seguintes números:

lia parto — "Campano", de A. B.
Elxio; "Santa Lúcia luntana", de B.
A. Miarto; "Confesion", tango ar-
gentlno; "Piscatoro o' Jfiis.lllíco", dc
Murolo c Tagliaferri.

2,a pai te — 'Lacrim:", ie Pan-
xalli o Braccahi; "Torna a Surrien-
to", de E. de Curtis; "Donde estás,
corazon?", tango argentino; "O
yarcalolo", de A. Mario.

. 3.ã parte — "Foi tudo um sonho",
do Sü van c Castellone-to; "A Ma-
rcchlàre", do Dl Giacomo e Tosti;"Due paravlse", de Muroio e Ta-
«llatorrl; e "Parlame d'amjnore,
WarIU'", dc Valente .

Emilia Piave e Antônio
Carrion, dois cantores,
na Lyrica qne vem para

o-Sanf
Quando da leniporada lyrica dí.

ttirfemò levada a effeito no theatro
Jofio Caetano, do Rio, dentro 03
nomes de cantores que mais so re-
èom-mendam á, critica c ao .publlc-».
«stlwram a soprano Emilte Piavje

SALA VERMELHA — A'» 15 c
10,110 horas — "Felicidade per-
diila"; 1 jornal. — Platéa. 4?000;
112 entr. o balcão 2$0OO'. Matlnóoi
polt. 2S00O; 112 entr. 1Ç000.-

HOSARIO — Daa 14 ha, —
"Na voragem da vida". 1 edu-
cativo c 1 jornal. Preços: poltr.
38500; lia ontr.. 25000. A' noi-
to: poltr., <?; 1|2 entr., 2?00O.

SALA AZUL — A'8 10,30 hf.
_. "Acabou-se a folia", "Amor
c lagrimas". 1 jornal. Preços:
poli. 21800; Ma entr. 18500.

S. BENTO — Das 14 hs.^—
"Hvena da 5i« avenida", Da-
ma niysteilosa", 1 jornal. Poi..

s;)U0; 1|2 entr. 1$500. Noite;
polt, !l$000; 1|2 entr. l?r>0(i..

ALHAMBHA — Daa 14 hs. —
AU0. AMO, Brasil", "Suprema

Conquista"; 1 jornal. Poltr.,
28300; 1|2 cnlr. JS500. A' noite:
polt. 3fOÒPi 1|2 entr. IfBOO.
mil. 1SO00.h 

RAZ POWTHEAMA - A'? 10
horns _ '"f/arevitch';; "Unia
mullier de Paris"; 1 jornal. —
poltr., 2S000; 1|2 entr., 15*00,
gal, l?000; scuhorllas 1*200.

OLYMPIA — A*s 10 horas —
"Aniar-tc-el sempre"; "Esllfiina
lIlieiMiidor"; 1 jornal. — Poltr.
2*0001 1|2 cnlr. 1$200; fiai. 1Ç000;

(-, LORIA — A's 19
"Tzarovitch", "Idylllo
rompido". 1 jornal. —
1X800; 1|2 cnlr. 1?000.' 

COLOMBO — A's 13 horas —
"A fllliii do f>iin excia."; "Kara-
inasotf". 1 educativo e 1 Jor-
nal. Pòlti'., 1?000; 1|2 ontr., IS?
ireral 8700.

ÍÍAIPAÜDA — A's 19 hs. -•¦
"Em ma companhia''. "Pilha de
sua cxcln"; "UlKoletto"; 1 jor-
nal. — Polt. 1?500; 112 entr. 1?.

CENTRAL — A'? 19 horas —
"Ilvena da 5.* avenida'', "Aoba-
do Constantino". 1 jornal. Poltr,
1S5Ò0; -112 enlr. c gal. 15000.

PARATODOS — Matinée Ae
1-1,30 hs. — Soiróe ás 19.10 hs.
— "A110. A110, Brasil", "Espt.to
do Venem", 1 jornal. Poltr.,
25300; 112 ontr., 1?200. A' noi-
te poltr., 3*000; 1|2 entr., .1850(1.

SANTA CliClLIA — A's 19,10 hs.'
_ "Os cnvelrinhas"; "Em má
companhia"; 1 Jornal. — Polt.
2*000; 112 entr. e balcão 2*000.

ROÍAL — A*s 19.10 hs. —
"EsplAo de Veneza", "Sonho
côr de rosa", 1 jornal e 1 edu-
cativo. Poltr.. 2*300; 1|2 entr..
1S200.

CAPITÓLIO — A's 10,15 hs. —
"Os cavelrlnhas". "A filha de

hs.
Inter-
Poltr.,

sun excia."; 1 jornal. — Poli..•J!j,808; 1|2 cnlr. e bolcfío 1S200j
S. CAETANO — A'3 19 hs. --

"•Amor que regenera", "Abirj.
do Constantino". 1 jornal. Poltr.
1*500; 1|2 entr. .-Ç700.

AMEMCA. — A's 111,30 horas —"Acima das nuvens"; "Conselho
de ninor"; 1 jornal. — Poltr,
1*200) 1|2 cnlr. 8700.

• PAULISTA — A's 19,30 lioras
— "Duviiln .pio tortura"; "O no-
um é tudo"; 1 desenho.

ASTUHIAS — A's 10,lã horas —
"Ahi vem a marinha"; "«Musica,
maestro"; 1 desenho,

AVENIDA — A's 14 0 10,30 hs,
"Ahi vem a marinha", 1 de-

senho, 1 comedia, "Vozes do
Coraçiío".

OAMBUCX — A's 19,30 horas
~ "Amor que cnkttna"; "Compii-
nheira de Tarzan"; "C.tivullielin
verinellio".

BROADWAY — Á's 14.15. 18,
19,45, 21,30 hs. — 1 cilucnt.vo
nacional, 1 desenho, "A volta do
Bulldog" Drumond".

PEDHO II — A's il c 10,20 hs.
"Homem osphlnge'', "Lei du

revolver"; Complementos. Polt.'-
2*300; 1 jü entr. c balcão, 1*500;
matinée: poltr., 1Ç500.

STAI HELENA -A's 14,30 e
19 hs. — "Homem csphlngo","Charlio Cban em .Londres":
Complementos. Poltr., 2*S0Q, 1|2
entr., e balcão, 1*300. Matinée,
polir, 1*500; senhorlliis 1*000,

PAULISTANO — A's 10,20
_ "Piadra maldita**; "Noites
Broódwoy"; complementos.
Poli. 2*000;-1|2 cnlr. 1*000; ge-
ral 1*000;

ORIUN — A'a 19,30 hs. —
"Escinidalo dn Broadway"'; "Ko-
lias Pox .1030". — Poli. lç-,00;
1|2 cnlr. 1*000.

11IALTO — A's 1!) hunis — "A
celebro Miss Lani?"; ''Mulheres
perigosas". — Poli. 1*500; 112
c.iir.c «eral $700.

MARCONI — A's 19 horas —
'.'Madame: Du Barry"; "Hei dos
cuvallos selvagens". ¦ No palco:
Acto variado. — Polt. 18500; 1J2• entr. c gcarl 1*000; tciíhorllas
15200. ¦ •

S. PAULO — A's 19,15 horas —
"Symphonli. inacnbndn";-"llon-
cando o cavalheiro"; 1 natural.

Polt. 1*500; 1|2 entr. o ;'ernl
1*000, \K ,

REPUBLICA — A's 19,10 horas
"Suprema conquista"; "Cineo

minutos de amo.-"; 1 jornal. —
Polt. I?õ00; 1|2 entr. e giiral 5700.

Livros para
Complementar,
Commercial, Secundário

A Cia. Melhoramentos d"
S. Paulo, rcmettcrú cru-
tuitainente, a pedido, aos
srs. professores exein-
plarcs de amostra de
quaesquer das suns edt-
t-ões escolares.

poíttlfiWe/.: de Said Ali

hs.
da

\

GRAMMATICA ELEMENTAR )
GRAMMATICA SECUNDARIA (

Sí^S» >9% Ã&HA
c^imaiTcaTortugueza - de p. s. :;'¦¦
Sa5; LOGIC3A PELO DIAGítAMMA - dc

foNSÜ^ÒlfSüLAU DA LINGUA PORTUGUE-
ZA — de Renato Fleury.

DIVISÃO DOS VOCÁBULOS - dc J. L. .d*

i ícoeISraticas de pontuação E ACCEN-
T^lp^Sof SJVWPIA FIGURA CRASE - f»

OS wM$m^ commentada por Othoniel

CADERNO DE CONJUGAÇÃO 
j 

X 
^ ^ 

V^

^ZofãífwX?â?^. ií Ai-malalo Barrei..
PAGINAS SELECTAS - clc Henrique-Coelho, ;
POETAS E PROSADORES LATINOS - »&'*»

DA ANTIGÜIDADE. (Selecta) - de Leopoldo

TBKCHOS 
"ESCOLHIDOS (Selecta, especialmente

organizada para o cursa commercial) -. novida-
-ae — de BrenO.Viana.

LÉXICO GRAMMATICAL (A. grammalica. na lõr-
ma de vocabulário) .'".'¦- V,1,1 ( dc Firmino Cost<

VOCABULÁRIO ANALÓGICO )

Francez;

A Antarctica ao Centro dos
Chronistas Carnavalescos

A Companhia Antarctica, Sonega-
velmente uma daa gvandes anima-
doras do magnífico carnaval pau-
listano, num gosto de requintada
fldalgula, ¦ vae offerecer, hoje, í.

13.30 horas, no Liuna Parque An-
taretica, aos rapazes do Centro
Paulista de Chronlstas Gaumaya-
lescòs, um almoço.

A festa terá caracter intimo, nella
Intervindo unicamente os clironis-
tas e representantes da grande Com-
panhia.

Indica
Advogados

JUSTO
TK BJS
Janeiro:
3-3830 -
vembro,

DE MORAES 33 PílüDEN-
MORAES NETO — Rio de
R. do Rosário, 112, phone

• São Paulo: R. 15 de No-
24; phone 2-031.

DR. FÁBIO C. DE CAMARGO ABA-
NRA — Rua Direita, 2 - >2.o andar,
sala 5; tolepliono 2-1629 — S. Paulo.

DRS. HAMILTON PRADO — J.
II. MKIRiaLUS TKLVEIRA — JOR-
lili TRAURKIN. — Rua Direita, 2 —
2." andar. .

¦¦- _^— nu

DR. BfiNNATON PRADO — Rua
Direita 2 . 2.o andar — Telephciio
2-022-1 — S. Paulo.

UR, ROMAO GOMKS — Praga ria
Sé, 31 — l.« andac *- a. 111|113 —
Telephone 2-3235.

DR. ALMEIRINDO M. CONCAL-
VES — Rua Fehppaí d'Oliveira, 1 r-.
4.». andar i~-Telephone 2*5098.'

DR. FERRAZ ALVIM — Rua Dl-
reita, 7 — s|66-56 — Telephones,
2-aaj04 c 2-3501». .

RR. WALDEMAR
Rua S. Bento, 64 —
lephone 2-5402.

FERREIRA —
3." andar — Tc-

,IOa\0 NEVES JUNIOR
Direita. 2 — 2.o andar.

Rua

it

Hoje, ás 20 horas, em nossa redacção, será feita a entrega dos
prêmios aos vencedores do desfile de domingo c segunda-feira de
carnaval, patrocinado pela Commissao Official do Carnaval Paulista
de 1935

03 representantes dos Grupos, Blocos, Cordões e Ranchos, vence-
dores dos l.o, 2.o e 3,o lugares, assim como os halisas e moças ven-
cedoras, deverão, pois, comparecer á hora marcada. Os representai.-
tes do Cordão S. Geraldo e do Cordão Vae-Vae, aos quaes ítoram
ceiicedidas duas taças extras, poderão proaural-as na mesma dc-
casião.

Os agradecimentos do "Cordão

dos Innocentes"
Ao "Oorrclo do São Paulo" . foi

enviado, pelo "Cordão dos Innocen-
tes", o seguinte offlcio.

Em nomo de todos os meuS com-
pariheirps o cm mem próprio, venho
agradecer ao -brilhante chronlsU
carnavalesco c & alta administração
do "Correio de São Paulo", os ru-
levantes favores ¦ quo prestaram á
Sociedade Carnavalesca Cordão dos
Innocentes, antes .e durante o fo.--
midavel Carnaval Paulista de 193j.

Os favores dispensados aos Inno-
íenteí) ntto podem ficar no olvlcto
o muito menos na intimidado os
nosso.i agradecimentos.

Ao Correio'dc São Paulo "e ao sr.
Ricardo Homero os Innocentes de-
vem o seu grande exlto..

Nossa Immorred.oura gratidão. —
V. G-ruami Dias Brandão,' l.o socre-
tario."

Baüe dos "Tenentes do Diabo"
BAILE DOS "TENENTES DO

DIABO"
. •Commomorando o triumplio alcan-
çado no Carnaval de 18.35, o Clube
Carna vai esco "Ten entes do Diabo"
dará, amanhã, na caverna, A pra-
ça Ramos de Aaevedo, um grande
baile, o baile da .victoria.

Homenageando a imprensa, aa
eommlssSeg organizadoras do Car-
naval e julgadora dos prestltos, o"Teneafes" vae oíferecar-lhes uma
taça de ohamipagne..

Clube dos Fenianos Carna-
valescos

E' finalmente, hoje, das 23 horas
etn diante, qu» se realizará na vos-
ta platéa do ^teatro Cusino An tar-
ctlca, um dos melhores bailes,
promovido pelo syniputhico Clube
Fcnianoa Oarna-valescos. Abril han-
tara a fesla o popukir e bem hat*
monioso Ja/.z Giiaycur's. O |"dieta-
dor" João Tui-co" "Dr. em Carna-
vai"' previne a todos que esta fes».a
6 a convite; sendo vedada a en-
trada a todas as pessoas que- ellA
julgar conveniente. Durante o bai-
le João Turco fará um histórico dc
Carnaval que passou, expondo o seu
ponto do vista.

e o tenor Antônio Carrion. No -e-
pertorfb então apresentado naquo.-
Io-theatro carioca, esses dois artla
tas tiveram s?inpre actuação domi-
nanfe, quer como cantores, quer ço-,
mo Interpretes dramáticos. Pois são
Emilia Plave e Antônio Carrion oa
dois nomes quo também mais a»
recommendam para a próxima tom-
porada lyrica do SanfAnna.

Assim, de certo mo'do já so en-
contra assegurado o êxito que essSB
espectaculos lyiicos obterão.

Essa 
'temporada lyrica populn*

Inldar-se-á a, 15 do corrente, com
a opera de Verdi, "Bailo ln masche-
ra". Os bilhetes já foram postos á
venda.

DR. LUIZ BARBOSA DA GAJIA
CKRIIUEIRA, DR. JOÃO UA GAMA
CERQUEIRA — DR. ATALIBA TE-
RUIRA VIANNA— Escriptorio: Trav.
do Quartel, u. 1, 1.» andar (Eí<q.
da Praça da Sé) - Teleph. 2-1063.
— Caixa 270.

DB. OOTAVIO il. GUIMARÃES —
Rua Wenc. Braz, 23 — 3." andar s|l
— Telephone 2-212S.

DR. AURELIANO LEITE — Praça
da S6, 43 — 3." .andar — 328!|30 ~
Telephone 2-1169.

DR. CELSO LEME
Vista, 25 — 7." andar
lephone 2-503Ü.

Rua Boa
718 — Tc-

DR. MORAES BARROS — Rua
Alvares Penteado, 25 — 2.» andar —
Telephone 2-5197.

DR. AZOR MONTENEGRO — Rua
de S. Bento, 39 — Telephone, 21266.

DR. ANTONIO MENDONÇA — R.
Bòa Vista, 3 — 5.» ,andar, 13. — Te-
lephone 2-5635.

DR. HENRIQUE BAVMA — Rua
Bôa Vista, 25 — 7.c anular — 0'13|615
— Telephone, 2-4824.

DR. ALOYR PORCHAT — Rua de
S. Bento, 17 — 3,o andar — Tele-
phonê 7-1643.

DR. J. I. BENEVIDES DE RR-
7.ENDE — Praça da Só, 43 — 4.° an-
dar - H9|4& — Teleph. 2-798ÍI.

UR. RUV NOGUEIRA MARTINS -*-
Rua Felippe d'OIlvelra, 1 — 4.° an-«
dar — Telephone 2-509S.

DR. BOAVENTURA NOGUEIRA DA
SILVA — Josó Bonifácio, 110 — 3."
andar — 10)11 — phone 2-0055.

DR. J. M. PINHEIRO JUNIOR -
Largo da Misericórdia, 6 — 1." an-
dar _ Tele-Jhono 2-3233. '
'i, -

DR. LEONARDO PINTO — Paulo
Egydio? 15 — 3.°o andar — 309|Jl —
Phone 2-3848. . .

DR. JOSE' FERREIRA DA RO-
CHA FILHO — Jonió Bonifácio, 110
3.» andar — 10|11 — Phono 2-0055.

DR. NICOLAU TUMA — Praça da
Sé, 34 — 5.» andar — 517 — Phone
2-1231.

DR. CARDOZO DE MELLO NETO
—Rua Quintino Bocayuva, 54 —- 5.°
andar — 504 — Telephone 2-3580.

DR. ROBERTO VICTOR CORDEL
RO — Rua Felippe de Oliveira, 4 —
2,° andar — Teleplicne 2-2709.

DR. DANTE DELMANTO — Rua
Senador Paulo Égydlo, 15 — s|1006

Telephone 2-4433.

DR. JUVENAL BO.NILHA DE TO-
LEDO — Rua Alvares Penteado, 25

2." andar — Telephone 5497.

DR. MARCOS MWLEGA — Rua de
S. Bento, 39 -- 9110 — Telephone
2-1266.

DR. JOÃO ARRUDA — P. da Sé, 3
— 2." andar — Telephone 2-4411.

DR. MANOEL VICTOR DE AZE-
VEDO — Rua da' Quitanda," 4 — 4.»
andar — 9 — Telephone 2-6587.

DR. PLÍNIO BARRETO — R. Bôa
Vista, 3 — 5.» andar — 13 — Tele-
phone 2t5635.

DR. JORGE AMERICANO — Sen.
Feijó, 1 — 1." andar — '5 Ph. 2-6321.
' 

DR.~ ANDRELINO DE ASSIS —
Sen. .Feijó, 4 — 1.° andar — Phono
2-3101.

DR. JOSE' MARIA D'AVILA —
W. Braz, 22 — 1.° andar — 11 —
Phone 2-7976.

DR. JOSE' CORRÊA BORGES -
Cincinato Braga,. .16 -- Phono 7-6386.

DR. GUDULO BORNACINA - R.
Carmo, 25 - l.p andar 112 -_¦ Phone
2-8894. 

DR. ALARICO F. CAIUBV - DR.
UBALDO F. CAIUBY. - W. Braz 22
— l.o andar — 719 — Phone 2-6302.

DR. PLÍNIO CORRÊA DE OLI-
VEIRA — Libere- Badaró, 10 — 2.»
andar - 211 — Phone 2-2528.

DR. ULYSSES COUTINHO - Pa-
triarcha, 6-— 4.° andar — 45 — Te-
lephone 2-210S.

DR. J. GAV1ÍAO MONTEIRO - W.
Braa, 22 — 3." andar 15114 — Phone
2-4725.

DR. THOMAZ IjESSA — Rua SBo
Bento. 64 — 3.° andar — Telepho-
ne 2-5462.

DR. ABREU SODRE' — Rua A1-
vares Penteado, 25 r- i." andar *~
Telephone 2-5497..

DR. AURO MARTINS — Sen.
Paulo Egydlo, 61 — 5.° andar —
Phone 2-1103.

DR. EURICO MARTINS — Praça
Patrlaroha, 8 — 7.» andar — Phone
2-1112.

DR. EDUARDO MEDEIROS — Sen.
Pauic Egydlo, 61 — 2.<> andar —
Phone- 2-3594,

de Eugênio Pinto
da Fonseca

)
)
)
V
)
)
( dn Julieri l^auVej
)
)

Inglez t

Liilim:

Mathcmalic»»:

HISTORIETTES )
QUELQUES HISTOIRES )
LES PREMIERS PAS
1.0 ANNO DE CONVERSAÇÃO

FRANCEZA
?..o ANNO DE CONVERSAÇÃO

FRANCEZA
3.0 ANNO DF, CONVERSAÇÃO

FRANCEZA
— (O Commerciante)

FLEURS CHOISIES DE LA
LITTERATURE FRANÇAISE )

GRAMMATICA FRANCEZA )
ELEMENTAR , )

SHORT STORIES- — de Fr. Proença Pereira..
lo LIVRO DE INGLEZ *- de O. Nobilmg.

CAN YOU SPBAK ENGLISH? )
GRAMMATICA INGLEZA (
COMMERCIAL ENGLISH ( de Julio Albino
METHODO INGLEZ ( . Ferreira
GRAMMATICA LATINA — de 3. L. P.etfM ..
PAGINAS LATINAS (Pequena historia da literatura

romana pelos textos) - de Fernando oe Aze-
vedo e Francisco Azzi.

"^a"™™*™4'- '< 
* AlSac,r «¦

LIÇÕES' DE;MATHEMATICA ( Maeder ¦

MATHEMATICA, 5.a serie - de Carlos Décourt *¦

SUE COMMERCIAL - de Julio H.
Reimâo.'

GEOMETRIA THEORICO
F. de Paula..

ELEMENTOS DE GEOMETRIA
ELEMENTOS DE TRIGOJÍO-

JVIETRIA

PRATICA ~ de Oarlos

de Perez y Marln
e Carlos F..

de Paula

Sciencias rhysicas:
e. NaUiraes: INICIAÇÃO CHIMICA (para

3 ci série
CHIMICA. (4.a série)
CHIMICA. (5>a série)
TRABALHOS PRÁTICOS DE

CHIMICA (para uso em la-
boratorio)

)
.)
(de Álvaro Soarea

C Brandão
(
)
)

TRATADO DE PHYSICA - de Raul Romano

de Paulo-
Décourt,

HISTORIA'NATURAL (Noções de,)' ( para
3.a série)

HISTORIA NATURAL — Gravuras
aa obr?. acima, para uso em
apparelhos projectores (envellope
com 297 gravuras)

BOTÂNICA GERAL, para 4.a t 5,a
sério

OS VEGETAES, SUA VIDA E SUA
UTILIDADE

MANUAL DE BOTÂNICA GERAL
E APPLICADA

Geographb
c Historia:

ri.ilo!,ophi,'i
Piyclibícíinj

)
(
(
)
)
) 

•••; ¦'

)
( de E.de
(Souza Brito
) ,

ZOoliOGÍÃ BBASÍLICA - dc Alipio de Miranda

MECÂNICA ELEMENTAR (Lições de,) de Marcos
Lindenberg.

MINERALOGIA — de Álvaro da-Sllvelra.

ELEMENTOS DE COSMOGRAPHIA E GEOGRÀ-
PHIA GERAL — de-Ezequiel de Moraes Leme. -•

GEOGRAPHIA ELEMENTAR — de C. M. Delgado
de Carvalho.

HISTORIA DO BRASIL, para CU1SO
elementar

HISTORIA DO BRASIL, para curso
secundário (superior)

HISTORIA UNIVERSAL
HISTORIA DA CIVILISAÇÁO
HISTORIA DA CIVILISAÇÁO,

(l.a série)
HISTORIA DA CIVILISAÇÁO»

(2.a série) - 
HISTORIA DA CIVILISAÇÁO PARA CURSO COM-

MERCIAL — de Climerio Galvão César. ¦

MANUAL DE PHILOSOPHIA ( D. Ludgcre
HISTORIADA PHILOSOPHIA (Jaspers Oâ.B.
NOÇÕES DE PSYCHOLOGIA APPLICADAS A'

EDUCAÇÃO — ae lago Pimentel.
BIBLIOTIIECA DE EDUCAÇÃO — organizada peV

Dr. Lourenço Filho. Collecção còm 23'.volume»
já publicados, em que são ventiladas as princi-
pães questões pedagógicas hodiemas e tínalysa-
dos os differentes systemas educativos da actuá-
lidade. ¦

)
)
( de Rocha
(• Pombo-
(

de Oliveira Lima.
. '

de Arrobas
)

e VíSal

Educação Mofai
Civica:

Direito
Commercial:

Comanei-ciu:

COMPÊNDIO DE CIVILIDADE - EDUCAÇÃO -|
de Pe. Antonio Menezes, S. J. -

NOÇÕES PRATICAS DE DIREITO COMMERCIAjv
— de Plácido e Silva. . , .
NOÇÕES DE COMMERCIO E ESCRIPTURAÇÂO

MERCANTIL -.de Horaclo Berlinck.
CADERNOS PARA ESCRIPTURAÇÂO MERCAN-

TIL — de rloracio Berlinck. • -, ,

TODAS AS OBRAS SE ACHAM RIGOROSAMENTE.DE ACCORDO
COM OS RESPECTIVOS PROGRAMMAS OFFICIAES DE ENSINO

— PEÇAM CATALOGO. GRÁTIS —

EDITORAí'¦—• Cia. Melhoramentos de Sao Paulo
SAO PAULO: — Rua Libero Badaró n. 30-30-D

- RIO DE JANEIRO: — Rua Gonçalves Dias n. 9.

it caBaile da Victoria do
Nossa vida é um mysterio"
O. JBloco "Nossa ,'vlda é ura mysté*

/lo" pelébra hoje, com' um pompòao

baile, em sita sede, &,' rua Mar-
çlal, 51, a vlotoria no desfile 'do
"Correio «de Sâo Paulo"'' onde obtl-
verara^a-l.a coliocac&o na -categoria
iflè BlaÀeJM.



LIO HABIS VOL
ABUSANDO DESCARADAMENTE DAS NOSSAS LEIS, 0
SYRIO QUE SE CELEBRIZOU NA VENDA DE TÓXICOS,

VOLTOU CYNICAMENTE AO NOSSO PAIZ
O famigerado Emílio Habls,

conhecido vendedor de cocaína,
desembarcou, hontem, em Santos,
procedente da Europa, onde se
encontrava, ha mezes, em viagem
de... recreio.

O perigoso delinqüente foi en-
contrado ainda a bordo pelo de-
legado regional santista. que o
prendeu e o conduziu para a Cen-
trai.

Contra Emílio Habis havia um
mandado de prisão do Juízo Fe-
deral. Inexplicavelmente, porém,

Atropelado no viadueto
Santa Ephigenia

No Viadueto Santa Ephigenia, ás
12 horas de hontem, o escolar M'*-
jrue-1 Corrêa Lima, de 10 annos,
filho de Francisco Corrêa Linna,
morador á avenida Wautier, 90.
foi apanhado pelo auto-omnlbus
11.176, que tinha como motorista
Mario Poltro.nieri.

Em ,onsequoncia da grande¦velocidade oue desenvolvia o an-
to. a pequena vietima soffieu
prraves ferimentos na cabeça.
Após os soccorros recebidos na
Central foi íecolhida. á Santa Ca-
ia. O autor do desastre foi detl-
<lo, ficando sem os documentos de
habilitação.

o pernicioso indivíduo foi posto | de Costumes, foi scientificada a
em liberdade, pouco tempo depois vinda de Emilio Habis assim co-
de sua prisão. rao o facto de se encontrar em

Ao dr. Costa Netto, delegado liberdade.
Essa criteriosa autoridade to-

mou as providencias necessárias
para a captura do vendedor do
sonho da illusão e da morte.

Ordenou, para isso, severa vi-
gilancia na S. P. R. e estrada
de rodagem.

Tenclonando, com certeza, dirl-
gir-se para esta Capital, é espe-
rada, em vista das providencias
tomadas, a prisão de Emilio Ha-
bis pela policia paulista, que por
certo o entregará á justiça fede-
rai, afim de que prosiga o inque-
rito instaurado contra o mesmo.
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o ¦-¦ ¦crime
NUM REQUINTE DE PERVERSIDADE, A BESTA-HUMANA RAPTOU UMA MENOR DE 6 ANNOS

TAQUARITINGAj 7 - (Do conres-
pendente do "Correio de Sáo Paulo")
— Na manná de IA de fevereiro ul-
timo, a policia, foi scientificada d«
que durante a noite, do dia anterior
fora consummado nca altos da cidade,
um nefando crime, que clamava pela
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Recebeu uma navalhada
no pescoço

Ha vários mezes, Rosaria Panil-
lo, moradora e estabelecida com
salão para ondulação de cabellos
á rua Theodoro Sampaio, 139,
contratou como empregado Vale-EMILIO HABIS

*******r^x****A*è********************^^Não houve furtos
O SERVIÇO DA DELEGACIA DE FURTOS DURANTE 0 CARNAVAL — PO-
LICIA QUE ENTREVISTA JORNALISTA - PRISÃO DE UM FORAGIDO DA

CADEIA PUBLICA — 0 LADRÃO COMMODISTA
Malzone amigo, dois minutos de

proya, faz favor.
Você não q.ueir voltar amanha?

Antes do expediento nós podomoa-conversar á vontade.

cendo na rua das Palmeiras. Quan-
do viu que fora reconhecido, dlíse
que eestava "trabalhando" de no-
vo, com um companheiro de notne

Não c muita coisa o que nós Clarindo dos Santos. Fui então bus*

Clarindo dos Santos, que não queria ser incommodado e Cicero
Camara Santos, dois ladrões que se encontram ás voltas

com o Malzone

queremos saber. O grosso, o qu" ¦ ca
Interessa bastante o jornalista, já le,
•pànüe-l ahi pèl-ós corredores. Agora,
quero saber sóo que conseguiu fa-
ser a Deelgacia de Furtos, duran-
te o Carnaval, Quero quc fique bem
frizado. _ a Delegacia de Furtos...

O JORNALISTA ENTREVIS-
TADO

Parece que você está sabido
demais. O que ó esse negocio de
frisar: — Delegacia de Furtos?

Sêo Malzone, eu quero noblolas
« você me entrevista, hein? Pois
lá vae. Sabemos que, durante oa
tres dias de festejos carnavalesco*»
os insipedores desta delegacia fl-
òarim á disposição da Delegacia de
Costumes e, se não fosse a boa
vontade do sub-cheíe, do porteiro o
do cliaüffeur da Delegacia d.o Fur-
tos, que se tresdobraram no servi-
uo, fazendo sósinhos a ronda cos-
tumeira, o negocio teria sidp mau.
tOstá; ceifo isso, não está?

Nâo sei, não. Estou dizendo
que vocò estão sabidos demais. On-
de c quc foram buscar 'essas noti-
das?

Segredo profissional, mu caro!
Agora, vamos ao que serve. Faça
o favor de me âlte- o que voc-Üs fl-
zératn no Carnaval.

UMA PRISÃO IMPORTANTE
Vamos hl. Tome nota. Na rua

das Palmeiras, um café, pela tur-
ma volante composta do Magno, do
Abreu c do Dodge, sob minha che-
fia, foi encontrado um typo »'JS-
peito. Parecia ser "pinta b-raba".
Prendemos o indivíduo e o trouxe-
mos para cá. O gajo, que estava
mettido numa camisa de malandro,
deu o ncene de Sebastião Alves. Des-
confie! desse nome e mandei tirar
n ficha díctyloscopica. Dali a mo-
mentos, vinha resposta da Secção
Techinica. Tratava-se do Orlando
de Moura Campos.

Quem ó esse OrlandoT
Ora, sêo jornalista! Até par»'

rc mentira oue a »"a m*?moria ai
tniha apagodo assim depressa. Or-
laudo de Moura Campos é o conhe-
cido ladrão arrombador que fo)
•condemnado a 2 annos de prisão
(ièllülar por crim-? di roubo, em .'
de janeiro de 11)34. Na noite dsss-j
dia,' munido de um pedaço de sar-
ra de fita, elle e mais alguns com-
ps.nhciros. fizeram um ¦ rombo no
forro da Cadeia e fugiram... ,

Esse typo é aue estava espatí-e-

o Clarindo. Bati na casa dei-
que me respondeu:"Nâo me incommodem agora,

que estou dormindo. Sc quer falar
commigo, volte amanhã, depois das
8 honas, que conversaremos tu»,
lhor." — Exousado é dizer que en-
trel na casa e arranquei o homem
para íóra.

UM PUNHADO DE PRISÕES
—- Carnaval batuta, heln, Malzo-

nl?

*'¦ .-,. ' " .-' W®jÊk

nlsta Cicero Camara Canto. Pren-
demos ainda o Orlando Bernardino
Costa, ladrão d>e quatro costado,*,
E por ultimo, encanamos & turrai
composta de José Avelino dos San-
to*, Antonio Braile, Rcynaldo Mat-
tos e Claudino «Flix de Araujo.
Com essas prisões, ficamos com os
mais afa-mados ladrões em nossas
mãos, pois você mesmo ha pouo*.
tempo viu aqui o pelotão que deixei
guardado para não incotnniodar o
paulista enquanto Momo imperav?.
Também o resultado foi extraordl-
niarlo. Aa queixas de furtos que
têm sido apresentadas nestes dias,
nem se comparam ás que registava-
moa noa dias communs, antes do
Carnaval.
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Falleceu ao chegar ao
porto de destino

SANTOS.9 — (Da succursal) —
Na manhã de hontem, procedente
dos portos do velho mundo, atra-
cou no cães fronteiro ao armazém
17 da Ca Docas, o transataüantico
"Florida". Vários passageiros se
destinavam a este porto, entre ei-
les Giusepe Di Lorenzo, italiano, cie
40 annos, casado e que se- destina-
va a São Paulo,

Subitamente esse passageiro íoi
atacado de grave emíermidade.
Uma ambulância, requisitada pela
Policia Maritima, transportou do
cães ao hospital da Santa Casa o
recém chegado. Ao chegar, porem,
aquelle estabelecimento hopltalar
G.uisepe era cadáver sendo removi-
do para o necrotério, onde, no dc-
curso do dia de hoje, será autópsia-
do pelos leglstas da policia para
ser conhecida a "causa mortis".

0 descalabro da Ferro-
viária Este Brasileiro

Bahia, 8 (A. B.) — A Commis-
são orientadora do Syndicato dos
Ferroviários da Bahia procurou
hoje o capitão Juracy Magalhães,
entregando-lhe Um memorial diri-
gido ao sr. Marques dos Reis, mi-
nistro da Viação, reclamando con-
tra o descalabro da • administração
fra-nceza da Cia Ferroviara Este-
Brasileiro. Pedem os signataros a
lmmediata occupação daquella ré-
de da Bahia a Segipe, pelo gover-
no federal, attendendo ao lamen-
tavel abandono de todos os ser-
viços por parte da companhia. Os
jornaes oecupam-se do caso tra-
tando sympathtcamente da attltu-
de dos ferroviários. O "Diário de
Noticias", em editorial, conclta o
sr. Juracy Magalhães a apoiar e
patrocinar as justas reclamações
dos operaros bahianos.

rio de Abreu, com domicilio à rua
Oscar Freire, 412. Ultimamente-
em virtude de embriagar-se cons-
tantemente, Rosaria foi obrigada
a dispensal-o.

Hontem à tarde, cerca das 14
horas, completamente alcoolizado,
Valerio dirigiu-se para o salão o
começou a insultaT a sua ex-pa-
troa. Prevendo qualquer anorma-
lidade, Rosaria mandou chamaT
seu irmão Seraphim Panillo, de
21 annos, solteiro, domiciliado á
rua Alves Guimarães, 88, afim de
convencer Valerio a retirar-se.

Quando Seraphim interveiu, Va-
lerio, que se encontrava armado
de uma navalha, sacou-a e inopl-
nadamente desferUi-lhe um golpe
ferindo-o no pescoço. Emquanto a
vietima era soecorrida, o aggres-
sor conseguiu fugir.

Pela autoridade de plantão foi
instaurado inquérito.

POR ONDE ANDARÁ
CAMILLO GERALDO?

A secção de desapparêcidos do
Gablnet de Investigações foi apre
r-entada queixa sobie o desappare-
cimento do Camillo Geraldo, de B2
annos, operário aposentado da S.
Paulo Rllway, residente á. ma
'Wanderlev n. 155, em Perdizes, o

lmmediata elucidação e prisão do
reaponsavel. Não devia pairar sibre
as farnilias desta cidade o pesadelo,
o justificado temor, de saberem que
uma besta-fera andava á aolta, ron-
dando as habitações para apoderar-se,
pela violência, de indefesas crlancl
nhas afim de saciar seus instinetoa
de animalidade.

A PB1SAO DO BEUTO
A policia immediatamente se poi

acttvldade. Tornando-se 1'cgo conhe-

cahlda Rita Alexandre, de cor preta,
residente á rua General Glycerlo,
n.o 67. , ,

Benedicto relatou, com todos os
pormenora*--, a maneira como praticou
o crime, precurando attenuar a s*ua
responsabilidade, allegou achar-se
embriagado, na oceasião. Entretan-
to, suas afflnmações não precedem,
pola ha testemunhas que o aceusam
de ter agido por mero espirito de
vingança, contra a mãe da menor,
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Vè-se ao centro o criminoso Benedicto Antonio dos Santos; ao lado
a sua vietima; o correspondente do "Correio de Sao Paulo e da

"Cidade", autoridades, etc.

cedora da pista do brutal delinquen-
te conseguiu, depois de Ingente» es-
forços, deitar-lhe a mão as 16 horas
de 

'domingo 
passado, na fazenda 8.

Sebastião, deste município.
E' elle o indivíduo Benedicto An-

tonio dos Santos, casado, natural de
São José das Campas, de 34 annos,
typo do caboclo recurvado, de e3ta-
tura mediana. *'¦• ,. 

'.
A vietima da sua brutalidade é a

menor Elsa, de 6 annos, filha da de

tendo mesmo premeditado madura-
mente a perpetração do crime.

A BECONST1TU1ÇAO IX) OREHK
A's 13 horas de segunda-feira,

procedeu-se á reconstituição do crime,
participando da caravana policial,
innumeras pessoal da cidade, o "Cor-
relo de São Paulo", a folha local "A
Cidade", phctographos, etc.

Benedicto mostrou como arrombou
a porta da casa de Rita Alexandre,
o leito de ondo retirou a sua iníe

Orlando de Moura Campos, o pc-
rigoso ladrão foragido da Cadeia

Publica
—. Tem mais, rapaz. .Vã annotan-

do. Prendemos na avenida* S. Jòãn,
no melo do povo, pronsptlnho para
entrar em accSo. '/> crmhfioiq.0 venta-

CAMILLO GERALDO

ci uai ha cin.o mezfis mais ou me-
nos desa*p.pareceu de sua casa. sem
nuo sua familia tivesse mis qual-
quer noticia, a seu respeito.

•V referida secção tem posto ••'••.n
pratica tou* a sorte do investiga-
cões possíveis para deso >r*r." o
paradeiro de a.Crnillo, sendo que
até agora os seus esforqus *ein
a'd'o infruetiferoa.

O dr. José Gomes da Sliva Ju*
tilor, com escriptorio á Praça da
Sé n. 83, 5.0 andar, sala n. 3, pe-
de a quem tenha noticia do para-
delro de Camillo fineza du lníor-
ml-o.

Matou a filha e o irmão
que foi em seu

soccorro!

lesto louco de um latirão
Aproveitando-se do descuido dos inspectores que o
guardavam, atirou-se de ponta cabeça, pela janella

do 2.° andar do Gabinete de Investigações

BELLO HORIZONTE, 9 (H.)
Tèlegrammas procedentes de

Patos informam que aquella cida-
de íoi theatro de violenta scena de
sangue.

O fazendeiro Luclo Maia assassi-
nou, em plena via publica, uma
sua filha por te:* esta lhe desobc-
decido, namorando um rapaz da
sociedade. Um iimão da moca, in-
do em seu soocorro é alvejado pe-
lo pae, fallecendo também.

O assassino ol preso em flagran-
te.

Suicidou se
ingerindo formicida

Hontem á noite, nu mattagal
situado no 5.o desvio ae Santo
Amaro, o pintor Francisco Cunha,
de 27 annos, solteiro, morador á
rua Antonia de Queiroz, 9, pco*
motivos ignorados, suicldou-se,
ingerindo grande quantidade de
formiciáa.

O tresloucado teve morte ins-

tantanea. O corpo foi removido
para o necrotério do Gabinete
Medico Legal, afim clc ser au-
topsiado.

Sobre a lamentável occorrencia
o delegado de plantão, dr. Raul
Valentim de Queiroz, abriu o
corrmetõnte Inrme.vito.

A reportagem que trabalha no
~ab!nete de Investigações, foi pur-
prendida hontem, por volia das
14 e 112 horai*, com um !'aHo ain*-
giilari naquelle cásav.lo. Ulil pre-
Su da Delct-acia de Roubo;:, pre-
tendendo fugir ou, quk;A, suici-
car-se despenhara-se da janella da
sal> dos inspectores, indo cahir

.estatelado ro cimento da carcera-
gem.

Krquanto inspectores de todas
as delegacias se precipitavam pa-
ra, as janellas afim de ver o cor-
poque Jazia inarninado lá no fun-
do, trnsportamos-nos para a í>e"
legacia de Roubos, Ao chegar-
mo», o sub-chefe Pedro Capua, ss-
tava sendo informado pelos seus
subalternos, do suaeedido. Fica-
mos sabendo então que 0 infeliz
que se atirou da janelli que dá
para a parte Interna do edifício,
era o ladrão Cícero Saturnino da
Costa, preso ha dias na rua dos
Protestantes, como autor princi-
pai de um roubo Je capotes. Ka
delegacia, confess.m o roubo «
deu o enreço das pessoas a quem
tinha vendido a "muamba".

Ficou combinada entáo a ap-
preensão dos capotes roubados,
tendo o sub-chefe providenciado
para qu» Cícero subls-íS hontem
do xadrez á sala dos inspectores,
afim de sahir acompanhando os
mesmos que Iam fazer a arre-
cadaçào.
sentar-se perto da janella, nãe
lhe tendo sido concedida' autorl-
zaçâo. Mostrando indignação, en-
veredou para o lado da referida
janella, procurando galga.l-a. Os
inspectores que ali se encontra-
vam e que eram* Affonso Notarl,
Sebastião Lopes Palácio, Nlcola
Nuzzl e Alberto Queiroz, ficaram
surpreendidos com o gesto Inso-
lito do preso. Notarl quiz segu
ral-o, mas, quando o alcançou, jà
o corpo de Ciceio, descrevendo
uma parábola, se projectava no
espaço. Notarl ficou sem uma
abotoadura que se enroscara nai
roupas do desgraçado.

O quadro que stf apresentou aoa
olhos dos eurlosos que accorreram
ás . janellas, era impressionante.
Deitado de costas, com os braços
e as pernas em cruz, permanecia
immovel. Assim ficou por largo
espaço de tempo. Passados mais
ou menos 15 minutos, Cicero co-
meãou a a dar accordo d» * si- *
Nesse momento, chegava o carro
da Assistência, quo providenciou
seu transporte a Santa Casa,
Além das contusões recebidas pelo
corpo, o ladrão apresentara um
braéo fracturaío.

O feto dc hontem, vem suggerlr
o chefe do Gabinete de Investiga-
ijões, a necessidade de sc colloca-
rem grades cm todas as janellas
das dependências que reecbem pro-
soá* naquella casa. K' sabido de
todos os quo aU trabalham, quan-
tos e quantos individuos presos
procuraram se atirar pelas janol

liz vlctlma, que dormia no momento,
e o longo trajecto de cerca um ki«
lometro que íez, carregando a pf-.que»
na ao collo, e finalmente o local om
do consumou o eou crime.

Pelo photographo foram batida»
dlvería» chapas, cujas copias .verüo
annexadas ao respectivo processo,

OUTBO OBIMK IDÊNTICO
A nossa policia prosegue nas düi"

gencias para esclarecer outro crim*
Idêntico, verificado ha já algum tem-
po contra uma menor de 9 anno.i ¦%
idade, crime que também »e attrl*
bue a Benedicto.

Devem-se a perfeita elucida^ d-s
presente caso e prisão do re.ipon.-ia.
vel. aos esforços dispendidos pelo sr,
Eduardo Gultherme, grande eoadja-
vador da nossa policia como investi*
gador.

Agora, resta aos senhores Jurados
fazerem justiça, Isolando d*> convívio
Hodal tão perverso indivíduo, com
o appllcar-lbe o máximo da p<m»
que o «eu crime requer.

j-VA/WW-^W*** -----^m*************.

Os filhos da giboia...
Bahia 8 (A. B.) — Uma £ra.n*>

de giboia da Casa de Fluricultufâ,
teve 37 filhos. O curioso caso e*»
tá attrahindo numerosas pessoal
aquelle estabelecimento

Até em Itanhaem ha
bilontras de alta

envergadura
SANTOS, 9 — (Da succursal —

O caso passou-se em Conceição de
Itanhaem, lá no distante litoral
sul do Estado.

Alfredo Dias, alli residente, de-
testa Carnaval e, para não se
entedlar no decurso do triduo, re-
soliwu mudar o domicilio para um
outro onde se mercadeja o amor.
Uma venus negra fez-lhe baquear
os sentidos. E Alfredo entregou-se.
Amou desde sabbado até 4a eir*
de cinzas. O despertar do sonho
amoroso é que foi terrivel
, Alfredo Dias não só se encontrou
sem a posse de um ceitil como ate
a corrente, o relógio e o alfinet»
da gravata, tudo de ouro de 18 ki-
lates tinham voado. O amoroso
Alfredo íicou fula. Era natural,
Calmo não estrilou, lá na longi*
qua Itanhaem. Tomou um trem #
veiu até esta cidade, onde, logo
chegado se dirigiu á Central e re-
latou O oceorido tendo a autorida-
de de serviço protnettldo agir pa-"*
devolver ao inimigo de Momo oínuiiuuuaiu an ninai irxnA" ja.x.x>x- 1 QeyUWor aO UlUiUgU UC mxjix.x.

Ias, quando se encontram em »1-1 haveres que a venus negra lhe su
tuação desesperadora. rupiou.

DELEGADO DE TRANSITO
Vão ser apuradas as irregularidades na Assistência #

naquella delegacia
Tendo em vista as reptidas

reclamações formuladas ultimatnen
te contra o serviço de Assisten-
cia Publica, o sr. secretario da Se-
gurança Publica, por aeto de hon-
tem, deliberou afastar do exercicio
de seus respectivos cargos os srs,
dr. José Ferreira de Andrade, di-
rector da Assistência, e dr. Alfredo
de Paula Assis, delegado de Tran-

sito, designando o dr. José Feriei-
ra da Costa Netto, delegado ds
Costumes, para assumir a Delega»
cia de Transito e proceder a ri,*?**
roso inquérito administrativo sobra

APANHADA POR UM
CAMINHÃO

A vietima falleceu na Santa
Casa

Falleceu na Santa Casa, «nde
se encontrava em tratamento, So-
bastlana Macrl, de 22 annos, ca-
sada, domiciliada à rua Joâo Theo-
doro. 96. Conforme o "Correio de
S. Paulo" noticiou, Sebastlaj^*--*.,
ante-honftem, quando procurava
atravessar a rua S. Caetano, foi
colhida inesiperada*meinte ipelo
auto-caminhao 5.984, que trafega-
va em grande velocidade. Apa-
nhada violentamente a pobre mu-
lher foi atirada ao so*lo soffrendo
graves ferimentos na cabeça.
Soecorrida pela Assistência foi
Internada na Santa Casa onde
deu entrada em estado desespera-
dor.

N2.o supportando os ferimentos
veio a* faHc.er. O corpo foi entre-
suo á fa/mllia para os funerati.
Oiprocesso Instem ado sobro a !«.-
meritayel occorrencia prosegue na

Dr. Costa Netto, delegado dc Cos-
tumes, ciue acaba de ser nomeado,
cm conimissão, delcjrado dc Tmn-

sito e presidente do inquerilo
administrativo

o assumpto das alludidas reclama-
ções, e o dr. Joaqukn Octa.vio Nebia»

rrenca prosegue na P^a substituir o director da Assia*
Delegacia a* Accldénte« de vehl- tencia, em quanto durar o iw"c
culoí.*. aimentò do mesmo.
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