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Nutria, ou castor sul-americano
0$ exemplares expostos no Parque da Água Branca

despertam a curiosidade publica

complot" contra 9 gradei
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Descrevendo hontem o que lhe
íóra dado V-er no parque da Água
Branca, onda se ultimam os pre-
ipatativo para a solenne installação
da Exposição Estadual de Ani-
lhaes, o 'repórter do "Correio de
fjáo Paulo" não escondeu sua sur-
presa, por ter visto ali, entre tan-
tos animaes de raça, uris... ratoí

de abrir-so Trata-se de Um roe-
dor amphibio, do porto de uma
paca, de origem sul-americana, co-
nhecido pelos nomes de Nutria,
Myo-Castor, Castor sul-americano,
ou, scientificamente: Coypu's. Ani-
mal herbívoro, dócil e prolífico, é
le carne saborosa e pelle valiosa.
Criação lucrativa e econômica: um
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Alguns dos exemplares expostos na Água Branca

«ncirm.es, que lhe disseram terem
vindo do Rio Grande do Sul. Foi
providencial a cincada, pois hoje
podemos explicar, a quantos viram
com espanto aquelles bichos, como
ros que se admiraram ante a in-
íormação desta folha, de que es-
pecie se trata e -porque na expo-
íição podem ser vistos semelhantes
wiimaes.

Foi o caso que veio até esta re-
íiacçâo o sr. Roberto Castier, com-•ncrcianbii nesta praça e creado-**
rie nutrias, que nos apresentou os
esclarecimentos de que carecia-
tuos;— O que o repórter viu e que•muita gente pensa serem; ratos —
diesí-nos s. s. — são nada menos
que castores sul-americanos, por
mim criados,'e levados á vista dc
publico no certame em vésperas

Foi mantida a conde-
mnação do "rei do

I cambio negro"
RIO, 31 (A. B.) - Na Corte de

!Apollação leãlizou-se hontem o jul-
-jamento ds Hermes Cossio, o forno*
so "rei do cambio negro", quo ap-
fpellou da sentença, que o condem-
(tou a 14 mezes de prisão.

Funecionou como advogado de ao-
íesa o sr Evaristo de Moraes e co-
mo relator o desembargador Cesario
Alvim. . „..,A defesa procurou sustentar a nm-
lidade do processo, allegando que o
cheques e os termos do processo dos
tnesmos aos quaes ae refere a sen-
Unça, não haviam sido devidamente
traduzido an- vernáculo, com° Q3™'
*u'e o nosso Código de Processo Fe-

Assim mlltttava em favor do réo»
Ma fé com que èmittlu o referido
tóieque, confiando nas promessas ue
lucros ánminentes, protnettidos oom
«vog negócios, conforme lhe annun-
«ava aüarlétoal .

Cossio teve um voto a &*<>*___ a01*
Sontra, sendo desfarte mantida o
•sondemnaçâo anteriiQTt,

terreno com água, capim e restos
da comida, é o sufflciente para se
inicia com um casal a ireproduc-
ção. Pesa de dez a quinze kile
medindo cerca de 7 centímetros.
Animal rústico .poi* excellencia, re-
produz-se duas a tres -vezes poranno, com ninhadas que variam
de 4 a 12 filhotes. E' ademais um
animal limpo, bastando diaar quo
passa geralmente as noites dentro
d'ag*ua. Alimenta-se exolusivamen-
te dç vegetaes frescos.

Na Argentina, na França, ua
Allemanha, na Inglaterra, nos Es-
tados Unidos o em outros paizes,
ha grandes proprietários que em-
pataram immensos capitães na
criação de Nutrias. Em nosso paiz,
tal criação está apenas em inicio,
apresentando-se, porém, muito
promissoras Em São Paulo — con-
cluiu o sr Roberto Castier —• man-
tenho em minha chácara uma pe-
queria criação de Nutrias, apenas
com0 amador. Não me dedico a
tal com o intuito de lucro, mas
apenas como passatempo, e que
não quer dizer que não seja uma
actividade lucrativa. Não. Ao con-
trario. Quem se dedicar a tal, au-
ferirá por certo bons resultados.
E o meu intuito, levando os meus
bichinhos á exposição da Água
Branca, não é outro senão cha*
mar a attenção dos fazendeiros
paulistas para esse aspecto da
actividade rural.

E assim se explicou o caso dos
suppostos ratos do Rio Grande do
Sul, que a tante» curiosos vinha
causando espécie...

Mais tropas para a
Abyssinia

NÁPOLES, 30 (H.) — A's 19
horas e 15 partiu hontem para a
África Oriental o vapor "Itália"
com tropas que vão completar a
divisão "Gavinana" e material.
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IMPRENSADO ENTRE DOIS VAGÕES
Â victima foi internada no Hospital Samaritano

Joaouim de Carvalho Fernandes, manobrista da S. P. Rallway,
*e 30 SS. casado, residente em terreno daquella tmtew es-
Leão de MoócV quando ás 6,45 horas de hoje naquella estação se
S*ava ao seuQmX, foi 

'imprensado 
por dois vagões que en-

a 
Soffreu forte compressão thoraxica, havendo possivel fractura de

«ostellas. tendo sido internado no Hospital Samaritano, em estado
srave, depois dos soecorros de emergência da policia.

GABRIEL
TERRA

Chefiava a organização o sr. Viscobe, ex-chefe de polícia uruguayo
MONTEVIDÉO, 31 — (Especial para o "Correio de S. Paulo") - Sabe-se aqui que, momentos antes da chegada

do presidente Vargas, as autoridades descobriram um "complot", que visava a morte do presidente Gabriel Terra. Fo-
ram effectuadas numerosas prisões. Os detidos af firmam que era chefe do "complot" o sr. Viscobe, ex-chefe de po-%
licia, 0 sr. Augusto Bado e cel. Elgen, respectivamente ministro do Interior e chefe de policia, entrevistados pelos jorna
listas, negam a veracidade da noticia, que é o assumpto do momento em Montevidéo. A esposa do sr, Viscobe, no entan
to, diz que seu marido foi preso e conduzido ao Quartel dos Bombeiros, onde se encontra incommunicaveL
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INTENSA CAMPANHA DE PROPAGANDA VAE'SACUDIR 0 CIVISMO DO NOSSO POVO EM PROL DA CONSTRUCÇÃO
MAUSOLÉO E DO MONUMENTO AOS MORTOS DE 32

Mais uma vez o povo de São
Paulo vae mostrar do quanto é
capaz quando se lha pede a ener-
gia de sua acção nas campanhas
de civismo. Intemerato luetador
de mil conquistas, elle sabe des-
presar os fracos, gloriflcamdo os
fortes. Jamais semente só deixou

de germinar no seu solo e bom nem
tampouco idéas elevadas aqui íi-
caram sem guarida. Olhar sem-
ore fincado no porvir, marcha
oara as glorias de amanhã sem
esquecer os bravos que tombaram
na lucta. Nobre e justo, compas-
sivo e valoixiso, bem haja quem

A NOVA PENITENCIARIA DE MINAS
BELLO HORIZONTE. 30 (A. B.) -

Minas Geraes possuirá, dentro em
breve, uma das melhores penitencia-
rias do paiz. Considerando com todo o
carinho esse importante problema, o
governo mineiro quer resolver de vez
a situaçüo deprimente dos presidia-
rios do Estado, dando-lhes a assls-
tencia que a crlmlnologia moderna
sustenta como Imprescindível á rege-
nerifiSo do delinqüente. E vem, en-
tâo, apressando a construcção da Pe-
nltenclarla Industrial e Agrícola, loca-
llzada no districto de Neves, munici-
pio de Contagem, distante 30 kilome-
tros desta cr.pital.

Acompanhado.de varias autoridades
e jornallstis, o governador Benedicto
Valladares visitou as obras do preal-
dio, que já se acham quasi conclui-
das. A penitenciaria compõe-se de um
pavilhão central de administração,
serviços hospitalares, assistência me-
dica e dentaria, quatro presídios,
quartel, além de 80 casas para a resi-
dencia do pessoal administrativo. O
pavilhão central possue txes pavlmen-
tos e está dividido em duas alas. No
lado direito estão as lnstallaç*.ea de
retcepção e observação dos presos, ga-
blnetes médicos, photographicos, da-
ctyloscopicos, barbearlas, 48 cellulas
de bservação, hospital, enfermarias,
salas de operação, etc, Na ala esquer-
da, estão localizados os serviços s»
raes — cozinha, padaria, lavanderia,
etc.

Cada presidio tem cinco pavimentes,
comportando 300 cellulas para os pre-
sos, - todas ellas com InstaUações sa-
nitarlas próprias, camas de ferro, ja-
nellas internas, etc.

A penitenciaria ocoupa uma área de
250 por 140 metros e terá capacidade

Eara 
1.200 presos. Por enquanto,

mocionará apenas cora dois pavl-
Ihões, Isto é, com 600 presos,. O go-
verno explorará varias Industrias, nas
quaes os presidiários trabalharão re-
muneradamente, de sorte a constitui-
rem um pecúlio para iniciar a vida,
quando em liberdade.

As abras, até agora, custaram ao
governo, 7.000:000?000..

Os engenheiros Walter Euler, que
está fiscalizando a construcção e Alvi-
mar Carneiro de Rezende, chefe aa
firma constructora, receberam o go-
vernador e respectiva comitiva, acom-
panhando-os na visita ás installações.

Depois de percorridas todas as de-
pendências do presidio, foi offerecido
um almoço aos visitantes, durante o
qual o sr. Benedicto Valladares, fa-
[ando aos jornalistas, disse que o de-
sejo do governo é tornar a penlten-

ciaria essencialmente Industrial, em*
bora tambem se pratique a agrlcultn-
ra para abastecimento interno. Decla-
rou que sua organização vae ser ca-
tudada por uma commissão, presidi-
da pelo secretario da Justiça, sr.
Gabriel Passos, adiantando que o re-
glme será calcado no da Penitencia-
ria de S. Paulo, corrlgindo-se algu-
mas falhas que a pratica daquella
vem Indicando.
^AAA^AAAAAAAVAAA

NOVAS FAÇANHAS DE
LAMPEÃO
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veto ao reajustamento dos vencimentos do funeciona-
lismo caminha penosamente na Câmara dos Deputados

RIO, 31 (A. B.) — O deputado
Carlos Luz, relator, na Commissão
<ie Finanças, do "veto" ao reajus-
lamento dos funecionarios civis,
•segundo se assegura apresentará
©arecer favorável ás razões do"veto" presidencial.

, Pedirão vistas desse parecer os
deputados Henrique Dodsworth. e
Daniel de Carvalho, opinando pela

(rejeição do "veto". O. ar. João
Simplicio acompanhará os dois
representantes da minoria, visto
ser o autor da medida vetada.

Um grande roubo na estação de Lilleb
WLLE, 31. (H.) — Segundo infor-

inações obtidas o valor do roubo hon-
tem verificado na estação de Lllle é
oe 250.000 francos. Os "colls" rouba-"Sos, que eram pequenos saccos, pesa-• a um delles perto de 10 kilos e os
4ois outros, juntos, 6 kilos. Conti-
ííras- 3,-íO.OOO francos &a valores eoa-

versiveis e 110.000 francos om moedas
o em oura. Logo que se verificou a
falta dos "colls" foram Iniciadas dill-
genicas para descobrir os autores do
roubo, que não deixaram qualquer
vestígio, julgando-se que tenham exe-
cutado a aroeza dui-aite a noite.

Dado que a maioria da Commis-
são de Finanças era a principio
contraria ao "veto", essa clrcums-
tancia teria influído na demora
da nomeação do relator.

Assim, o trabalho maior desen-
volvido pelos proceres sltuacionis-
tas nao foi no sentido de conse-
Erulr quem relatasse o importante
caao, mas em demover a maioria
da conunissão daquellas tendências.

Ce qualquer maneira, parece
que a rumorosa questão dos ven-
clnientos dò furiosionalismo civil
não será solucionada pela Cama-
ra, pacificamente. Mesmo entre
elementos da maioria lia muitos
deputados que estáo dispostos a¦sjtar oela rejeição do "Teto".

LAMPEÃO
REGI FE, 30 (A. B.) — A Fazenda

Pau D'Arco, situada no município
de Águas Bellas, acaba de ser ataca-
da por "Lampeão", que em seguida
voltou para o território dp Estado de(
Alagoas.

delle merecer a estima. Passem-
se os annos. alinhem-se os séculos,
veiiha.ni muitos heróes que o seu
coração é bastante grande para
contel-os todos. Da sua lagrima .
sentida do saudade, há-de surgir !
(se ha-dcl) o monumento prlorifi- '
catíor daquelles que tombaram nas
trincheiras, pela sua redempção.
S amanhã, nesse amanhã dos se-
culos, quando a posteridade se
ajoelhar deante desse monumemo
da nossa saudade e da nossa gra-
tidão, ha-de dizer, profundamente
convencida do valor de nossae
fcentes, estas lindas palavras: "Dl-
tosos filhos de tão grande povo"!

Nessas linhas, o nosso appiauso
e a nossa adhesão á grande cam-
panha que se vae Iniciar em toao
o nosso Estado, em prol da cons-
tirucção de um mausoléo e de um
monumento aos heróes de 32.

A alma paulista vae vibrar mais
uma vez e 03 seus homenageados
ouvirão, certamente, dos paramos
infinitos onde a vida é pensamen-
to e recordação ,0 uníssono vibrar
da nossa gratidão.

Como presidente de honra da
grande commissão promotora üa
campanha destaca-se essa figura
inesquecível, que encarna na sua
velhice gloriosa a alma vlbratil.do
nosso povo: Pedro de Toledo. Eis
tuao.

Nâo to precisaria dizer que o
movimento reúne todos os paulis-
tas sem distineçáo de partidos, de
credos ou de côr, englobando tam-
bem, num girando ahraco <le con-
fralernlsacao, todos os estranget-
ros nossos amigos.

No interior do Estado, commis-
soes compostas dos srs. prefeitos,
juizes de direito, promotores pu-
blicos, delegados, sacerdotes e ou-
tros cidadãos, estão enoarregaaas
das collectas.

Todos os constituintes constitui-
rao o conselho da campanha. Da
dlrecçáo geral tambem fazem par-
te cavalheiros sem qualquer distln-
cção de côr, politica ou crença.

A grande campanha será Inicia-
da no dia 15 de junho próximo, ter
minando no dia 25 do mesmo mez,
para que. em 9 de Julho, se possa
proclamar aos cuiadrantes dc São
Paulo o exlto da victoria. E sáo
necessários cinco mil contos dc
réis. quantia que, estamos certos,
será ultrapassada para gloria
nossa-.

O monumento será construído
por concorrência publica e, pela

sua imponência, arte e estylo, de-
verá mostrar á posteridade, nas
suas linhas geraes, baixos e altos
relevos, o que representou para Ô.
Paulo a guerra de 32.

A campanha pró-monumento e
mausoléo vae mostrar a todos os
povos que o paulista é forte nji paz,

valoroso ua guerra e incommensu-
ravelmente grande no reconheci-
mento aos valores de seus filhos.

A coiumlasSo dirèctora, que so
acha installada no 8.0 andar do
Edifício Martinelli, prestará todas
as informacOc-} que lhe forem sc-
licitadas.

8 ministério Flandin sahiu
POR TER SIDO DERROTADO NO PARLAMENTO

PAKIS, 31 (H.) —A Câmara
dos Deputados, por 853 votos con-
tra 203, rejeitou o pedido de con-
coss&o de plcnus poderes ao go-
verno.

Deante desse resultado o sr.
Flandin apresentou a demissão
collectiva do gabinete.
CONFERÊNCIA NO ELYSEÜ

PARIS, 31 (H.) —- O presiden-
te Lebrun convidou o sr. Fernand
Bouisson a constituir o novo go-
verno, dopois de com elle ter con-
ferenciado longamente.

Tambem conferência ram cum o
presidente da Republica, a íespei-
lo da crise ministerial, os lideres
dos grupos parlamentares.

O ar. Edouard Herriot deixou o
Elyseu ás % horas e 45 e o ar»
François Pietre ás 3 horas. O»
srs. Mandei e Pietre conferência-
iam igualmente oom o sr. Bouis-
son. Affirmava-so que o deputa-
do socialista sr. Frossard íôr»
convidado a entrar na combina*-
cão ministerial, onde \\\e seriu at-
tribuida a pasta do Trabalho.

A CABEÇA DE S. DOMINGOS FOI LEVADA
DE BOLONHA PARA ROMA

-*¦—*-

A Alliança Nacional Li-
bertadora é um disf ar-
ce do Partido Comrau-

nista
íRIO, 30 — (Do correspondente do

"Correio de Sâo Paulo") **— 
A im-

prensa desta Capital publica o ae-
guinte trecho do um editorial da "A
Federação", de Porto Alegre, o qual
tom sitio muito commentado:

"A Alliança Nacional Libertadora
começou bem. Pretendendo reformar
tudo, lança protestos de toda a or-
dem. Ainda náo tem autoridade e ja
se arvora em parl/do organizado.
Quer impor a sua vontade apenas
com o desejo de sua directoria. Seu
programma . uma copia do rejjlmen
soviético. Náo respeita as crenças re
liglosas nem garante a ordem social.
O seu eleitorado é constituído apenas• âe correntes extremistas",

ROMA, 31 (II.) — A relíquia
conhecida como a "Cabeça de S.
Domingos" deixou' Bolonha pela
primeira vez, por concessão espe-
ciai, e chegou hontem A noite a
Roma, para ser depositada na
If-reja de Minerva, durante as íes-
tas solennes que se vâo effectuar.
A reliquia está contida numa cal-
xa de prata massisea que data do
século XVIII, tem um metro e 38
de altura e pesa cerca dç 42 kilos.

Na estação encontravam-se o
vtce-Rovernador de Roma e o ge-
ral dos Dominicanos. A reliaula'
foi collocada num carro puxado
por 8 cavallos.

Grande multidão ajoefliava-se ft
sua passaf-em. Acompanhava-a
Imponente cortejo de 350 automo-
veis em que iam autoi*ldades ee-
clesiasticas. civis e militares, nn-
merosas personalidades do mundo
catholico, da aristocracia e da dt-
plomacia.

Na i-rrela, esperavam a relíquia
os cardeaes Granito di Belmonte.,
Pacelll, Pumastml, Blondl, Man-

clietti-Selvagglani. Capotosti, Soa-
i-ctti, Laurentl, Serarinl e numero-
sas personalidades do Vaticano.

Ao chegar a reliquia, as tropa*
postadas junto ao templo presia-
ram honras e a banda da Guarda
Palatlna tocou o Hymno de sao
Domingos. A reliquia foi final-
mento cpllocada no altar mór, on-
de a multidão veiu veneral-a.

0 sl ministro da Jus-
tica em S. Paulo

*j

Procedente de Santos, onde
chegou a bordo do "Rio de Janel-
ro Maru"\ é esperado hoje nesta
capital o sr. dr. Vicente Ráo,
ministro da Justiça.

O dr. Vicente Rão, que viaja
em caracter particular, veio visi-
tar pessoas de sua familia e de-
morar-se-á em S. Paulo alguns
dias.
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A immigraçáo japoneza
Choque entre os ministérios do Tra balho e das Relações Exteriores ?

RIO, 31 (A. B.) — Passageiros
do "Rio de Janeiro Mar-u*", chega-
ram hontem ao nosso porto, seten-
ta e oito japonezes, cujo desem-
barque foi impedido pelas autori-
dades fiscaes, com fundamento da
Lei de Immigraçáo.

Informado do que se estava pas-
sando, o Itamairty interveio fazen-
do um pedido ao Ministério do
Trabalho, sob o fundamento cie
que os japonezes em apreço não
eráím emigrantes, mas technicos
que vêem ao Brasil, ds passagem,
devendo regressar dentro em bre-
ve a sua pátria. Deante dessas in-
formações é sob a responsabilidade
do Ministério das Relações Este-

riores, os 78 subdltos japonezes pu-
deram desembarcar, sendo, porém,
frisado o sr Agamenon Magalhães,
ministro do Trabalho que o seu
pvoposito, e que será mantido, é o*
do cumprimento do dispositivo

constitucional que limitou a en-
brada dos emigrantes. Fixada a
quota de direito a cada paiz, o ser-
viço de fiscalização do povoamento
têm iristrucçôes severas de velar
pelo seu ciunprimento.

0 SR. GETULIO VARGAS NO IMJGUAY
MONíTBVmB'0, 31 (IL) — O pro-

gramma de hontem das homenagens
ao presidente G-etulla Vargas foi en-
cerrado com o grande banquete offe-
recldo pelo presidente Gabriel Terra.,
Compareceu todo o alto mundo offl-
ciai, além da comitiva presidencial a
do corpo diploTnatloOí

Discursaram o presidente Gabriel
Terra, offerecendo o banquete, e ©
presidente Getulio Vargas, agrade-
cendo.

Ao terminar o banquete, íoram to-
cados os hymnofí uruiguayo e brasilel-
T9«,
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CORREIO DE S. PAULO - Sexta-feira, 31 de Maio de 1935 i

A palavra official
A palavra official do S. Paulo, desde que, ao influ-o inoontras-

tavel da vontade tio povo, o seu governo, pela primeira vez, so tor-
nou verdadelramento paulista, tem sido sempre proferida no mo-
mento exacto em que so devia fazer ouvir c, mau grado as torvas
paixões e os appetitcs desaçalmados, que procuram convulsiouar o
ambiente, só vnc haurlr inspiração na mnls pura e legitima das fon-
les: — o superior interesso do Estado, que inaira multo acima das
vulgares e tortuosas conveniências de uma politica em quo todos os

estímulos nobres so ankilosaram e atrophiaram sob a pressão de um
opporttinlsm.. sórdido, erigido om dogma capital.

Com a Invejável serenidade, que caracterisa todos os seus actos

parlamentarei., o sr. Henrique Bnyma, Illustre lider da maioria,
Abordou, na penúltima scssiío da Assembléa Constituinte, a questão
de limites S. Paulo-Minas c, com apurada elegância, sem descer a

justisslmus retaliações, vera dispensar a mais remota referencia â»
.explorações soezes, que tôm sido urdidas pelos resquícios da politien
profissional em torno do caso, expoz calma, leal e minuciosamente

qual tem sido a acção do nosso governo o quaes os moveis quo a
orientam.

Foi quanto bastou para collocar os elementos ponderados da ml-
norln entre as pontas de tun dllemmia Insoluvcl: — ou prodigallsa-
ram, em 32, os seus applausos Insinceros a uma orientação lesiva

dos direitos o interesses de S. Paulo, ou é agora quo faltam & sin-

oerldade, condemnando aquillo mesmo que louvavam hontem.
As negociações foram retomadas no ponto preciso em quo aa

^interrompera a revolução de 32. Para seu delegado e assistentes tech-

Bicos foi-se invocar os serviços dos mais destacados vultos da elite

paulistana, já Indicados pela sua anterior actuaçáo, portadores das

mais liquidas crcdenckies, revestidos da máxima idoneidade moral c

cuja dedicação á terra natal tão extrema o notória é que sobrcpalra

até ás paixões descontroladas, que escabujara na sombra. O que se

Ia fazer, então, é o que sv> vae fazer agora. O curto lapso do tempo

que S. Paulo levou para Impor ao paiz a constituclonalisaç&o o to-

mar posse plena da sua personalidade náo basta para fazer hoje um

crime do que hontem er,„ um acto do benemerencin.
A' vista disso, deante desses factos, quo desafiam qualquer con

testaçáo, parta ella do onde partir, a que ficam redw .idas as expio-

rações, tramadas em torno do assumpto e que nilo titubearam anto

B_ Intrigas mais repulsivas, as mentiras mais calvas e as calumnlas

mais ultrajantes aquelles que tudo quanto tinham do mais precioso

punham, sem mercudejar, no serviço do ». Paulo? Desmascararão,

be as baterias da poUtlca profissional o a sua deplorável posição é,

p-jeisamente, a do meliante apanhado pela gorja, no momento exa-

eto da perpelração do delicto. O flagrante do attentado quo vinha

pendo commettido contra S. 1'aulo e contra a bôa-fé dos seus filhos,

nunca poderia ser mais perfeito.
V & vista dessa situação, definitivamente esclarecida, quo nos

assiste o direito de affirmar a todos os paulistas, quo estremecem a

•ua terra e por ella não mediram, nem regateiam sacrifícios, que,

emquanto o guverno paulista fazia tudo quanto era humanamente

possível em defesa dos nossos direitos o dos nossos interesses, indo

f-era dos resultados previsíveis, uma política sem entranhas, nem

princípios, adstricta ás conveniências do mais sórdido immedlatlsmo

_ quo na nossa vida desempenha o papel de uma horda antropopha

ga cevando-se nos despojos de um campo de .batalho., envidava o»

ultimo» esforços para contaminar-llio o trabalho abnegado e eternl-

•ar um "statu-quo", cuja permanência 6 uma das Incontáveis vergo-

nhas do seu passado.
E essa política tem a suprema audácia de querer falar aos pau-

listas, do querer falar em nome de S. Paulo... que é que lhe con-

fere esse direito? A tradicional lnópia dos seus estadistas do fanca.

Ha? A sem-cerimônia com que atolava os braços, at6 os cotovello.

.os cofres públicos, para com o produeto da "razzla", saciar a fome

«antna dos irineus e outros grandes eleitores que andam por ald. A

Incrível scoleratez, com que mutuou o solo pátrio om bencilclo do

I-iraiu. sabe-se bem em troca do quo?
SI taes são os seus brasões e essas as arrhas que pode dar, ml-

•era delia.., |^_jwwvvvvvv^

43 cn-m eni uvi os
que foi o sr. Gennaro Rodrigues
afastado do cargo de director dos
Correios e Telegraphos de Sào
Paulo.

Ahi está uma repartição qut
dá margem náo a um, mas a uma
infinidade de commentarios.

Estamos numa terra, onde a
desorganização parece fazer par-
te dos programmas governamen-
taes. As repartições publicas, es.
pecialmehte, sempre o foram. E'
velho habito, que, felizmente, ten-
de a acabar-se, a não ser que se
pare em meio na obra de recons-
trucção do actual governo paulisi-
ta.

Sobre os Correios e Telegra-
phos, pesa antiga e desoladora
desordem.

Sempre se sobresahiu o casarão
da praça que foi baptiisado com o
nome de que estamos tratando,
por sua falta de organização, peln
morosidade com que os clientes
são attendidos e pelo numero ele-
vado de filhos de outros Estados
que nella trabalham. Isto não te'
ria importância, se considerasse
mos que eBtamos em uma confe-
deração e tratando de uma repar-
tição federal. Mas em todos os
outros Estados da União, os func-
cionarios postaes são filhos da
terra, salvo raras excepções.
Aqui, ao contrario, excepções são
os paulistas...

Mas não pára ahi a pouca nor-
te do velho predio desprovido de
pennas, canetas, gomma arábica
e... funecionarios.

Paira por sobre seu telhado, ou
melhor sob seu tecto, a aza negra
de madame Injustiça.
Continuemos com o mesmo exem-

pio de hontem: a demissão do sr.
Gennaro Rodrigues. Para que um
cidadão possa responder pela dl-
recção dos Correios e Telegra

A Cezar, o que é de Cezar!
Não quiz o illustre sr. Raul Fernandes salientar

o coeficiente pessoal que vae na obra democrática da
Republica Nova, atravez da personalidade do sr. Getu-
lio Vargas, presidente da Republica. S. exa, fez bem.
Mas, decerto, não foi justo

Expliquemo-nos. A politica não é obra pessoal,
mas colkotiva, entendido que ninguém faz nella o que
quer, mas o que pode, solicitado por correntes anta-
gonicas de idéias e por agrupamentos dispares. Pen-
sem o contrario c;,rtos macaqueadores de uns tantos
figurinos exóticos. A experiência nacional está feita e
os nossos Mussolini e Hitler se chamaram Bernardes,
Epitacio e Washington. Cahiram e passaram para sem
pre. E, se a politica não é obra pessoal, não caberia
de facto, peosonallsar a da Revolução. Ademais, esse
era o methodo do regimen deposto. Tudo podendo o
autocrata, tudo lhe era attrlbuido e todos os enco-
mios sis: lhe prodigalisavam. .

Entretanto, imaginemos qualquer daquelles tres
sobas da Republica Velha no logar que hoje oecupa
o sr. GetuMo Vargas e em que vae a. pllcando, tão
admiraveln. nte, o systema político adoptado pela
carta de 16 de Julho, imaginemos...

Que teria sahido a Constituição de 1934?
Qual teria sido a sua applicação?
Lembremo-nos de como o sr. Epitacio "elegeu'*

o st. Bernardes, sacrificando os "18 de Copacabana";
de como o sr. Bernardes subiu ao Cattete, nelle so
encurralou por quatro amnos e alli se deu ao des-
fastio das famosas sabbatinas constitucionaes, de que
sahiu a reforma de 1920; de como o sr. Washington
o suecedeu e governou, para impor, por sua vez, o sr.
Prestes.

Haveria de ser tuna belleza!...
"Quero, posso e faço"...
Não teríamos os srs. Barata, Maynard, Moreira

Lima e ou~*cs tantos amigos do peito do Chefe da
Nação a descer as escadarias do poder, á voz da3
umas e aos imperativos da Justiça Eleitoral, mas,
ao contrario, haveríamos de ter vinte e um apani-
guados mantidos no poder pelas aiimas, a ferro e
fogo. Nenhum teria cahido. Ab3olut_m-.nte. Repro-
duzir-se-iam as scenas do quatriennlo Hermes e as

dos últimos, anteriores a 30: — bombardeio da Bahia,
bombardeio de Manáos, bombardeio de São Paulo,
Princeza c tudo mais.

Era lá possivel comprehender a queda de um
amigo como o ma.jor Barata, deante de uns "íar-
rapos de papel", quaes sejam o material eleitoral e
os lulgados da magistratura?

Inadmissível aos tres autocratas!...
Pois. estamos assistindo a essas maravilhas: —•

o Exercito, o mesmo Exeacito, que, ainda, ha pouco,
dava a impressão da mador indisciplina, é feito o vo-
ncravel guardião da soberania do voto e da mages-
tado da Justiça! São os Quartéis Generaes dos Es-
tados o asylo inviolável dos depositários da confiança
popular. Revestem-ss, assim, daquella couraça in-
quebrantavel de mysticlsmo, que, na alta Edade Mc-
dia, transformava em custodia, para os fracas c os
perseguidos, as egrejas e «s cathediraes. Outro caso,
dlp-amos de passagem, é a incapacidade dos homens
qtie, alli e acolá, não sabem honrar a confiança pu
blica e a seriedade das instituições e dos seus rc-
presen tantes máximos; e têm dado, algumas vezes,
o triste espectaculo da improbidade politica. E' um
pormenor a corrigir: — a inadaptação da eleição in-
díwota ao meio.

A pratica da Constituição de 16 de Julho vem
sendo alguma cousa extraordinariamente bella, sob a
presidência do sr. Getulio Vargas. Essa é a ver-
dade. Esse é o facto. Esse, o grande acontecimento
destes dias. Não ha contestar. Entra pelos olhoe..
Vêem-no cs próprios cégcc. E proolamal-o é obriga-
ção de Justiça.

Ora, se homens do feitio de Epitacio, Bernardes,
Washington, Pi'c5-.es, Borges de Medeiros e outros
seriam incapazes, em absoluto, de fazer o que se faz
soh a presidência do sr. Getulio Vargas, é inqueo
tionavel, é certo, é evidente que nessa grandiosa obra' 
da demooratisação do Biasil, entra o coefficient.
pessoal dos homens que a executam, com o mesmo
sr. Getulio Vargas á frente, assistido pelos srs. Ar-

! mando de Salles Oliveira, Vicente Ráo, José Car-
! los de Macedo Soares, Raul Fernandes, Antônio Car-
! loa, Protogenes e outros genuínos democratas;
' A C-isar, o que é de César!
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actividade administra
mpos Sallestiva

ECONOMIA, SANEAMENTO E AUG MENTO DA REDE FERROVIÁRIA
O "Correio de S. Paulo", prc.se-

guindo na publicação do relatório
apresentado pelo general Góe3 Mon-
teiro ao pres.dento da Republica, of-
ferece hoje rnais um capitulo aos wl-
tores.

No de hontem, tratou do gove.-no

Floriano e da Guerra de Canudos.
No do hoje, o ex-ministro da Gue**
ra analysa a gestão Campos Sallcs.

GOVERNO CONST-UCTOIi
O governo do dr. Rodrigues Alvos,

dando actividade desusada aos diver-
."VV*-- v»»-.

OCRACIA
E REVOLUÇÃO

0 tigre raivo
O sr. Alfredo Ellls, desde que

•o exacerbe mais um pouco o seu
•mor aos textos de documentos
colonlaes e, aproveitando a ma-
«hlna de explorar o tempo, de
;Weil0, remonte o curso das eda-
iies, chegando á époclia em que
amputaram Minas da capitania
yicentina, maxime si continuar a
aspirar a fragrancia da flor do
©dio, que tão carinhosamente cul-
tiva para distribuição gratuita de
«ementes, quando ella as dér, pó-
de tornar-se perigoso.

Sim, porque nessas coisas é pre-
Clao ser-se coherentc. A declarar-
se guerra por causa da Unha Sa-

pucahy, então reconquistemos tu-
do quanto já foi nosso. Estamos
daqui a vêl-o, empunhando um
bacamarte symbolico, a galgar os

pendores da Mantiqueira, com to-
da a fúria de um tigre ruivo, des-
fraldando a bandeira da reconsti-
tuição de S. Paulo.

Tanto Minas, com a sua rique-
pa metallurgica e pecuária, como
a antiga comarca de Curityba,
eom os seus hervaes e florestas
de pinheiros, Ariry inclusive, são
complementos integrantes de São
Paulo para se constituir em um

paiz de razoável abastança e sof-
frivel extensão territorial.

O sr. Cyrillo Junior precisa an-
dar com tento no "jazz-band",

confiado á sua competência de
exímio musicista. Si o contagia o
ideal da conquista a íerro e fogo,
os- seus componentes sao c.pazes
de afundar por essa mattaria
"bruta das fronteiras, deixando s.
exa. sozinho para ajudar a fazer
a Constituição.

Desorganização
Falámos hontem, nesta secção,

das greves e especialmente da

greve postal, em conseqüência do

Não somos das mais competen-
tes e melhor informado em politi-
ca dos pampas, mas nem tanto é
preciso para se saber que o tr.
Raul Pilla vale bem mais que a
maior parte das figuras milltan-
tes Mtfs fileiras da politica a que

formou e do sitio chronico, sob o
qual decorreu, do primeiro ao ul-
Umo dia, o seu governo. E, quan-
to aos caudatarios do estadista
de Macahé, que aqui constituem o
contingente opposicionista, é o que
se esta vendo-, — mergulhados em

hoje pertence. O destacado procer i um banho de legitima democracui
gau'cho tem sempre mantido, nas esperneiam com maior 

'¦¦ 
furor que

suas altitudes, mais coherencia e
hombridade que as ãe usq corren-
te entre os seus actuaes compa-
nheiros, mas, no meio em que pre-
sentemente se encontra, pecca por
Um grave defeito que, em arraiaes
diversos, seria apreciável predica-
dp-, — o excesso ãe sinceridade.

Occupando a tribuna na Cons-
tituinte gau'cha, tez uma larga
profissão de fé na democracia, co-
mo a forma ãe governo mais con-
sentanea com a nossa índole e com
a liberdade, a que temos direito,
seguindo-se uma candente analy-
se ão ãespotismo legalizado, que
dominou o paiz até os últimos dias
de 930, quando explodiu a reacção.

A" oem possível que nao este-
jam a banhar-se em águas ãe ro-
sas umas tantas ou quantas figu-
ras da variegada e heteroclita op-
yosveao, que se procu* o amatga-
mar pelo curiosissimo processo do
apagamento do passado . esqueci-
mento reciproco das respecavas
faltas. O sr. Borges ãe Medeiros
sempre foi visceralmente injenso
a essa forma de governo, ao pon-
to ãe nunca permittir que, soo a
sua autocracia, penetrasse, siquer,
no Rio Grande, q constituição que
a estatuía, por mais frauãaãa e
inoperante que fosse, Do sr. Ar-
thur Bernardes, nem i bom falar-
se. Ninguém, cremos, ainda se es-
queceu ão moão como elle a re-

naro era do quadro, foi a director!
com a approvação de todos os col- j
legas, e principiou a reformar a
repartição chefe da desorganiza-
ção. Abriu um concurso para
preenchimento de duzentas vaga»
existentes. Mas foi apanhado em
cheio pela greve. E o concurso fl-
cou no tinteiro. Não, certamente,
no dos Correios, que não existe.

Mas, como dizíamos acima, pa-
rece que são refractarios aos pau-
listas os lugares dessa repartição.
Assim, o director. o chefe do Tra-
fego postal, o chefe de Linhas e
Installaçôes, não se fizeram no
funccionalismo do Estado. Isto
para só falar dos quo oecupam
postos mais altos.

Paremos por aqui. Os leitores,
que certamente só conhecem a
desorganização apparente, ficarão
meditando sobre os bastidores do
casarão dos sellos. E ficarão pen-
sando exactamente o que nós pen-

o demônio em uma pia ãe agua
benta.

Verdade seja que esses tres gran-
des vultos ãa tragedtia passadista
tudo fizeram para se úesiruirem
uns aos outros e é um espectaculo
nilariante á força ãe incongruen-
cia vel-os agora varas .ao mesmo
feixe... Devem experimentar a
âeliciosa sensação que dá, o conta-
eto das intrigas.

E o sr. Raul Pilla não ficou so-
mente ahi. Defendeu resolutamen-
te o revolução ãe 30 e os seus
ideaes e enalteceu a Constituição,
verberandjo a hypertrophia âo exe-
cutivo, sob o regime presidência-
lista, que nos conduziu ao mais
torvo e abominável caclquismo, no-
gação formai ãps principios demo-
aaticos e ãa liberdade.

"E' preciso não esquecer •— fer-
mina s, exa, — que a grande lutu
politica da actuáliãade está tra-
oaãa emre a democracia e a au-
tocracia. Se quizermos salvar a
democracia no nosso paiz, teremos
que sustental-a sem restricções
nem suoterfugio3".

as pauivrus sao, por singular-
mente justas e eloqüentes, dignas
ãe serem ouvidas. Ha, porém,
uma categoria de moucos, cuja»
ouvidos sào uma maravilha de sur-
dez. E' a daquelles a quem nüo
convém ouvir.

Creado o Departamento de Cultura
A nova instituição destina-se a desenvolver o movi

mento educacional, artístico e cultural
Foi assignado hoje, pelo sr. Fa-1 mlss.lo, o sr. Mario de Andrade,

bio Prado, prefeito municipal, um I &_ndo escolhidos os seguintes che-
decreto creando o Departamento fes de divisão: Expansão Cultural,
de Cultura, Instituição que se des-
tina a estimular e desenvolver o
movimento educacional, artístico c
cultural no município de S. Paulo.

Esse Departamento, cuja crea-
çfto vinha sendo preparada ha ai-
guns mezes, tem numerosas attrl-
buiçôes. constantes do decreto que
o creou, e divide-se em varias sc-
cçoes. visando aquelle objectivo.

Para director do Departamento
de Cultura, foi nomeado, em com-

Mario de Andrade; Educação <j
Recreio, Nlcanor Miranda; Blblio-
bhecas, Eurico de Gões; Docümen»
taçao Histórica c Social, Sérgio
Milliet da Costa e Silva.

Alôm desses funecionaríos. o D.
oartamento terá vários chefe., de
secções, sendo que para chefia,
uma dellas. a de Tlieatros c Cl-
nemas, foi nomeado o sr. Pai_*>
Ribeiro Magalhães.

Quebraram-lhe o braço na prisão
Depois de brigar com os policiaes e dormir no xadrez,

apresentou-se ao delegado com o braço quebrado
Detiter os muitos desordeiros quo

quasi dlarlamento dão trabalho 6, po-
licia, sallcnta-se Antonlo 2<ngall,
vendedor ambulante nas horas vagas,
indivíduo esse de nacionalidade «dta-
liana, de 45 annos de Idade, solteiro,
morador a rua Prates n 41. Sallen-
ta-se em suas desordens pelo facto
da não ter tota'mente a perna esquer-
da; usar duas muletas, uma bem
maior do que a outra e mesmo a
grande ser relativamente pequena,
por se tratar de um homem de esta-
tura ba'-a, dó <.omplexão como quo
quadrada, tão troncudo que é.

Pois - *sse o desordeiro que ma'-
trabalho da a policia. Ern cada unu
das «uas desordens o delegado é obrl-
gado a comparecer com "anos solda
dos, além dos seus inspectores, para.
pela força, dominal-o e reeo'hel-o ae
xadrez, quo já está farto de (lonnn

"a 
desordem de «ontem

A'3 13 horas do hontem elle paz a
zona fronteira á estação da Luz cm
polvorosa. Quando em seu estado
normal já é elemento perigoso e bon
lem estava embriagado.

Aggredlu populares, guardas-clvl.j.
e ainda, <>om a sua arma do sempre
— a muleta maior — teria tentad-
despedaçar um bonde, pois que o
atacou com a muleta, quo afinal íol
a que so partiu.

NO XADREZ
Dlfflcllmento subjugado, foi Zlng_,

II removido em carro de pre3o pari,a Policia Central. Na carceragem, ps-,
ra quo o preso nfto commetta rtesaTh
no algum, até a cinta lhe é tirada,
para ev-ta,r os suicídios que em íwm
caa passadas eram communs no :*-«
drez.

Zlngall n3o quiz ser revistado. ._,_••
tou com vurloa soldados, "espalhou-*
ao", cemo se diz, até que foi niettl..
num xadrez.

Pe'a madrugada rol restltuido á I.
berdade. Já estava bom. Apre.eniu-i«
So ao delegado. Estava com o cubito
do braço esquerdo quebrado. Attrl-
buo a fractura ao facto do um do»
soldados, quando na carceragem, ino
ter torcido o braço para o dom'nar.
S6mente depois do passado o estado
de embriaguez se •jper.etiwa (J.seo,

Apontando um dos militares wnií
o causador da fraf.jra, este fte de«
tendeu, allogando .ue um guarda cí->
.11 ó que a teria occasun.do, fto
tentar, com outros, dominar o dt--
ordeiro na estação da Luz.

Sobre o caso foi aber'.o Inquérito»,
Cc-iquanto se trate de um perigoso
elemento, merece a Justiça, que oro-
cura ser Indifferent. à. p_—..ç_. at~
que delia necessitam.
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sos ramos da administração publica,
obtevo resultados até entio desconhe-
c.dos. Nao aggravando a situa,;... do
Thesouro Nacional, pois que nao »e*
guiu outro uso Inveterado — o dos
créditos extraordinar.os — preferiu
adoptar o principio da Economia Po-
litica relat.vo 6. contracçáo de en.-
presttmo. para despesas productivas.
garanfndo ellas próprias, com 82-u
rendimento a amortiz-ção daquelh-
compromissos.

Devemc_-lhe, por isso, admiráveis
obras publicas, o considerável aug-
mento da rede ferroviária, o sanea-
mento do Rio de Janeiro, obra nu.
rlflca que redimiu, por ai sô, a nos-
sa Capital e ciov.u. aos olhoa du
Universo, o grau de nossa cultura,
evidenciando o valor que, entre nós,
adquiria a prophylaxia especlíica d
fulminando a crença da impratkab ,1-
dado de um tal saneamento, por lw-
ver sido a cidade ed.íicada sobre nu-
merosos pamanos e lagoas.

O Ministério da Guerra, a despü-
to da mA vontade parlamentar, pô-
de, no quadriennlo construetor, ele-
var os effectivos da tropa o real zar
as manobras militares, que, maxlm.*
depois da rebeiliâo de 14 de novem-
bro de 1904, constituíram tnumpho
asslgnalavel,' 

Quando não bastasse a rc_omme_.-
daçilo desses ensaios de guerra P1-'^
apreço que lhes dão os mais provo-
ctos mestres da Arte Militar, hav.a o
exemplo, então recente, do Japão,
que fizera partir dos campos de ni-*.
nobras as divisões con .ulsUdoras da
victoria na admirável campanha da
Rússia,

Beneficiava-o, tambem, posto que
Indirectamente, o augment& da rôUe
ferroviária, a quo fi_ refei_i-l_. Ai
estradas, quer de ferro, quer de ro-
dagem, têm sua existência intima-
mente ligada á vida do Exercito,
ESTICADAS DIS FEItltü E EST11A-

DAS DE RODAGEM
Acerca desse impor.antiss mo M-

sumpto é unanime a opiniij dcv. miU"
tares.

Os repi esentantes do Exercito no
J.o Congresso de Estrad-s do Rod_-
gom pronuivido pelo Automóvel Clube
do Brasil, apresentaram o parecer do
que destaco, pela opportun.tiade quo
ainda têm, os seguimos períodos;"A solução do problema rodejvwlo
Interessa, sobremodo, o da defesa n»-
cional.

As estradas de rodagem, para o
Exercito, repiesentam o mesmo pape;
das estradas do ferro, porque s>*m
transpoites rápidos e de grande cn-
pacldado, sem facilidade de commuat-
cações não se podo manter a vida

«U» do complexo mecanismo constituído
l-CS. "OH| pelos exercites modernos.

Verba" Obrigam--'os as necessidades vltaèi
do Exercito a utilizar todos os meit_

Noticiámos, ha dias, que o go* de transportes, desde a estrada dc
verno do Estado resolvera atacar ferro ás menores viaturas.
o problema da pesca em São} No perlodc da mobilização o no inl-
Paulo, promovendo os respectivos cio das operações de guwra, premi-

0 guarda nocturno pa-
recia louco

phos, ó necessário que faça part»"eamos... Será preciso dizer o
do quadro. Pois bem, o sr. Gen- que é?

estudos scientificos.
Em decreto hontem publicado

tivemos a confirmação do que dis*
semos. E' o seguinte:

"Art. 1." *— Fica aberto, no
Thesouro do Estado, o credito
correspondente a dois terços da
taxa de caça e pesca, arrecadada
no anno anterior, para melhorar o
serviço de protecção á fauna ter-
restre e aquática do Estado.

Art. 2.° — Este decreto .entrará
em vigor na data de sua publica»
ção, revogadas as disposições era
contrario".

Eis ahi a fonte dos recursos pa-
ra inicio dos trabalhos.

Como se vê, o actual governo
nao só promette, faz.

O guarda-nocturno José Bene-
dicto dos Santos, da corporação
officlalisada, de vinte e dois an-
nos de idade, casado, morador á
rua Caiuby, 116, quando na ma-
drugada de hoje se achava no
serviço de ronda-volante no fim
da rua Cardoso de Almeida, sae-
cando de seu revólver disparou
uns tiros a esmo e, em seguida,
alvejou o próprio pé esquerdo, fe-
rindo-o, felizmente, de raspão.

Removido por companheiros
seus para a Assistência, entre ou-
trás cousas sem nexo disse elle
que estivera na P„evolução de 32.
Na madrugada de hoje, lem bran-
do-se, mais uma vez, dos "tiros

de metralhadora" que recebeu, te-
ve vontade de matar alguém. Mas
como não houvesse naquelle mo-
mento a quem matar, desfechou
um dos tiros contra o próprio pè.

O delegado de serviço na Cen-
trai providenciou uma escolta da
corporação do guarda em questão
para o apresentar ao commando,
o que foi feito.

União dos Trabalhado-
res Graphicos

A Commissão Exe,.uliva da U. T.
Cl. convoca o quadro da Casa Garranx
para urna reunião na sedo do Syndi-
cato, á rua da Gloria, 7, hoje, As 19
horas em ponto. ¦ -

Todos os companheiros a Casa
Garraux devem comparecer a essa
reunião,

Imperiosas necessidades das opera-
ções. Como obter tudo isso sem ea-
tradas? Sam estradas de rodagem,
como reunir os grandes recurscü qü.
a. capacidade do paiz pód© produ-
zlrT

De que nos servirão as melhores or-
ganlzsções, se, no momento opportu-
no, não as pudermos movimentar?

Grando em sua vastidão torre torlal,
extraordinariaemente rico pela fecun-
dldade de seu solo e pela abundan-
cLa dc_ rebanhos que povoam flou3
campos, o Brasil é, entretanto, ainda
pobre, paupérrimo, em vias do com-
munlcação. De nada nos valerão os
Inesgotáveis recursos de quo somou
possuidores, so nfto cuidarmos, oppor-
tuna o avlsadamente, da indeclinável
necessidade do facilitar as conimun-
cações.

Em S. Paulo, em 1924, para conso
gulrmos manter a efficiencia das íor-
Cas logaes (calculada cm 15.003 lio-
mens menos da motade do cffe tlvo

Inauguração de um arma»
zem da cooperativa da Sã.

Paulo Railway
Realiza-so amanhã, ás 15 horas, t,

Inauguração do Armazém de S. Pau-
lo, do Centro dos Ferroviários da
S. Paulo Railway Co., sociedade
cooperativa mista.

E._o armazém foi Installado em um
predio da estação do Pary, çontil-mente cedido pelo sr. A. M. Wellin-
gton, superintendente daquella ferro»
via.

"«W.

FALLECIMENTO.

dos pela ansia de fazer avanç-r 09
elementos combatentes, teremos no
cess.dades de paraílelamonte com o
rendimento máximo que nos podem
fornecer as estradas de ferro, pedir
tambem o máximo rendimento do au- ,. ... . . ,..„,,..,_ ,_ ,,-„,,„
tomovel e de toda a sorte de vlalu- 2_*4^ÍÍ\?SlK___íl £__£_.
ras, quer regulamentares, quer re.u'
sttadas.

A presteza da acção e a facilidade
do movimento eão factores decisivos
para o oxlto feliz de uma campanha.
E, no deum-M» das operações de guer-
ra, a cc-iplexldade doa serviços coo-
peradores da efficiencia, e da própria
vida dos Exércitos, exige meios ra
ptdos o efflcazes de communicaçâo,
que perfeita e completamente assegu-
rem o aproveitamento útil e in.elll-
gente de todos os recursos encanil-
nhados da zona do Interior para »
zona de etapas, e desta para a i.
frente, afim de tudo ee &-_-__¦ 4s

un
pelo

Contrai do BrasU foi quasi que
ca e exclusivamente õceupada
Ministério da Guerra. o

Lembraram, finalmente, os nossos
representantes a conveniência do M'.*
nlsterio da Guerra auxilia* a cons-
trucção de estradas consideradas J.n
Interesse estratégico pelo Estadj
Maior do Bxerc.to, o que já se vem
fazendo em vários dos nossos Esta-
dos. *_n; errando a dlgros.:ão, a qus
me não pude esquivar, prcaeguire, na
apreciação de nossa evolução no pe-
riodo republicano, com o escopo de
realçar s males quo tôm affligido o
onganlsmo militar.

Major Marcolino do Mello Tavaret— Em Ribeirão Preto, falleceu mt
dia 26 do corrente, o major Marco-
Uno de Mello Tavares, com 78 an-
nos de Idade.

Deixa viuva a sra. d. Deolinda So»
nhorinha de Mello e os seguintes íi-
lhos; Arlindo de Paula Mello, casa-
do com d. Helena de Lima Mello;
Adelino do Mello, casado com d. An-
f.elina do Mello; Maria de Mello
Kujawskl, casada com Daniel Kuju-
wski; Albertina de Mello, casada com
Ignacio de Moura; Anna de Mello
Leite, casada com Mario Leite o Es-
ther e Francisco, solteiros.

Fcrruclo Lion — Falleceu hontem,
nesta capital, o sr. Fcrrucio Lion,
contando 80 annos de idade.

Deixa viuva d. Rosalia Lion e o-iseguintes filhos: Virgílio Amélia *
Annibal. O feretro sahirá hoje, í-
15 horas, da rua Guiará, n.° 117, parao cemiteelo s. Paulo.

I), Maria 1'lnto Alves — Falleceu
hontem, ás 15 horas, nesta capital, a
sra. d. Maria Pinto Alves, com S3
annos de idade. A falleclda era. irmã,
do d. Ludgeria Pinto Bittencourt, ca-
sacia com o sr. João Vianna Bitten •
court inspector do Conselho Nacional
do Trabalho, o dos fallecidos João
Pinto Alves o Antônio Pinto Alves,
antigos commerciantes desta praça *
ed. Adelaide Fróes. Deixa ainda s.
falleclda innumeros sobrinhos resi-
dentes nesta capital e em Nictherro.v,
Estado do Rio. O feretro sahirá hoj.,
ás 15 horas, da rua I—-efgren, n." 59,
para o Cemitério de" São Paulo,

NO TEMPO
DE «TES

JORNALISTA
QUE NAO

PRESTA
Ao tempo do dr. Delphim Mc

reira na presidência de Minas, ft
redacção do "Minaes Geraes" er*
o refugio de quantos afilhados da
politica situacionista so encon-
trasse sem emprego.

Havia redactore,. que nem na
redacção appareciam. Só manda-
vam buscar o dinheiro no fim d»
mez. Outros, porém, mais receio*
sos, lá compareciam e, para hon-
ra da firma, faziam alguma coisa,
Entre estes se destacava Francis-
co Murta, ou Chico Murta, como
era conhecido. Escrevendo mui-
tissimo mal, o "redactor" só tra-
balhava na tesoura e ia gommft
arábica.

Um dia em que o "original" do
rapaz voltou da sala do director,
po- não conter nada de interes-
sante, um dos companheiros d*s
redacção, affixou-o no quadro con*
esta quadrinha por baixo:

"Eis aqui tudo que resta
Do famoso Chico Murta:
A tesoura que não presta
E uma intelligencia curta.

...,.<-.,...* .. ¦ 
¦ 
.. . eii.-- m
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Contas Particulares
Estas contas que abrimos somente aos particulares, com
exclusão absoluta de firmas commerciaes, offerecem aaseguintes vantagens: —¦

Juros dc 4 °JQ ao anno.
Talões de cheques com sellos já impressos.
Rapidez e attenção no serviço.

FULMINADO POR UMA CORRENTE
ELECTRICA NA VILLA POMPEIA

! Na esquina das ruas Caraiba-j o Vo-
«anclo Ayres, no bairro de Vllla
Pompeif., áa 14,80 horas do hontem
-«rlflcou-se Impressionante especta-
«ulo, que consistiu da -clectrocução
éo um oporarlo.

Naqucllo trecho vários empregados'4í, I.,ight estavam trabalhando na-jctonsiio d** ilos. Entro elloa figura-
v-. Henrique da Silva Paulo, do 46
annoo, ca.-w.dci, que residia á. rua La-
Tapes, 09. !N*o alto de uma escada,
«orsi urna das pomas trançadas num
«los ultlmc-s degraus, collocava elle
capacetes de ferro nos poste-, e, ao
«abrir um delles, posai vel mente pe*
to esforço que estava dlstehdendò
perdeu o equilíbrio «, para não ca-
hlr, tentou com a mão direita se af-
firmar num dos fios paralleloa aquel-"? cftm que lidava.

Infeliz, o operário levou a ma'.*,'¦¦"taméiito a um lio de alta. tensão.

A dosrcarga electrica promptamente o
¦ Immobill-cou « «ntrementes o ano-

messou do costa** para o chão, nuo
chegando elio a cahir pelo íacto d*
estar com a perna trançada ao de-
grau da escada.

Um 'dos companheiros que trat»*-
lhava aa seu lado, aaslatlndo o tnjr
gleo accldonte, a*nparou-o e gritou
por sobcorro, acudlndo o «mpr-e-gado
Antonlo Lula Teixeira.

Verificando quo Henrique ainda
estava com vida, desceram-no ao
chão e pediram o compareclmento d»
Assistência, que o removeu para tf"***,
das auas enfermarias.

Comquanto os médicos tivessem em-
pregado oa maiores esforços para •
roanlmaçilo do Infeliz, ali mesmo ins-
tantes depoia elio falleceu.

O cada.ver, dopols de examlnad**
pelo legleta dr. Souza Aranha, foi
removido para o necrotério * *"*a!.'i
tarde entregue A família.

0 CERTAME E' UMA PROVA DE QUANTO TEM PRO-
GREDIDO A CRIAÇÃO EM S. PAULO

Sx->***" !•*•*•* A^AfisWvX ¦¦* -^^-*i-;»'OBÍjiP^^^^x^^(rjBP( ^^¦tfS BP^vXv-''* ¦'''¦'.¦a^sWHkT^B

OUTRA VEZ! HONTEM!
OS CAMPEÕES ABSOLUTOS DA SORTE

VENDERAM — NO BALCÃO

13617
com 200:000$000 da Paulista
Assim como toda a dezena premiada.

ANTUNES DE ABREU & CIA.
RUA QUINZE DE- NOVEMBRO, N.ü l-B

Em írente á rua Anchieta.

.¦;-

\

0 "stand" dos productos"NESTLE"
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PROFANAVA E ROUBAVA OS CADÁVERES NA
ASSISTÊNCIA

. {Conclusão da ultima pagina)
to delegado dc Roubos, que do ca-*!*ver de José Arthur Barni, \n-
etima de um desastre do eutomo-
vel registada na madrugada da-
çuellc dia, havia sido roubado um
Miei de brilhantes. Todos os que
estiveran no plantão naquella ma-
delgada, viram que. num dedo dn
Infeliz victima do auto, estava um
bonito e valioso anel. o qual ali
te conservou, até o momento em
(¦lie o cadáver íoi recolhido ao
caixão e entregue ao motorista cio
«arro de cadáveres.

O motorista, que era o guarda
eivil José Cyrillo de Magalhães, da
*9 annos ds idade, pardo, ficou
por um momento sozinho com o
cadáver, no carro, encostado no
pKdio da Secretaria da Justiça.
(Quando se acercaram outras pes-
loas, notaram surpresas que o de-
do do morto apresentava signaes
evidentes de violências e que o
i.nel havia desapparecido.
^tfVVVVV^IYVVVVV-t •» --^vvvvvt/vvvvvv^

Assaltou o padeiro em
plena rua Mauá

(Conclusão dn ultimo pagino.)
M, devido â camaradagem dos
outros companheiros, foi eximido
íe culpas.

Requisitando o promptuario do
malandro, constatou o dr. Cysal-
pino que elle, ainda em junho do
«.tino passado, foi condemnado á
pena de 15 meoes de reclusão na
JRscola Correeional do Estado, por
trime de vadiagem.

Foi lavrado auto dQ flagrante
íe-licto contra o malandro, que
mula furtar em plena rua dos boi-
¦rea de Fabiano Travassos, padeiro,
som 48 -annos, casado, residente ft
«26 da Liberdade sjn, em Jacutin-
ga, Estado de Minas, a importar*-
íia dc l:S70$000 que trazia no boi-
so de dentre? do paletó.

Os chronistlas do carnaval
, carioca em S. Paulo

(Conclusão da ultima pasma)
át*u srupo -regional* 11 -— Ottllia
teorbn —• um saiba; 12 (final) —
•Zé Tramei-la" e "Ohica Pelanca"
Whlco Sã e Ruht R. Brocha) —
tsonversa fiada e marchirüra do
•¦Pito acceso".

A's 24 horas -- Cala no Restau-
lirante Savoia, offérecida pelo Ciu-
Sfce dos Tenentes do Diabo.

O BAILE A FANTAZIA DE
AMANHA

F~ii homenagem á embaixada
dos ehronist-as carnavalescos do
Rio dc Janeiro, realiza-se amanha,
cias 22 horas em diante no salão
azul da Sòoiedàde Radio Cosmos,
Um sumptuoso bail* a fantazia.
Hsta festa que promette revestir-
se de grande brilhantismo, vae
constituir, sem duvida, uma bu-
lhante victoria paira o Centro Pau-
lista de Ohronistas Carnavalescos,
promotor desse baile.

O salão da Cosmos está rec*ben»
fio uma adequada e original d:co-
ração. As dansas serão abrilhan-
tadas por duas magníficas orches-
trás: a "Original Orchestra", dl-
rígida pelo maestro Nicolini e o
«Jazz Symphonico Cosmos", num
total de t inta professores.

Os convites poderão ser adqul-
ridos na Bilheteria da Cosmos, a

graça 
Marechal Dsodoro, sendo o

*aje exigido rigor ou fantasia.
Conjuntamente com o baile ha*

tura concurso de íantazias sende
Werecido .valiosos prêmios ao*.
Sçncedores.

A DELEGACIA DE ROUBOS EM
ACÇAO

Recebendo os autos enviados pe-
lo dr. Assumpçáo, tratou imme-
diatamente o dr. Cordeiro O-alvlo
de esclarecer o caso. A Policia
Technica foi chamada a presta"
seu concurso, tendo apress-ntado
seu laudo. Foram tambem arola-
das f> testemunhas, as quaes con-
firmaram as suspeitas das autori-J
dades, que reeahlam todas sobre
José Cyrlllo Magalhães.

Esta tambem, dias depois, em-
barca va para o Rio, onde se domo-
rava algum tempo.

O promptuario de Cyrillo, exls-
tente no Gabinete dc Investiga-
ções, bastante volumoso, prova ser
elle um indivíduo de péssimos an-
tecederutes, contando com diver-
sas passagens pela delegacia de
Roubos.

Conseguindo provas palpáveis da
culpabilidade de Cyrlllo, o dr.
Galvao remetteu o processo ao
fórum, pedindo a prisão preventi-
va do Indiciado. Recebendo a
denuncia, o promotor publico, a
quem foram os autos entregues
para dai- parecer, depois de dctl-
do exame das peças que instruem
o processo, opina pela justiça do
pedido do delegado de Roubos,
entregando os autos ao magistra-
do, que deverá dar a sentença.

Facto interessante que vem sen-
üo notado, é que, depois que foi
Instaurado o inquérito contra Cj-
tillo de Magalhães, na0 se tem
vegistado mais profanaçô^ do
cadáveres na Assistência Publica.

Abandonado pela espo-
sa, suicidou-se

Km fitto residc-icia «m Vllta Ju-
r-uery. o lavrador Agenor da .81»-
veira Franco, -que contava a Ida-
de de 4'.! W&> *» »TTm' ,«hotitcm de-s-feolwni um vivo a* *«¦
volver na cabeça* A ,.i „,

Att-raihidas ip-olo estom-pido, at-
s-irmas pcâsoas aoec-rrera-n ao ln
ea-1 © cornmunloar-un o faoto ao
ded-egiaidò, que «*ri*tao solicitou a loa
de unia ¦ainVoutlaTU-ia Quella l*»*
WUàaè; -parra a remoção do K»»»»
á SairHtt Casa desta Caiprta». o qual
agonisa-va.

A íjmbullaiicla, entr*t9**to, ao
che-car. Já. «nconlirou o lavradot
cadáver, á vista da {-ravldad* do
feilmc-nto quo o tiro pTC-duaiu no
c-ianco.

Agenor da Silveira to& cerca d**
oito amno3 íoi. afoumidanado -pe'a
esposa, e desde então «io 8» mon-
trava como o home-n ue o-utroru.
ji U-i&teza quo pássara ao carale-
i:--u,r e cuja aoo*>ntu-i"3ao dia a dia

Imals 
se aproiíuindiava claramenv».

revelava aoa habltantea d-» Vllla
Jiwiuery, onde o 'aviwidor «un quea-

» tfto ora sabojàimenito conhecido,
j nue «Me caminhava rpa*a o aulei-

dio.
E hontem, deipola do C:to arni-o»

do assim catar vivendo, AffPnoT
cia Silveira «uicldou-se.

O sub-dolegado José de Almel-
da, do swvíqo na Policia Central,
trantHpoitando-se Aquolla local i»
àaán fez remover o corpo para o
neorotct-.o do tJablneita Medico
begal, no Aragá, para aa forma-
lidudeia dop«?fidei*.tea dese*. deipttr-
tamento,

—- A ¦ 'h " ' ' ¦

Joanna d'Arc
Reallza-se hoje, ás 20 horas e mela,

á rua Jullo Conceição, n.° 33, (bonde*
15, 17, 83 e 05), uma confífrencla do
deputado Romeu da Campos Ver-*al,
aobre o martyriò da Virgem de Re-
my c.ommemorando o 504.* anuiversa-
rló'da sua mort»..

Carambola —- mestiço charolez-zebút tle oito mezzcs- de propriedade dp criador Renato Junqueira

Inaugura-se amanhã, ás 15 ho-
ras, no Parque da Água Branca,
a Exposição Estadual de Ani-
mães promovida pela Secretaria
da Agricultura. Certame cuida-
dosamente organizado, destina-s*;
a marcar época nos annaes du
nossa pecuária, eis que vae at-
testar de maneira inequívoca os
grandes progressos que S. Paulo
tem feito nesse ramo de activida-
de.

Em nossa edição de hontem, ti-
vemos opportunidade de salientar
os aspectos mais interessantes
dos preparativos que uo local pu-
dêmos observar. Hoje, focalizara-
mos alguns dos magníficos exem-
plares expostos, os quaes já hon-
tem, em sua totalidade, foram
submettidos ao julgamento das
coinmissões technicas para esse
fim nomeadas.

Além dc outros, devemos men-
cionar os seleccionados productos
do gado bovino e cavallar expos-
tos pelo er. Renato Junqueira
Netto: bovinos caracú e cavallcs

Lindo exemplar de cgua «Mangalarí-a", de propriedade do criador ^ISecf 
* taprCSSkmiQ

Paulo Junqueira, vencedora na sua classe Pei0 seu asPecl°- i

Os prejuízos qu@ a Estrada de Ferre
isarense causou aos criadores
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Araraqi

O interessante mostruario da "NESTLÉ

CONVERSANDO COM 0 DR. ANTÔNIO CARLOS DE ARRUDA BOTELHO,
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA ASSOCIAÇÃO DE,

CRIADORES DE GADO HOLLANDÈZ

A conhecida organização "Nes-
tlé" installou uo pavilhão n.° 5,
da Exposição Estadual de Ani-
mães, bem montado e detalhado
mostruario de productos prove-
nientes da sua conceituada usina
em Araras, neste Estado.

A organização "NesUé" é diri-
^ida pelo sr.. Fausto Valente,

conceituado technico e organiza-
dor competente, coadjuvado por
excellentes auxiliares.

"Nestlé" promette continuar
como se iniciou: victoriosament*
cooperando para a grandeza da

Industria e do commercio do non-

sa terra.

No recinto da Exposição, em- I mostrou palavras que dissera ao
quanto assistíamos ao julgamento ' renrt.sentante daquelle jornal, Pa-
de alguns animais, tivemos oppor- '"¦' ,"'"
Umidade de palestrar com o dr.
Antônio Carlos de Arauda Bote
lho, presidente cm exercício da
Associação de Criadores de Gado

lavras que pedimos venia para
transcrever a seguir:
A ORGANIZAÇÃO «O CERTAME

— "Sô tenho motivos pa"*a elo-
ginr o critério technico quo. pve-

V4 gado ho andez verme Ho e branco
Hollandèz e \m\ enthusiasta da pe- | siàiu a ocrganteaao do certame,
cuaria paulista. Disse-nos s. s. ] principalme-nte a cooperação offl-

ciai. Tivemos, paira tanjo, todas
as facilidades de que necessitava-
nos, inclusive recommcindaçc-es fts
«bradas de ferro no tocante ao
.'••¦ansporte do gado destinado á
Exposição".

A KAÇA CIIAROLEZ-ZEBU*
—- "Ha mais de cinco aiirios —-

prosegue — quc me- venho dedl-
cauido á formação da raça cha-
rol*z-*sebu'. typo frigorífico pelo
oroce.-so de cinza mento alternado,
como determina a teclmioa e a ex-
ueriçnda, para evitar a sua dc-**eiii-iração. Prepararei, por exem-*>lo, para a Ex*?osição actual, um
'ote imponeailte de-sse gado. Cria-
lones expeo-imentados elogiaram
sssé produeto de cruira.meinto, con-'iantes no seu futuro".

LAMENTÁVEL INCÚRIA
—• "B apesar das recommenda-

ções feitas ás estradas de ferro, a
Araraquanseinsia destróe, lamenta-
vdmente, em dois dias. o que eus-
lou cinco annos de labor Insano.
O fcJte enviado para a Exposição
de cliarolez-zebu' chegou a S. Pau-
Io "sinistrado". Um animal mor-
to, outros "pisados" e ainda ou-
tros "chifrados". Para acceaituar
a Incúria da estrada de ferro bas-
ta dizer que os animaes embarca-
dos em Catanduva ás 15 horas, sô
chegaram em Arairaquaira âs IS
horas do dia seguinte. Mais de 27

Na Estância dos Bons Ares. Ca-
tanduva, assistindo a um rodeio
em companhia de uma de suas
filhas, o sr. dr. Antônio Carlos

de Arruda Botelho
dos seus trabalhos na Araraqua-
rense e do exito de sua criação, „„.« v.^ «.«, ~~„-  -
mas não deixou de ter palavras I horas para um percurso de pouco

_._. P- . _ —J a L. .1 i-,., mm*mm _l_ .t -. 1(*l'l 1 •¦ í 1 -11-.1 J\f--HÍ*Mífde acre censura adestrada de ferro
que serve aquella zona, a qual lhe
©ocasionou sérios prejuízos pela
Incúria com que fez o transporte
do gado destinado ao certame.
E, estendendo-nos ulm exemplar

Ida "Folha da Noite", nelle nos

mais de 100 kilometros.
A poucos dias da inauRuração

a. Exposição, com tüo lamentável

Hollandèz vermelho o branco, nascido em Marlia, criação'do dr. Luiz Kodolpho Miranda

dor do assumpto e destacado ele- c^cto^onoW^ae^
mento de nossa sociedade. Apre-
sentando excellentes productos.

Dentre os criadores de gado
bovino que acabam de conquistar
prêmios na Exposição Estadual

SÍ^^^áS^^.^d!^^:Í{^ Animaes, destaca-se o sr. dr. {conseguiu a. a. nada menos que
correr, mpesar de todas as facllida-1 ^^ Rodolpho Miranda, fazendei-1 oito prêmios: quatro primeiros,

íiMÊ^^W^ \ro '* Marllla-profundo C0Ehece" •"¦tercelro"e ttadft °premi0 de

¦ •'•¦ 'ii.m

.1 *m

y-1
.'

lidade — o gado bovino hollande»
vermelho c branco, puro sangut
paulista, nascido em Marilia, de
que damoa acima a reproducçâo
de um dos mais bellos exempla-
r«*3..
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Para os santistas o time de Vi liü elmiro é o favorito
CORRE COM INSISTÊNCIA EM SANTOS, 0 BOATO QUE

FRIED FICARA' NO ALVI-NEGRO PRAIANO
flo o Palestra vencer....
So o Palestra vencor, o i Santos fi*

teaná collocado em 4.o logar, com o
Juventus, creando o 6.0 para a Por-
tugueza. Mas se o trl-campeâo pau*
liata perder, virá fazer companhia ao
Juventus, não se verificando outra
tjualquer alteração na tabeliã. Isto
Bem oontar com o resultado do "»

* -_, -* ¦* _, *-*}.

z|í •¦ .* * * f

BADU*
fcato entre o Paulista e o Juventus
Caso este perca, Irá faaer companhia
tá Portugueza coin 4 pontos perdidos.
Vencendo, jogará o Pauliata para o
K.o logar.

Paulista o Palestra sfio os favorl-
Uos. Deverão, para contentar sous
affeiçoados vencer o Juventus e o
Santos. Se assim acontecer, a tabel-

Ia ficará da seguinte forma;
! l.o — Palestra ........... .. °
j l.o — Corinthians .. .... ... O
! 8.0 — Hespanha .. ..., ....',.. 1

| S.o — Paulista ... •• •• .••> •¦
j 15.0 — Santos .. ........ .1 2

. 6.0 — Juventus .......... 2
i 7.0 — Portugueza  4

A collocação na tabeliã, offerece,
|K>rtanto, enaejo para que o3 times

luctem com afinco pela victoria. D0I9
pontos perdidos, agora, no final mui*
to Influirá para perder.

O TiMK PALESTRINO
O quadro palestrino vem do aof-

frer a perca de tres de aeua melho
res elementos. Batataes ultimamente
vinha substituindo Aymoré, embora
multo3 dlsSíssem quo o antigo at-
quelro da Portugueza de Esportes
fosse inferior ao ex-americano. Ma-
chado, que substituiu Junqueira n<
zaga do alvi-vetde, supprimiu un.
dos pontos fracos da turma. Perdei,
do Junqueira, o Palestra durant
multo tempo esteve com uma zafeti
fralqulsslma. Quanto a Gabardo, in
contestavelmente era um dos melho
res da Unha atacante. Com a sahldt
desso jogador, o time do Parque da
Água Branca perdeu muitíssimo em
sua efficiencia.

Para o jogo com o Santos oa tech
ntcoa do clube do I8.0 andar do Pit

. dio Martinclll lançarão mão dos r*
I servas. Quer dizer que o quadro tal

vez volte áquelle período de decaden
cia que experimentou por occasiã'.'
do Torneio Extra Apeano. A linhi
de avantes do Palestra provavelmen
te apresentará Mendes, Lara, Romeu,
Carnieri e Imparato. Quanto á zaga,
Beglioumini substituirá Machado.
O ENTHUSIASMO DOS SANTISTAS

Ha lõ dias o Palestra embarcou
para Santos na certeza que teria na
lPortugueza um adversário facll de
ser levado de vencida. Entretanto, 01
lusos santlstaa apresentaram-se em
campo dispostos a vender bem cara
a derrota. Chegaram mesmo a pro-
gar um formidável susto no timo da
Capital. Agora, o adversário que 88
apresenta para o Palestra é multls*
símo mala perigoso. O Santos, enthu-
alasmado com os ultimoa combates
que sustentou no Sul, se encontra
com um moral multo superior ao do
Palestra. Para os do Santos, a pe-
leja terminará com a victoria dos lo-
cães tão certo como dois e dois aãi
quatro.

A "torcida" praiana está também
enthuslasmadlsslma. O correapondente
do "Correio", escreve que difficllmen-
te o Santos perderá o embate se o
enthusiasmo popular pesar algum»
Sousa na balança.

FRIICD NO SANTOS?
Corre com Insistência nas rodas «a

portlvaa de Santos que o popular
centro atacante, Frled, que se en
contra sem clube, pois o seu desap-
pareceu, asslgnará contracto para o
Santos.

Embora nada se possa precisar, a
noticia não é destituída de futila-

I CAMPEONATO JUYE-
NIL DE FUTEBOL

«*

A commissão dirigente do I
Campeonato Juvenil dc Futebol
patrocinado pelo "Correio de
São Paulo", oammunica a to-
dos os Interessados que suas ul-
timas resoluções sobre os jogos
realisados domingo passado bem
como as escalas ds campos, jul-
?.es e representantes para os jo-
cos de depois de amanha, sahl-
rão publicadas na edição de
amanhã.

Ao Juvenil Flor de Pinh.iroa,
I é communicado que o jogo que

devia faaer domingo, com o JU'
venil Cacique, foi transferido

; para o dia 9 de Junho, data em
j que será definitivamente reali-
j sado, náo se acceitando mais
( qualquer pedido de adiamento.

Em prelio re/anche o Independente
enfrentará a Portugueza

EM BOA FORMA, OS DOIS BANDOS DEVERÃO APRESENTAR UM JOGO
TECHNICO E EíTfHUSIASMADO

DINO
mento. E' sabido que Fried recebeu
um convite do Fluminense. No em-
tanto, o antigo jogador paulista náo
se manifestou a respeito, pola se
tal cousa se tivesse dado, os jornaes
Já saberiam do facto. Acceitando o
convite que lhe foi feito pata au_.i-
liar o quadro em sua excursão ao 6"!
do paiz, Frled demonstrou que o San-
toa não lhe é antlpathlco. Logo, se-
gundo a lógica que os santlstas usam
no momento, o grande jogador tol-
vez fique no Santos.

O QUADRO DO SANTOS
Para o jogo de domingo, provável-

mente o Santos alinliará em campo
o seguinte quadro;

Cyro; Meira e Badu'; Dlno, Ferrei-
ra e Marteletti; Sacy, Moran, Raul.
Mario Selxas e Logu',

DE'TODO..

Vindo de Ribeirão Preto, onde ven
ceu o Commercial por dois pontos *
um, o Independente, o clube coope-
ratlvista do S. Paulo, enfrentará o

O terceiro e o quarto collocados,
na tabeliã, se encontram

, ,„ 1 11 1 .___________________________________¦ I»

O enthusiasmo deverá supprir a deficiência technica dos dois bandos

m

A partida quo Paulista e Juventus,
to times da Mooca, sustentarão do-
mingo so apresenta das mala inte-
fessantes. Os 3.0 e l.o collocados na
tabeliã, respectivamente com 1 a 2
^ontoa perdidos, preparados que.es-
t&o para a lueta muito promottem.
tfm procurará manter a collocação
Hue já conquistou, empatando com
íi Hespanha em um prelio em que
•ra apontado como desfavorecido. O
loutro, com todas as forças que dis-
põe buscará demonstrar quo aua der-
fota frente ao esquadrão santista
nao foi mala que um golpe do sorte.
O jogo que farão, a se avaliar pejo
Uao dizem os integrantes dos dois
quadros, será doa mais interessantes,
Pe nenhum falhar.

O TIME DA RUA DA MOO'CA
O quadro do ar. Freire está em

fcôas condições. A defesa não é daa
¦peores. O ponto fraco, parece, reside
|_a ponta direita. Jayme não é ele-
?ento da mesma força que seus com-
panhelros. Rodrigues, na meta, vem
Bando boas contas. A zaga Campos
fe Pedro também. Emfim, o time om-
|x>ra n&o possua nomes de eviden-
tola na futebol pauliata, está em con-
Bicões, de fazer optlma figura no tor-
pelo da Liga Pauliata.

Enfrentando o Juventus, o Paulis-
Ia;talvez ae apresente com a mesm*
turma que domingo passado onfren-
tou a turma de Santoa. Caso iaao
fcoonteça, ao alinhará da aegulnte
lorma:

Rodrigues; Campos e Pedro; Bru-
>o, Palermo e Alcides; Caetano, Se-
?aatião, Nappl, Heitor e Jayme.

CAMISA GRENAT "*
Pela segunda vez veremos os rapa-

(Dea de camisa grenat actuar om jo-
feo do actual campeonato da Liga.
Ua primeira vez foram vencldoa por
1.1, Seu adversário foi ò Hespa-
Ilha, de Santos. Oa bravos juventl
Uos actuaram de forma a satisfazer.
D unlco defeito do quadro foi o de
¦ua.linha de avantes desfruetar mui-
to mal o chute final. Muitas ocea
feiões se apresentaram para que oa
(rapazes locaes abrissem a contagem
IBntretanto, devido aua indecisão, *_•
f*a_- opportunldades eram rapidam©-)
t_ afastadas pela defesa hespanhola
pempre vigilante. Por isso mesmo,
•m ttm prelio que lhes teria sido
favorável, viram-se vencido*.. Duaa
Bemanaa decorreram desda a derrota,.

Durante esao tempo 03 technlcos dt. riglrem ao local do embate terão
rua Javry tiveram tempo de aobra I opportunidade de assistir a um pre-
para iniciar a correcção doa defeito.. )lo equilibrado e Interessante. As

duaa turmas estilo bem treinadas e
em altuação de offerecer um bon,
espectaculo. Portanto, é de se espe-
rar que um publico numeroso 9 en"
thualasta compareça ao campo da
rua da Moóca. Assistirão um jogo
de grande movimento, embora <-*"
technica relativa. Mas aerá um bom
espectaculo.

do quadro. Dizem, mesmo, que algu
oa_i3títülOões foram foltas e qU'i

o time ae apresentará em sua m»
lhor forma. Depois, tém oa juventl*
nos a pretençâo do desmanchar a ma
Impressão que causaram em aua pri*
meira exhibição.

PRELIO EQUILIBRADO
Sem duvida alguma os que ae dt*

O caso de Fausto complica-se
A Imprensa carioca noticia que o

Vasco da Gama recebeu hontem, do
Xoung Felkrwa da Suiaaa, o "passe"

do Fausto. Asalm sendo, é bem pro*
vavel que o íamoao centro médio nSy
possa mais actuar em Montevidéo,
conforme projectára. Tanto' a C. B.
D. como a Liga Uruguaya, são fl-
liados á Federação Internacional. Por
esao motivo, os clubes íiliadoa a
uma, náo podem contractar jogadores

pertencentes aos clubes da outra,
prescindir do "passe". Logicamente,
para que Fausto, livro de qualquer
compromisso actue para o Nacional,
que já annu-icla sna estréa com
grande alarde, deverá ter o "passe"
do Vasco da Gama, "passe" este que
o Clube cruzmaltino somente agora
recebeu do clube aulsso.

Quando o Nacional contractou Faus-
to ,sabia de tudo isso. Esperemos,
agora, pelos acontecimento...

•^t^SVSftaf^S/StV^^riat+aJSaniat»^

ÜM NOVO MOVIMENTO PARA UM
NOVO FRACASSO

Dizem querer a pacificação e
continuam em plena guerra! A C-
D, D., conforme declarações de
seus paredros, resolveu reiniciar a
guerra esportiva com os elementos
da Federação Brasileira de Fu-
tebol. Agora, diz-se no Rio, que
tres grandes clubes — Flamengo,
Vasco e America, estão no firme,
propósito de encabeçar um novo
movimento pro-paci]icaçao. ou-
víâamos que vá avante.

* *
E' aguardado com extraorãina-

rio interesse o prelio que o Pales-
tra disputará em Villa Belmiro,
com o Santos F. C. Os torcedores
locaes, confiam plenamente no
"onze" cts Villa Belmiro, mas ou
palestrinos, mesmo desfalcados po-
aerao surpreenaer a lurma mn-
tista.

* *
O Tunga garantiu para mim

que está de malas promptas para
o Rio.

Não vae, nâo.
Eu lhe garanto que dentro de

48 horas, sc o Palestra, não vuzer
policiaes armados na Estação,
Tunga embarcará para o Rio.

Foi o que ouvimos, hontem, no
triângulo. Boato? Será .verdade?
Não sabemos, mas o caso é que
os paicscrmos estão assustaaissi-
mos, tratando Os seus mentores de
segurar os "cracks" que restam...

* :|>
Continuará o exodp? Em pouco

tempo, perdemos os nossos melho-
res jogadores, que se transforma-
ram para o Rio. Se proseguirmos
nesse andar, dentro de pouco tem-
po vamos ficar sem os melhores
jogadores. Os cariocas, nesse pon-
to estão na frente...

- * *
Fassora, que disputou o cam-

peonato profissional de 1934 pelo
America F. C, do Rio de Janei-
ro, acha-se presentemente em sua
terra. Buenos Aires, onde firma-
rá contrato com o Quilmes.

* +
Ao contrario do esperado, o

avante paulista Waldernar, que
defende actualmente «s cores do
San Lorenzo de Almagro, só re-
apparecerá nos campos argentinos,
completamente restabelecido da
contusão que soffrerá ha tempos,
no encontro do seu clube com o
Boca Junior, no próximo domingo,
dia 9 de junho.

* *
Em sua sequnda exhibição. em

Bello Horizonte, o America F. C.
da Capitai Federal obteve novo
empate, agora frente ao aguerri-
àp "onze" do Athletico Mineiro,
campeão local. jQRmL

*.&

Fierotti

embora

sem

Machado,
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¦>:. .:«¦„

..v;.i

lusa

m

quadro da Portugueza de Esportes,
no campo da rua Cesario Ramalho.

O timo do Independente também
não deixou de soffrer os effeitos d(M
melhoramentos que o Fluminense es*
tá fazendo em aua turma. O quadro
tricolor, substituto do S. Paulo,
perdeu Orozimbo, Hercules, Vlamn,

e Heitor. Os tres primeiros, estão
no Rio. Heitor, se encontra no Pau
lista. Assim mesmo 03 rapazes mde-
pendentes talvez não façam má figu*
ra deante da Portugueza.

JOOO REVANCHE
O prelio de domingo tem o caraetc

de um Jogo revanohe. Na primeira
partida, quando o Independente en*
aalava ainda aeua primeiroa passo»,
oa lusos conseguiram vencol-os. De
facto, não se podia esperar outro re-
aultado da lueta. Emquanto que a
Portugueza enviava a campo um qua-
dro treinado, de jogadores Já hab,-
tuadoa a actuar junto, conhecedores
um do jogo do outro, emfim de con-
juneto superior, o independente ai'-
nhou um timo quasi que formado ás
carreiras. Os lusos eram os favoritos
e confirmaram aa previsões. Depois,
nem todos os elementos quo forma-
ram o quadro estavam habituados a
jogos de responsabilidade. Por Isso
mesmo, o Independente foi vencido.

Agora o caso muda de figura. Em-
bora desfalcados, os do Independente
podem multo bem terminar o prelio
com o resultado favorável. Se encon-
tram, tombem em optimo estado de
espirito, com uma confiança bem
grande em suas possibilidades.

O TIME LUSO
O time dos lusos é bastante conhe-

cldo em S. Paulo. Perdendo vários
de seus "cracks", não ae impresslo-
naram oa mentores pòrtuguezes. Tra-
taram quanto antes de treinar oa ele-
mentos reservas e do quadro secun-
dario, tentando reerguer o time com
"prata de casa". Não se Pôde deixar
do dizer que conseguiram o quo ln-
tentavam. O quadro da Portugueza
nâo possuindo nem um jogador de
grando nomeada no acenaria esporti-
vo paulista, tem conseguido resulta-
doa dos maia honrosos para as auas
tradlçõea.

No prelio que effectuarão domln-
go, os rapazea que seguem a orlen-
tação do sr. Elyslo Ferreira, têm
a vantagem de jogar em seu campo
local de sobejo conhecido para elle*
e pouco para oa adveraarios. Já do

"torcida" não convém falar. Hoje ea
dia, tanto um time como outro poi-
sua "torcedores" que ao eqüivaler*.
em numero.

Desperta curiosidade o jogo não 6*3
pelo enthusiasmo que os quadios ds-
monstram quando em acção- com1»
também porque apresentara um Jog*

i,. - '.
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Preparando-se para o Sul-Americano
OS CARIOCAS CHEGARAM HOJE

El Grafico
Devido a gentileza da

Scafuto, recebemos
timo numero de
optlma revista
nos Aires,
riores, "El
novidades.

-,¦ *———m —tafrm mu» um tmn^mjma

JÓIA, DE

OURO
CASA HEN RY

Autoristiâtt pilo Hanco
du Hrasll

COMPHA K PAliA M..I.HUH
Troca compra e vsndt lotas
da occaslâo - fino 3 de Dí-

lembro, 40 - Tel. a-7ü«6
Concertam-se relógios e ioias
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$

Depois das declarações dos .pa-
redaos cebedenses, que devido ao
Fluminense F. C. ter contraota-
do va/rios elementos que jojra,vam
etm clubes da facção contraria, ti-
nha-sa oomo terminada toda e
qualquer tentativa pró pacifica-
ção dos esportes naciõnaes. E' do
conheohnento publico as innume-
ras tentativas • feitas para que o
esporte brasileiro voltasse a ser o
que era antes. Pelo menos, dese-
Ia-se que seja dirigido por uma só
entidade, com ou sem especlalisa.-
das. Basta que possamos viver sem
üitrápras e questlunculas que só
eea-vem para mais desmora-lsar a
nossa situação esportiva.

Affora. volta-se novamente a fa-
tar no !& debatido caso que vem
ha tempos despertando a atten-
c_io de todos os esportistas brasi-
lelros. O dr. Victor de Morae»,
oresldente do CR. Vasco da
Gama, esteve em longa conferen-
cia oom o sr. Bastos Padilha. pre-
eldonte do C. R. Flamengo. Des-
sc medo, os dois altos paredros re*
Iniciaram a* "demarches", mala
uma vez. para,a tentativa da.pa-
clficacfto »dos esportes naciõnaes.

Tntea-roE-ado por um ..orna^sta
carioca, si das nropostas combina-
das Troderia resultar a paclít-acâo,
D dr. Vetor de Moraes respondeu;

—- "NSo vejo motivos para du*
rldar de oue assim suecedesse,
pois que poderia ser elaborada,

em conjuneto. uma formula que a
todos contentasse".

Como desde o inicio das "de-
marches" pró pacificação, tanto
os cebedenses como os da Fede-
raçã,o Brasileira mostram-se das-
postos a trabalhar pela paz dos
esportes naciõnaes... sem contar
com as ultimas declairaçbes do sr.
Aranha...

Desilludidos, esperamos que o
fim de mais essa tentativa será o
das outras. Muita falação, entre-
vistas, novas encrencas e tudo
continuará na mesma!

Agencia
hontiem o ul-

Bi Grafico", a
esportiva de Bue-

Como das vezes anto-
Grafico" vem cheio oe
Além da parte edito-

rial. destacam-se os optimos tra-
balhos feitos sobre o Grande 1 re-
mio Moto Clube Argentino.

"El Grafico" da ultima semana
é digno do ser visto.

Assembléa geral na F.P.A.
Realiza-se no próximo dia 6 de

junho, ás 20,30 horas com qualquer
numero, a continuação da assem-
bléa geral extraordinária da Fe-
deraçã. Paulista de Athletismo,
que foi levantada na ultima reu-
nião do 21 do corrente, devido o
adiantado da hora.

Serão continuados os trabalhos
iniciados na l.a reunião.

Os novos representantes que
comparederam deverão apresentar
credenciaes.

Pelo 2.o nocturno chegaram hoje a
S. Paulo os jogadores cariocas cha-
mados para 03 exercícios preparato-
rios para a formação do "scratch" na-
clonal que intervitá no próximo cam-
peonato sul-americano de basket-bal.,
cujo inicio está marcado para 3 1?
junho vindouro.

Sob a chefia do technico da Fede-
ruçãj Metropolitana, vieram os so-
gulntes baaketbullers da cidade: Jai-
ro, Frota, Cerello e Hélio.

O guarda Pitanga, também convo-
cado, não tomará parte nos ensaiou,
visto neto ter obtido a necessária 11*
cen.a da Escola de Educação Physic»
do Exercito, onde está matriculado.
Pitanga, no entanto, participara aoa
treinos que serão realizados no Rio

a partir do dia 5 do mez próximo.
Oa jogadores convocados para a se-

lecção brasileira já se encontram pr.-
parados Individualmente. Nesta Ca
pitai, sob a direcção de Oscar Paa-
lillo, vários exercícios foram real!-.*-
dos, apresentando todoa magnífico
rendimento technico. E, neata capita.,
sob o controle da technico da Fede-
ração Metropolitana, foram e_fect'M-
doa 5 optimos treinos, de passe, gir_<
e cesta.

Agora, darão inicio aoa ensaios cie
conjuneto, np Gymnasio da A. A. S
Paulo, o primeiro hoje e oa demais
noa dia 2 e 3 de junho.

No dia 4, então, cariocas o paulis-
taa irão para o Rio, onde ficarão con-
centrados.

MAIS DE 50 INSCRIPTOS NA PROVA
SANTA CRUZ

FRIED AINDA NÃO RESPONDEU

v *• >

Conforme se sabe, Frled foi con-
vldado para vestir a camisa do tar
Fluminense. Quando tal facto se
deu, o grande "az" pauUata se en-
centrava no sul com a equlpie do
Santos. Assim, somente quando o
quadro voltasse do Rio Gr.ande é
que Fried se decidiria a respon-
der. •

Falando sobre o ássumpto; es-
crevo um collega da Guanabara:

Oswaldo Volloso, o elegante ar-
quelro do vlce-campeão du 1933,
que no momento presente exerço
as funeções de director do futebol,
tevo ensejo de nos dizer algumas
palavras sobre a constituição aa
esquadra tricolor.

 O Fluminense vae apresentar
um quadro valoroEt».

— Qual será o teamí

• ';..'.: '

Por enquanto não posso adlan

Continuam as "demarches'
para o Ingreso de Frledenrelch na
turma tricolor?

— Sim. E?peramos uma respos-
ta definitiva de "El Tigre".

Campeonato interno de cesto-
boi do Tietê

Em continuação do campeonato
interno de bola ao cesto, será ef-
fectuado domingo próximo ás 9
horas da manhã em ponto, entro as
seguintes turmas:

Water Polo vs. Hockey, 1.° Jo-
go. Athletismo vs. Vo.ey Bali", 2."
Jogo.

Falar do enthusiasmo que esta im-
portante corrida vem despertando not
círculos athleticos da Paulicéa, é
completamente desnecessário, por-
quanto os nossos mais destacados
corredores militantes em clubes d«
categoria, estão em acurada forma, c
dahi, o lógico suecesso.

Esta prova, quo será patrocinada
pela Liga Suburbana de Athletlamo,
terá ainda o concurso dos cycllsta.»
da A. A. Light and Power, para
acompanharem oa concorrentes em to-
do o trajecto da corrida, contribuin*
do grandemente para o maia com-
pleto exito.

AS INSCRIPÇÕES
Aa Inscripções continuam abertas

na secretaria da L. S. A. No Largi
do Arouche, 106, sobrado, na séde do
E. C. Santa Cruz, sita i rua Lino
Coutinho, 10, sobrado. São gratuita,
para todos oa clubes filiados á L. S
A. e F. P. A. sen.do que 03 athlv
ta,s avulsoB deverão pagar a taxa dí
l$O0O.

As inscrlpçõea encerram-se Impre-
terlvelmento no dia 31, áa 22 horaa.

PRÊMIOS
Collectlvamente, com turma de eln-

co athletas á turma vencedora uraw
taça denominada "Hélio", offerçcida
pelo gr. Primo Vernuer; á 2.a turm
collocada — "Taça Gino Saanl", of
ferecida pelo ar.' Glno Salanl; & ?.»
turma collocada — "Taça Confeitaria
B'lôr do Ypiranga", offereclda peto
sr. Ricardo Pucci. A turma que col*
locar maior numero de athletas, 3
mlnutoa depois do primeiro, será con-
ferida a taça "Santa Cruz".

Serão offerecidos ainda os seguia-
tes prêmios Individuaes: ao vencedor
da prova, será conferida uma rica
medalha de prata, grande offerta po-
lo sr. Alfredo Modolin. Ao 2.o coilo*
cado, medalha âe prata offer.clda j
pelo me3mo senhor do 3.o — 4.0 d
6.0 collocados, medalhas do prata —
Do 6.0 ao 20.o collocados, medalha,
de bronze,

Aa l.o o 2.o collocados do E. 3,
Santa Cruz, duas medalhas do prata,

de technica apreciável. Partindo de*"
60 ponto, é esperado que uma graa-
do assistência compareça ao campo
da rua Cesario Ramalho. Além de
equilibrado, so apresentam os doi»
bandos em bôa forma de trelnamen-
to, o prelio deverá demonstrar aa
modificações que o Independente fea
no time o também a forma em quo
se acham os lusos paia o próximo
campeonato da Apea, que será ini-
ciado dentro de poucoa dias.

Novos sócios para o Tietê-

São Paulo
Oa mentores d0 C. R. Tietê-Sâ*

Paulo Idealizaram « estão levandfe
a eífeito uma gigantesca campa-
nha, para augmentar o já nume-
roso quadro de associados, estan-
do esse empreendimento em franc»
desenvolvimento, pois já stè con-
tam ás centenas as proposta., re-
cebldas. Com o fim de incremen-
tar essi_. movimento, o clube resol»
veu dispensar a cobrança de Jola»,
bastando as propostas sierem acom-
panhada. das photo_.raphias • 20$.
Para attender aos interessados *
secretaria conserva-s© aberta at*
ás 22 horas diariamente,

A disputa da Taça Light

Power \
A próxima corrida de rua pro-

movida pela Federação Paulista d»
Athleiismo, será realizada sob «
patrocínio da Associação Athletica.
Llght e Power, era disputa da taça
do mesmo nome.

A corrida terá lugar no dia 9 d*
Junho, recebendo-sé inscripções até
o dia 3 ás 18 horas.

Poderão so inscrever athleta» d*
clubes filiados e avulsoa,

O-percurso será de 6.000 metro*
aproximadamente, partindo da oe-
d6 da A. A. Light o Power á rua
Bom Pastor até a rua Manifesta,
voltando pelo mesmo percurso até
*, aéde daquellâ Associação.

Registo de amadores na

F.P.A.
A Federação Paulista de Atíila-

tlsmo, continua recebendo regii"
tos de amadores que vão InvestiS'
nas competições desta temporada.

A F. P. A. tem recebido gran-
de quantidade de registos dos clu-
bes da divisão, pois a temporada
deve ser iniciada no dia 1 de Ju*
lho próximo, reoêbendo-so registos
até 18 de Junho.

O calendário da Federação Pau-

offertas do sr. Henrique Peromll
Aos 3.0, 4.0 e 5.o collocados do mes-
mo clube, medalhas de bronze, ofíe-
recldas pelo ar. Lourenço Sabatlnl.

O primeiro athleta quo passar na
esquina da rua Sorocabanos com SU-
va Bueno, receberá uma rica medalha
de prata offereclda pelo sr. Antônio
Garcia Albian, do Bar Central.

Departamento de Educação
Physica

O Departamento de Educação Phy-
slca do Estado precisa ter entendi-
mento com os fabricantes e vendedo-
res de material esportivo o gymnastl-
co, oíim de obter informações que lhe
foram solicitadas de outros Estados.
Pede, portanto, que 03 Interessados
vão á sua 8éde á rua Condo do PI-
nhal, 62, 1,° andar, ou procurarem en- ,
tender-se com elle pelo telephone  Usta de Athletlsmo approvado na
2-7061, daa 13 ás 15 horas, todoa os assembléa geral extraordinária * •
diaa utels. seguinte:

A QUARTA RODADA DO CAMPEO-
NATO DA LECI

Klabin x Bonde e Guilherme Giorgi x Funecionarios.
sao os jogos da Divisão Vermelha

Continuando o torneio da Divisão
Vermelha, a Lecl, depois de amanhã
levará a effelto a quarta rodada do
seu campeonato. Duos partidas das
mais interessantes lerão realizadas,
estando os quadros participantes em
boas condições de treino, devendo
apresentar lances dos mais empolgai'-
tes nos prelios que sustentarão, con*
correndo, assim, para o maior brilbo
do torneio que a entidade commer-
clallna está fazendo disputar.

Eis oa jogos e autoridades dest
gnadas para funcclonar:

KLABIN F. C. vs. BONDE TEAM

Campo do Klabin, á rua da Coro*.
48. Juizes: l.os quadros; ArioeW
Cunha Lobo; 2.os quadros, José Ceu*
rado Veiga. Representante, Alberto
Sentlere, da Commissão iTeohhlca,

COTON1FICI0 GUILHERME GtOR-
GI vs. FUNCCIONARIOS FEDERAES
— Campo do G. Guilherme Glor_t. 4
rua S. Jorge, 26. Juizes: l.os quadroa
Homero Nlcolinl; 2.os quadros, Pau-
lino Varro. Representante; Luiz K.
Fagundes, vice-presidente; Horários:
2.os quadros ás 8,30 horas com IS
minutos de toleranc a; l.os quadre*»,
ás 10 horas sem tolerância. ..

JK.fcíií.ií<
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Tres "azes" doalvi negro do parque Sáo Jorge irão
para o Rio ? Ipara você ler...
0 que se diz por ahi

ílffectlva/mente a futebol paulista i
*!itá perdendo seus melhores elemen-
tos. A principio, quando foi desmon-
tado o "esquadrão" do S. Paulo F. I
C, quasl todos <>* elementos do tra
üícionál grêmio tricolor passaram
tlefender as cores dos clubes do RI
de Janeiro. Depois Gabardo, Bata
ÍBes e Machado, attrahldos por ten
taíioraa propostas, deixaram o alv:

verde para asslgnarem contracto com
p Fluminense da Capital Federal
gabemos agora, que 6 Vasco da Ga-
wa está disposto a contractar dois
fios melhores elementos do clube do
parque S. Jorge: Jahu e Brandão.
justamente os melhores da defesa do
#Ivi-negro. Jahu é indiscutivelmente
a alma do seu quadro. Além. disso
em sua posição é Insuperável en:
cossos campos. Raro é o dia em que
nio vemos estampado nos Jornaes o
"•clichê" do famoso zagueiro "colo-

B-ed", como tendo eldo o melhor ele-
acento de sou quadro nas partidos tet
gue toma parte. Brandão por su»
.ez, é tambem um jogador de cias

ue. Celebrizou-se pela sua elestfclda
de e fologo, factores principaes dft
»su9 grandes feitos.

josé, tambem, está sendo "cantado"

jpõr um outra grêmio da Capital Fe-
âeral. O guardião do alvi-negro, é
atualmente o melhor que possuimou
om nosso Estado. Sabemds de fonte
limpa que estes elementos já entra
iram em contacto com um celebre al

llciador de "cracks" paulistas! Chi*-
vone. O clube do Parque S. Jonre
e?tá já attento para segurar seu:,

IIWMM:*m X&XWüfô
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JOSE'
"naes" o usará do todos 03 meios ao
seu avance para que os seu3 joga-
dores não o abandonem, procurando
que asslgnem novos contractos.

Resta saber so haverá tempo...

CAMPEONATO EXTRA DA ACEA
Domingo, pela manhã sorá effe-

ítuada a s-egunda rodada do Cam-
çeonnto Extra que a Associação
Commercial está patrocinando.
Taes Jogos, dos mais Interessantes
constam da tabeliã da qual fazem
parte vários quadros pertencentes
nos jornaes da capital. Na rodadi
ne depois áe amanha intervirâo os
quadros doa "Diários Associados'
i» "Imparcial",

Eis a relação geral dos p-réllos:

DIÁRIOS ASSOCIADOS VS.
ADRIATICA

Campo do Tramway da Canta-
reira. Juiz, Benedicto Amaral. R«-
presentantes, Dino Lupl.

SECRETARIA VS. "O IM-
PARCIAL"

Campo do São Paulo Gaz, Juiz,
ArWiur Janeiro. Representante, E.
Piccinlni.

B. VS. DROGARIA MORHl.
Campo do L. í'. B. Juiz, Ray-

mundo Ferrc-lra. Representante,
4.ndré Barone.

Campeonato do Cavallo de Armas
A PROVA DE "CROSS COUNTRY"

Aproveitando o dia ãa hontem,
feriado, visitámos as piscinas ãe
Santos Amaro, A melhor frequen-
tada, a de Villa Sophia nos attra-
mu. aomenie... famosa no no-
me. De sereias mesmo, nada pos-
sue, salvo algumas, que lá se acha-
vam... devido a correnteza que as
levou.

— (01-
Nada tendo de agradável na

piscina de Villa Sophia, resolve-
mos procurar outro caminho. Era

da Ríveira Paulista, recanto pi-
loresco. um tanto abandonado, cm
virtuaè aa "nutre" vazante... o
Angulo co)n seu barco, necessitou
emprestar o motor ão amigo X,
ara assim, sob um céo maravilho-
so, aportamos na Ilha dos Namo-
rados... Depois, regressamos na-
dando, sete kilometros em água

, gelada, O barco lá ficou, qual na-
lufo perdido, a espera ãe vento c...
' yazolina.

~(0>-
"Plchinin" e "Vadão" não gos-

faram da "franceza" ão Gege...
Um passeio a Buenos Aires, lindas

"muchachas", bellas praias, tudo
seria encantador... Entretanto,
salvou-se um passeio na terra ca-
rloca. — (O-

Villar conãccoraâot Pelos seus
trlumphos esportivos, pensará o
leitor. Está enganaáo. Elle com
mais dois marinlieiros, arrojaram-
so n'agua, salvando um apreciador
das festividades por oceasião da
chegada do GG. Daqui, deste hu-
mllãe cantinho, receba- o valente
amigo nosso abraço pelo seu ao-
negado gesto.>¦ -<0)-

Que fim levou o nosso ãistlncto
amigo Oswaldo áe Oliveira? Não
sabemos, mas deduzimos, que va-
quella fazenda, arvores copaãas,
rios cauãalosos, clima optimo, tu-
do fez com que elle abandonasse
a. Paullcéa para ir gosar no retiro
d0 dr. X, o socego das competi-
cões. levando comsigo alguma des-
(Ilusão...

Entrevistar um campeão, ouyin-
Ao o roncar ão mar e sentindo a
carlcta de suas ondas, è delicioso!
Melhor seria, se fosse campeã, pois
assim, de facto ella seria uma se-
reia. O Zezlnho que o diga...

— (01-
Que foi um desacato, ninguem

poderá negar. Mas... as luvas de
pellica, não fluetuam. Por isso.
multo cuidado, senão, adeus, 'my
life".

Nadar & bom, mas no inverno...
Itisnotvery good".

Até terÇa' DOUTOR X

O Derby Brasileiro
DISPÜTA-SE DOMINGO, NO PRADO DA GÁVEA, 0 GRANDE PRÊMIO

"CRUZEIRO DO SUL"
O Jockey Clube Brasileiro esta-

rá, domingo, em festas. E' que se
realiza, ali, o Grande Prêmio
"Cruzeiro do Sul", a carreira mais
importante do turfe nacional pa-
ra animaes de tres annos. Con-
firmaram a inscripção, treze
"tliree-years".

Aa preferencias da cathedra se
inclinam para os representantes
do Stud Expedictus, aos quaes se
seguem Muricy, Favorito, Nó Cé-
go e outros.

Embora se tenha a impressão
que Ribeirão e Tia King .sobresa-
iam ligeiramente, presume-se que
a carreira se desenvolva movi-
mentada e interessante, e que a
coroe um final equilibrado e se-
vero:

Quem assistiu aos trabalhos de
Nó Cego e Muricy, tem presencia-
do ás carreiras de Favorito •
Cok Tail, e sabe da inclinação
de Irapuazinho e Bronze para as
distancias de fôlego, não pôde dar
absolutamente, como seguro, o
suecesso da3 tradicionae3 cores
do stud "Paula Machado".

D'ahi o af firmarmos que o
"Derby Brasileiro" deste anno é
um dos mais equilibrados da his-
toria dessa tradicional carreira.
Por isso a expectativa em torno
do mesmo é enorme.

O programma para a grande
festa de domingo é o seguinte:

Prêmio Tinguá — 1.200 me-
tros — 7:0OOÇ000.

Ks.
Detonador.. ...... 53

Mon Secret  49 40
Astoria  55 50
Yeoman  55 30

CORRIDAS DE SABBADO
Prêmio Kruppe — 1.500 me

tros — 3:00$000. .
Ks.

Mouresco  54
Disco  5-1
Zumba  52
Galopin  48
Balbo  53
Jaçatuba  58
Galarim  48
Klsope  50

Cts.
40
60
50
30
35
40
50
35

Roulien  48
58
56
48

1.500

Cio
Toby
Ma'am Cross .. ..

Prêmio Pebete
tros — 3:000$000.

Ka.
Tango 50
Lourinha 54
Rosemarie 50
Consejal 58
Marqueza 50
New Star 55
Guarany ......... 58
Transvaliana 50

40
40
35
35
me-

Cts.
40
35
40
50
60
80
50
40

WRZEfl
Vão perfurmar o Braz

Palestra
Na tradicional várzea do Olye«-

rin domiiiíto Pd"1 mainiha, o «*•
ítóò&umlrta fitará &,enos forto quadro do E. ^-

Comrnemorando a realização da
Exposição Estadual de Animaes,
que terá inicio no próximo dia 1."
fie junho, no parque da Avcn da
Água Branca, a Sociedade Hippica
Paulista, de collaboraçáo com a
direcção da exposição, organizou
um interessante concurso hlpplco.

Tomarão parte nesse certame.
que será realizado no próximo diu
D de junho, além dos cavalleiros
sia Hippica, os officiaes da 2.» Re-
(L-iào e da Força Publica d0 Estado.

O programma consta de cinco
provas, das quaes duas sâo destl-
liadas aos elementos da Sociedade
Hippica, e está assim elaborado:

l.a — Apresentação de cavallos
Kascidos no Estado, montados. Al-
to, Passo, Trote e Galope.

S.a — Apresentação dos tre»
primeiros collocados na, prova do
"adestramento" do campeonato de
Cavallo d© Armas da Sociedade
Hippica, Paulista.. Kqultaç&o geral.

S.a Prova "Sociedade Hippica"
(interna). Percurso de cerca áe
íOO metroa, sobre 8 obstáculos com
altura máxima d0.l,15. Para ama-
Bonas e cavallelrs da Sociedade
Hioplca Paulista, montando cavai-
los nascidos no Estado de S. Paulo
s sem victorlaa em provas offi-
ela es.

•í.a prova "Exposição. Estadual
«e 1935". Percurso de 550 metros.
sobre 8 obstáculos oom altura ma-
trima de 1,20 o largura máxima do
í,5Pi para animaes sem victoria em
provas officiaes. Cada corporação
Inscreverá, no máximo, seis ani-
imaes.

Os obstáculos são os aegulntési
Kébe o vara, 1,000; Grade è vara —
.1,20; Barricas e vara — 1..10-! Murd
o vara — 1,10; Tríplice — 1,20x1,50,
Bstaclonata — 1,10; Vara entro
sébe — 1,20; Bungalow — 1,20x1,60.

o.» prova "Secretario da Agri-
üsuitura" — Percurso de 500 me-
tros, sobr* 6 obstáculos (Ener-
gia). Altura máxima de 1.40 e
largura máxima de 2,000. Inseri-
pçào livre. SeiB animaes por cor-
poraçáo.

Estão na Begulnte ordem oa
obstáculos organizados; Sêbe e va-
ra — 1,20. Staclonatta — 1,20;
Mur0 e vara -r 1,80; TrlpUce —
1,20x1,30; vara entre Sébe —-
1,30x1,50; Bungalow — 1,40 e 1,50.

As inscripções encerrata-se no
<i!a 4 de Junho, ás 16 horas, na se-
fretaria da Sociedade Hippica Pau-
lista, á, rua Libero Badaró, 36.

t t ¦ • • ?

O CAMPEONATO DO CAVALGO
DE ARMAS . — Será encerrado
amanha o campeonato do cavallo
do armas da Sociedade Hippica
Paulista, com a realização da 3.'
série das provas, que 6 uma coi-
rida rústica.

Esta prova, como as anteriores,
reuno elevado numero do concor-
rentes e todos preparados para a
luta. Conquanto nada se saiba
quanto ao local da corrida o dl-
reotor geral da Hippica está estu-
dando um percurso interessante e
que ponha a prova o valor dos
con cor rtm tes.

Acham-se Inscriptos os HOgulntes
cavallçlros: 1 — Chará, dr. Jayme
•Loureiro; i' — Maringá, dr. Josú
Martins Costa; 3 — Jacy Luiz, F.
Baeta Neves Junior; i, Relâmpago,
Oscar Rhormoiis Fagundes; 5, Zln-
garo, dr. Accaclo Gomes; 6 — Bll-

Os paulistas treinaram hontem,
novamente, para o sul-ameri-

cano de cestobol
Conforme annunclamos, os ¦P«u-

listas realizaram hontem a nolto
novo exercício preparatório para o
sul americano de cestobol.

Os elementos escalados, estive-
ram presentes A hora marcada, de-
correndo o ensaio dentro de gran-
de enthuslttsmo, Bendo cfficiente-
mente dirigido. Nos/dois períodos
do treino, que foi algo «puxado ,
viu-se 6 animo com que os eliemen-
tos se exercitavam. Foram feitas
varias modificações nas turmas,
afim de se verificar o melhor mo-
do de escalar definitivamente a
turma que Juntamente com o» Jo-
gadores do Rio, formarão o seleç-
cionado brasileiro que lntervlrá no

brasileiro de Bota

Iapó
Mias Bá ..
Mauá ....
Sanguenol .
Amambahy ....
Sylpho
Escrava 
Poaya .. •• •• ••
Epi

Prêmio Questor
troa — 4:OO0$000.,

53
51
53
53
53
53
51
51
53

Cts.
30
22
40
60
35
50
40
50
25
25

1.400 me-

^¦W3WPv.:;.'v.V'*-^H ^B^^L ¦ Mu'-' :^*^^H BÉJÉJr'''•'•'•"'''''

^Efl NÉPfiS IH í

¦¦/'¦¦''.'¦ fSmw ¦ ' *JÜb ¦¦'"¦" ¦'•'¦'¦¦ ^Hl^^r '¦'¦x-:-''.v.'*:''X^:^'^'v,::;'.V,^|

'¦^¦•":>>v-['::X:--y.'X-:';.-$ç ¦'.'¦ '¦¦''' ^BH^ '..':vv.v: 
jL^L^tíl'^-'-^'-''-'.^'-:'^

"¦ 
ii ¦ ,i .. <¦—¦——im« mm ¦ ¦¦— ¦¦ —'

ráo tn
^^aando^-de dois authentlco»
esquadrões varze^os, taremw. ».fe
owortuintdodo domingo de aj««- m"ar 

uma renhida peleja, cujo ta-
cter decido, locomtOTtavedimente.
cera a «chance" o rememorar* oa
temipos fauatosos da celebro vai-
Zíá 

e^foncôntro. a directoria |
do Ciomar pede, por HntemaJ o
deste jornal. O comparecimento
dos sgulmtes Jogadores, era sau
campo, As «.30 horas era pon o.
Abrahão, Careca, Nlquhiho, W*r-
riea Mulato. Júi^to. Ronato >
Caixoteiro, Dino, Motwyr, Luizi-
nho, Oanhotlnho Vicente. .Itali, RI-
boca; Domingos, Renato II Ar-
mando. Carltto, Fernando, W*.mand
cheiro e demais resorvas.

SEBINHAEM, vencedor do "Derby Brasileiro" de 193-t

Ks.
52
52
52
52
54

Mandchuria .... ••
Cannes 
Acauan • ••
Silenciosa
Canto Real . • • • • •
Mussuã  52

Prêmio Xenon -— 1.750
tros — 4:OO0S000.

Ks.
49
49
48

Cts.
22
40
25
40
35
50
me-

« • ¦ • • •

ly, Paulo Espíndola de Aqulno; 7 iy campeollâto
r- Plnante, dr. Arlstldes de Iole- ao Ce,st(,. ."do; 8, Paloma, dr. Humb.értcr Ce-

Summulai*r de Andrade; 9 — Vango, Jobst
Livonius; 10, Tabu', dr. A. de Le-
moa torres; 11 — Combate, Celso
Corrêa Lias; 12, Tuyassu', Amadeu
da Silveira Saraiva; 13 — Pancho,
Celso Pereira Bueno; 14, Flor de
Luna, Conde Antônio Sandri Poli;
15 — Boitatá, dr. Joáo Cai-los
Kruel; 10 — Ulysses Homero For-
nandes 4o Barros.

O numíro 6 do SUMMULA. a Inte-
ressante revista do cultura popular
dirigida pelo sr. Amador Cysnerros,
apresenta cerca do vinte poucos artl-
gos assignados por pennas como Ilen-
ri Barbusse, Wells, Pierre Loinmlque,
Efluando Zamacols e Karl Radeclt.

Yéa ....
Micuim . ¦
Solano ..
Kumell  54
Mango ........... 56
Ypiranga  58
Zumbaia  52«

Prêmio Jequitibá, — 1.750 me-
tros — 4:0005000.

Cts.
30
50
40
35
30
35
35

Mineiro  56 50
Rochedouro  48 40

Prêmio Vasari'— 1.300 metros
— 3:0005000.

Ks.
Donka 52
São Sepé 58
Zarda 54
Itapoan.. 56
Sem Reserva 56
Jundiá 51
Pharaó 4^
Marfim 49
Argcnté *8
Iliria 54

Prêmio Donka — 1.400
tros — 3:000$000.

Ks.
La Orticaria  58

Cts.
35
40
30
40
25
40
60
40
50
40
me-

Apple Sauce ...... 50
Kiss-me  52
Xiah  50

Prêmio Galope -- 1.600 metros
— 3:000$000.

33
40
40

Ks.
54:
48
50
48

Cts.
30
50
40
H5
60
22
22

.. .. • •

Ks.
53
50
52
52
58
48

0 CALENDÁRIO DA F.P.A.
E' a tseguimte a rélaçáo dag pro-

vas qu6 a Federa Çáo paulista de
Athletismo promoverá no corren-
to anno:

Competição da S.a

2.a competição da

S.a competlçílo de

— 4,a compctiçSo

7 do Julho —
dlvisáo.

21 de Julho -
2.a div'Sáo.

4 de agosto -
2,a dlvieílo.

18 de agosto
d» 2.a divisáo.

l.o da setembro — Campeonato
Paulista da 2.a divlsáo.

PRIM13IRA DIVISÃO
25 de agosto — Competição de

estreantes.
1 de setembro — Dia do ^tluo-

8 de setembro— Comipetlçao ae
estreantes-perdedores.

22 do setembro — Campeonato
da novíssimos..

29 de setembro — Competlçáo
de novissimos-pôrdedores.

— Campeonato d«

— Revcsamcmto

HOTa LIBERDADE
FAMILIAR

Diárias de 10$ e 12$000
PREÇOS MÍNIMOS PARA PENSIONISTAS

Inslallações modernas em quatro andares e a tres^ mmutoB
da rua Direita — Panorama lindíssimo — Elevador

ORDEM CONFORTO E ASSEI0
Rua João Adolpho, 2 -Frente para a rua Xavier de Toledo

e Largo da Memória — Tel. 2-65.59

•6 de outubro
Juniors.

20 do outubro
de 4x400 metros, em disputa da
taça "Dr. Álvaro de OUvei-ra ív.-
teiro". Uma competição, Juato,
com o programma de provas para
novíssimos e Juniors, cujuB provai»
cèrtto escolhidas pelos clubes con-
correntes, podendo cada clubo es-
colher 1 pttra novíssimos « outra
para Juniors. Se oa participantes
nào attingiretn a 5, cada clube terá
r, direito de escolher mala uma
trova.

4 de fevereiro — Disputa do uma
laça, de posse definitiva ao clube
que obtiver maior numero do pon-
tos do accordo com a tebellà do
uecathlo, nas duas ' oompetlgões
que serSo realizadas As provaj
*erâo 100, 200, 400, 800, 1.500 e' •¦'
5.000 metroe rasos, 110 o 400 bar-
•elràs, i saltos o 4 arremessos.' v; de manjo — Campeonato do
Rstado de Sáo Paulo o 31 do mar

%í de abril- — Comp. do reyesa-
inentps: 4x100, 4x200, 4x400, ....'
<x2.000, 10t)x20Ó, 400x800 metros,
oom balisag até 300 metros 400
metros barreiras e 4x75 metroB
para moças, podendo participar
ressa ultima prova os clubes da
S.a divisão.

5 do maio — A meslna competi-
C&0 do 4 do fevereiro em disiputa
do 1 taça. : .

Io 2 do junho — Campeonato
brasileiro.

0 São João do Syrio
Os sociog Interessados na reser-

va de mesas e convites especiaes
para o baile de S&o João, deva-
r&o procurar o sr. Kairalla B.
Moherdaui, A ladeira Porto Geral,
n.° 12. , *

Soneto .. .
Picaflor.. .
Lord. Breck
Navy. ....
Twinbar  ^
Romaua • • 49
Couta . • ..«•«•»• 53

Prêmio Rodolpho Valentino
1.600 metros —4:000§000

Ks.
Bilhete
Ponta Negra
Tropical .. • • ,'.,,'• • ¦ •
Despilchado «• • • • •
Balzac
Rob Roy 
Libertino •
Choaunnerie ,. •• ...
Zirtaeb
Le Revard..
Tromplto ..

Grande prêmio Cruzeiro do Sul
2.400 inetros — 40:000?000.

Diableja .. ..
Golden Dream
Ibirapuitan. ..
Solena
Rayon
Negro

.. • • • •
• • t • • •

51
50
51
55
49
58

Cts.
50
50
30
50
30
40
50

Royal Star..
Seu Cabral..
Zanaga.. ..
Vasari ....
Eckener ..
Zape ....
Cartier  °a
Prêmio Uzeira — 1.400
— 3:000$000.

Ks.
Orca  50
Vicentina  3»
Deliciosa .
Pebete ..
Tarjador .
El Ghazi ,
Silhueta..
Cachalote

IMireille..

a. ¦• •• .*

¦ . •••• • •

, . ¦• a• ..

56
52
48
55
52
52
55

Cts.
35
60
30
35
40
50
40

metros

Cts.
40
30
30
40
50
40
50
60
35

54
53
48
50
51
51
48
50
51
58
56

Cts.
35
40
50
40
40
50
50
35
60
25
25

A DIVISÃO BRANCA DA LECI
REUNEM-SE HOjT^REPRESENTANTES

Hoie, na ^^KS^lS: ÈíÍESÍÍÍCommercio o Industria sltut da no «iras ao reserva de
ll.o andar do Ér^.?/^ no entanto a
corredor 112.-. sala D, haverá uma g|S'^teffcefém ás casas
reuniilo dos srs. repre e«tantos ma o U P industrlaeS( e „
dos clubes ílUados parad^putar^o

Muricy .. .
Irapuazinho
Cock Tail .
Favorito

• • • • • •

• • • t « •

Ks.
54
54
54
54.

Bronze  5*
54
54
54
54
54
52

Nó Cego .. •. • • • •
Sauhype ..• •• •« ••
Oding •• ••
Ribeirão .... •• •<
Manequinho .. •• ••
Tia King .. .. ?• ..'

Prêmio Serinhaem
tros — 5:000?000.

Cts.
40
70
70
40
50
40
60
60
3$
18
18

oampeonato d0 futebol da Divisão
Branca, com a reallzaçüo do Jogo»
aos sabbados á tarde.

Nessa reunlüo será discutido e
approvado o respleetivo regula-
mento para essa divisão, a«1 n.
como será determinada a data pa
ra o Inicio da mosma.

Conforme Já tivemos opportu-
nidade de noticiar, podeni tomar
parto nessa divisão clubos que se

extras
que dispõem ue

devendo, com-
merclaes ou ínuusinae». « J«"™£
re.partlções publicas etc., que em
prestem o nome aos clubes que so-
licitarem íillaçáo ou que Já se
acham filiados. „«-.-« t\.

Os clubes que ainda nfto se "
liarem á Leci. podem tambeny man-
dar seus representantes na reunião
do hoje, devendo os mesmos so
apresentarem devidamente creden-
ciados, pois ainda s accelta pedi-
dos dé fUlaçao de novos quadros
ou clubes.

1.750 me-

Adarga.
Yolanda
Le Roi Noir

• • •¦ • • • •

Ks.
53
57
54

Cts.
35
40
30

Os concorrentes á "Taça I. S. R.

-*-*-

m

Os jogos nocturnos do Linhat

e Cabos

A S. E. Linhas o Cabos desejah"
do do;r aos fostlvaes «apontivoi»,
que fairá realizar nas noites de ii.
15, 22 e 29 do Junho próximo vln»
douro, em sua .praça de esportoa
sita á Av. do Estado n. 10. qu»
está dotada do optlma M.ümwi»-
cáo (para a réallz-aiçáo do partida*
nocturnos de fuiteboil. o maior brt-
lhantlsmo possível, pode o vallo-
bo concurso de todos os Clube*
varzeanos da Oajpltal.

Km coda nolto sorJlo r«allxad'i«
3 partidas om disputa do taças.

Todas as informações que foreirt
pedidas seráo T>rom:ptamonte prós-
tadaa pela directoria da S. E. LI-
tihas e Catoos, d-evendo os i-nteres-
sados dlriglrem-so, po-r cscrlplo#
á Av. do Estado ri. 10"

Nova dfreatoria do Dollar

Em assembléa geral o^dlna-fa.
realizada dia 29 de maio, foi etol-
t<i a nova directoria pa,ra o blen-
üto de 1935 a 1936, a mesma flcu-tt .
assim con&ttuida: presidente,
Joaquim C. Souza; vic-e-ipresiden»! .
te, Jtvlio Vieira Filho; seoretarlo,
Osvaldo Pansardl; vice-secrclairlo»
Onlando OtíVeM-òj thesoureiro, Iv«
Rucei; vice-thesoureiro, Pedrp D»
Vlta. Direcção esportiva. Antonl»
Pandolíi, Miguel Scolla, Ruy Ot-
tonl Vieira,

0 time dos dollares enfrenta
os venturosos

Defrontam-*» domingo, amlsto*
?amento 09 q-uadros dos Juvenlf
Dollar o Boa Venituro, na cancha :
lios americanos. O prelio se aiprti-
tenta com as oaraotoristlcas ¦ d»
-glganteco" embora haja rlvalld«H
de entre aa turmas.

O director esportivo do time do«
dollares pede por nosso Interino»
do nesta íoMia o comtpairecliment».
íe todos os Jogadores escalado»,
eífeetlvos e reservas no local •
hora já combinados.

0 movimento esportivo do
Syrio

Hoje, sexta-feira, haverá um.
treino de bola ao ctesto para todoi
os Inscriptos na seoçâo, às 20 iio-',
ras.

TENNIS —- O campeonato per-
manente de tennis, série mascull-
na, 4o Syrio, será iniciado na prl« •
melra quinzena de. Junho próximo,
devendo os Interessados que ainda
não fizeram as suas Inscripçõei, ,
procurar a lista, na secretaria, com
urgência,

-#_*

Banco Financial Novo
Mundo j

Inicia hoje suas operações neá-
ta capital a filial do Banco Finan-
ciai Novo Mundo, installada á ru»
Boa Vista, 7. O aoto inaugural ae-
pá realizado ás 10 horas, com •
presença do mundo bancário, re-
presentantes da imprensa e outroi
convidados.

Bm disputa da artística tnça 1
S R.'\ pela 2.» vez, defrontar;
se-ao no próximo dia 9 de Junho,
na piscina do C. R. Tietê, as fot-

bes turmas de revesamento j do
10x100 metros, dos C. Esperia *
C. R. TletS-S. Paulo.

Essa Importante prova será rea-
llzada em homenagem á «pheme-
ride que marca mais um anniver-
sario do clube dos ve-rmelihinhoa
anniversario esso quo será solen-
nemente e enthusiasticamente com-
memorado não só no dia 8 como

BACALHAO A PORTUGUEZA
HOJE NO

RESTAURANTE CAMPESTR
A CASA DE CONFIANÇA

Rua Quintino Bocayuva, 34 — Telephone 2-3331

tambem no dia 12 com a Interot-
sante festa "Antonlna". ¦

ClSbe Regatas Tiet6-S Paulo:
— JoRo-'Podboy, Octavlo A. ,jGer-
mek, Ornar de.França, Antônio i..
Vilalva, Miguel Paes Loureiro,
José Floriano, Esteves Martins,
Paulo-A.. Souza Pilho, Nelson.Reis
do Almeida, Waldomiro J. ViUe-
la, Fernando Coelho. ' ,

Reservas: — Octavlo Vmt&M,
Sérgio Oraner. José C. Medeiros
o Câmara, Declo Farina, Dirceu
S Pires, Alberto Lang, Orodoval-
dó A. Moreira, auloV. Ferrar,
Olavo A. Campos, JUlio M.'Stama-
to, Snulo C. Bicudo, Rodovalho Pe-
reira. O.swaldo de OUvfrira.

Clube Es-peria: — PlTíi.lo • Croce,
Mario dl Lorenzo, Ivo Plstolato,
Ivo Franco Amaral, Pierre TU-
kian, 

"Carlos Chezzi, Guerlno Ma.r-
chott.1, Remo Suzanna, Cocüto Su-
zanna, José Plínio Gomes, Deodato
Shanchez, Albo Genovesi, Alcides
Ferro, Mario Marohlaro, Salvador
Rlzzo, Humberto Papalz, Arman-
do Coropreso, Romeu Nigro, Hum-
berto Nlcolls, Theodoro Papa, Car-
los Editore,

Coníerencias integra-
listas

Prosegulndo no curso de confere*
cla8 de extensão universitária, promo-
vido pela Acçâo Integralista BraálltA-
ra, realiza-se hoje, ás 20 horas «
meia. no Clube Germania, á rua P*
José de Barros 9. a terceira níunia».
do presen te. anno. -o'Xá»tl

Falarüo os sra. prof. Jayme Rega£
ir, Pereira sobro "A fallencia ido r#>,
drao Ube alTemocratloo" o Sylvlan»
de «Oliveira, sobro "P problema 3a
Unldadd Nacional".

SffiffS3i
NO REALENGO

RIO, iv ia. o.s hnmS manl-

íe6stho°u^oC»iS « Jggíi i uJaorí da feibrlca de cair-
fiS»dinfantaria do Realeatgo,
seguida do incêndio.

n« bombeiros do Realengo, cli»-«
uSdof. pCJamento convpo.reç».
í^m m local, cbafanido o fogo ^'
"Si, sesu^o Wew
cões colhidas em fonte autorizada,
Sáo houve victimas a 'apitar.
Quanto á causa da exiplosáo. aind»
não é conhecida. . .

1

-...-r-:y-;:-: .. -'.'-X?



CORREIO DE S. PAULO — Sexta-feira, 31 de Maio de 193S

Maurice Chevalier e Janette Mac Donald na mais celebre melodia de Franz Lehar
A RUIDOSA ESTRÉA DE "A VIUVA ALEGRE",
SEGUNDA-FEIRA, NA SALA VERMELHA E NO

ROSÁRIO
.-M, •

JEANETTE MAC DONALD
Sc se trata de um reino Ima-

_inarlo, quasi se pôde apostar
«.ue a principal figura do tra-
ma ó Maurioa Chevalier... 13'
que o actor francez jã appareceu cm
fclnco filmes cujo ambiente e trama
haviam sido creações absolutas da
fértil Imaginação dos scenarios de
Hollywood. A mais recente do todas
essas historias desenroladas em rei-
nos imaginários é "A Viuva Alegre",
que a Metro-Goldwyn-Mayer editou
«ob a direcção de Ernest Lubltseh.

E' preciso convir, entretanto, quo
Marshovia é o reino imaginarão mais
•jonliecldo e famoso na historia do
theatro. A opereta mais feliz de
JTrànz Lehar íol cxhibida om dlvcr-
¦os theatros do mundo inteiro, de:*
mil vezes, algumas vezes, mesmo no
cinema. Danilo, Sônia, o Marshovia
•chegaram a ser lugares communs que
todo a mundo conhece. Chevalier que
«encarna o papel de Danilo na nova
versão feita pela Metro, disse em ro-
¦cente entrevista:

—• "Quando o produetor Irving
Tha-berg mu offereccu o papel do
Danilo, acceitel com verdadeira ale-
jjria. E' possivel que minha conce-
ipção de caracter referido seja diffe-
rente das concepções daquelles que'» Interpretaram antes. Eu estimarei
¦que assim fosse. Assisti a opereta
original, quando era mocinho, cm
I*arls. Recentemente assisti a uma
Íty/^s^^^m^0^^t^^Asf>^i^^^s^^^^t^^ttA^ttÍ

exhibição da pellicula silenciosa, quo
John Gilbert e Mae Murray interpre-
taram. A apresentação no theatro
cra uma convencional opera cômica.
O heroe um tenor convencional pro-
prio daquella escola, Na pellicula
Jolin Gilbert interpretou um roman-
tico o seu trabalho foi, sem duvida,
brilhantíssimo.

Eu reconheço que sou um caracter
differente e que minha personalidade
é completamente differente daquei-
las personalidades que citei. O pro-
blemn, portanto, estrlbava-se cm
crear um Danilo do accordo com m
minha modalidade artistica. E só te-
nho, agora, agradecimentos para Ir*
vlng Thalbcrg o Ernest Lubltseh,
bem como para Ernest Vadja e Sam-
son Raphaelson, que escreveram o
libreto para-a versão da nova "Viu-
va Alegre". Durunte a filmagem eu
tive a illusSo, completamente firme,
de quo era na realidade o conde Da-
niio em pessoa.

Minha alegria não tinha limites,
porque Daniio, ao meu vêr 6 uma
personalidade Interessantíssima. E
deixem-me accresçentari eu já esta-
va cangado de ser, para oa especta-
dores, um cantante e bailarino. Foi
gostosamente que eu me senti con-
de... entre as melodias dc Franz
i-ehar, durante os mezes que dura*
ram os trabalhos que Lubltseh di-
rlglu."

UM INQUÉRITO ESCOLAR SOBRE 0CINEMA
E SUAS ARTISTAS

Og mestres de uma «scola de"Kova York decidiram, ha mezes,
lazer entro os alumnos da mesma
um Inquérito sobre a predilecçao
Infantil pela clnematograuphia, em
matéria de artistas. Foram con-
•ultados uns 750 meninos e meni-
Jias de 8 a 15 annos dc idade, aos
•tiuaes foram feitas estas tres per-¦funtas principaes: "Gosta do cine-
jnatographo?..." "Voe a «lia coni
freqüência?..." "Quaes são seua
dois artistas preferidos?..."

A' primeira pergunta, todo3, por
certo, responderam que sim. A'
«egunda, as respostas deram um
termos medio die- uma voz por se-
ínana, entre um minlmo de uma
Tez po-r mez « um máximo de tres
Tezes por semana. Foram varia-
•âlssiinas as respostas á terceira,
predominando entr* as creanças
•menores as preferencias por Tom
Mac Coy, Buck Jones. Eddle Can-
tor e Cla.rk Gable. Entre os esco-
lares de 10 a 12 annos, estes dois
últimos actores ficaram domlnan-
do, -o entre os de 12 a 15 annos,
*lôm de Eddle Cantor e Clark Ga*
Vl9 cabe mencionar os nomes do
Lee Tracy, "Will Kogers e Jimmy
Durante, entre os que reuniram
ínalor numero de votos infantis.

Das respostas a outras pergun-
tas formuladas no Inquérito se de-

. «luzlu que as obras preferidas pe*
las creanças são as de tinem as ru-
raes do Oeste, pelllculas de açodo,
comedia» c fitas de anlmaes e ffi-
Xas. No emtanto, as producções de
crimes, aventuras policlaes, assum-
ptog impressionantes, argumento»
iletoricos e docwmentaes desagra-
¦flam ou enfastiam 4 maior parto
«tos escolares consultados. Quanto

ás actrízes favoritas destes o
maior numero de suffragios tocou
a Jean Harlow « depois em ordem

r
5 ¦-

CLARK GABLE

decrescente, a Janet Gaynor, Cons-
tance Bennet, Greta Garbo <j Ka-
thie-ríne Hepburn. Chamou a atten-
ção o facto de que Ma0 West, nem
Marlen© Dletrlch obtiveram voto
algum.

THEATRO MUNICIPAL
HOJE31

A'b 21 horas

Temporada Official de 1035
— Emp. Artistica Theatral

Ltda.
ULTIMO CONCERTO NOCTÜRNO DE

JAGQUES THIBAUD
O MAIOR VIOLINISTA DA RAÇA LATINA

Veracinl — Mozart —- C. Franck •— Szymanowiski — Debussy
Ravel — De Falia

Poltronas, 30$000 (incl. imp.) — Bilhetes á venda desde 10 horas •a

PROGRAMMAS DE
HOJE

ALHAMBRA — Uas U horas —
"A Alegra Divorciada", Jííod As-
tmre e GInger Rogers. — J. natu-
ral — Polt., 3-i: senhoras e 1|2 on-
-trada, 2-fOOO. A' noite polt., 44;
senhoras e 1|2 e:it., 3$00ü.

AMERICA — A'a 19 horaa —
"Valsa do Adeus", Wolfgong Lie-
iMieider. — "Regeneração de medi-
co", Warner Uoxter o MiwígQ
Bvarfis. — 1 jornal — Polt,, líJóUO;
senhoras e 1|2 ont,, 15.

APOLLO — A's 19.45 e 31.45 ho-
ras — "Êxtase", Haddy Kloaler o
André Nox. .No palco: acto varia-
do — 1 des., 1 od, — Poltrona-*,
45; 112 ent., 2$300.

ASTURIAS — A's 19.30 honw —
••Desejável", Jean Mulr o George
Brent — 1 desenho -*¦*' "Espiona-
gem", Kay Framcia - Polir,, '£iQW;
112 ent., 1-fOOO.

AVENÍLA — A'a 14-19.30 horas
• "E-rtygma libertador", Ken May-
nard — i,úe». — "Guardião da lei"
buck Jones. - Polt., l?500j l|-t
entrada. Ç7O0.

BABVLONIA — A'a 19.30 hora»
_. "Lancolroa da índia", Gary Cu-
opor e FKwiohot To.ie — 1 educa-
tivo — "Agora e sempre", ShHiejr
Templo — Polt., 2ÍO0O; 1|2 entra-
da, «000.

BRAJZ POLYTHEAMA — A'a 19
borua — "Assim acaba um grando
amor", Paula Wccaely — "A grau-
de eapectailva". Henry Hull —• A
cidade deserta", Buster Keaton. —
Polt.. 2*000; sennoroa o 1|2 entra*
tia, 1$200,* gal., 1*000.

BROADWAY — A's 14.30, 19,
21.30 — 1 ed. .nacional — "Ls.dròea
intornac.onaca", Rictit-do Cortta e
Mary Astor; "Miss Goncrala",
Dick Powell e Ruby Keelor - Poi-
trona, 3$000; 1|2 entrada o balcão,
SíCOO.

CAMBUCY — A'fl 19.30 horas —
"Agora e sempre". Shirley Templo

1 educ. — "Mooldade e mual-
ca", Jack Oakle — Poitorna, l*üW);
X|ll entrada e geral, 1$000.

CAPITÓLIO _ A\s 19 hoías —
"3eu maior triumplio", Martlia
Bggérth — "Duque de Forr,->",
George Arl!t»s — 1 jorpol -- Polt.,
UXW); senhoras. 1|2 ent. e balcão,
**$200* , ,« uCENTRAL — A's 19 hora »->
"Unia noite de amor", Grace Moeri
e Tullio C-Smioatil — "Porca do
dever", Buck Jwioa — 1 jornal —
Polt., 1$BÜ0; senhoras « 1|2 entr.,
15; gal., $"'00.

COLYSEU — A's 19.15 horas —•
"Espionagem", Lcsll» Howard •
Koy Francis; "Crime nas nuvens",
Lile Talbot e Ann Dvorak — 1 dc*
e«iho — 1 jornal - Polt., 15500;
112 ent. ti geral. 1$000.

GLORIA — A'3 19 horas — "As-
sim acaba urn grande amor", Paa-
Ia Weasely — "Maguaa do «4'Iaar
oa", Jackie C<-5*per o Thomaa Met-
ghan — 1 jornal - Poli., 2400o;
senhoras e 1|2 ont., 1$000.

LUX — A'a Í9.1n horas — "Tor*
-íamos a viver", Fredrioh March e

Anna Stei —- 1 ediic. — "Uma da-
nm do outro mundo", Mao West o
Reger Pryot — Polt., 15600; lja
entrada, 5700.

MAFALDA — A'3 19 horaa —
¦'Valsa do adous", Wolígang Lie-
loeider — "366 noite.** em Holly-
wood'*, Jamca Dunn o Alice Faye.

l jor.ul — P--.lt.. 152O0; senho-
ras c 1|2 entrada, $700.

MARCONI — A's 19 horaa —
"Valsa dn adeus", Wolfgang Lio-
iMieiner — "365 noites om Holly-
ivúod", James Dunn e Alice Paye.

1 jornal — Polt.. 15200; 1|2 ent.
e gal.. 5700.

ODEON —. Sala Azul — A's 19.20
lioras —¦ "Papao Bohemio". Aiiol-
phe Monjou e Doris Kenyon --¦
"Noites moscovitas", Hai*Ty Baur «
Annabella — 1 Jornal — Polt., 35;
112 ent., 15500; senhora**, 15500.

ODEON — S'ala Veivnelha — A'fl
19.30 e 21.30 hC-aa — "A Batalha"
Cliarlea Boyer e Annabella — t
JorniU e 1 natural — Polt., 45000;
fit-nhoras, 1|2 ont. e balcão, 2ff000.

OLYMPIA — A's 19 horas —
"Noites moscovitas", Harry Baui* o
Annabella — "Heróes sub-ílu-
vlaes", Victor Mac Laglen o Ed-
mund Loive. — 1 desenho *» 1 jw-
nal — Polt.. 15500; senhoras c 1!2
entrada, 15000; gal., 5700.

PARAMOUNT - A's 19.30 e 21.30
1 ed. — 2 desenhos _ "Rum-

ba", George Raft e Carolo Lom
bsrd — Polt., 45; 1|2 entr., 2$.

PARAÍSO — A's 19.30 horas —
•"Marcha oos séculos", Franchot
Tono o Madcleine Caíroll — "Aca-
bóu-se a folia", Stuart Envin o
Ann Southtru — Polt.. 25000; 1|3
entrada o geraes, 15000.

PARATODOS - Matinée ás 14.30
horas — Soiréo as 19 horas —
"Véo Pintado". Grota Garbo •
Iterbert Marshall — "A grande es-
pcctatlva", He-ity Hull— 1 des»-
nho e 1 natural — Polt., 25300; se-
nhoras e 112 entrada, 15200. A' n-oi-
te. polt-. 3?; .«en-horas, 1(2 entrada
e balcão, 15500.

PAULISTANO — Daa 19.20 om
diante — "Ch-arllc Chan om Paris",
Warner Oland — "O torneio da
morte", John Wayn» — Polt., li}.,
crianças e geraed, I50OO.

PAULISTA _ A's 19.30 — 1 dfi-
spnho — "Uma dama dn outro
mundo". liogeí Pryor e Mao We»*'.;"Tornamos a viver", Frederic
Marsh e Anna Sten — Polt., 25300;
1|2 entrada, 15200.

PEDKu 11 -- A's 14 e 10 horas
-- Soirée ta 19.20, 21.30 horas ••-
"O front invisível", Trude von Mo
lo — "Oa acontecimentos th, Pa-
rá". reportagens — Poltronas,
2S300; crianças e balcões, 15500.

RECREIO - A's 19 horas - "Ali
Babá o os -.0 ladrões", George
Robey e Frita Kortnor — "Paganl-
nl", Ivan Petrovlch — 1 jornal —
Polt,, I55OO; senhoras e 1|2 entr.,
I5OOO.

REPUBLICA — A'3 19 horas —
"Uma noite de amor". Grace Moòrá
e Tullio Carmlaatti — "A Noiva
Alegre", Carole Lombard — 1 Jor-
nal — Polt., 2J000; senhoras s 1|2
entrada, :$; gal.. 5700.

ROSÁRIO _ Daa 14 horas •—
"Uma noite encantadora", Ramon
Novarro o Evelyn Layo — 1 dese-
nho e 1 jcí-nal — Polt.. 35000; se-
iihorae e l|2 ent.. 25000. A' noite:
polt., 45000; senhoras e 1|2 ©nt„
2Í000.

ROYAL — A's 19 horas — "Mu-
alça no er". Gloria Swuamscm e
John Boles — "Hoi-oea sub-flu*
viaes", Victor Msc Laglen c Ed-
-inind Lowe — "A cidade deserta",
Buster Keaton — Polt., 25000; 1|3
•amrada e senhoras, 15200.

SANTA CECÍLIA — A's 19 ho-
ras — "Véo Pintado", Greta Gar-
bo « Herbert Marshall — "Duque
de Ferro", Ge»rge Arll» — 1 Jor*

0 QUE VAE POR HOLLYWOOD
BIN CROSBY será o wimeiiro actor de radio que ca^tairá ao mi*

crophanc, "I Found a Drlam", uma das mais lindos canções do
novo musical da Fox, "Loucuras cm Desfile", e que será, apresen-
tada nelo famoso "croonerr", no dia 20 de Junho, numa das gran-
des estações de broadcasting norte americanas.

ALAN DINEHART acha-se viuvo... temporariamente, pois a Sua
j e.soosa dflxou-o para ir faaer uma -visita á sua mamíle em El Paso,

Texaa.
JANE VVITHERS quando não está trabalhando no studlo, dá*em

sua casa representações do seu th eaürinho de bonecas, para alegria
da creançada da ^sinhança.

SHIRLEY TEMPLE, de aocárdo com seus vws, está planejando
uma viagem de férias em Hawaii, que será realizada assim que ter-
mine o seu trabalho no novo musical da Fox, "Cuirly Top". Scra
esta, a primeira viagem marítima da pequenina estrella da Fox.

Uma nova estrellinha iniciou a sua carreira na tela. Chama-ss,
PATSY O'CONN0R e tem 4 annos de edade, apparecendo em "Lou-
ras em Desfile", da Fox Film. Pa-tsy 6 entretanto, uma veterana
do palco, tendo lá appac-ecido cm vaudevffles com seus pa«3, clesd«
16 mezes de edade.

MONA BARRIE, a sticoeissora á coroa por tantos annos usada
por Lilian Tashman como "A mulhea* mais elegante da tela", pas-
sara as suas primeiras férias em Nova York, tendo chagado aos 6tu*
dios da Fox ha um anno e melo. Deixará Hollywood em caminho i
grande metrópole onde passará um mez, tão prompto como termine

i o seu papel em "Ladles Love Danger",

CLIVE BROOK, um dos mads sympathlcos galãs da télp, assl-
gnou contracto com a Fox Film. afim do interpretar o principal
papel masculino em "Orchlds to You". Ao seu lado veremos aüida
a deliciosa Jean Mulr.

MAUREEN 0'SULLIVAN
A joven que experimentou mil emoções antes de completar

os 23 annos

A-lli

"Serenata de amor" —
o poema amoroso de
Sehubert girando em

torno da serenata
immortal!

Na vida de .Pnwiz Sch-ube-rt esi»-
tem fa-otoíi ínterc^iiilKísinio''. e*-s-

pecltvlmente o-s qüe ae relacionam

com o sou romanco cheio do fo*-

clnaçno; o esse aspecto ii vlía «o

eirful compositor - a*im!ra*!o

vcl-o mundo Inteiro - talvez «eja

pouco conhecido.
Pois é procisaunento sobr» lim

dos «eus mais bcllos idyllos amo-
roaos, com Valeria — o sou maior
r.mor — o que p-rovavclmeiuto ins-

pí-rou a Scihubort (lilgumaa -ta»
«ua.** *nia''.s extraordinárias cc-in*

posIçOofi, quo {fira o assumpto de
«Serenata d» AiTio-r".

Ksse bel-lUslmo filme. focaU..*
lactos verídicos da aua vida e no«
npresenita o quo ha de mais boMo
em musica romantle-a; the-nia pi*:*n-
clpal, .naturalmente avuWa ontr«
todas, a Serenata lnunontal, oxe-
cutada por grande orohosfcrà no
painel o do Imoen^dor Fraiicltico 1
1? dirigida possoalmeTíte por Schu*
bert. ..."Pat" Paitereon. na apresentii.-
cüo 6a. «noaiitadora Valerle. C'ii-
firma do ves. o seu tn.lemto.

NW-a Astcr, "vivendo" Fmni
Bchubert, realiza uma daa suaa
inalores "perfomancea". 1

Appa rocem ainda Herb«i*t 5run-
dln, Hen-ry B. WailthaJl, Albert
Gontt. Harry Green, Luclen Lit-
tíe-field e outros.«Se.reiw.ta de Amor" 6 uma (jran-
de produccJo do John Stone para
a Vox Filme, dlrltfMã por Jstmeí
Tlnlln*?, e £er„ apresentada no Uo-
cario a 10 de junho.

Figurinos parisienses
Os melhore* € mais ba-
ratos 96 w encontram na

AGENCIA SCAF11TO
i EUA 8 DE DEZEMBRO, 89

A-NTHK) 8-A

"Patrulha perdida" é
a narração de uma epo«

peia grandiosa!
*_(.fje filmo seinsa<:iona] «*juó t

RKO-Rad'io produziu, sobro r*j.
«uinpto inédito e ainda iii(> o-.c-
piorado pola cÍ.nemato._.raphla unts
o "Broad-*.'aj'-Prograinviia" tio.;
vao mostrar, lo-yo depoiit do "A

Ales-ri. Llvoi-clada" 110 Ahambra,
"A IMtruMia Perlda" ó a narração
de toda uma opõpêa grandiosa,
tragédia de umi piuiliado do lio-
mens qu-ü as clrçü-mstanclias ina *
tralçociríuJ do Destino, tingiram
i,rria morto corta c Inevitável,

A' medida uuô so 'apiproxhnam
cs ultlmo<s momentos, na imagl*
naíiíto do cada um delles, ko dor*,-
nlia no próprio penwimcnto, o
objecto o-u bo quo elle iiiií" amo'1
o o e-spectiuloir vô o sento os \ivn-
fa-mentos daquelles homens can dt*
ssípcro.

E' um celluloldo unlco. no p*-
noro o destinado a alvoroçar t.*
multldõen. "A Patrulha Pe-rdid.»"
teva a dlrecofio ud-mlravel dc .Tohu
Ford o nella actuam com txv.o
marcante, Victor Mac Laffleii, Bo-
ris Kainlof, Reginald Deinny o uu-
trás prestigiosas flgurua do IIo!:y-
VyOOd."A Patrulha Pervikla" (. UTOgl
tealieaçao de Meryan Cooper, *
taínoso orlado-r do King-Kwn.
O Alha.mbra exhibirá em bre*»
ei«e primor á* dnoinato-snaim*
m-os-Ioina.

MOVEIS
Não venda seus moveis
sem consultar AO MO-
VELHEIR0, casa (tui.

dada em 1900. É a que
melhores preços paga,
somente á vista. Cha-
mados á Praça da Sé,
86, ou Phone 2-3477.

MAUREEN 0'SULLIVAN

Maureen CSulKivan poderia sei*
chamada a joven que experimentou
mil emoções antes do completar os
vinte o trea annos.

A vida da synipathica Irlandezinha
íol unia série continua do emoções,
quo começaram desde o momento quu

Anatole France no
cinema,

"Chasairn? Yesterday" está
annunciado como o titulo pro-
vftvel para a versão cliKmato*
çraphica de "The crime of Syl-
vestre Bonnarci" (O crime de
Sylvesüií* Bonnarci). de Anatolo
France, do aual Anne Shirley
será a artista principal, logo
aue acaüe a filmagem de "Anuc
of Green Gablcs", no qual tem
Grande papel; Francis Faragoh
foi desifrnado para escrever a
versão cinematographica de
"Chassing Yesterday", Cliff
Beicl a produziirá e George Nl-
chols Jr. aue dirie-iu a estrella
de 16.annos de edade em "An-
ne of Green Gables" Tnanelarrâ
o meganhone. Nenhum outro
contrasto para o "cast" foi fel-
to ainda.

,,a* _. polt.. 25OO0: senhoras. 1|2
entrada c balcão, 1$200.

PANTA. HELENA — A'.-* 14.30.
19 e ^1-30 horas — ",N'o fundo ilo
mar", Lon Chaney Junior e "O
front invisível", 1'rude von Melo.
— Polt.. 2$300; crianças e balcões,
5.T.Õ00.

S BENTO — Dai 11 horas -
"SAto grande... e nada maia".Leo
Carlllò e Loulse Fazenda — "Seu
maior triumpho". Martha Eggcrt
-- 1 jornal - Polt., 2?300; 1|2 dtit.
e senhoras ,1?500,

S. CAETANO — A's 19 horaa —
'•Familia Barrett". Norma Sliearnr
e FredWch March — "Ro.saa do
íiul" Paui Horbisrftr — 1 lornal --
Polt.. 1-3-200: 1|2 entrada, J700; se-
hhôrai, *j700.

veiu ao mundo. Maureen nasceu per-
to de um quartel e o d!a inteiro es*
tivoram repercutindo nos seus ternos
ouvidos oa agudos toque de clarins.

Seu pae cra militar, major Char-
les J. 0'Sullivan, commandante de
um batalhão, 6 todas oa veze» «iü-i
era transferido, Maureen ia sempie
em eua compaaihia.

Miss OSul.ivan ainda se lembra vi-
vãmente da terrível emoção que sen-
tiu com a part'.dii de seu pae par.,
os campos de batalha cm Franca em
1911... assim coom o terrível cho-
quo recebido no seu regresso, grave-
mento ferido, para ser internado num
hospital militar.

Lembra-so tambem da emocio qu«
lho produziu o íjibllo da*, balas -Ou-
ranto a revolução na Irlanda. Incl
dento quo ainda conserva bem ciar
na sua memória como se tivesse aco.
tec.do hontem.

Depois de terminada a guerra «o
mc.aram suas emoções agradáveis,
nua viagem a Franca afim de apre»
der o idioma, e as representaçõe.
lheatraes na escola quo freqüentava
em Paris, onde fez sua estréa <ir-
tistlca.

Provavelmente a principal de U*
das suaa emoções foi a que teve en-
quanto jantava no Hotel Plaza a<"
Dublin. Miss Sullivan safra que uma
companhia cinematographica se en-
contrava por aquella época na <*apl-
tal Irlandeza, mas não havia pres'
tado multa attenção a lato porque.
tiío estava Interessada em se tornar
uma artista de cinema.

"Ao passar por perto de uma moaa
oecupada por alguns membros da
companhia", disse Maureen, "Peirco-
bl que um d^es me olhava com toais*
tenda. Dsseram-me então que era
Frank Borzage. que dirigia John Mc
Comarck no Xilme.

"Poucos minutos depois um aa*-*
ijon me trouxe um cartáo do Mr.
Borzage, onde me perguntava se po-
derla falar-me por alguns segundos.
De momento estive Indecisa, tnas
acabei consentindo, fazendo mi. IV
geiro movimento de cabeça... e o
que »e passou depois fal provável-
mente a emoção maior da minb'*
vida".

Aquc".le movimento de cabeça, fez
com que melo mundo conhecesse
Maureen 0'Sullivan, interpretando a
Irlandezinha em "Song O' My Heart",
* foi tambem o primeiro -paeao na
«uu carreira cinematographica.

üs Inesquecíveis Interpretes
de "Alvorada do Amor",
envoltos nas mais felizes
melodias de Franz Lehar!

O FILM MAIS ESPERA
DO DOS ÚLTIMOS TEM
POS!

O maiopespeGbcub mundial I / ^Zj^^"
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CORREIO DE S. PAULO — Sexta-feira, 31 de Maio de 1935
. ¦— heaíros AGUÀS DE SÃO LOURENÇO

Troca-se boa casn cm S. Lourenço por outra aqui cm S. Paulo. Tambem
vende-se. Trator e ver photpRVaphln no Largo S. llcnto, 10. C. Machado.

BERTA SINGERMAN REAPPARECERÁ' QUITA-
FEIRA NO MUNICIPAL

Vem despertando o maior enthu-
ílastno, na sociodade a nas rodas ar

¦tlstlcas desta Capital, a noticia dc
..fsappareclmento de Berta Slngermau.

V grando declamadora argentina
tiujo gcnlo artístico tem tido os ap
plauuos de todo o mundo, o .uo vo>
ta agora do uma viagem triumpho
-ou Estados Unidos, estará om no.*
»a Capital, na próxima semana. Su.'
estréa está marcada p^ra quinta
íolra próxima, ás 21 horas, no Mu
nlclpal, o f!"o vale dizer que neas--
cllá Bnrta Blngerman marcará a riotj'
de ologanciá na vida do S. Paulo.

Os louvores conquistados noa Esto
tou Unidos, terra quo pouco conht
(J 0 hespanhol, valeram á lnslign
artista a proposta de um grande fu-
brlcante do filmes para posar em
lima grandiosa polllcula. filmando as-
nlm o seu valor tambem como "es-

lírella" do cinema. E' mais uma face-

t* do suas múltiplas capacidades. Is- Phos. coberta da elorlns pelo povo
íii_ipr!c_j_iO

»o velo, porém, retardar do alguiu l Berta sl'ngerman realizará trea uiu-
mezes « sua vinda a esta Capitai, /. ^^ recltaes nesta Capital um em

pvio realiza, agora, cheia de tr.um» Santos e outro em Campinas.

Jhibaud realizará hoje seu "Um caso de polida", hoje,' 
»!,_. concerto noctarn, | A 

»«-*.. n0 lh ..
Kealiza-sa esta noite, ás 21 horas, ^ Colomb0i muda ho_c de cartaz¦•"""" 

(jando em primeira representação
a comedia policial, do Eurlco Silva,
"Um caso do polica", que Procopio
representou ha dois annos, no Bôa
Vista,

 ....  ¦.., .¦!,,........ ', ..'.....;.... i

• ______-___,______»¦•*_¦_____»___¦____¦______•___¦¦_____-¦

EN CAMPINAS
(Da succursal, á rua Barão de Jaguará, 796)

VIOLENTO INCÊNDIO NUMA TÜLHA DE ALGODÃO

BERTA SINGERMAN

;. Municipal, o segundo o ultimo
boncerto noçturno do famoso vlollnla-
ta francez Jacq.ues Tliibaud. Dado o
agrado excepcional verificado com
•ua audição do estréa, é do esperar-
ee para a noite de hojo uma extra*
prdíharia oííluencla do publico ao

(Municipal.
O inslgne artista lntorpretará o se-

Cuinte magnífico prc_ramma: l.h
pu!f) __. veraclnl: Allegro - Mcruet

. Largo - Glgno. 2.a parte - Mo-
asarl. b) Concerto em Ia maior, Al-
logro aperto, adaglo, tempo de ml-
jnueto. César Franck: Sonata — Al-

legretto, bem moderato, Allegro reci-
tatlvo, Fantasia Allegretto, poço mos-
so. 3,a parto - a) Fontalne d"Are-
thuse, do Sdymano wlskl; b) Mlns-
ther (tranacripto pelo autor) De-
bussy; c) Ilubaiiera, de Iiavel; d)
Vida breve, do De Falia.

Oa bilhetes encontram-se A venda
no theatro, desde 10 horas. *»

m Santos
(Da succursal á Rua Pedro II n.° 13)

Homenagem ao dr. Aristides Bastos Machado
__..-'rr> . 81 (Da succursal) -—

Ai d« jau." vindouro. d_poi-. de
ímuilil a população d* t01™
5 Por «ub fetos^mal»

?«K_cntaüvos. a>resitar_ * SAJl >-
__tívá c memorável homenaKom
*o íuo&ra dr. Aristides liaftí*
ZS>, dipno depustauo ao C.ar^
greseo constituinte * ***»**$£*,. 

cidadã, cargo quo tOo elevada
"í-lhoSír quo a cidade va*
prVstar ao seu dileotofUlio^wn-

n evtóftãoiar o valor ío^'' ' Taitípt o Mary Astor.bora r.ao tonna oaraoter íwwttóa- | volta do taror»

tatófc_mó\:difcWfc;í»™nam «fl ho*
tes numerosas do Partido. Const»
tuclonaítiét. do «ue . o dl>'-z^11*"
tidos Bastos Mawiado meinfo.o ao
Kiando projecçao, como mui bun
o comiprovou a votação dada ao
».u nome na inesquecível puffiu.
eleiUuMii de 14 de outumro de 1.J4*

Dos quiutro pontos owideiae<s da
cidade >;iionosn quo Braz Cubas
tomou o quo. impa ..üamente, con-
(seiva, comi carinuo e amor, a ne*
ra.riça, do B>lÒliÜ3 do que »»«»«*
lha a antlva Pkáttinlnga, aooowtmi,
>ji_ yurosameiito. ad^eaoe» de pes-
Boas auo sempre foram aipoilt uias,
•por verem o descaso doa hoimons
quo galgaram aos altos POtítos uo
Mumcüpio, o, iteWea .latalladoo, »0
tiveram em mente o d;e<*oai«4i.> uos
«iiiwieiroa _>j.bdlcow, tornando-se
«apaohos doa aenuioros do eKO,

nols do ju.vho v«e sor epuumo-
_fldo cou-saünaoia pena hU.tona soai-
tteta. Klu a vigora a coi nessa de
¦quo o i\i'tldo constitu ..onai.ltsa
dlífere, em absoluto, dos tuumo*
xe«uWi08 duraiuo longoa H_umren-
ia ajnios por aiiuclles <iue uoiml-
tavam esta terra, digna o bo<i,
«onupro victima das toi.neatas de-
.encu(ie';idi.. pelos maus paulistas
« brasvlolros quo emipunh>.iva.n o
tostão do mando.

Ariatldes Bastos Machado.- na
*ua mottldado radlosa, no CU'I«W
dss wua mentalidade iprlvUeBU^i.
* bem o expoente do program na
Mitoiotico do Jt-artldò Constltuco-
«alista quo conduzirá Santoa, -^,

1'aulo e o BrasU ao termino do seu
üo.stlno histórico. ......

MORTE DB UMA MACUÜ.U1A
üANTOa, 31 (Da cuocaraal)

.os tempos quo vivemos a
vidnidfj 6 um caso rarlsalnw)
mocldade diBiporsa «uaa enerei-w
lem lomíbrar-ae que, conaervandu-
ta, dilataria, de multo, o tempo
dn existência terrena.

Assim, quando alguom w» a
liag-om para o ignoto, com um
«•.entenarlo do pi .navc.ras, a ro-
portageiri, ávldtiimonte. boida ©m
tomo dois Invernos do fallocldo
t^mnieivtarlos múltiplos e com ai»
Ruma muilo.

Na Samta Casa local morreu •
Rueca Maria Hljoi . viuva, oom
101 annoa. Náo ora uma pauper-
iima. Foi paira a enfermaria do
í.a olãuse o teve todos os cuda-
tios que a sclenola lhe podç ais-
beiuwvr. , .

HWa numea enfermara. Assim,
Itunca lngorii_ quaOqueir <3a« lor-
mulas em quo 6 tio vae>ta a phar-
«uicopôa.

Fora para o hospital por voirt»-
Jo do uma nora e lé, a«abou entifl-
«ando a alma no Oreador.

Sua In.elllgencla conaervava pio
lá lucldoz. Suas retlnaa JAma-o
henttrasm qualquer quebra de po-
tenclal.

Morrou,.. desesperada por «o

"Comipajnhelro3 de quainto". com-
dia oíliauired o Hardy; "itepudl»-
m", Mutro, oJCoustanco Bemneti
e Horbert Marshall.

Paramount — "Turandot", ufa,
clKatne von Nagy e Willy Faitsch;
¦'Íbis e parcos", educ.,; "Uedun»*
da", Metro, c|Joann Crawlond *
Uobent Montgomory.

C. Gome3 — "Noite oncantado-
in", Metro c|Homon Novarro t líve-
lyn Laye; "Metrotone Newa n.
170": "Horoe daa eelvas", dos.; "A

•• W. First, c|Lyle

D Psdro — "O tíentâo deaapp»
iec:'do", serie 7|3 epls.; "Lutador
invencível", 2.a Argua, c|L,one
Chandler; "Modas de 1934", "VV

Flret. c|William Powell o Bette
Davls. .„».„ „.

_j. Bento — "Modas de 1934". W.
Mrst, clWillIoni Powell o Betto
Davls; "Jola do oceano", comedia;
'Paris Páíls", comedia; "Na vo-
ratrem da vida". Ufa, c|Brigi'tte
Helm. , 

C. Grando — "Desejável . W.
Fira. c|Jean Mulr o George Breiiit*
-Ahi vem a mailnha", VV. First,
dJomes Caeuoy; Pat 0'Brlen o
Gloria Stuart.

A 1'HETA E» DO BARÜI.HO
¦ SANTOS, 31 (Da succursal) --
Maria da A.ppareclda. que tain
oem c, As vozos, .Viar.a do Jesus
_ i„va e Mavle do Azevedo, 6 uma
preta azeviohada e turbulenta.
Nao . emíiri. sopa. Homem, pain
a valente aeacesndento da negra
iaía africana, \ule monos que
uma formiga.

Maria, hontem, num dos boto-
quina que. desde multo, deveriam
ter casaada o, Hcon<ja para fu.it.,
clonar commetteu tae» trospe_'_s
nue a policia teve do intervir.

Quando chegou o momento de
entrar »o corro fonte — d Ccua. •
cahiu Ti-oyal Maria espalhou-se,
ia»gou fardas, eto,,, toda «, aorte
emiim do tropeliaa. ,

Afinal. a multo custo, Ia foi
para a Central e recolhia ao xa»
dreu.

CAMPINAS, 30 — Mala ou menos
¦X meia noito do hontom lrromipeu
violento Incemdlo nuvia «iraiude
..uha do ailgodâo da ls'._/,enda Paõ
,_ Alho que fica situada a pouca
Jiàtancla do nosso perlimetro ur-
.jUsDO. . ,

Asato que as labaredas iofra>
vium golpes de luz Hangreula don-
ro da noite, os inòródoírofl proxl-

..ros A tuilha despertaram setor»-
ailtados c, depola do primeiro mo-
.léiiito, cm que o terror oa domi-
uu, la/n_ irom-iso no coiruboto aa
aáanimaa, pedindo tamuem a P'c-
onça do oõripo do boanlboiiro., do
•u.iH uma guonnluao sei_-ulu imme-

iliabamente, comimondada pW<H
tiangenitos üesmo ttoaolK o Josô de
CasiLsro.

Trabalhondo denodadnimcinte em
(.ompíwihla aos .noradoroa da fa»
í,en<ia, os aoldadios do fogo censo-
gulrarn abi-müar as ohummaa. qno
j4 so aiaatravaim pola tuilha ui'M.1-
ia, pondo em .penco todo o adt.o-
úão ali recolhido.

A policia deverá abrir inqueri-
to ipaa-a, apurar as caiu-as do «mia-

50,I*OCOBOTlVA OOIITOU-MIM
UM PE'

CAMPINAS, 30 — Na madru«a»
«a de homitem, por volta daa _ io-
ias, os.ava na estação do lUo um-
io faacnuo mamo*ras no paw .
úaha locomotiva dã ci*. Paulista.
O íoguista Anioiíio Fernandt_,
branoo, uontusuo . cora 23 aiuiiw,
resideinto em tí. Canioa. havia d«á-
ciuo tia macihima para proceder ft
vistoria que 6 feita a-i todaa a»
t«su<;C>es. Ao ospoi-hor a locomoii-
va, quando eana jA se punha om
movimento, Antônio teve ura pe
t<t.lW.do pelas primeiraa rocias Uo
tendei-, que o cortou.

O ínteuz hom .n recebeu os jpn-
meiirOB omrwUvea naíiuelda locaill-
«ade. ecmdo dopois tmaido -para
Caunipliws. onde deu entrada no
ínatUuto ^m^^tx%WA»\H9
_ vil-vima uo CAinii-iiAO uso

caauhnaS, 30 - o d.r. Jfagano
Br_n_o Soc^deu hontem A neoi'0-
Mia no cado ver do menor AUia*
iCro Coata, morto pe o c«.mlnhilo
»U na tarde de anite-honlem BJ
ètu constatada, como causa mui
tis, traumatls.no do Uionuc.
UUTUA VM'IMAÜEII»U »IA-

CHli.A DE UJSIÍBFIOIAH, AL-

OA?iWí»AS. 30 - Ha Pouco t«wi-
po noticiávamos que uni[SgA
do madrugada, quando tr-M»£*W
i.u.ma macalna de beneiCclor ai-
ü-oaao. tivera uma da4 '«'-o6TiÇ0
ínlda por uma daa engrenagens.

Na madrugada do hontem lacto
semelhante repetlu-ae, como«li»
í*irló Fraivcisoo lUsmos morador 4
lua Duque de Caxias 1022, o qae
vUf h«á da maürusada teve a mio
presa numa engronagem da w
ihlna de algodão em que tiabaUui
o que ositá ta-iallada A rua Ca,».

^loSfdf' 1-c. ««a compa-
nhoiroa, Fumicsoo logo dapoia rc-
tebia os aoecOiiTos da assiatencla
JSé o transportou WK o Clitulo
Haliàiril Uinnl, onde ficou ollo ln-
l.rnado.

lüMCEUlIANUO O MEZ DIS
MAIO

CAMPINAS 3U — Amanha, fiei
nina n mez de ^

A

rio .por um grupo de sócios da-
üuélla entidade.
O Utlii HA SOUIIE O HAILE...

CAMPINAS, 30 — ]in_Mimam-roi.
da bíu.aca <lr. Anton'.o bobo, da
' keinriesse" quo (jira «o roollaa no
.1 ardi in Publico, cun beneficio da
Igreja Si Benedicto. que o bailo
s;ue nó dia l.o do junho toromos,
a noite, nos ôtulõèfi do Tennis Clu»
l;c, 6 .promovido pelas "vc-ideusea"
e aux^llarea da banrtuca cm hotne-
nagem A su,. directoria o nAo, cor-
aoantt) o anteriormente noticiado,
cm beneficio da l_rojaj o que *>*
Ingressos esiao uendo passado» tio
üòmonto, pólos ipiroanotorcs desisa
teísta.'

VSihOS CINEMAS
CAMPINAS, 30 — BsstAo anmuiM*

ciados para amaftiiA os acgulntea
filmea:

Theaitro S. Camloa', "Muataa íe-
Hcldades", Piaraimoüiriit.'Pheotiro Rink. "ü filho do King
K,on_r", K. K. O.

jClne Kepublloa, "Soimflwaa do
presidio", Columbla, oom Mar>
Bi-lan.

Coiyseu "Quero sor uima grando
dama".. Ufa. com Kato von Na_n*-
A. NOVA DUlECTOniA DO CEN-

THO DE CUDTUIIA INTEL_K»
OTUAIj
CAMPINAS, 30 — Roait^ou-se

terqa folra ultima, oom a presen-
ça do numero nocesisario de bocIos,
a eleição da directoria .pa.ra 0 pe-
rlodo social do 1935. Foram accla-
mados os segulntee nomes;

presidente, dr. Oirtoa F. de
Paula; V.ce, prof. Josft Gumercln-
do Guimarães; orador, dr. Emes-
to Kuhlmann; aec. geral, prof.
Ocitacllio Villela; 2.a aec. profa.
Therezlna Pores; thesouiretro.
prof. Benedicto Rosa Miranda,
Conselho fiscal. profs. Oandldo
CIntira U. CoeiWio, Meaalaí. G. Te-
xelrA e sirta. Yvono Sontoa.

Continua como assistente eccJe-
siastlco o cgnego dr. Emílio Joa6
Sollm.
^»^^yv»_/_^_^/Ny-w»_*yN*-%/\*'N<^^

Deputada de verdade

NA ASSEMBLÉA
CONSTITUINTE

Para compensar a prolongadlss.-
ma sesatto da véspera, n;"o houve
oradores na scss.to de hontem. ü
ea». presidente conformo ficara
combinado na véspera mandou fa-
Her a chamada doa ara. deputados
e encerrou os trabalhos.

Estando o projecto da Constitui-
ç&o sobre a mesa, para aoffrer as
emendas qua os trt. nonstltuln
ton achaiiem conveniente, dlz-áe,
peloR corredores, quo multo poucas
sor&o essas emendas, pois o Ira-

Vida Cathollca
CONGREGAÇÃO MAMANN.Y DE

S. GONÇALO
Realizou-se hontem, &s 20 ho-

ras o mela, na majestosa igreja
dü S. GoiiQulo, a recop_ao doa Con-
gregados Marlannos, dentro os
quaes destacamos quatro depu-
tados, sundo dois da Câmara Es-
tadual o dois da Câmara Federal.

A. Coiigrtgaçflo Marlanna de S
GohQalo (homens) estA d0 para-
bens, puls quo a recepção do tan-
tos congregados ínarlannos, todoa

balho da commissão 6 geralmente | indivíduos da mal., alta classe so-

longe-
A

ta .Ura, 31, tenunima o mez de N.
íjonhow, com as homienagena
Virgem Maria. Haverá A noite »
uoroaçáo de Nomisa Senliora, na
Caisiiouarl. E&sa Beleíwii.dade. com*,
nos fumos onierlwres, ha de olean-
cai- granido pompa o brllhaintiaimo,
.assando coan que toda Campina»
Uatnoilca se comprima dentro do
va»to temiplo pana assrst.r tOo Un-
ua aemonatracAo de ÍÔ clwlítâ.

K.SCOLA DE COSINHA ELE-
CTIUCA

CAMPINAS, 30 — Na solando
demonianiraçoeia da Coihponhla Coa»
pirièira do 'iTaicçAo. -L<uz c Forga.
reatllzou-KO hontem, Aa 14 horas, a
cerimonia de entrega de dipiomaa
f.a empregadas que «onolulram o
curso de cosinha elecib-Wi maintl-
cto pola Trooçao,, aob a, conupeten-
io orlentaçíU da aeivhoirltu Cecília
de Bonros.

O curso hontem encerrado cons-
tou de 10 aulas e diplomou 23 em-
pirogadaa, da3 27 que eo haviam
iuserlpto.

No próximo mex de junho «eira
ln'-'clado um outro curso.

UL.OGO INDEPENDENTE
CAMPINAS, 30 — Na sede aoclftl

do Grêmio R. D. Cornos Gomes,
reali».."r-so-A no próximo dia 8 do
junho o primeiro festival danean»
to do Bloco Independente, funda-

KAAA/.MW

Associações

Sob o titulo acima, o "Correto
da Manha", do Rio, publica o- ve-
guintes commentarios:"Dlscutla-se, na Constltutnto
paulista, a exUtencia do Doparta-
monto do Administração Munici
pai, apparelho que tem prestadi
relevantes serviços. E' uma das
poucas iniciativas boas do poder
discricionário e balburdlanto Inau-
Curado o mantido quatro anno"
pela Revolução que levou ao Cat»
teto o ar. Getullc Vargas. Os re*
«ultaflos desse apparelho do con
trole, quo equilibra a vida fínan-
celra dos municípios, dando-Ih»
orlientaçao e firmeza, sam offen*
der o principio baslcp da aulon. -
mia politica, sfto incontestáveis.

Assim o demonstrou, com a'ga-
rtsmos lnaophismavel a, naquella
Câmara aparando galharda o vt-
ctorlasamente oa golpes dos au-
tonomlstas tiheorlcos uma aonnora;
a deputada Maria Thoreza Çamar-
go. Geralmente a Id&a que ae faz,
ainda om homenagem ao precon»
ceito, da actuação do uma aenho
ra numa assemblfla legislativa,
n,.o é muito llsongelra. Erraram,
porCm os quo assim pensaram «ro
relação A deputada Thereza Cs.
marco.

Tondo aldo prefeita num dos mu-
nlciplos paulistas, essa culta se*
nhora entrou para a Câmara com
as lições da experiência • provou,
com estatísticas Irrespondíveis ns
vantagens econômicas e flnancal-
ras que as municipalidades tiveram
com o funcclonamento do comba-
tido apparelho. As subvenções da-
dos pelo Estado a muitos muni-
clplos foram suspensas, por des-
necessárias, visto elles se prove-
rem oom os recursos proprloa; os
serviços de hyglene de assistência
hospitalar o do melhoramentos lo-
cães foram grandemente amplia-
dos.

E, o que ê mala Importante, na-i
apenas para os municlploi Int.*-
reasados nao sômonto para o íl»"
tado ma3 para o paiz, por se tratw
fle um interesse nacional a ln«-
trucção publica progrediu conaide-
ravelmenta.

Todo» essas verdades foram dl-
tas e patenteadas na Câmara pau-
lista por uma senhora, enquanto
ob collegas do chamado sexo fon».
se limitavam a opartea inapltado»
pela necessidade de defender a PO
lltlcagem municipal. Esaa, pelo
monoB, é deputada de verdade!"
.WVVVVV*^ si»,N^_*_VN/VA*_íN_^\A_»^«n*^/^»V_»-VS.

considerado optlmo o delia flze-
ram part6 deputados das duna
malones correntes partidária, da
casa.

O capitulo quo talvez roceba
maior numero de emendas 6 o qu.
ts- refere ao departamento du as-
Blatcncla aos municípios, que tem
empolgado a casa o quo conth,
dentro da própria, maioria com
udvorEarlos Intransigentes.

Outro assumpto quo serA dlscu.
tido com calor 6 o qu0 se reterá a
asslstoncla social, pois alguns dos
»rs, deputados entendem do bom
alvlbro determinar a constituição
paulista o mínimo do total orça-
mentarlo destinado ao combato das
moléstias endêmicas o A orga_n-
zaçfto da prophylaxla rural, de mo-
do a podor proenchor aeus fins,
através da cooperação entre o V'>-
vo, o Estado e o Município.

Ouvimos hontem, numa roda dt
deputados, que a unanimidade da
enaa deverA offerecer um grt*,ndts
banquete ao sou. digno presidente,
logo depolg de votada a constitui-
çAo, pela maneira elevada com que
vem dirigindo os trabalhos, collo-
cando-so perfeitamente A margeiu
das competições políticas. Será,
sem duvida, uma homenag _m mo-
rccldlaalma e A qual; certamente,
a Imprensa so incorporará com ea-
tlsfaçao.
<rVV-k-»»>rVV-fc'N'V_A>-N/V»i»>-^^"Idort"

O Instituto de Organlzaç5o Raclo*
nal, do Trabalho, de Sao Paulo. fo2
publicar o numeio 41 de sua revista
technlca mensal "IDORT".

Eatá-so aperfeiçoando sempro esaa
utll publicação, o esao numero de
maio a nos apresenta pletio do arti-
gos orlglnaea, estudos aprofundados
da Organização acientlfica, appllcavcls
a nosso paiz e ao extrangoiru.

Cuida, especialmente, do vnlor do
test psychologlco na orientação pro-
fiaslonal; do conceito dldactlco em-
pregado no julgamento objectlvo da
capacldado estudantil; da llcção do
harmonia doa syatemas naturaes com-
paratlvamente á organbaçao racionai,
da dlrecçáo administrativa syutheti-
zada om graphlcos; do aprovoitumen-
to do resíduos; da ethlca na secçAo de
archlvoa; além do noticias sobro con-
greaaoa sclentiflcos, organização ex-

•trangelra, bibllographlns o princípios
phlloaophlcos adequados ao trabalho.

B' ainda necessário que 80 desta-
quem oa artigos subscriptos pelos
drs. E. de Aguiar Whltaker, Aldo M,
de Azevedo Ralph Pompeu de Ca-
margo H prfa. Eulalia Alves Siqueira,
respectlvamonte sobre "O valor do
test paychologico do Rorschaeh para
a Orientação Profissional"; "Syste-
mas"; "A organização da Secçào do
Srgotherapla do Hospital dtí Juquc-
ry".'"A medida objectiva do traba-
llio' escolar".

SOCIAES

Um paiz como o nosso, que P0B-
suo toda a aua mocldade arregl-
montada aob a flamula azul m
Virgem Puríssima, jamais poderá
Buccumbir ante acua inimigos.
Actualmonto, s6 om nosso Estado,
mais do 10.000 congregados ma-
riannos, representantea de todas
as classes soclaes, clamam a pio-
nos pulmOcs com todo o ardor e fé,
esmagando o respeito humano: D»
mtl soldados, nao teme a espada,
quem pugna á sombra da linmu-
culadal

AHIURTO C. DE AZEVEDO.
VISITA A' SE'DE SOCIAIj

fl)A A. J. V.
Hontem, a _c.de social da A, J.

C. foi honrada com a presença de
IS congregados da Congregação
Marlana d0 S. Gonçalb (Moço»).,
qutí vieram pessoalmente conhecer

S. Gonça.o (homens), foram o» as larga» actlvldadea da A. J. O»,
bi-h. drs. Honrlquo Jorgo Guedes bem como prestar Inteiro apoio A
o dr. Laerte Setúbal, deputados fie- entidade representativa da Impren-
âeraesi o dr. Dlogenes Augusto ga Brasileira.
Ribeiro de Lima e Frederico Joso Kstaiuln ausento o presidente t
Marques, deputados á Câmara Es-
taduall.

ciai do S. Paulo, vem diemonstrtir
quo o movimento Mariano em nos-
so Estado já é perfeita realidade,
que Òòmpènsâ perfeitamente o»
trabalhos tidos cm prol da nobre
causa Marlanna, quo 6 a causa da
Igrieja.

Os doputadoB-congrcgadofl icct-
bidos hontom na Congregação do

%
Í.S.

o vlce-prcsldonte &af A. J. C, o
encarregado do expediente, ur. Lu-

Na mesma occaslAo, prestaram o cas Fort a, recebeu os_oongrega^0f
Juramento de compromisso A Vir- 

" " '"

gem Puríssima 20 congregados o
14 noviços.

A Associação Jornalística Ca-
thollca, entidade representativa da
Imprensa Cathollca Brasileira, fez-
ao representar em tão solenne re-
cepçao tendo sido batidas chapas
da solennldado.

E, assim, tivemos segura prova
do que oa Marlannos de sao Paulo
constituem a mais forto phalaiiKO
com que pôde contar a Igreja pa-
ra os futuros embatos da fé; sao
congregados marianoa em nosso
Estado módicos e advogados, es-
tudante-* o universitários, empre-
gados do commercio o homens do da A. J. C
governo. E' a estupenda floraçfto
aas actlvldadea marianaa que mo-
vlmenta todos oa meios soclaea,
conclamando a todos os moços, a
todos os cathollcoa, para uma vida
terrona de aecôrd com a vontade
da Santa Madre Igreja, para que,
chegado o Instante cm qu© tlvor-
mos de coniparocer auto a Justiça
torrona de accordo com a vontade
rlanos a defesa de tantoa a tan»
toa peccadores que, esquecidos de
sua finalidade ultima, se entre»
[,-ain desvairadamente A conquista
do poderio mundano.

do 8. Gongalo e, depois de uma
animada palestra, foi-lho offerecl-
do um café.

Nesta oceastao, usou da palavra,
o sr. Lucas Forte, que agradeceu,
em nome da directoria, a esponta-
nea manifestação dos Congregado*
do S. Gonçalo, íazendo votos para
que as demais eongregaçOas Ma-
rlannaa Imitassem tal exemplo.

Agradeceu, em nome dos Cou-
gregados do S. Gonçalo, 0 sr. Fe*,
llppe Franceschlnl, digno preal-
dente da congregação do S. Gonça*'
Io (moços) fazendo ver que ern,
uma necessidade o apoio dos con-
gregados marianoa áa actividade»

Oa congregados presentes na
sede da A. J. C. foram os ara.
Joaquim do Alfredl Fonseca, Lula
da Sllva Victor, Francisco LIbo-
nati, Marcos Nogueira, Guilherme
A.prA, Paulo Vieira, Antônio da SU-
va Victor, Altino Fasier, Ronat»
Franco Barcalo, Aldo Mlletto, Pe-
dro Nalarco, Bento do Farias Car-
doso e Oswaldo I .ankel.

A' sahida foram oa congregado*
d© S. Gonçalo obsequladoa con»
uma delicada lembrança polo re-
presentante da A. J. C.

»yN_S_VV-»iA/VVV-¥''-**'-¥,N^\/V

INDICADOR MEDICO
PARA ANNUNCIOS NESTA SECÇÃO QUEIRAM

TELEPH0NAR PARA 2-2992

Clinica geral
DK. A. DB AI-,MEI!)A PKAUO -

Pr.ifes.or da Faculdade de Medlclna.
Clinica módica. Cons.: Rua ^enjamln
Constant. 29. Daa 14 h^Tas em diante.

Dit. ST-NKSIO RANOEL PESTANA
— Medico. Residência: 539. rua Bel*
ia Cintra - Tel 4-8784.

DR. A. TEl'EDINO — Medico —
Ruu a. Bento, 17 — 7.» onda. - .Da»
12 á3 13 e dos 1G ás 17.30 horas).

SINDICATO DOS PUOPIllETA-
HIOS DB VHOTOGHAP11IAS
Com o comparecimento de pw-

to do 30 proprletairloa do ate-
W' photogrophlcos, desta capi»
ai, re£l'."/ou-ae 4,a folra uUlimi.
o MiJilo da Praça João Mendes,
ri „ assembléa de fundação do

ponhou os trabalhos de organiza»
cão da olflisiso.

Sao oa aegulnitea os dOreatorea
provisórios do Syndicato: Nello
Montovano, Robetro Corri, Henri»
(jue Beehoirlni, José Francisco San
tiago, Luiz Stonziono, Raymundo
Módica o Colltxo Malogola, que

¦ ^v^lZto0"11^".- Propríistorio de ainda hoje ser Ao recebidos pelo
&_?____^_í.i_ts" de S. lAiiilo. ro- dr'. Vasco de Andrade, oheifo de
LnteméX organizado por tal. !». Sóoçfto Syndir.ad do Departamen-t<¦•""• ... .„,„ mpüpo de to do Trabalho.

SINDICATO DOS FUNOCIONA«

r». Inteuiada mira hospital 1
Pobre maciobial

DIVERSÕES
SANTOS, 31 (Da succursal) —

ftogramimas para hoje:
Colyseu — "Metrotone Nows li"12"; "Companheiros de quarto",

wmedla c|Laurol o Hardy. "A D**
tnliha", Frainco-Broslilolra, c|Ohar»
lea Bbyeís « Annabella.

. Oaslno —• "Rioicidade marãv»-

tiva d* "m wuimero®o
proflsaionacs do ramo. Os twoa-
lhos, quo forom orientados pelo
advogado do aynd.coto, decorro-
.am unimadlaslmos, prolongando-
ae as oxlgonclas duronte tres ho*
l_s tendo aldo obaervodais do aw.
Federal n. 12694, qua regula a or-
gmnlzaítto e d»»p5o sobro oa syn-
aioãtoa profissionaes.

Os estatutos foram dlscuf.üos «
ott>provados, conformo trabalho do
uma comimlssao do photographoa
que de tal ae Imctiimblu e foi e e -
ta uma Junta Proviaorla quo dlrl-
gira Oi'Syndicato até S.a fe_a, i,
quando, cm nova assembléa no
meaimo local, ás 20 112 horas, ae-
rao eleltoa oa 8 dlre_toro3 e os 5
<-o.iaei.heiroa que comporão a 'pri-

meira adinlnlatraçAo. Nessa as-
BomMéa, seiAo fixadas as mensa-
lidaides d ob booIos, bem como ou-
tios pontos do interesse collectl-

De accotdo »m os estatutos
lol tambem oreado o Departaraen-
to do Aeslstencla Judiciaria do
Syndicato, já entregue a distlncto

HIOS BANCÁRIOS
Reallza-so hojo, Aa 20 horaa *

mela, na a6de do Syndicato do
Funccionarios Bancários, A rua
Li beiro Badarfl, 43, 4.o andar <i
reunia». aenianai da Commissão
ExecuiKva, do Conaclho Conaultl-
vo e Deloguídoa.
^/-^AAAA|l_(-W-VW-Xt-\AiiVKA^ •

Jhoea", ".omplerae-nto nacional; asdvogado, que gentilmente acom

Novo delegado fiscal
em S. Paulo

O ai'. Romero Stellita asslatent.
rta Directoria do Eatattstlca Bote
nomlca, nomeando delegatlo fiscal
do Thesouro Nacional em S. Pau-
io, tomará posso o assumirá ama-
nha aa funeções do cargo em com-
missão.

A Directoria de Estatística tar-
aa-A representar tio acto polo func-
oionarlo da me.ma repartição, tr,
Oscar Fagundos.

ANNIVERSARIOS
Fazem annos hoje: .
dr. Euvaldo Guimarães Botelho,
professor Elias Moreira Netto;
dr. Agulnaldo Mnchado Vaaconcel-

loa;
Luiz Gonzaga de Mello;
menino Rubtns, filho do ar. Jos6

B. Carvalho, funecionario da Cia. Edl-
tora Nacional, e de d. Carollna de
Carvalho.

NlirCIAS
Roallzou-so hontem, na Igreja

Immaculada Conceição, o enlace
matrimonial do ar. Raphael Sa*
vlano, filho do sr. Miguel Savlano
e do d. Gioconda M. Savlano, com
a senhorita Corlna Malagola, filha
do ar. Spero Malagola e de d.
Malvlna Malagola. Os noivos ee-
gulram para Apparoclda em via-
giem. d© nupclas.

ENFERMO
Bncontra-ae gravemente enter-

mo, «m aua re8ldencla A rua jobc
Antônio Coolho, 9, em Villa Ma-
rlanna, o ar. J. Jullano de To.e-
do funecionario aposentado ha 32
annos, cuja vida tem sido um. mo-
delo dô inteireza moral _ dedica-
çAo ao «eu Eatado.

Contando presentemente 87 an-
nos, o enfermo vem resistindo A
crlae aguda que o proatou h» li
dlaa. aaaiatldo pelo Jr. Euvaldo
Rebouças de Carvalho.

A. EMPREGADOS NO COM-
MERCIO

A AssoolaçAo dos Empregados no
Commercio de S. Paulo farA rea*
llzar domingo, como de costume,
em sua aêde social, A rua Libero
Badaró, 88, sobrado, um vesperal
danaante, abrilhantado pelo "Jor."
Bandeirante".

CENTRO MEDICO DO J.RAÍ
O Centro Medico do Braz, soclo-

dade sclentlflca o recreativa, com-
poata exoluslvamente de profisblo-
naes, offerecerá a seua aoclos *
auaa famlllaa, amanha, ás 22 hora»
em aua a6do oclal, A av. Rangei
Petana n.o 1826, um baile que será
abrilhantado por um escolhido
¦Jazz". O traje exigido será —
preto a rigor para og cavalheiros
e tolletto de baile para as damas.
0 Ingresso será mediante o recibo
menaal de mulo, ou convite espo-
ciai, que poderá ser procurado na
a&de Boclal, das 10 As 28 horas dia-
rlamente.
GRÊMIO DOS FUNCCIONARIOS

I-UUIilCOS
O Grêmio doa Funccionarloa Pu-

bllcos fará realizar um viespçral.
no proximo domingo, das 19 As
24 horas, em aua confortável sú-
de sooial, Installada no 7.o andar
do Predio Martlnelli, onde oa srs.
sócios tudo encontrarão.

Essa reunião dansante será abri-
lhantada polo "Jazz" da Radio Dl-
fusora e dedicado exclusivamente

.. . a sócios e suas famílias. Para ln-
leitura da obra, é até interessan- gresso aerá exigida a caderneta
te, não Obstante Vir Impregnada social, que poderá ser procurada,
Ü9 pihilosophia do começo ao ílm. diariamente, das iO As 24 hora».

DR __.IM.IUO DE ALMEIDA —
Chefe de clinica da Santa Caf« —
Cons.: Praça da Sé. 3 - Tel. 6-S866G.

Radiumtherapia

DB. OSWALUO PORTUGAL - Ap-
pllcaçfi _ do Kadlum no tratamento
daa moleatlaii da pelle • do oancro.
Cons.: rua Baráo de Itapetininga. 18.
(Caaa Guatapará) das 14 1|2 áa 17 1|2
noVas. Tel. 4-2831.

Moléstias pulmonares

Os interesses munici-
paes de Pedregulho

FRANOA, 30 — (Do carrespon-
dento do "Correio de Sfio Paulo)Seguiu, hoje para S.Paulo o sr. Ar-thur Beiem, prefeito municipal dePedregoilho, que vae tratar Juntono governo do Estado, de interesses
do município. O "Correio de S. Pau-
lo" publicará interessante entre-¦vista com s. e-, na qual se focall-
zam vários problemas relativos &sua administração.

»<V>» «.»>» *AMI*AMM(MWA_AAM««M/

LIVROS NOVOS
S. J. Carbone — RACIOCÍNIO
Oa conceitos emlttldos pelo au-

tar o tornam-no merecedor da
nossa sympathia. Prooum elle,
com certa lógica, mostrar o mau
caminho trilhado pela humanida-
de obcecada pela ambição do man-
do o do ouro, apontando em se-
gulda o rumo que deve tomar.

E' verdade que o livro está ln-
çado da erros de portugusz, o quenão Impede que se compreenda o
quo o autor quer explicar... e a

DB. J. QUEIROZ GUIMABAE8 ~
Do Inat. Clemente Ferreira - Appa-
relho rcapliatorio — Tuberculose —
Rua Benjamin Constant. 13 — Tel.
2-3555.

Moléstias de crianças

DR. GSTGLLITA RIBAS - Uf
morri-oldas — Tratamento por pro»
ca_.o próprio, oem operaçíi, o aem
dôr: podendo o doente exercer nor-
malmente as suaa occupaçoea. -- Tra-
tamento racional da Frieza Sexual,
em ambos oa sexos. — Consultas da*
19 As 23 n.raü, — Rua Coní_lbelro
Ramalho. 217 (sobrado) •- Teleph,.
7-1878.

DR, BABOLDO SODRB' - Medico
da Santa Casa — Molertlas do ap-
parelho digestivo — Tratamento dM
hemorrholdas e affecçõcs ano-rcctaep
— Praça da Sé, 46 — 4.° andar —•
dai. 3 fts &•

 ¦ " i* etmmmt-temme li . lll

DR. GALENO DE BEVOB&ÜO -»
6 annoa pratica hoapitaes Berlim, Pa»
ris. Clinica medica, espeolalment*
loonçaa estômago. Intestinos, fígado.
Completa, moderna tnstallaçflo eonaol-
torlo: Libero Badaró. 38 (9 ha. d*
manhl a 3 da tarde). Tel. 2-3225.

Moléstias nervosas e mentae»

DB. J. LEME DA FONSECA -
Clin ca do Crtançaa -; Medico da
Santa Caaa o da Polyclnica — Con-
pratica nas cllnlcaa de Vlea.ia e Ber
Um - Ralo- Ultra Vi-l .ta - Con^
aultaa daa 2 1|2 As 4 112 horas. -
Cons.: Rua BarAo de Itapetininga. 10
(4.o andar) — telo.lione: 4-2722 -
Realdencia Rua Sarglpb 81 — Tele*
phone: 5-2778.

DB. CABLOS PBADO - Bopeela-
lista e_ Moléstias de Criança*, r-
Consultório á rua Barflo do ltai_tl-
nlnga, n. 10. 6 o andar - Phone:
4-H943 - Rea.: 7-0282.

UB. MABIO vtlBSA - tíepcclalia»
ta em molestlaa de crianças a dire*
ctor do Hospital de ln.dlanopol'8. -
Consultório á rua B. do 'tipa-.lalniía,
10. de 2 Aa 6 boraa. Tol. 4-/888. -
Resld 6-4544.

Operadores

PBOF. A. O. PACHECO E SILVA
— Cons.: Praça Ramos de Azevedo.
16. Tel. 4-2226. Das 14 horaa em
diante.

DB. JAMES FEBRAZ ALVIM m
Consultas âa» 14 ás 18 horas. Ru»
Benjamin Constant 29» Tel. 2-0676.

Ouvido, nariz e garganta '

DB. RAUL VIEIBA ÜE CABVA-
»_HO - Cirurgião. Especialista de
moléstias das senhoras e vias urina»
rins. Consultas das 8 As 5, 4 rua Ba-
r&o de Itapetininga, 10. 4.» •- Tel.
4-0021. Ra«.: Rua Cons. Brote». 173.
Tel 5-1822.

DB. JOÃO PRADO - Medico ope*
rad^r do Hospital do Braa — Molea*
tias de senhoras - Rua Senador Fel»
16. 4 — 4 As 6 horas — Telepl_"n.
7-1.276. __________»___.

DB. ERASTO PBADO - Medico»
operador - R. Senador Paulo Bgy-
dio. 6 - Tel. 2-2650 - Hospital do
Braz - Tel. 9-0516 - 8 As 10 horaa.
- Res. rua Itambé 80 - Tel. 4-0060.

Moléstias do apparelho
digestivo

DU. I.EVY SOUBE' - chefe da 'H-
nica de moléstias do appnrelbo dlges-
tivo, ex-a-aiatonte do dr. R Stmsaude
(Parla) - Tratamento esp<*"! .wado
das iiriiioi.li.Idas — SO attende c<tm
hora marcada — Praça da So. 46 —
Telephone 2-4898.

DB. A. VICENTE AZEVEDO —i
Ouvidos. Nariz, Garganta. - Cônsul-
tas daa 3 áa 6 horaa. — Praça Ramo»
da Azevedo, 18 - Telephone 4-3533,

Residência — Telephone 6-1313.

DB. A. DE PAULA SAHTOS —
Prof. cathedrattco de' clintea das *\t-
fecções do nariz, ouvidos e garganta,
da Faculdade de Medlclna Chefe de»«
ta especialidade n\ Instituto de Ra-
dio (Sai.ta Casa). Cons.: Av. Brlgi
Luiz Antônio. 670. esq. Sto. Amaro.
Daa 9 As 11 a das 14 As 17 hs. Ao«
sabbados só dns 9 A» 11 hs. Tel.
2-76i'3. Resi. Tel. 7-6196.

DB. COBYNTHO TOLEDO - Ou-
vidos, nariz • garganta - Bapcclallst*
da Santa Casa (Instituto de Radio).
Polycltnlca e Inspectorla de _.yglwi«
e Educação Sanitária Escolar - Ba-
rüo liapetlnlnga, 10 - Phone, 4-4807

Das 14 As 17 horas.

DB. JACQUES TUPINAMBA' —
Ooullata - DB. ALVABO ALVES -r
Garganta - Nariz - Ouvidos - Um-
bultorto: Rua Benjamin Constant. i»

4.0 andar - Consultas das 2 ás 6
horas - Phono: 2-6647. 

Moles^as dos olhos
DB. AUBELIANO FONSECA «•

Assistente Eícoln Medlclna Rua B.
Bonto. 49 7.«. Tela 2-8280 e 6-3194,

Vias urinarias
DH. WAI.DEIWAB 8AIJ.ES - («O»

norrhéa - Syphllls - lmp>nenola —
Vias urinarias - Operações . ule«
throacopla - Cyatoa<íODiB - Catheto-
riam uretheraJ - Consultório: ru»
Benl-imin Constant. 13 - 8.o andar
— Dap 4 A» P horas — Phone: 2-4437.

DB. PBBKOB.NO JORDÃO - Gc-
norrhéa chronica. Praça da Sfi, Itt»
Djíj 9 ás W horas. .
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Profanava e roubava aos cadáveres I

¦;'.

¦ ft

assistência!
motorista do carro de cadáveres foi

denunciado como autor do roubo do
anel de brilhantes de uma victima de

desastre de automóvel
Casos escabrosos e repugnantes

t&m se verificado na Assistência
Publica da Policia Central La-
drões sem escrúpulos, profanam
cadáveres das victimas de desa-s-
tres Que passam por ali. íurtan-
dorlhes jóias, dinheiro e objectos
de valor.

Diversos desses casos são do co-
nhecimento publico. Os cadáveres
das victimas do desastre de bon-
des na linha Santo Amaro, verlfi-
cado no anno passado, foram des-
(wjadog dos bens que possuíam na
oceasião de passar por aquella re-
partição.

Um causídico que morreu ha
pouco, victima de uma apoplexia,

numa sessão de Jury, no momen-
to em que se dispunha a defender
lan réo, tinha nos «us bolsos
K"ossa quantia em dinheiro e os-
tentava, na oceasião, diversos jóias
ds valor. O seu cadáver foi trans-
portado para a Assistência, e, na
sahida, constatou-s? que lhe ti-
nbam furtado tudo o qua levaiva.

Outros casos ainda são aponta-
dos pelo publico.
UM ANEL ARRANCADO DO IDE-

DO DE UM CADÁVER
No dia 9 de dezembro de 1934, o

dr. Assumpção Filho, delegado ae
plantão na Central, communicou

{Conclue na S.« pagina)

Correio de S.Paulo Abandonou
o cadáver
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ando cidade

Assaltou o padeiro em plena rua Mauá
Com uma audácia sem par, o malandro tentou tomar
o dinheiro do homem, num local sempre movimentado

O caboclo (vestido com um ter-
tio de brim cinza, melo arfante
pelo esforço despendido no subir
sta escadarias do Gabinete de In-
vestigações até o quarto andar,
ientrou acompanhado do guarda
civil n. 1.858, da l.a. D. F., de mm
mulato gordo, com cara de sabido.
Na sala do delegado de Furtos,
ainda meio assustado, íoi falando:

Myywyy^MMyW^Mm$;y.Vr'.M^

% <,¦¦-,:&¦&% '¦¦yy^ml-y

i

. Antônio de Souza, o malandro
que assaltou o mineiro
Dr. Eii sou de Minas. Moro

*m Jacutinga,. onàs sou «adeiro.
De vez em quando, dou uma clie-
gada aqui em São Paulo, afim de
tratar de negócios. Hoje, quiz ver
«e conseguia arrumar minhas con-
tas com o Moinho Inglez, paia de-

pois seguir até Jundiahy. Quando
chsguei na rua Mauá, perto da
estação da Luz, entrei no mictorio
ali existente. Nesse momento, vi
que alguém me puxava pelo paletó
com certa violência. Voltei-me.
Era este indlviduo que ahi está, o
qual tinha <visto o volume que faz
esse dinheiro que tenho aqui no
bolso...

Respirando um pouco apressada-
mente para tomar fôlego, o padel-
ro dc Jacutinga, continuou:

— Pe:ceb;ndo a intenção <fo(
damnado, atraquei-me com elle < \
fiz um pouco de força. Tambem,
náo é atoa que eu me chamo Fa-
biano Travassos e moro em Jacu-
tinca. O mulato, vendo que eu re-
sistla á sua investida tratou dfl
fugir. Sahiu num "tabelião" lou-
co pela iua Mauá, mas cu ohamei
um guarda qu° estava parto, e que
é esse qüe me acompanhou, e os
dois juntos prendemos o homem
e o trouxemos até aqui.

Quando acabou de falar, o ca-
boclo arfava pelo esforço que fi-
z era ao contar tudo isso apressa-
damente.

Olhando para o malandro que
assalta suas victimas em pleno lo
cal publico, ás 14 ho.as, numa cl-
dade como esta, o delegado de
Furtos reconheceu tratar-se de
Antônio de Souza, conhecido ma-
iandro que ainda ha pouco tempo
esteve preso naquella delegacia por
acompanhar uma turma de seiu»
amigos que haviam extorquido
jóias e objectos de valor de um
hoteleiro, no Anhangabahu'. Ma-
quella oceasião, Antônio de Sou-

{Conclue na 3." pagina)
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'5 mulheres, que aguardavam a
hegada do carro <te presos quu
> deveria conduzir á Cadaia Pu-
lica, de onde só saem depois do
aumento da respectiva cárcere-

° 
Sabemos que é intenção do de-

legado de Costumes intensificar
«ss serviço de limpeza, principal-
mente nos pontos mais centraes da
cidade e nos bairros residenciaes.

As mulheres apresentadas no
clichê que encima esta nota, ío-
ram presas na rua dos Protestan-
tes e no largo General Osório

da recém-nascida num
terreno baldio

' Uim transeunte, passando 4.1
13.30 horas de hontem por mn ter-
reno da rua San.f.'Aniia do Paraizo,
ali encontrou o endaver de um*
criança recém-nascida.

Ccmimuinicando o facto a Policia,
Centra., a aw*<oriaddo fez remove,,
o pequenino corpo para o Gablnn*
te Medico Leyal, o como nilo íoi
vcssiveil de V'.'so o legisla comsts-
tar a causa-mortls. mandou traní»
portal-o pairo, o nébroiUcfío, aflnS
de quo seja hojo autopsiado.

Só aeaim a policia, que inloioi.
inquérito a respeito, poderá ipoal*
tivar bí se traía de um infoíitlol»
dio ou de morto natural, punindo
os responsáveis pelo delicio.

A procedência do cadaverztníií)
aquelle terreno ainda nüo 6 cos
nhecido. presurnindo-se que «.«
trate de um fruto ide amor pew
cainlnoso.

Punguista preso em
flagrante Ao ser seguro pelos japon*,

zes, o malandro conseguiu pas-
sar o produeto do furto a«
companheiro, que fugiu

A delegacia de Costumes conti-
nu'a na sua faina de expurgar das
ruas da cidade das mulheres que
vivem pomovendo scenas escan-
dalosas o attentatotiag á morai

publica. Todos os dias, as turmas
de Investigadores daquella dslegy.-
cia conduzem presas ao Gabinete
d© Investigações, dezenas o deze-
nas de mulheres encontradas nas

vias publicas, a p:rambu:ar fora
de horaa ou escandalizando as fa-
milias.

Surpreendemos hontem, na sala
daquella delegacia, nada menos de

Os chromstas do car, aval
carioca em /áo Paulo

FURTOU EM S. PAULO E FOI PRESO
Ei PORTO ALEGRE

ti— "¦¦ ——»¦»¦—¦¦
1 '.,.'; .

0 larapio deixou todas as jóias e parte do dinheiro
furtados, em poder de sua amante na capital

do Estado sulino
Noticiamos,. ha dias, ter o indi-

fiduo Joaquim de Souza, quando
porteiro da "Folha da Manhã",

mm.

AS HOMENAGENS DE QUE HONTEM FORAM ALVOS - 0 PROGRAMMA DE
HOJE - 0 BAILE A PHANTASIA DE AMANHÃ

Os cbronistas carnavalescos do
Rio de Janeiro, aetualmente em
nossa capital, recebe iam hontem,
primeiro dia da sua estadia em
São Paulo, diversas das homena-
gens que lhes vae proporcionar o
Centro Paulista ds Chronistas
Carnavalescos.

Imt. lü

Netto, E. Cardoso e o orador of-
ficial do Centro, sr. J. Pontes de
Moraes. Agradecendo as palavras
dog collegàs paulistas discursaram
os s;guintes membros da embai-
xada carioca: srs. Romeu Arede,
J. Barbeiro, Fausto Alve sde Sou-
za e Luiz Xeres.

O PROGRAMMA PARA HOJTS
O programma de homenagens

aos cariocas, marcadas para o dia
de hoje é o seguinte: Manha —
Livre. A's 14 horas — Visita ás
fabricas da Cia. Antarctica Pau-
lista. A's 20 horas — Espetáculo
de gala no Theatro Boa Vista, ou-

^^0SãaCT,s!j^«fci;! :•;-;¦.-;¦ w^OTRÍÇSmhto;.;'.; '¦ 
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Joaquim de Souza, que furtou em
S. Paulo e foi preso em, Porto

Alegre

«aiumettido um furto de jóias e
.feheiro. fugindo para o R. Gran-
Wml&Aí' y -¦ - .'

Tendo o dr. Cysalpino de Sousa
e Silva, delegado de Furtos, radio-
graphauo para a capital do üfctado
sulino, pedindo a captura do la-
dcão, a policia gaúcha dias depois
informava ter prendido Joaquim
de Souza, emb&rcamdo-o devida-
mente escoltado a bordo do "Itar

iiagé", com destino a Santos.
Hontem, Joaquim de Souza che-

sou a esta capital, tendo sido apre-
sentado ao delegado de Fartos por
inspectores de policia 4a cid£de
üe Santos.

Prestando declarações no pre-
cesso que lhe está sendo movido,
o ladrão, depois de contar o modo
como conseguiu fugir á vigilância
da polida e. chegar até Ponto Ale-
gre, confessou tambem ter furtado
t:800$000 em cédulas, 35$000 em
tückeis e uma porção de Mas ava-
liadas em mais de 5:000$000. De-
olarou que o dinheiro e aa jóias
ficaram em poder de sua amante,
Edith Roses, residente & rua Jero-
nymo Coelho, 54. em Parto Alegre.

; Em seu poder só foram ençoor
brados 442$000 em dinheiro e dl-
versas firacçóes de bilhetes die lote-
ria do Estado do Rio Grande do
Sul, que apresentam uma singula-
ridade interessante: estão escajptos
parte em portuguez e parte em
castelhano.

A delegacia de Furtos solicitou
por um radio expedido hontem, a
apprehensão das jolaà que ficaram
em. poder da amante do Joaquim
de Souza, em Porto' Ale®».
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Uma familia bastante conhecida
dá policia, é a Benitez. O velho
João Benitez, é um ladrão conhe-
cidisslmo, não só aqui em S. Paulo
como tambem no Rio, onde tem
praticado furtos em quantidade.

João Benitez Filho, o mais ve-
lho da numerosa prole do ladrão,
6 um perigoso violinista, punguis-
ta e vigarista, que volta e meia
está prestando contas á' policia.
Ainda hontem, noticiámos sua pri-
são num bonde do Oriente, pelo
chefe da secção de capturas, ma-
jor Evaristo Braga. Esse rapaz
tue é conhecido ela alcunha de
'Malaguita", ha poucos dias, Jun-

to com o Antônio Cordeiro, batei;
uma carteira com 3:000$000 num
bonde.

Francisco Benitez, vulgo "Pa-
quito", itmáo mais moço de Ma-
laguita, é já um punguista con
summado, com innumeras passa-
gens pela policia, tendo sido con-
demnado diversas vezes.

Os filhos não desmereceram o
pae.

UMA PUNGA NUM BONDE
Hontem, á tarde, num bonde da

"VlHa Mariana", que se destina-
va á cidade, viajavam, entre ou-
bros passageiros, o japonez ShoKl-
chi Jamanchi, lavrador residente
em Rancharia e o seu patrício
Umakichi Akeho, residente nesta
Capital. ,,.„...„

Numa travessa da rua Llbercia-
de, tomaram o mesmo bonde dois
rapazes bem vestidos. A despeito
do caaro estar com poucos passa- i
ííeiros, os moços ficaram de pe no \
esbUbo, perto dos nipponicos. hm
dado momento, Umakichi, vendo
um movimento estranho de uni
dos passageiros qu© fepertp do
seu patrício e amigo, gritou-lhe em

—"Estão batendo tua cartelra!_
O outro metteu depressa a mao

no bolso, mas nada mais encon-
trou A sua carteira que continha

350S000 em dinheiro e uma cader»
neta de credito numa Sociedads
Japoneza, aceusa ndo oim saldo da
21:000.$000, tinha ' desapparecido.
Umakichi, porém, que tinha nota«
do o movimento de um dos rapa-
2é8_ deitou-lhe a mão ao hombro,

WÊÊÊÊÊmaWmmWÈÊmWMM
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O punguista Frascisco Bcnitca»
"Paquito"

segurando-o. Não pôde impedir, no
entanto, que o malandro passasse
o que acabava de furtar ao com-
panheiro que, saltando do carro
em movimento, fugiu.

Com o rapaz seguro, pelo horn-
bro, os nipponiccs chegaram aa
largo da Sé, onde o entregaram è
turma volante da delegacia de Va*
diagem, que o conduziu ao Gabl=
nete de Investigações.

Interrogado insistentemente, Pa*
quito não quiz, de forma alguma,
dizer quem era seu companheiro
na pugna.

Foi lavrado auto de prisão eaj
flagrante contra o malandro,

, «•i»*-«^\VV.V»

APPLICAVA 0 "CONTO DO TÚMULO"
Dizendo-se empreiteiro de obras, aproveitava-se da

boa íé dos que queriam homenagear seus
mortos queridos

mais se

Os chronistas carnavalescos cariocas photographados em nossa redacção

De manhã esses nossos collegàs
da imprensa carioca, em compa-
nhia de directores do Centro Pau-
lista de Chronistas Carnavalescos,
visitaram as redacções de todos
os vespertinos. Ama/velmente rece-
bidos, tiveram opportunidadé de
trocar idéas e impressões com os
jornalistas de São Paulo.

A's 13 horas, teve inicio a f eijoa-
da que o Centro Paulista de Ohro-
nistàs Carnavalescos Mies offere-
ceu na Gruta Bahiana, decorren*
do essa homenagem num ambiente
de perfeita camaradagem. Duran-
te o agape fizeram-se ouvir, os
chronistas paulistas Francisco Sé,
Gumercindo Meuiry, M. Tutaaanin

A seguir visitaram as sedes dos
Tenentes do Diabo, Fenianos, Ar-
gonautas, Etederaçâo dos Grandes
Clubes Oarnavalescots te Centro '
Paulista de Chronistas. Em todas
essas visitas ítoram-ilhes servidos
lautas mesas de doces « vinhos,
sendo proferidos diverso dicur-
sos. Depois das visitas acima os
jornalistas cariocas jantaram no
hotel. A' noite, visitaram a Asso-
ciação Paulista de Imprensa e as
redacções de todos os matutinos.
Na redacção do "Correio de São
Paulo" foram recebidos pelos nos-
sos redactores, com (piem manti-
•veiam animada j palestra.

de, além- da peça haverá o seguin-
te acto variado:

1 — Ohico Sá (cabairetier) Zé
Tramella; 2 — Edgard Cardoso —•
sambista; 3 —- Ruht de Castro Lo-
pes — cantora internacional; 4

Palmerim — Surpresas; 5 —
Dkcinha Baptista — da PiRA-3,
do Rio e PRA-5, de São Paulo; 6

Rubens de Castro Lopes (o me-
nino do barulho); 7 —. Ruht Ran-
gel da Rooha — folk-lorista bra-
sileira; 8 — Palmerim — Novas
surpresas; 9 — C.ecy Medina —
coisas nossas; 10 — Feiragua.su» e

(Cmetne «a Sj* gogtn&y ¦>„

' Quanto mais ee vive,
aprende.

Hontem, na delegacia de Furtes,
apresentou-se o sr. João Rodrigues,
residente â rua Caslmiro de Abreu,
9, qu* se queixou de ter ccmtracta-
do, em novembro do anno pa&sayi;
com o ©mprelteiro de obras, Victor
Lopes Sanches, residente á rua Te-
bias Barreto, 249, a construcção di
ura túmulo no Cemitério da Quarta'
Parada. Deu-lho adeantadamente »
importaaicia de 8:000.000, em parcel-
laa $ até aigora Viictor Sanches na-
da íez, tendo mesmo desaipparecido

Logo depois, chegava dona Maria
da Concelcfio Rodrigues que declarou
ter contractado tambem com Victor
Lopes Sanches, «. construcção de
uma capella no Cemitério do, Bra^,
tendo já eífectuado os «eguintes pa-
gamentos: um de 600?, outro de ..,
1:3«)$ e outro inala de 1:000$, impor-
tando tudo em 2:780$. Até agora,
porém, o homem nada tinha feito e
nem era jposelvel emcontral-o em su-'i
casa.. i

Tratando-se de uma modalidade ds
apropriação indébita que bem »e V9'
derla denominar "Conto do túmulo",
a autoridade policial ordenou a pri-
sâo de Victor Lopes ganches, o ho-
mem que se aproveita da bôa íé dos
que tém parentes fallecldos, para lhe
tronar o dinheiro, tendo os investigar
dores conseguido deitar-lhe as mãw,
conduzlndo-o ao Gabinete de Investi-
gastes,.

p^^^^^M||:

Victor Lopes Sanches, o homem
que recebe dinheiro para fazer

túmulos e dcsapparecs .
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