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Dispostos a lutar
até á morte

PARIS, 80 (H.) — o eu-
viado especial do "Matin" em
Addis Abbeba foi recebido pe-
lo si". Malagueta, ministro da
Guerra, e. em seguida, pelo
imperador Haylo Selassie,

O "ras" .Malagueta — ln-
forma o jornalista —* decla-
rou-lhe que a Ethlopia dispu-
nha actualmente de 850.000
homens ém armas, e que, em
15 a 30 dias poderia moblll-
sar de 800 a 900.00 homens.
Todo o exercito combateria
com bravura singular que é
conhecida e quo valera aos
soldados cthiopes o serem
comparados a leões.

O ministro da Guerra ob-
servara que o exercito apro-
voltaria igualmente os ensina-
mentos da pratica e emprega-
ria armamentos modernos,
Concluiu dizendo que, caso
fosse necessário, os ethiopes
estavam decididos a morrer
até o ultimo.

O imperador Selassie, por
sua vez, protestara contra a
Idéa aventada pela Itália de
excluir a Abyssinia da Socle-
dade das Nações e precisara
que o governo italiano sem-
pro procurara embaraçar a
modernização da Ethiopia,
impedindo o recrutamento de
conselheiros technlcos no es-
trangeiro, bem como o lança-
mento de empréstimo» exter-
nos para a realização do»
projectos imperiacs.

O soberano ajuntara: "—

Se a Itália conta obter vam-
dato sobre a Ethiopia, está
muito enganada. Mesmo que
o paiz venha a ser submetti-
do a mandato, não será o da
Itjalia".

O enviado do "Matin" in.
forma que. a despeito das no-
ticias tnansmittidas da Euro-
pa, a situação no interior da
Ethiopia é de calma e perfel-
tamento normal, salva na re-
glão de Godjam, onde se ve-
rifkíira um pequeno movi-
mento sedicioso de soldados
do antigo "ras" Hailu, aliáa
sem nenhuma relação com o
conflicto italo-ethlopico.
A ITAUA ADEXTRA SUAS

TROPAS
ROMA, 80 (H.) — Todas as

tropas tomarão parte, durante
os mezes de Julho e Agosto,
nas manobras de verão. P,ar-

ticlparão SOO.000 homens e
19 divisões. As manobras es-
peciaes serão effectuadas pe-los corpos do exercito de Na-
poles, Barl, Milão. Bozano, e
Odine. O rei Victor Emma-
nuel, o sr. Mussolini, altas pa-
tentes do exercito e persona-
UóVules de destaque assistirão
na ultima semana os exerci-
cios especlaes dos corpos de
Bozano e Udlne.

Serão appllcados os mesmos
princípios já postos em pra-
tica no anno anterior, de mo*
do a dar ao movimento o ca-
racter mais aproximado pos-
sivel da realidade, sobretudo
no tocante á ligação dos dif-
íerentes terrenos, ao emprego
das novas armas de fogo e á
cooperação da aeronáutica
com os effectlvos terrestres.
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Osr. Bernardes vae
explicar...

RIO, 1 (A. B.) — Em seu dis-
curso, o §r. Souza Oosta referiu-
se ao empréstimo externo dfe 60
milhões de dollares, realizado pe-
lo governo do sr. Arthur Bemar-
des, para o fim de demonstrar as
condições vantajosas do accordo
que celebrou em Londres com os
nossos credores externos.
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Estrangeiros podem prestar serviço militar na Allemanha
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Novo chefe de poli-
cia no Estado do

Rio
RIO, 1 (A. B.). — Os'ultimo**

acontecimentos em P-tropoli* «
Nictherov crearam para a _tunu-
nlst«"á.â'o policial fluminense se-
rias dlfíiouldades e algumas dd-
vergendas entr» os membros do
governo, que culminaram com o
•-..•dido da demissão do cheia ae
policia, srs. Joubert Evangelista.

Temos informações da melhor
procedência de que foi cor,vIdado,
-pelo .interventor Ary ?to0'™'*
para oecupar a chefia do policia
do Estado do Rio, o commanda-i-
ta Migfuolot-tl Vianna que acceitou,
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Nenhum apelSo foi
feito á minoria

Qualquer negociação nesse sentido seria encaminhada
• pelo lider da maioria

A França está cul
tivando carnaúba?

RIO 30 (A. B.) - Assevera-se
oue o ministério da Agrioultu»
da França está colhendo, por
agentes seus no Brasil, grande
quantidade de sementes de car-
inau'ba, afim de aclimatar essa
arvore nas suas colônias africa-
nas. E' o oaso da borracha que se
repete, guardadas ás proporções.

O mais g™ve- P0réin. é, S_? °
serviço está gsndb feito clandes-
tónamente, segundo aífirmam, por
Intermédio dos «avisos" que levam
a correspondência através o Atlan-
(tico embarcando as sementes de
caa-nau'ba como café "para o con-
Bumo de bordo». Já &.&.io~?
mais de 6 saccos e a ooimeita cn- M (A_ B) _ Q depUta(io

sSSiSas^oS as'jj- «* ^mm *m
ifmnce2as, multo semelhante ás do
nordeste brasileiro, não é difficil
•suppor que, dentro de um. Praz0
razoável, o Brasil tenha de impor-
ter cera de carnaúba... das oo-
lani&s france-ra*-,

RIO, 30 (Do correspondente do
"Correio de S. Paulo") — Foi no-
Ücdado que a minoria parlamen-
tar examinou, em reunião, um ap-
peilo que lhe teria feito o gover-
no, afim de conhecer o pensamen-
to actual e a attitude da opposi-
ção, em face de qualqper provi-
dencia do Executivo contra as
actlv_dades extremistas.

Essa noticia não tem o menoi
fundamento. Segundo o que apu-
rou um matutino, dois deputados
gaúchos teriam apenas conversado,
tem caracter paAtlcMlar, com o sr.
João Neves, abordando a questão
e trocando idéas.

Na reunião da minoria, o sr.
Joáo Neves teve opportunidade de
referir-se a esse episódio, pedindo
a opinião do smenubros dfe sua
corrente sobre o ássumpto. Va-
rios deputados debateram o caso
nos seus aspectos políticos e dou-
trinarios, manifestando-se do pon-
to de vista do interesse de sua
corrente.

Todavia assevera aquella folha
que o governo não se dirigiu á
minoria, nem lhe fez até agora
nenhum apolio sobre a questão
do combate ás actividades subver-
slvas. Caso tivesse qualquer ini-
ciativa a esse respeito, o presi-
dente da Republica naturalmen-
te encaminharia os necessários
entendimentos por intermédio do
lidei* da maioria.

A exportação gau-
, cha no mez findo
1 PORTO ALEGRE, 1 (H.) -

No mez de junho foram exporta-
dos 133.976 saccos de arroz, sendo
119.161 para portos estrangeiros.
Na semana finda sahiram 122.240
volumes pesando 6.792 toneladas,
Entre as mercadorias exportadas
figuram 4.150 fardos de alfaia, ..
16.770 caixas de banha; 14.233
saccos de farinha; 2.227 saccos
de feijão; 7.388 quintos de vinho;
2.971 caixas de laranjas.
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ONDE ESTÁ 0 GENERAL
GÓES MONTEIRO?

RIO, 1 (A. B.) — O general com fartos ordenados. Adeantam
Góes Monteiro está desapparecl- que o general Góes desconfiou,
do. E' a grande noticia do dia. Quando a esmola é demais... E,
Como todos estão lembrados, o
general Góes Monteiro, depois de
ter deixado o ministério da Guer-
ra, dé jornalista falador que era,
pas6ou a escrever de verdade.
Ssus artigos — alguns delles no-
tadamente — alcançaram innega-
vel exito. Mas, depois, o genered
silenciou. Diziam que estava re-
pousando em Oaxambu'. Agora,
porém, o general já voltou ha
mais de uma semana e não reto-
mou duas eoth-dades jo_*nalistl-
cas. Ninguém sabe onde está o
general Góes Monteiro. Conta-se,
a propósito, quie o ex-ministro re-
cebeu uma offerta de viagem á
Europa, em missão jornalística,

E' possivel, aliás, que essa con-
versa dos representantes riogran-
denses reflec-tisse apenas as nego-
clações ora cntaboladas em Porto
Alegre para a ultimação do ac-
cordo entre libe-raes e frenteunls-
tas.

Conforme se sabe, uma das ra-
zões invocadas para a immedlata
pacflloação dos partidos gaúchos
6 a necessidade de uma àlliança
efficiente contra as organizações
extremistas que conspiram contra
& segurança do regime.

Oactodosr.HitierCondemnados á morte
foi publicado no
Monitor Official

BERLIM, 30 (H) — 0
Monitor Official do Reich
publica o acto do sr. Adolf
Hitler que autoriza o mi-
nistro da Guerra a admit-
tir ao serviço militar do
exercito allemão os cida-
dãos estrangeiros do Reich.

72 mortos e 68 feridos
0 MAU TEMPO NO JAPÃO CAUSOU GRANDE

NUMERO DE VICTIMAS* 

ARTHUR BERNARDES

Esse pontp da oração do si". Sou-
aa Costa levará á tribuna, na ses-
6ão de hoje, o ex-presidente da
Republica, sr. Arthur Bernardes,
que falará em explicação pessoal,
para fazer uma demonstração das
condições em que foi aquella ope-
ração realizada, e da applicação
que lne deu seu governo.

0 sr. Seabra vae
bem

ao Hospital Evangélico, soffreu
minucioso exame depois da queda
de hontem á noite. As informações
que ali colhemos sâo satisíactorlas.
O velho deputado bahiano resiste
gtdh-urdamente.

accíescentiam as infern-mações que
estaria agora "assumptando", co-
mo os matutos de sua terra. Em

ts/mtàM&j.

TOKIO, 1 (Hi) — A policia cal-
cuia em 72 mortos e 68 feridos e
13 desapparccidcs, as victimas
das innundações causadas pelas
chuvas torreciacs que têm cahido
a Este de Kou-Siu e no districto
de Kwansai. Torrentes de águas
innundaiam a cidade de Kioto,
Osaka e Kobp, r. as prefeituras
circum_.tanciia.es. Em Kioto, os
prejuizos são calculados em 20
milhões de yens. 2C944 casas fi-
caram innundadas, tendo desaba-
do 191. Foram arrastadas pelas
águas 82 pontes. Em Kioto, houve
9 mortes, 6 feridos c 8 dcsappare-
cidos. Em Osaka, 4 mortos e 10
feridos. Em Kuoka, 22 mortos c
49 feridos. Em Kiroshima, 6 mor-
tos. Em Kuamoto, 4 mortos. Em
Gufu, 9 mortos. Em Hygoo, 8
mortos. Em Yama_rushi, 3 mor-
tos.
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MONTEIROGO'ES

Ijcdo caso, "algo ha". Por que via-
ja á Europa? E' possivel que os j
esclarecimentos não tardem. 1

250.000
pessoas

assistiram a missa campal, em
Praga

PRAGA, 1 (H) — A's seis horas
da manhã a multidão dos catholi-
cos começou a enfileirar-se no Es-
tado de Praga, pana ouvir a gran-
de missa pontificai que devia ceie-
brar. o cardeal Verdier. Até ás 9
horas, não cessaram de chegar fieis
de tal modo que, á hora para co-
meçar o serviço divino, o immenso
estádio, salvo a parte central, que
era reservada á passagem do car-
deal legado estava limitada por
duas filas de solados dô infanta-
ria em uniforme de campanha,
estava coberto por uma multidão
que podia ser calculada em 250.000
pessoas e em que os trajes citadi-
nos sc misturavam aos trajes dos
peregrinos da Moravia e Slovachia
A tribuna de honra estava oocupa*
da pelos representantes do gover-
no e do corpo diplomático e nu-
merosos altos dignatarios eccle*
-iasticos, civis e militares.

O altar foi erguido ao meio de
um dos lados do estádio; por traz
elevava-se um amphitheatro, no
qual tomaram lugar todos os arce-
bispos e bispos e f>00 padres. O
coro dos padres, cantando em La-
tim e os cânticos lithurgicos da
missa eram tranemittidas a todos
os recantos do estádio por alto-fa-
lantes. A leitura do Evangelho foi
feita nas seis línguas que se falam
na Tchecoslovaquia. A' elevação, o
signal de ajoelhar foi dado por
trombetas, A seguir, o cardeal le-
gado offereceu á adoração a Hos-
tia Consagrada.

Terminada a missa a multidão
dos fies se dsipeisou lentamente.

Região Militar
RIO, 30 (A. B.) — De boa fon-

te se annuncia a nomeação do
general Pantalleão Telles para o
commando da 5.a Região Militar,
çom séde em Curitytoa.

0 Lloyd ás portas
da f allencia

RIO, I (A. B.) — O actual dl-
rector do Lloyd Brasileiro decla-
rou aos jornaes que o governo tem
ainda poucos dias deante de si
para evitar a fallencia daquellâ
companhia. Bastaria, para isso,
que fosse pprovado pela Câmara
cios Deputados o projecto de en-
campução do L!oyd, que se en-
contra naquella casa do Congres-
so. Só assim, acredita o si*. Guido
Bezzl; salvar-se-á d_> escalabro a
grande companhia nacional dc
navegação.

A PENA CAPITAL PARA SEIS CRIMINOSO RUSSOS
Os inoveis do crime foram políticos.O escrlptor Bykoff condeninou au-
ma obra, a altitude política daquel-
le» que o haviam de assassinar, re-
cuidando certos comprómissoo ciue ti-
veram outrora com o exercito odin-
tra-revoluclonarlo. No decorrer do processo uma delegação de 1C0 mem-
bros do partido irrompeu na sala do
Tribunal, reclamando a pena de mor-
to para os aceusados.

0 SR. FLORES DA
CUNHA VIAJARA'
5.-FEIRA PARA

0 RIO
PORTO ALEGRE, 30

(H) — 0 governador Fio-
res da Cunha seguirá pro-
vavelmente 5.*-feira pro-
xima para o Rio, de avião.

0 general Pargas

MOSCOU, 1 (H.) — O tribunal de
Tahil, no Ural, condernnou á penacapital dois assassinos c seus quatro
cúmplices. Entro os condemnai.los fl-
guram o inspector do Coniaelho Muni-
cipal de Tahil, membro do Partido.

Schmelling versus
Uzcudun

BERLIM, 30 (A. B.) — Segun-
do nc-ticias d. fontes dignas de
credito, a Estação Radio Diffuso-
ra Allernã resolveu irradiar, no
próximo dia 7 de julho, o sensa-
clonal "mafcch" de box a reali-
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Rodrigues

SCHMELLING

zar-se nesse dia, entre os conhe-
cidos "bexeurs" Max Schmelling
e Paulino Uzcudum.

A irradiação integral da luta
estará a cargo dos tres melhores
locutores da transmissora, q-ue fa-
rão uma completa reportagem,
cuj-a finalidade não será unica-
ment? informativa, mas terá em
vista fazer propaganda do espsr-
te do murro nas camadas sociaes
ainda prevenidas contra elle.

REPUBLICA NA
IRLANDA?
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DE VALERA

LONDRES, 1 (H.) — De Valera
tenciona dissolver o "Dali" e fa-
rá um appello ao paiz tendo por

base um novo programma — an
nuncia o "Sunday Ohronicle".
aceresaenta:"O orogramnia consiste em pro-
clamar a Republica, repudiar o
tratado angio-lrlandez e offerecer
a conclusão de um novo tratado
entre os dois paizes, em virtude
da qual a Irlanda entraria no
cdmmiQnwenllbh como Republica
independente, mas não isolada. O
i*_i seria reconhecido soberano
nominal das nações aluadas. O
governo britannico desfruetaria
vantagens comanerclaes. O novo
programma comportaria ainda
uma declaração de neutralidade
internacional da Irlanda e pro-
ouraria, com o Estado livre do
Ulster, por meio de um parla-mento federal, coordenar a obra
dos parlamentes de Dublin e Bel-
fast.
JORGE V ESTRANGEIRO PARA

OS IRLANDEZÈS?
DUBLIN, 30 (H.) — Em disour-

so pronunciado em Limerick. o sr.
De Valera referiu-se ao rei Jor-
ge V como a um soberano estran-
gelro e acerescentou que o seu
povo livre náo escolheria tal rei.
Accrascentou que o governo actual,
antes de.deixar o poder, terá da-
borado uma constituição, que será
irlandeza de "a" e "z".

reaffirma suas aceusações á
Àlliança Nacional Liber-

tadora .
PORTO ALEGRE,, 1 (H.) —

Tendo a Àlliança Nacional Liber-
tadora, em nota á imprensa, fel-
to reparos ás declarações do ge-neral Pargas Rodrigues este, fa-
lando novamente aos jemaes, dis-
se o seguinte:

— "Reaffinno o que disse na
minha entrevista do dia 27. Te-
nho conhecimento de factos quenão t>odem ser trazidos á publici-dade e que confirmam a minha
oninião. Um protesto oue a se-
cretaria da Àlliança faz e a recti-
ficação publicada por um jornal,não me dizem respeito. O protea-to deve ser dirigido ás autorida-
des policiaes, mais direotamenoa
incumbidas da manutenção da or-dem e da obediência á lei de Se-
?ua-ança Nacional. Se qualquer po-litico desta Região se metter em
manifestações ou reuniões de ca-
vacter politáco, nas quaes se trate
de sublevação da ordem e, em
conseqüência, algo soffrer pelaintervenção da policia contra os
desordeiros, eu nada pretendo fa-
ser em sua defesa. Aquelles que,sabendo existir no Exercito, pa-
fcrlotismo, trabalho efficiente, • es-
pirito de sacrifício e dedicação em
Di"ol de uma pátria forte e feliz,
se desviem de seus commandos o
se affastem mentalmente desse
Exercito, para se filiarem de cor-
po e alma a instituições cuja fi-
nalidade é incompatlbilizar-se com
toda e qualojuer entidade armada,
não orecisam nem devem contar
com o apoio ou a defesa do com-
mandante da 3.a Região Militar.
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Os acadêmicos pau-
listas embarcaram

para Portugal
RIO, 1 (H.) _ Seguiu hontem

pelo "Almirante Alexandrino" a
embaixada de acadêmicos da Fa-
culdade de Direito da Universlda-
de de São Paulo, que, sob o pa-
troclnlo o ministro Vicente Ráo o
chefiada pelo sr. Miguel Franciü-
ni Netto, vae a Portugal em vi-
sita de intercâmbio oultural.
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Na Itália, o calor mafou 21 pessoas
ROMA, 1 (A. B.) - Uma onda de calor assola toda a península. Nas ultimas vinte e quatro horas, em virtude da canicula, re*

gístaram-se vinte e um óbitos. A temperatura vem oscillando entre trinta e oito e auarenta graus, á sombra.
•
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CORREIO DE S. PAULO — Segunda-feira, 1 de Julho de 1935

RTACALUMNIA HO
Com o discurso do sr. Arthur de Souza Costa, ministro da

Fazenda, proferido na Câmara Federal, ao prestar informações so-
bre o Departamento Nacional do Café, morreu, da mesma morte op.
probriosa de que têm morrido tantas outras, mais uma calumnia, en-
gendrada e posta em circulação pela corrente olygarchica, obstinada
em Infectar e polluir o ambiente político, afim de crear o unlco
melo em que a vida lhe é possível, á semelhança de certos tortulhos
Venenosos, que s'6 medram e viçam sobre a podridão.

E' a torp.issima balella dos 15 mil contos, que o D. N. C. teria
dlspendido com aa eleições paulistas.

Ao ser feita essa brilhante demonstração do qu«. 6 democracia
pratica por homens sinceros e Ienes, comparecendo ante o Poder Lo-
gislatlvo, o ministro da Fazenda, a prestar pessoalmente todas as
informações solicitadas, estavam seguramente a postos os deputados
representantes da facção, que se incumbiu de architectar o vulgari-
Bar a ultra Janto suspeita. Qual delles teve ousadia bastante para
cncampal-a, para assumir a responsabilidade da calumnia, tão lar-
gamento explorada e, com referencia a ella, interpellar o ministro,
que se promptlficava a fornecer todas as informações?

Nenhum. Nem um único e esse repudio silencioso, mais slgnl-
ficatlvo do que quaesquer outros protestos, representa a confissão
Irretractavel do emprego da calumnia contra uma situação do ho*
nestidado perfeita e inatacável, que vem agindo, desde os seus pri*
mordlos, por fôrma a extirpar radicalmente da nossa politica todas
as vergonhas e abusos que, no passado, macularam a historia de
São Paulo e acarretaram á camarilha dominante o labeu de ser o
governo mais corrupto do mundo.

Esses deputados, tanto quanto os quo constituem a bancada
bpposlclonista na Constituinte do Estado, são as únicas personall-
dades que dispõem de autoridade moral e politica bastante para
poderem falar em nome do partido que os elegeu no mais brilhan-
te o livro pleito que São Paulo ainda havia presenciado. Por mais
errônea o prejudicial quo fosso a orientação, as convicções sinceras,
expressas pelo voto, merecem-nos o máximo acatamento. Aos de-
Piais organismos, que pretendem as mesmas prerogativas, commis-
São dlrectora e imprensa, falleco-lhes por completo a imprescindível
Idoneidade.

A commissão dlrectora, mesmo fazendo-se abslracção do exame
Individual de alguns dos seus componentes, pois que somos lnfen*
sos a personalizações, não passa de um ajuntamento clandestino,
mero arranjo de compadres. Muito embora a força das circums*
tancias os tivesse compcllido a encaixarem no programma eleitora)
do partido o voto secreto, cila foi acclamada pelos representantes
dos dlrectorios do sua própria nomeação. Um entrèmez burlesco,
exactamento no gênero daquelles outros que, antigamente, lho con-
feriram tão triste notoriedade. A sua autoridade, pois, 6 apenas a
que cila própria se attrlbue, na dupla qualidade do creadora e cre».
tura ...

Quanto & sua imprensa — o vehiculo predilecto das caiumnlas
• explorações, peor ainda. O "Correio Paulistano", onde se cultua

$.*íâ6 
'fervorosamente a incompetência, como excepção que mancha a

Imprensa paulistana, professa o mais visceral horror ás responsabi-
Udades. Só vem ao conhecimento do publico quo determinada indi-
vldualidado pertencia á sua direcção ou á sua reducção no mo-
mento em quo é noticiado que as deixou. Um aggravamento da
Irremediável inferioridade do jornal, que Mjartim Francisco tanto se
ufanava de nunca ter lido.

A primeira entidade é a que archltecta as explorações, as ca-
lumnlas e os suspeitas injuriosas; a segunda, a que se Incumbe do
põl-as em circulação. Quanto á autoridade moral, portanto, equl-
valem-se e se completam, dando uma somma perfeitamente negatl-
..a. Foram ellas que irrogaram a São Paulo a injuria de dizer que
15 mü contos, pertencentes a um departamento federal, tinham
¦ido dlstrahidos da sua finalidade legal para serem criminosamen-
te empregados na corrupção da política paulista,

Tivemos a paciência de aguardar o momento preciso para pul-
terlzar a calumnia e confundir os calumnladores. Quando todas as
Informações eram prestadas pelo Illustre ministro da Fazenda, os
que tinham credenciaes para pedil-as remetteram-se a um silen*
cio, que é a mais eloqüente das confissões e o mais claro dos re-
pudios á criminosa actuação desenvolvida pelos demais elementos
desse phantasma de partido, que infatigavelmente se esforça em
eavar a ruina da própria terra.

Ccmmcniavios
. A propósito
de uma balela

Os nossos prezados collegas do"Diário Popular", illaqueados na
•ua boa fé, deram sabbado ulti-
mo publicidade a uma nota se-
gundo a qual sete deputados con-

.Btitucionalistas (que numero!) es-
tariam com o pé no estribo paraae passarem para a opposiçâo.
Era a mesma velha ballela que ha
pouco fora posta em curso e quetão vehemente protestos levan-
tara dos cidadãos por ella visa-
dos. Esses protestos se renovaram
agora, desta feita,. como era na-
tural, em tom de verdadeira in-
dignação. Calumnia, torpeza, ln-
famia — foram os qualificativos
dados á acção dos forjadores de
boatos taes.

O caso serviu, porém, para uma
declaração jocosa que o órgão
do perrepismo estampou em lugar
destacado, com todos os caracte-
risticos da palavra official da-
fluella grei: EU-a:
~ . «o Partido Republicano

Paulista ignora os fundamen-
tos da noticia politica que
desde hontem vem sendo ob-
jecto de comBientarios na im-
prensa. Sabe que da deturpa,
ção da verdade eleitoral re*
sultou a sua situação de ml-
noria nas Câmaras Federal e
Estadual. Sabe que é o or-
gão legitimo da vontade da
maioria do povo paulista.

Não tem, pois, interesse em
desenvolver fora das urnas
trabalha da analauer nature*

za para alterar a sua nobre e
elevada situação politica".

Deturpação da verdade eleito-
ral? Órgão legitimo da vontade
da maioria do povo ? Nobre e ele*
vada a sua situação politica?

Ora já se viu?

Os inimigos
da democracia

Não será, seguramente, o sr.
Falrbanks, apesar do curioso
compromisso, que pretendeu pres*tar ao empossar-se da sua cadel*
ra de deputado, quem maior mal
possa fazer á liberal democracia.
Outros inimigos tem ella, da
maior vulto e peores fígados, com
maiores interesses em prejudl-cal-a por todos os meios e modoa

Quando o extremismo vermelho
toma impulso ¦— ou recebe o quelhe proporcionam, o que vem a
dar na mesma coisa —- e os po-deres constituídos, por sua vez,
movlmentam-se ém defesa da li-
herdade e da ordem, cuja guardalhes incumbe, o lider do hybrido
consórcio de opposições, sr. João
Neves, a quem o saudoso e emi-
nentissimo Irineu tinha a irreve-
rencia dfc chamar João das Neves,
vem á imprensa declarar desde
já, antes que qualquer coisa seja
feita, que elle e a sua gente re-
solveram que, "no tocante ás me«
didas de repressão, se collocariarn
decididamente em defesa das li-
herdades individuaes e das fran-
quias publicas que venham a ser
ameaçadas".

Ainda havia necessidade da

Um anseio
domina o

Promulgada a Constituição do Estado — Discursos dos srs, Flores da
Cunha e D. João Becker — Solução nacional ?

PORTO ALEGRE, 1 (H.) — Res-
pondendo á saudação dos depu-
tados liberaes, por oceasião da
promulgaçiXo da Constituinte do
Estado, o sr. Flores da Cunha pro-
feriu as seguintes palavras:"Senhores representantes: é bem
compreendendo o alcance social e
histórico desta ihora memorável
que eu recebo e retribuo as vossas
oongratulações no momento em
que a personalidade do Estado fl-
sta a nova fôrma orgânica da sua
actividade.

Caberia reproduzir e renovar
peranto a Assembléa e o povo,
pois que já o prestara perante vôs,
o compromisso de cumprir e fazer
cumprir a Constituição e as leis o
exercer o meu cargo sob inspira-
ções do patriotismo, da lealdade e
da honra.

Ninguém como eu, acceita de
bom grado as Imposições do Esta-
tuto Político que acabaeg de pro-
mulgar o no qual os interesses do
Estado e a liberdade dos cidadãos
encontram as mais seguras garan-
tias contra a malversação e o des-
potismo dos governantes.

A modificação por que acaba ae
passar a nossa vida institucional,
obedeceu á influencia decisiva ila
campanha liberal, movimento vi-
etorioso em outubro e ainda por-
que cra Inevitável que tambem até
nog chegassem as grandes Idéas
de renovação e aperfeiçoamento so-
ciai.

Assim é que se explica a trans-
formação operada nas nossas Ins-
titulções de Direito Publico e so
devemos ter motivos para nos or-
gulhar da obra realizada, que cor-
responde plenamente ás aspira-
ções populares e attende ás pro-
prlas condições sociológicas ao
ambiente riograndense.

Pudesteg elaboral-a mais em at-
tenção ao futuro que ás exigências
perturbadoras da actualidade. To-
dos as instituições humanas se
transmudam ao Influxo da evolu-
ção social.

Não íôra licito nos aferrarmos
ás velhas formas do pensamento
político em que vivemos no passa-
do e que, obsoletas e já quasl sem
sentido, encontravam repudio por
toda a parte.

Mandatários da soberania rio-
grandenso para o árduo desempo-
nho das funeções constituinte!.:
sou o primeiro a proclamar a ele-
vação dos propósitos que vos anl-
mou durante os trabalhos da pa-
trlotlca assombléa. Ao povo gaü-
cho sobrara razões para exultar de
júbilo. Não somos um povo de des-
encantados e apathlcos, por isso
que nos dominam e avassalam mo-
vimentos vibrantes de ontkuslas-
mo, alegria viril e sadio optlmls-
mo.

Agora mesmo, quando as pai-
xões (lue nos dilaceravam, como-
«aram a serenar, vejo que por io-
aa a parto um anseio geral de
concórdia domina a alma brava •
pura dos rlograndenses.

Não haverá mais entre nõs nem
lutas devastadoras, nem desvarlos
alluclnantes. Passaram já, feliz-
mente para nôs, as horas sombrias
das refregas e não será sob pre*
textos mais ou menos futels, se-
nfto subalternos ou odientos, que
poderá vir de novo perturbar a
cadência admirável do coração ge-
neroso dos gaúchos".
D. J040 BECKER E' PELA FA*

CIFICAÇA.O
PORTO ALEGRE, 1 (H.) — Após

a promulgação da Constituinte,
realizou-se um "Te Deum" na Ca-
thedral Metropolitana, rezado por
d. João Becker, arcebispo de Por-
to Alegre.

Estiveram presentes o governa.-
dor, deputados do Partido Liberal
o da Frente Unica, entre 03 quaes
o sr. Raul Pllla.

Falou o arcebispo, analysando a
obra constitucional do Rio Gran-
de. Examinou a influencia do ca-
thollclsmo na organização do Es-
tado e após diversas considerações,
terminou dizendo:"Estamos em vésperas do cente-
nario do Farroupilha.

Como os gloriosos guerreiros
do anno de 1835 demonstraram um
heroísmo sublime e como depois
se reconciliaram com o governo
imperial movidos pelo amor á pa-tria commum; assim, na hora pre-
sente, todos os riograndenses e
todos os brasileiros devem unir-se
inspirados por interesses geraes.

Meus caros co-estaduanos! Pa-
trlotasl Uni-vos para promover a
pacificação do Rio Grande e a
prosperidade da Nação".
A PACIFICAÇÃO DEPENDE DE

UMA SOLUÇÃO NACIONAL
PORTO ALEGRE, 1 (H.) _ Rea-

Mzou-se novo encontro dog srs.
Flores da Cunha e Raul Pillá,
mantendo o governador a inten-
ção de preencher as secretarias da
Saudo Publica e Educação o uu
Agricultura, Industria e Commer-
cio, nem como o cargo ae procura-
dor geral do Estado, com represen-
tantes da Frente Unlca.

O sr. Pllla teria dado a conh»,-
oer o pensamento do sr, Borges
de Medeiros sobre o assumpio,
constando que o chefe do Partiüo
Republicano Riograndense man-
tem-se no ponto de vista anterior.
Entretanto, não deixa de ser sym-
pathlca a Idéa de formação do ss-
cretariado por melo ao concentra-
çfto, em caso de desaccordo íintre
os vários partidos riograndenses.
Isso, porém, ainda depende da con-

mais provas? Pois ahi está essa,
para uso de todos qs S. Thomés.

Pela palavra autorizada do fo-
goso tribuno e seu maior porta-voz, a minoria, desde já, garanteao preciosíssimo alliado o seu de-
cidido concurso, quites a si a
bernada fôr avante, mandar es-
palhal-o depois a patas de cavai-
lo e exportal-os para a Clevelan-
dia, tão cara ao seu sunremo
chefe..

ferencia que o sr. Borges do Mu»
delros terá no Rio com o sr. .'loão
Noves e outros prúcores, pois o «r.
Borges entende que a solução nao
deve ser apenas regional, maa sim
nacional, em vista da ligação que
a Fronte Unlca tem com as outras
correntes políticas do paia.
O PROJECTO DO SH. IUtUNO LI-

MA CONTEM PONTOS MUITO
AVANÇADOS

PORTO ALEGRE, 1 (H.) _ Ru-
une-se hoje, sob a presidência do
sr. Palm Filho, a commissão cen-
trai do Partido Republicano Rio-
grandense, para tratar das ultimas
demarchey políticas o do próxima
congresso, bem como da fusão dos
partidos.

Nas rodas republicanas, acha-«i.
que o sr, Borges de Medeiros, com
sou discurso de hontem, respon-
deu ao projecto do sr. Bruno Lima.
Quanto aos elementos libertadores,

manlfestam-so favoráveis até cer-
to ponto, discordando, porém, da
socialização das Industrias, qu«>
acham, um ponto muito* avançado
para o povo brasileiro.
A VIAGEM DO SH. 1I0IIGES DB

MEDEIROS AO HIO GUANDU
PORTO ALEGRE, 1 (K.) -••

Coriiniuiiicain do Rio Orando que o
or. Borges de Medeiros chegou
Aquella cidade, onde foi alvo Ue.
grandes manifestações do sympa-
ttila. A' suu chegada, uma grando
commissão da Frente Unica dou-
lho as bOas vindas.

O Centro Republicano Bi', gran»
dons© offereceu-lhe unia recei-çáo.
O sr. Borges de Medeiros falou,
agradecendo.

A's -0 horas, realizou-ao um
grande banquete em sua honra.

O sr. Borges do Medeiros visl-
tou diversas exposições que so es-
tfto realizando por motivo do cen»
tenario da cidade,.

0 PARANÁ NO CONGRESSO CAFÉEIRO
COLLIGAÇÃO CONTRA SÃO PAULO, MINAS E

ESPIRITO SANTO
O dr. Othon Mader, secretario

da Fazenda do governo paranaen-
se, embarcou para o Rio, onde
vae tomar parte nas conversa-*
ções do convênio caféeiro. Decla-
ra-se s. s. bastante animado com
as perspectivas do congresso, poisofferece ao Paraná opportunida-
de de colligar-s eaos demais Es-
tados de pequena producção como
Balda e Goyaz, contra os grandes
protiiuctores, como S. Paulo, Ml-
nas Geraes e Espirito Santo. Só
dessa forma — disse o secretario
da Fazenda paranaense — a po-litica cafeteira nos será favorável,
e isso — terminou — pode-se di-
zer, já foi conseguido.

Ao que informa a imprensa pa-
ranaense, a delegação do Estado
pleiteará ainda o augmento do 11-

0 Código do Trabalho
Do ministério do Fomento do

Peru', cem sede na capital em Li-
ma, recebeu a A. E. C. de S. Pau-
lo a remessa de exemplares do bo-
letim editado pela directoria geral
dessa pasta.

Taes exemplares incluem, no seu
variado texto, o projecto do Co-
digo do Trabalho, elaborado pelo
dr. Manoel J. Bustamonte de La
Fuente.

E' mais uma preciosa contribui-
ção para a bibliotheca. das leis so-
ciaes em todo o mundo, que a dl-
rectoria da A. E. C. se empenha,
presentemente, em organizar.

Cafés da safra nova
O Instituto de Café acaba de e::-

pedir instrucções ás estradas de
ferro do Estado no sentido de não
serem acceitos, até segunda or-
dem, despachos de café da safra
nova, os quaes deviam ser iniciados
hoje.

El Grafico
Temos em mãos o ultimo nume-

ro da optima revista argentina ss-
portiva "Ei Gna.phico", a qual co-
nio sempre uos mostra as mais va-
riadas novidades e acontecimentos
esportivos mundiaes effectuados na
actualidade. ,

Destacamos as chronicas de
Chantecler, inclusive um relato do
Circuito da Gávea, bem como des-
cripção da partida de futebol entre
o São Lourenço de Almagro, e
Boca, na qual o nosso patrícioWaldemar Brilhou.

A' Agencia Soafuto, agradecemos
a remessa de "El Grafico",

Objectos achados
Acham-se na Primeira Delegacia

de Policia, á rua Florencio de
Abreu n.o 31, para serem entregues
aos legítimos donos, os seguinte*
objectos,

Quatro bolsas para senhoras, tres
airgolas com chaves, uma escrlptura
pertencente a Paschoàl Buono, um
paletot branco, tres pares de luvas
para senhoras, um caldeirão, um
boné para criança, um capacete de
soldado, uma lapiseira, um boá,
uma meada de lã, um rosário, um
sobretudo de criança, uma- pastacom uma balança, cinco guias de
estradas de rodagem, uma pastacom reclames, um alicate, um cha-
peu de homem, um embrulho cecn
duas camisas, um pseote com ve-
las, uma peça, para auto, um moi-
nho paia café, dois lenços, um co-
lar desmanchado, um chalé, umatoalha, um canivete e um cadeado
com chaves para automóvel.

inibe dc novas plantações para oi-
tenta milhões de pés e que a ta-
xa-ouro do imposto seja daposl-
tada ço Banco do Estado.

Ouvido a respeito, o deputado
federal Paulo Soares Netto, disse
gus, quanto á organização da dl-
recção dos negocies concernentes
ao café, a representação para-
naense pleiteará ainda a creação
de um conselho, junto ao Dípar-
tamento, com um representante de
cada Estado produeto. Todos os
detalhes das nossas reivindicações— concluiu — foram fixados na
reunião realizada em Jacarézínho.
Os nessos representantes nada
mais têm a fazer do que seguil-
as á risca pois correspondem acs
imperativos da nossa lavoura ca-
féeira — terminou o deputado pa-ranaense.

Regente Feijó
O sr. Armando de Salles 011-

veira, governador do Estado, as-
signou sexta-feira ultima o deoré-
t0 n.o 7.262, que crêa na comarca
de Presidente Prudente o munici-
pio de Regente P'eljó.

A taxa de luxo sobre
automóveis

Por acto dc sabbado, 0 er. go-
vemador do Estado resolveu elevar
de 20 para 30 contos de réis o li-
mite mínimo da taxa de luxo so-
bre automóveis de passageiros,

Esta, modificação íoi feita em
attenção a um pedido da secção
paulista do Touring Clube do Bra-
sil, que representou ao governo do
Estado demonstrando-lhe que a
recente queda do cambio tinha de
tal mod0 encarecido os automóveis
de passageiros que praticamentetodos ficavam sujeitos aquella ta-
xa, tornando-se necessário, pois,elevar 0 seu limite, como de facto
6e fez.

Na mesma representação o T. O.
B. pediu ao governo, adduzindo a
pormenorizada argumentação nes-
se sentido, que a taxa de luxo
fosse supprimlda no exercicio de
1935 e seguintes, pois se trata de
um imposto que £ó se cobra em
São Paulo e que considera como
artigo de luxo um vehiculo que em
toda a parte já está reconhecido
como artigo de real necessidade.

ASSOCIAÇÕES
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS¦ DE IMMOVEIS DE S. PAULO

A directoria da A. P. I. S. P., com
sede á praça da Sc, 18, em reunião
realizada sabbado, apôs tomar conhe-
cimento e despachar o respectivo ex-
pedío.r.te, tratou de vários assumptos
de interesse collectivo, inclusive do
Acto Municipal de 22 de junho findo,
quo Instituiu o novo Imposto sobre
aposentos mobiliados a ser cobrado
desde já, extra-orçaanento.

Tendo sido prorogado até 31 do
corrente o prazo para as reclamações
sobre lançamentos e para pagamento
de impostos- o Departamento Admi-
nistratlvo da A. P. S. P. attenderá,
diariamente, dss 14 ás 16 horas, aos
associados que tiverem reclamações
a fazer,

ORDEM DOS ECONOMISTAS
DE S. PAULO

Na sede da Ordem dos Economista*
do S. Paulo, prédio Martinelli, ama-
nhã, ás 20,30 liora.i, o dr. Antenor da
Silva Negrinl realizará unia con.e-
roncia sobre o thema: "O problema
da unidade nacional",

— Está convocada para quínú-íel-ra, das 20 ás 22,30 horas, a assembléa
pura a eleição dos membros da Com-
missão Executiva e Conselho Fiscal.

UNIÃO DOS TRABALHADORES
DA LIGHT

A U. T. L. fará realizar hoje, áí
20,30 horas, no salão da Lega Lom-
barda, á praça S. Paulo, 18, uma ile-
unlio óa classe aílm tle estabelecer as
bases para adopçãò do salário n.lnimo
o elaboração do um ante-prujecto de
reforma das leis ac aposentadorias,
além de outros àiíàumptoè.

D fracassa do commuflismo
fl ...

Karl Marx nasceu ha mais de um século, em 1818, na Alleraa-
nha, dc familia judia. Foi um discípulo de Hegel. A philosophia al-
lema teve sempre esse caracter nebuloso, ao contrario do que sa
nota na ingleza, caracteristicamente empírica. Na Allemanha, pa-
tria de Karl Marx, e único paiz com capacidade para consciente-
mente adoptar-lhe as theorias, na Allemanha nunca quizeram pratí-
car esse systema de Marx que deveria trazer a completa beatitude
humana, o reinado da bemaventurança perfeita, como acreditam nel-
la todos os ingênuos communistas.

Até 1917 a Rússia viveu permanentemente sob a dictadura doa
Czares autocratas. E depois de 1917 até hoje, com a mesma passivi-
dade com que soffreu a dictadura dynastica, a Rússia vem soffren-
do a dictadura communista. Paiz asiático, a Rússia vivia á margem
da civilisação européa até que o fanatismo de Lenine o lançou de um
golpe em plena experimentação inconsciente de uma theoria de ga-
binete, como é o marxismo. Todos os povos com capacidade e pre-
paro para conscientemente adoptarem e praticarem o communismo de
Marx, todos esses povos, que são o inglez, o allemão, o japonez, o
francez, todos elles repelliram unanimemente o communismo.

O marxlcmo é o equivalente em economia politica das doutrl-
nas de Kant em philosophia. Ninguem dirá que Kant tenha menos
genio que Karl Marx. Pelo contrario. Todo mundo está de accordo
em que o genio de Kant é maior que o de Marx. Mas uma cousa 6
formular doutrinas e outra muito diversa é dictar formulas políticas,
sociaes e econômicas dentro das quaes devam viver os povos. Dahi o
descalabro do marxismo. As fôrmas de governo e economia de um
povo só podem resultar do jogo natural dos factos. A natureza é só
o que ha a Interpretar. A sciencia é a arte de interpretar a nature-
za, seja a natureza physica, seja a natureza social ou psychica.

Karl Marx tinha um cérebro humano como qualquer outro
Evidentemente com todas as limitações de capacidade e de conheci-
mentos de todos os cérebros humanos. Dahi o descalabro da adopção
do communismo. Os livros de Karl Marx foram transformados em
Alcorão para a organlsação econômica e social do mundo. Ora o
mundo não se rege por theorias cerebrinas. O mundo tem leis natu-
raes que os livros podem interpretar bem ou mal. Mas substancial-
mente ninguem pode confundir o mundo com os livros. A natureza
e o mundo, physico ou social, se regem por leis naturaes, ao passo
que os livros são interpretações mais ou menos approximadas daa
verdades naturaes.

Eis porque falhou integralmente o communismo. Foi uma ten-
tativa de reconstrucçâo llvresca da sociedade.

Hoje já os communistas constatam o fracasso do seu credo na
própria Rússia, onde mesmo dizem que nunca chegou a existir o
communismo por impraticável. E tendo verificado a completa e inte-
gral inviabilidade do communismo no Brasil, resolveram os seus par-
tidarios mudar de tactica e fazer uma approximação da liberal de-
mocracia. transformando-se assim o communismo agora em nosso
paiz apenas em um socialismo avançado.

Mas mesmo esse social avançado não tem applicação ao Brasil.,
O Brasil é um paiz do tamanho da Europa inteira e em que ha ape-
nas a população da Itália ou da França. A nossa situação no Bra-
sil é a mesma dos italianos ou dos francezes si com o numero de
população que constituem actualmente pudessem se espalhar por
uma Europa inteira completamente deshabitada.

Eis o que mostra a inapplicabilidade de todas essas theorias aqui
no Brasil. O nosso problema é inteiramente outro. O problema bra-
sileiro não tem nada que vêr com socialismo nem outras theorias. O
problema brasileiro consiste em dar vigor physico e preparo mental
a toda a nossa população. Tudo mais é palavras, palavras, palavras.

As theorias de Karl Marx precisavam de ter um Voltaire que
com ellas fizesse o mesmo que este fez com as theorias de Leibniz.

Ha um grande philosopho americano contemporâneo, George
Santayana, de quem Will Durant faz um perfil admirável no livro
"Historia da Philosophia".

E a propósito do marxismo; diz Santayana em estudo recente
publicado nos Estados Unidos:

"Pouco tempo depois do advento dos Soviets, procurei um exem-
plar do livro "O Capital" de Karl Marx e me puz a lel-o. Maa
quando cheguei á parte em que Marx define o valor, fechei o livro
e o encerrei no fundo de meu guarda-roupa."Imagine-se que "O Capital" affirma que o valor é creado pelo
trabalho e que é proporcional ao lapso de tempo empregado pelo
trabalhador. Ora, nesses termos, si um operário pouco hábil e pre-
guiçoso levar duas horas para concertar um relógio, ao passo que
outro mais intelligente e hábil emprega apenas uma hora, o traba-
lho do primeiro vale duas vezes mais e deve ser remunerado nessa
conformidade."Partindo desse absurdo econômico, creou-se ambiente favora-
vel a uma justiça social em que a mystica tem um papel de relevo.
Porém, do ponto de vista político e moral, este absurdo é tão pai-
pavel que estou convencido de que só um movei ou um estado de
animo apaixonado irresistível o puderam originar. E' uma dessas"mentiras vitaes" que os fanáticos são os únicos capazes de propa-
gar para defender uma causa generosa".

Ê como esse, aa concepções cerebrinas de Karl Marx têm erros
capitães e formidáveis que a sua appllcaçãt, na Rússia acaba de
revelar.

Evidentemente que a vida é um "accident facheux", accidente
aborrecido ou mal necessário. Mas complical-a ainda mais com «
applicação de theorias cerebrinas por conta de fanáticos irraclocl*
nantes, ó o que se torna um absurdo inconcebível.

MARIO PINTO SERVA
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AS COMUNICAÇÕES SÃO PAULO-
PARANÁ'

Capelía de Ribeira ligada a Curityba por uma optima
estrada construída pelo Exercito

O sr. Coronel Manoel Tibtirclo
Cavalcante, commandante do 2,o
B. de Sapadores, ex-5.o Batalhão
de Engenharia, falando á reporta-
gem curi-tybana a propósito de
credito de mil e quatrocentos con-
tos d© reis de que era' portador,
para serem 'empregados na cons-
trucção de rodovias, traçou o pia-no de • seus trabalhos, que com-
preende a immediata construcção
de uma estrada ligando Curityba
a Joinville a conclusão da de Ca-
palia da Ribeira, sendo que esta
ultima deverá estar construída
dentro de pouco tempo.

— A construcção da rodovia in-ter-estadual será uma realidade
dentro da pouco tempo — dissbo coronel Cavalcante. — Curityba
se elevará muito nas' estatísticaseconômicas, uma vez qüe vae pos-sulr uma estrada á altura do seumovimento commercial. Comple-taremos primeiro o serviço deconstrucção da estrada que nosliga á Ribeira, onde se acham em
plena actividade as comnanhias
de sapadores. Todos os atrazadosdos opera:ics serão pagos e espe-ro daqui por deante fazer todos ospagamentos em dia, de forma anao ser preciso interromper o ser-' co. Muitos teclMicos contratado*

acompanham as condtruoçães e,
dessa maneira, apresenitãrejmoa
uma rodovia digna do nosso de-
senvolvlmento.

Pelo enthmsiasmo que está rei-
nando nos lugares onde vae paa*>
sar a estrada, podemos verificar
que ella representa uma grande
aspiração dias povoações espalha-
das pelo interior do Estado, nas
vizinhanças dte. S. Paulo — termi-
nou o coronel Cavalcante.

Festa da Santa Casa
Realiza-se amanhã a festa tradl-

ciona-i das" Santas casas do Brasil
e de Portugal, constando de missa
soienne e cantada em louvor de
Santa Izabel, padropira da santa
Casa da Mi%rica?*a, á« 9 horas,
na capella aa hospital central, e
visitação ás varias dependências

I daquella instituição de caridade.
Foram convidados para essa so-

lennídade os srs. governador do
Estado, secretários do governo,
prefeito da capital, os commandan-
tes da Segunda Região Militar e
Força Publica do Estado, represen-
tantes da imprensa e outras pes-sons.
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Bárbaro crime em Cascadura
AO TENTAR PEGAR UM BALÃO, UM OPERÁRIO

E' MORTO A FOIÇADAS
RIO, 1 (H.) — Sabbado, alta

noite, o operário Claudionor Mou-
ra, com o intuito de apanhar um
balão que cahia, penetrou no sitio
clc propriedade dos irmãos João 0
Luiz Viveiro, portuguezes, na,.
immediae_c.es dc Cascadura.

Os dois sitiantes sahiram em
perseguição do intruso, armados
de páu e de foice, procurando ag-
gredil-o.

Hoje, pela manhã, o corpo do
operário Claudionor foi encontra
do retalhado a foiçadas c jâ sem
vida, em um grotão distante cer-
ca de um kilometro do local do
sitio.

Entrando em investigações, fo.
a policia informada que os irmàcs

Viveiro, depois de assassinarem
o operário a golpes de foice e
pauladas, conduziram o corpo eo-
bre o lombo de um burro e 0 jo»
garam no grotão, para sepultal-o.
Os irmãos Viveiro estão foragi-
dos.

Indignados com,o bárbaro cri-
me, innumeros populares penetra*ram na propriedade dos crimino-
sos, incendiaram o barracão em
quo residiam c destruíram todas
us plantações.

As autoridades fizeram remo*
ver o corpo para o necrotério da
poilcia.

Proseguem as investigações pa-
ra a prisão dos aceusados e com-
pleto esclarecimento do crime.

(Da succursal á Rua Pedro II n.° 13)

A' margem do decreto que creou o Serviço Especial
de Defesa contra a Febre Amarella

ÜANTüS, 1 —• (Ua. suecursa.) —
Em 27 do findo nv._ «Je junho foi
-anecionado, pelo sr. goyeerivaidor
do S. Paulo, o decreto 7.-17, sen-
do publicado no "Diário üí.ie-ial"
no dia .minediato. Creou esse acito
do executivo paulista o Serviço
Especial do De-fesa contra a febra
amarella, em caracter tem_iorniVio
em todo o território bandeirante,
com excapfiao de .Santos, .ml. tom
caracter permanente.

Desnecessário se torna procurar
realçar sua finalidade proveltosià-
Blrria para a conectividade fantls-
ta.

O .ilustre sr. dr. Armando de
Salles OliveirCj com a larga, visito
e desçortirilo com que attenta em
todos os assumptos que necessitam
rcso>luqao enérgica e urgente, veio
em auxilio da população da terra
nndradina.

A competição em homenagem á
imprensa foi vencida pelo Atlas
A prova "Correio de S. Paulo" foi vencida por Arnaldo Pineroli, do Atlas

A Liga Suburbana de Athle Lis-
mo íez realizar hontem, na praça
de esportes da A. A. Light eü_ Po-
wer, unia competição de pista cm
homenagem á imprensa paulista-
na, tendo todas as provas desper-
Lado grande interesse na grande
aieSistencia que para lá aíluiu.

A pai te technica da tarde espor-
tiva da Liga, esteve optima, sobre-
sahlndo-se 03 resultados das pro-
vas de 1.000 e 3.000 metros raeso;.

Quanto acs arremesses e saltos, os
resultados são .egulares, visto se-
íem novíssimos nessas modalida-
des do esporte base. Mas mesmo
assim, continuando . nesse andar,
longe irão.

Vamos dar em seguida o resu-
mo das provas que foram dispu-
f n r] n C

Prova "ESTADO DE SAO
PAULO" — 75 metros rasos.

1.0 logar — Arnaldo Pineroli, do

SPERIA
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Seis pessoas afogadas num
medonho desestre em

Santo Amaro
(Conclusão da ultima pau.)

corro Inutilmente', em meio da ..o-
llclão nocternn.

A LOUCA CORRERIA
Então, állucmádò pelo espççta.

culo cUvéras macabro, Nicanor
entrou a corer p?los caminhos er-
mos, á procura de auxilio, indo
parar, nessa louca correria, du-
rante quasi 2 horas, em Villa So-
phia, onde, extenuado e quasi sem
fala,' conseguiu a custo, relatar o
suocèdido.

Nada mais restava a fazer...
A' Policia Central deu-se scien-

cia do medonho desastre.
Horas depois, jã ria madrugada,

chegavam ao local rto trágico an-
cldente a autoridade de plantão
na Central e uma guarnição do
Corpo d^ Bombeiros, esta ultima
encarregada da retirada dos cada-
veres das victimas cas águas cio
riacho, em cuja margem se via o
corno de Brasília.

PARA O NECROTÉRIO
O serviço lugútorè íoi retardado

para o dia seguinte.
Durou elle algumas horas. E,

6Ó á tarde, os cinco cadáveres res-
tantes eram trazidos para lerra
firme, sendo mettidcs em doía
-rabecõe,.", que os tansportaiam
nara o necrotério do Araca, onde
deram entrada e onde, hoje.vse**
rão examinados por um m.cuco
CNicanor 

Pereira não possue re-
curso algurhi razão pela qua._ o
enterrameuto das victimas do im-
r.i'Essionantissimo desastre sei a
feito ás expensas da policia, no
pvojrlo cemitério do Amçá, as 1b
horas dè hoje.

O inquérito que se abriu ria
Centrai sobre o dolcrosissimo ca-
so será remettido para a D, lega-
cia, de Santo Amaro, onete toa
andamento e conclusão.

Almoce ou jante no
e Madona!

GRUTA BAfflANA
terá sernnre uma sadia al.men*

+-ição. Cozinha brasileira-

HOJE
Chim-chim. de
cral linha, vira-
do de feiiào
eom lingüiça,
pato tucubi.

Refeição
Commercial

4$000

Hoje, ao jan-
tar : se>pa ou
canja, peixe á
bahiarm, iniu-
dos elu frango
com tiilharim c
virado com lln-
Kui.a, contru-
filet ou co-,-
lelle.ta. du por-
co com batatas
fritas, salada

de alface

Tres not-remesa» a escolher e café
M«*m todos os oratos sao

«m.nipntaHa*-

SUA VÍCT0RÍA SOBRE OS DO PALESTRA ITÁLIA
E UMA REVELAÇÃO

_X« ?¦/} J -'ta
WVTEL. f

Aqui, vos?2B, incd-ntavols, pi-ofll-
gamos a formo, ouino vinha sendo
executado o sèr.vliiP do' pTOpíiyla-
x'a urbana, que teír» seu pi-wa-ipai
objàbclvo 110 combate Inteiitn»
péraist&ntó, irreomò continuo iioá

. ..... .1. cíets, leü vi-, elo i|ie-
passou, proliferaram som pulas.
.iiorniunto desde que assumiu 11
clH-Ua ck repartição que tem a seu
cargo o combate, som trégua»,
dessa terrível praga, o pwreplssi-
mo dr. A. de Carvalho Fraueu.
1-ot tão uesin-.-did;. a expansí-o e,<*
1'e.cos (|Uo ainda agora, em pilenu
eJtação hiberna., os mqsquH.*i
vêem importunar-nos o somno e
contaminar-nos o sangue.

Entro as alluv-oés do mosqulipài
ondo s<. contam os írt-opagodoré.
das mais perigosos endemlas, e\i_-
tem os '-eõiltüornieis", voliiculado-
res do movbus mortífero da febre
amarella, o esta, todos o sabemo.,
lera-sè manifestado com Intensida
eie. em pontos assas bem proxi-
mos d>js fronteiras da terra ban-
deirante,

iil' um dever sagrado e Imp"--
rioso a gratidão dus Santlstas pa
ra com o preclaro estadista, que.,
nivi-eô de Deus, dirige a publica
adiulnlstraçap do P.ratlnlnga.

Assim o entenderam e eom ab-
Boluetii pio.priee.lado, os filhos ilu
cidado d- Braz Cubas quo proeit-
rararn o ''Correio d'0 S. Paulo", pu-
dlhdò-nos tornasse-mos publica n
sua inrpe-roc-vel gratidão no ar.
dr. Armando do Salles Oliveira,
in.umben.ia dn que muito prazel-
rosamente 01a nus desobrigamos,

.....l.«JAI_0 1)E CAK11'
A semana linda nianUv.-.._ e*e

que, com a reallzaçÜò do Convênio
Gaféeíro dos listados, a réalizat-ho
a 11 do corr-e-nte, surjam mediaa»
(iu_ Imprimam ao desenvolvimen-
to d'M U'Perae:ües melhores dire
ctrlies. 1-odo-Hc mesmo diüer qu«
no decurso Ju junho findo o mer-
ceulo esteve, estagnado, soffreudp
as eotagOea baixas r.-potldas © aa-
sas c-levadus.

As poSságó-ns, em junho, foram
ão !)3Í'.:lü'. saccas; as entrudasi
iiesta praça; 1)02,íjus, üs despa-
clius limitaraiu-so a S.l.uuo, quan
do eru igual período do anno pus-
sado foram do 1.051.177. Os um-
baniuv.. _.:ml)'-in soffredam aeeeii-
tuado declínio, jiois foram iiüii.
luta.l d. -ü_.Ü.3, sendo em Junho
de 1934 do DDU.üí)..

1U;/iL cON.-5tjt„w.O DB ITÁLIA
SANTOS, 1 (Da succursal) —

frecisa-.so falar nesse Consulado a
bern dus seus interesse", aos srs. l^u-
riaril G-lovànrii, filho do iVerdinando;
Uuro Maria. íilha de Amadeu L>o:o e
Catharina Betleto, natural do JNoale;
Kerrari Santo, procurado por eu irmão
Augusto Ferrari, d.eí Samiilerdaróiui
(Gênova), que dá como seu unico eu-
de.eejo "Fazenda Capim Fino") Pou-
tono Francesco quo residiu ultima-
mente, á rua Marcillò Dias, 27.
Cil,\TUO JDB CLl.Tl.lt.V ''i-AtLO

UOSCAhXlib»
SANTOS, 1 — (Da succursal) —

No salão nobre da Spcl^tládo II u-
nia.ni taria dus Km pregados no
Commercio, pelas il0,45 horas do
(.inuniiã, effectuar-so-a o priinoi-
ro sarau de, arte do Centro Je
Cultura "Faulo Gonijalves".

O prograinina, soU-ctissimo, é o
seguinte:

l.a parto — palestra sobre *,
obra do patrono do Centro peío
prof. Alex Nogueira.

2.a parte — "Kove d'amour", dft
Dls-t (piano), prof. Oraida Ama-
rui; poesias do 1'aulo üoiiigalvea,
por Mariano Clonios; "Caiiejão tria-
te" o "Teu sorriso de crystf.1"
(e'into), Jayme Barbosa -io piano,
Douliorita Maria do Carmo Ferrei-
ra; "Uma lagrima", d0 Sagregas,
(violão), proa'. Antônio Mastran-
ffelo.

3,a parte — Poesias de Paulo
Gonçalves pelo dr. Archim-edes
tova; "Cançejes poipularos russas",
do Frlti! Kreisler; "La gitana"

¦f. Oraida
Mis-e-ro-

re", de 11 Trovatore, 'Verdl, 
(viO"

láo), prof. Antônio. Mastran.gelo;
poesias de Paulo Gonçalves, peí«
Senhorita Hènlrã CVitunda.

DIVliUSüKS
SANTOS, 1 (Da succursal) —

Programma para hoje:
COLYSEU —• "Metrotone News n.

276"; "Cai;ador de mosquitos", ;deís.>"O pimpinella escarlate", United, com
Leslie Howard e Merle Oberon .

CASINO — "Cinedia Jornal n. 2Ü"'(
ganta policial", short; "Fuzileiros do
ar"", W. First, com James Ca.gney
Pat 0'Brien e Margaret Lindsay.

PARAMOUNT — "O terror do Ari-O-
na", Argus. com Ken Maynard; "O
ultimo gangster", Universal, com
lidward Arnold, Hhillips Hoimes «s
Mary Carltsle; "Massacre", W. First,
com Richand Bartltólmess e Ann Dvo-
rale.

C. GOMES — "A filha do s. exa.,
Ufa com Kathe von Na.gy;- "__ ae
maio em Buenos Aires'"; "Em defesa
da saude", educ. nacional. DFB; "A
pequena do seguro", short: "Victimas
do desejo", Barone, com Linda Wat-
Sins.

D. PEDRO — "Vivendo em vellu-
do", W. First, com Kay Francl»,
George Brent e Warrtín William;
"De Curityba a Paranaguá", educ. na-

« cional DFB: "Os coelhtnhos". dese-

Urna numerosa assistência açor-
rou ás dependências do Clube Es*
poria, para presenciar a luta athle-
tica'entre as turmas estreantes
desse clubo c as do Paletra lta-
lia.

Venceram aquelles por uma dir- |forença de 36 pontos, Isso'não quer
di--or e|Ue 03 espei-itotas fossem]
muito superiores aos visitantes, jmas, possuindo melhor preparo e
maior numero do athletas, lógica-
mente a contagem final tterlà que
o favorecer, visto serem contados
os pontos at íi o G.» collocaelo.

Dos resultados, sobresae o con-
soe_uido nos 300 metros rasos, pe*
lo athleta espeflota Banevides, o
qual fe- para essa distancia o
tempo de ,'i6' 2" 10, resultado que
Tica simplesmente. :', segundos
aquém do recordo mundial, lí loi
conquistado por 11111 militante-es-

, Publicamos abaixo os dados ge-
raes ela competle.-ao:

75 metros — lfi, Benevldes (E),
í\", Baslle (B); 3,», Elias (PI); ..«,
Virgílio (PI); 5.", Cyro (PI) 0 6.°,

! .Miguel (fí). Tempo, S, 0|10.
811 metros barreiras — 1.», Jos6

Cr tra (PI); 1!.", M. Cilonlo (E);
3.°, Salvador Medina (10); 4,", João
Russo (PI) e 0., O, Campeão. Tem-
po, 13, G|I0.

30(1 metro.. — 1,», Benevldes (E);
2.", Arnaldo (E); 3.", Jos.'; Badaró
(PI); 4.", Baptista de Francesce.
(PI) o 5.", Jayme Pae (PI). Tem-
po, 30, 2|10,

1.000 metros — 1.°, João Maroo*
Uno (PI); 2.», Victor do Moura
CPI); II.", Ângelo lílohiuttl (E):
4.", Roque Maiolin (PI); 5,u, Ma-
nuel Luna (E) e G,", Fernandes
Tollçlóro (E). Tempo, 2, 63 4|5.

1 ".000 metros — 1.°, Renato Tas

WV m. ~*UmÊ «*..V.w*V>f -V_,IU

(violino e pianoj. pre.f
Amaral R Dlno Fioa-etti;

ção ele Matulla, muito ainda dará
que falar.

Acreditamos mesmo que seja um
fiegundo Püglisé, mas isso, so eon-
tlhuàr treinando o progredindo..,

No arremesso do dardo, o jovem
Irmão ele; "Piccinin", JuMo Franco
do Amaral, lançou-o a 49 metros
e SU contimetros, registrando ar?-
sim uma paçanhí. que poúqulssl
mos estreantes e mesmo athletas
de noino conseguem.

Emflm, a festa esportiva dos ai-
vi-celéstos decorreu num amblen-
te de grande animação e câmara-
dagem, agradando em tudo o por
tudo. Desde os resultados teohnl-
cos a organização merece elogios.

Marylenck em busca de
mais um recorde

A uos.sa melhor nadadora rie
clássica, de coita.s e optima cstyiis-
ta no nado livre, que é a jovem
campeã e recordista conüncntril,
quc é Maiwlfink, defensora do Clu-
De de Regatas Tietê, hoje á noite,
âs 20 horas, na piscina da Athleti-
ca, tentará superar o recorde sul-
americano dos 400 metros nado de
peito, estyclo aonde a nossa cam-
péã tem probabilidades de tomai'-
se "estrella" mundial, Ao publl-
carmos qtte Marylenk, baixará u
recorde que Nora Johson, no cam-
penenato passado nadando em
.surdina", estabeleceu, cem o tem-
po de sete minutas e vinte segun-
dos, quanto que a nossa patrícia, já
tinha conseguido seis minutos e
cincoenta e oito segundos na pis-
clna dos Alvi-celestes. Treinada
como está, esse recorde queda.-.,
como muitos, em terras brasileiras,
a5sim o esperamos e firmemente
almejamos, que hoje a noite Mary-
lenclc, mais uma vez orgulhe o
Brasil, ennobrecendo São Paulo.

nho colorido; "Ladrões jiiternacionaes"
W. First, com Ricardo Cortez e Mai>
<\stor.

S. BENTO — "Tornamos a viver'.
United, com Anna Stén e Fredrle.
March; "Metrotone News 11. 275""Ovos elo Paschoa", desenho colorido
do Walt Disney; "Paixão de jogo',
W. First, com Barbara Stauwych o
Joel Mac Crea.

C. GRANDE — "25 de maio tín,
Buenos Aires"; "O abliado Constantl
no", SFB, com Dco Bellicre e Jossely-
ne Gael; ">Cf terror do Arizona"; "Ar-
gu, com Ken Maynard.

_.A__LKClMENTOS
SANTOS, 1 (Da succursal) -

A' rua 7 dtí Setembro 11. 128, fallec.t.
a senhorita Clarice üa. Conceição Quei-
jó, filha ida viuva ara. d. Maria da
Conceição Queijo. '

Seu sepultamento verificou-se pelai'
16 horas de hontem na n.cropole do
Saboó.

— No Instituto Paulista, na Capi
tal onde se achava em tratamento,
falleceu o sr. Benedicto Thomaz do
Carvalho, escripturario da Alfândega
desta cida.de, deixando viuva a sra. 0..
Jovina Garcez ide Carvalho o sela fi-
lhos.

O feretro foi transportado, pela est-
trada do rodagem, para esta cidade,
01.de se deu a inhumação, pelas 17
horas do hontem, na necropolo do
Paquetá.
UM AUTO QUE VôA 13 UMA VICTI*

MA QUE FICA
SANTOS, 1 (Da succursal) —

Na avenida Conselheiro N.ebias, esqui-
na da rua São Francisco, pelas 16 ho-
ras dc sabbado, Raul Pinto, de 16 an-
nos, residente á rua Rodrigo da Sil-
va, 13. entregava-a. ao duro labor da
venda do jornaes.

Um auto surge em velocidade ex-
cessiva, apanha o menor, atira-o á
distancia e some, imprimindo sefu dl-
rlgente maior velocidade ao motor.
Nem o numero do auto fatídico pôde
sor annotaido.

A victima, quo soffreu varias _sco-
rlaoões C a fractura da tibia esquer-
da, foi transportada, em ambulância
ao hospital da Santa Casa ondo reco-
beu os precisos soecorros.

A 2.a delegacia Instaurou o co—,po»
tente Inquérito.

' *&'k'"ft*»?&_g-_-_-^

I Pague por Cheque!

treant., que sob a sábia orienta- 1 elbarl (PI); 2.", Pedro Paggl (PI),
3.", ,Iose_ Benitorio (E); 4.°, Misak
Tatensian (E); 5.°, José Mendes
(E) o C.", N. Casparini (PI). Tem-
po, 10, 10.

Arremesso do peso — 1.", G. No*
velli (PI); 2.°, Gino A. Pelo (E);
3.°, Seráphlm Castro (E); 4.», Cae-
tano Eduardo (PI); 5.°, Oscar
Fernandes (E) e fi.", Danlllo Pan-
saldo (E). Resultados: 1.°, 13,33;
2 ", 12,22; 3.", 12,21; 4.», 12,00; ..*•,
11,67 e fi.°, 11,00.

Arremesso do dardo — 1.', Jullo
Franco do Amaral (E), 49,83; 2.*-,
Oscar Fernandes (E), 45,70; 3.»,
Waldemar Sã (PI), 3C,76; 4.°, Au-
relio Sinighi (E), 30,73; 5.°, Orige-
nos Campeão (PD, 35,00 o 6.°, João
Russo (PI), 32,60.

Arremesso do disco — 1.', Cae-
tano Eduardo (PI), 30,27; 2.°, Ga-
rlbaldo Novelli (PI), 1*9,30; 3.», GI-
no A. Pela (E), 28,00; 4.», E. Fran-
co (E), 27,30; 5.-, D. Aiiberti (PI),
26.54 e 6.", S. Castro (E), 25,60.

Salto com vara — 1.", Archime-
des Pavanello (E), 3,00; 2.», Elvl-
ro Naccarato (E), 2,00 e 3.", Aldo
Oliveira (B), 2,50.

Salto de altura — 1.°, Aldo 011-
veira (E), 1.05; 2.", Raphael Pu-
g-lie.ll (E), 1,60; 3.°, Franco (1_(,
1,55; 4.", José Cetra (PI), .1,55; 5.<\
João Marcolino (PT), 1,50 e 6.*,
Joãu Russo (PI). 1,50.

Salte) de extensão — 1.°, Cyro
Monteiro (PD. 5,70; 2.°, Olivio
Naccarato (E), 5,03; 3.°. Raymun-
elo Baslle (E), 5,37; 4.°, Raphael
Pugliesi (E), 5,29; 5.°, José Cetra
(PD, 5,27 e tí.°, Aldo Oliveira (E),
5,14.

Revesamento 4x75 — 1.°, turma
do Esperia. Tempo, 35 2|10; 'lfi,
turma do Palestra.

Revesamento 4x300 — 1.°, turmrt
do Esperia. Tempo,' 2, 38 4|5; 2.',
turma do Palestra.

KESUÍ/TADO GERAL
Esperia — 173 pontos.
Palestra Itália — 137 pontos.

Atlas, tempo — 9"3|5; 2.0 Adhe-
mar SanfAnna, Gua-rulhense e 3.0
José Centofanti do Atlas.

Prova " CORREIO PAULIS-
TANO" — 300 metros rasos.

l.o) — Ellsarius Petrus — Atlas
*- tempo 41" 9|10; 2.o Sebastião
Macedo, 3.0 Sarjob Carneiro, todos
do Atlas.

Prova "PANFULLA" — 1.000
metros rasos.

l.o) M. Nogueira, do Guaru-
lhense, tempo 2' 55" 3|5; 2,o) Luiz
Rezende, do Atlas e em 3,o Nel-
son Funarl, do Atlas.

Prova "O DIA" — 3.000 metros
rasos.

l.o) — Armando Mascarenhas,
Atlas — 10' 02" 1|5; 2.o) Eugênio
Pinho e 3.o) Manoel Camacho —
Guanilhense.

Prova "DIÁRIO DA NOITE" —
Revesamento 4 x 75 metros.

l.o) Turma do Atlas, com Cen-
toíanti. Borges, Paulo e Pinerelll.
tempo 41".

Prova "A GAZETA" — Revesa-
mento 4 x 300 metros.

l.o) Turma do Atlas, em 2,o)
turma do Guarulhense. Tempo do
vencedor 2' 54".

Prova "DIÁRIO DE SAO PAU-
LO" — Salto de Altura.

l.c) — Affonso Rodi — Atlas —
1, 550; 2.0) J. Trindade, Atlas —
1.500.

Prova "CORREIO DE SAO
FAULO" — Salto de Extensão,

l.o) — Arnaldo Pironell — Atlas
-- 5,180; 2.0) — J. Trindade, --
Atlas — 5,100 e 3.0) — Affonso
Rodi, — Atlas.

Prova o "IMPARCIAL" — Ar-
remesso de disco.

l.o) — Arnaldo Pironeli —
Atlas — com metros 27,780; 2.0)
— M. Paulo — Altas. I

A collocação geral dos concor»
rentes íoi a seguinte:

Pontos
1.0 — C. A. Atlas .... 143
2.0 — A. A. Guarulhense. 55
3.0 —¦ A. A. Guaycuiu's 3

1.°
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Antônio Alves, do Bom Retiro, venceu
a prova em homenagem póstuma

á Matheus Fulino
A victoria collectiva coube á A. A. Bom Ketíro

. e o campeão
portuguez

LISBOA, 30 (ÍI.) —¦ O Clubfi
Bemlica levantou o campeonato
de Portugai de Futebol, com a
sua victoria de hoje por 2 a 1, no
jogo disputado contra o .Sporting
Clube.

A final sensacional do torneio
chamara ao campo de Lumiar as-
sistencia calculada em mais de
25.000 pessoas. O encontro revés-
tia caracter excepcional porque
depois de 28 annos de rivalidades
desportivas; pela primeira vez _n<--
d!am-se como finalistas do' cam-
peonato de Po-togal os dois clu-
bes mais importantes da Capital.

Alem do presidente' da Republi-
ca, general Oscar Carmona, viam-
st entre os presentes, ministros
da Guerra e- das Obras Publicas,
pres.idei.te da Municipalidade de
Lisboa, e governador civil da Ca-
pitai e outras personalidades de
destaque.

Antes do apito inicial, o presi-
dente Carmona em breves pala-
vras, saudou os capitães dos dois••teams" aos qjuaes dirigiu afie-
ctuosas expressões de incitamento
e de camaradagem.

Desde o começo do jogo, ás 17
h,oras e 36, o Beníica affirmou su-
periarddade da sua tectaioa. A
despeito da resistência do eSpor-
ting, aos 40 minutos o Benéfica
abria o "score", igualado cinco
minutos depods pelo Sporting.

O primeiro tempo terminou sem
modificação.

No segundio, o Benfica me-hoera
a contagem, quando eram decor-
ridos apenas dez minutos, e con-
tii-ua a manter-se na offensiva,
sem lograr entretanto alterar o
cartaz. Na opinião dos críticos
despor tivos a differença de um"gcal" não exprime exactamente
a superioridade demonstrada pe-
lo campeão de 1935-

Correspondeu em toda a
«a prova Instituída, pelo veterano
esportista, sr. Delphim Nunes, ern
homenagem dedi.ada á memória
do eonsigradJ .pedestrlaino paulis-
ta, _la.theu- Fulino, recentemente
fallecido. Desieeessario tecer elo*
Kios na personalidade do saudoso
Fulino.

Basta relembrar que o mesmo
iniciou a sua brilhante ie curta
caerreira do e.-porte do Nurmi, na
Liga Athletica Paulista. Foi um
(«apartista exemplar, dedicado e
sobretudo resaltavam os aeus bel-
loa pinicados mo raies e cspo-rtl-
vos. Vencedor de varias compe-
tlge.es pedestres, fez pumte Inte-
gran te na famosa selecção da
LAF. na memorável prova "Vo-lta
de S. Paulo em revesamenrto".

0 Juv. A. Brasileiro ven-
ceu o Juv. Hippica

Paulista
No campo do Juv. Hyppica Paulis-

ta, domingo defrontaram-se e& turmas
do Juv. A, Brasileiro e as locaes, em
encontros multo disputados, dentro
da maior harmonia o disciplina pos-
slveit?.

Apesar de estar bem desfalcado, oa
"diabos í-ubroa" levaram de vencida
a forte e bem organizada 1.* turma
local, que durante o transcorrer de
toda a primeira phase do encontro,
foi obrigada a empregar todos os re-
cursos afim de evitar a quéd,. do seu
ultimo redueto.

Com grande eseforço isto foi conse»
guldo, temilnando o 1.° meio tempo,
som abertura de contagem,

O tompo final, veio trazer aeM locaes
novo alento, que passam da defen-
slva A offensiva, tendo Camillo ao
tentar uma defesa, tocado no couro,
sendo punido com a pena máxima,
t_ue foi transformada- om ponto.

O J. A. B. reage e volta ao ataque,
mas a defesa ec'tá attenta e dosfaa
todas as tentativas dos visitantes. Ao
faltar dez minutos para o termino da
pugna, é concedido um escanteio.
Salvlo bate e Geraldo consegue em-
patar com traiçoeiro ohute rasteiro.

Animados com o feito, oa atacantes
d:o J. A. Brlasllelro persistem no
ataque e é novamente Salvio quem
escapa Pe,la extrema direita e chega
até a linha de fundo, e de dentro da
área, chuta á meta. Cello ameaça du
entrar, enganando a defesa, fazendo
com que o*couro entre sozinho, desem
patando a partida, Dahl a momentos
termina a partida com a victoria do
J. A. Brasileiro pela contgem de 3
pontos 1.

O quadro vencedor tovo a seguinte
organização.

Anthero; Guilherme o Armando;
Ando, Paiva e Camillo; Salvlo, Cello,
Geraldo, Zezô e Canhoto.

1 A preliminar terminou sem venoe»
dores, havendo tim empate de X ponto.

linha onde essa entidade foi vencedora.
Vamoa i, prova. A clássica òlm-

mada da prova denominada "Ma-
theua Fulino", foi 1'niciada pi-eci-
..ami-alte ás S,40. Compa receiam
quasl a totalidade dos inscriptos.
Decorridos uns 15 minutos os
.ithletas tomaram poslçfto do ali-
nhameriito habitual para o "luir»
ga". Antes üa sahl-daj foi oiiinun-
ciado itox minuto do silencio cm
liomenagom á memória do gran-
do corredor. Cumprida religiosa-
menti» essa determinação, foi da-
ão o tiro do part.da pelo benemo-
rito Delphim Nunes.

O pelotão de corredores ruma-
ram pelo itinema-io traçado. Ruas
Climaco Barbosa, Mooea, Anua
Nery, -cite. >e.te. — Nessa altura no-
ta-se os -principaes figuras da van-
guarda — Alves. Mart.ns, Gene-
sio, Ramos, Agenor e popular Pio-
vesan.

Vários minutos sao decorridos.
E' asslgnalado a presença do ven-
cedor. E' Antônio Alves da re-
presentação da A. tjA. Bom Retl-
ro, Esse athleta vem Impondo as-
sombrosauiente nas últimos com*
petições d<) rua. Antomo Alves,
rompe a fita de chegada sob vi-
vaa acolàmaçõefl de enthusiasmo
do vasto publico assistente qun
aguardava ansiosamente os -\cn-
cedore-s da coniipetiejãu de 1.000
mie tros.

Os chronometrislas acçusam o
tempo do vencedor! 12'30" 1P10.
Ctassiflcou-se em segundo Arman-
do Martlens do Franco Brasileiro
e terceiro o novato Agenor da bll-
va da A. A. Bom Retiro.

 CoMectlvamente, coub» es
gloria do ti.luii.pho a esforçada A.
A. Bom Retiro que ultimamente,
vem se salientando honrosamente
Embora desfalcada de vários e.e-
mentos de valor entre elles de
Rodrigues e fciabino venco-a bri-
.haenteemient* a competição "Ma-
theus Fulino". Athletas do fibras
e raipazes enthuslastlcos. Muieto
beim! Tem ess_, núcleo esportivo
em sua dlr-xçaó de athletismo o
dllecto eaport.ta sr. Leonardo
Cesena, que mede sacrifícios pa-
ra a organização offl ciente de
sua turma e o engrandee-olm.emto da
Liga Athletica Paulista.

Em eogurtdo ' 
posto classificou-

se o Cortume Franco Brasileiro
A râpreséntá-âq do sr. André
Hume tambom concorreu desfal-
cada do Carletti o Almeida ver-
dadeiroa "azes" nacionaes em pro-
vas dessa na.ture«a.

Na série "B", couberam os lou-
ros da victoria collectiva ao dia-
ciipllnado conjunto "Grêmio Sylvio
de Magalhães aPdllha" composto
excluslvan.entie de corredoress do
4,o B. C. Correram bem. Con-
quitaram a beíla taça "Amizade"
com 113 pontos, <-, um rico quadro
a óleo offertado pelo s>r. Ijlono
Pozico; pois. foi este clube que
a/lcamejou o maior numero de cor-
redores classificados) no certame
athletlco de. hontem'.

OS S5 --RI1M3II.OS COIjI,0«
CADO!?

l.o — Antônio Alves — A, A.
Bom Retiro —- Tempo 12'.0" 1|10.

2.o v— Armando Martins — C
A. C. Franco Brasileiro.

1

3.o — Agenor da SllT* — A. A.
Bom Retiro.

l.o — Genesio da Silva — A, A.
Bom Re Dro.

5.o — Lui- Bento Ramos — finluntarios da Pajtrle F. C.
6.0 — Alberto Plovesam — <*.

E. da Penha.
7.o — Geraldo e?a Silva — fam

luntarios da Pátria F. C.
S.o — Bap-Hsta Angelonl —» A.

C. Franco Brasileiro.
9.o — Waldemar Alvarenga ••*•

Cambucy F. C.
lO.o — Franc.sco Auguato — O.

E. da Penha.
ll.o — José Ferreira — C. Ai

C. Franco Brasileiro.
12,o — José Fernandes — A. A.

Bom ReHIro.
13.0 — Leonardo Suav* — C.

E. da Penha.
14.o — Antônio Garcia — C. ¦•

da Penha.
lB.o — Josué Gomes da Rocllt—

G. E. Sylvio Magalhães PruHIli».
10.o — Mario Mastrandréa — A»

A. Bom Retiro.
17.0 — Armando plovesa» —

Voluntários da Pátria F, O.
18,o — Os-waldo Simlm — C. ¦•

Iplrang«.
l!).o — Renato Mastraidré* —•

A. A. Bom Retiro.
20,o — Neüon Danganke — V»-*

luntarlo. da Pátria F. C.
21,o — Octaviano de Oliveira -»-*

G. E. Sylvio Magalhães Padllh*.
22,o —* João Mazur —• Volunt*-

rloo da Pátria F. C
23,o — Pedro J. da Silva — O.

A. C. Franco Brasileiro.
24,o — Ângelo Bruno —. G. 1.

Sylvio Magalhães Padllha.
25.o — Pediro Dlns VVanderUf—

O, E. Sylvio Magalhães PadllHa,
COI.-.OCACAO COLIjECTIVA

Clubes filiados; série "A",
l.a turma — A* A. Bom Rôttr»

com 30 pontos — Taça "Mathout
Fulino".

2.o turma — C. A. Franco Bra-
siieiro com 70 pontos —• Wç»"Saudades".

3.0 turma — Voluntário» da Tm*
tria F. C com 71 pontos — Taç*"União".

4.a turma — C. E. da Penha,
com 91 pontos,

SI_HI1_ *<B»
l.a turma —• Grêmio M. Sym«

MagalhãtB Padllha, 118 ponto» —t
Taça "Amizade".

2,a turma —Cambucy F. C. —i
242 postos.

IXIJHKS NAO FILIADOS
l.a turma — C. E. Ipiranga, _lt

pontos — Taça "Primavera".
2.a turma — Bloco Matheus FU- ,

Uno, 305 pontos .
3.a turma — E. C. S, CaetsiB».

320 pontos.
4.a turma — A. A. Portugueia*

d» Villa Buarque, 339 pontos.
Logo após a apuração foram

ontregues os prêmios indlvldi)»**
a collectivoâ pelo sr. Delphim Nu-
nes, o ldea-1'.zador da prova &•'
correndo tudo na mais perfeita
ordem.

— A Liga Athletica Paulista pOT
nosso intermédio agradece o be*ll0
gesto dos dirigentes do Cambucy
F. C, por terem cedido a sua
eêd» «oclal para oa athUt-H s»
uniformizarem.

¦, j 
•;-
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cheio de incidentes
A ide ipica de hontem, na Moóca
VALDENEGRO GRAFIA E INVEJOSO FORAM OS VENCEDORES DAS PRINCIPAES PROVAS DO
VAL PROGRAMMA 

- FRACASSARAM QUASI TODOS OS FAVORITOS
Mau grado nos acharmos no fi-

nal do cyclo turfista dc inverno,
a jornada que o Jockey Clube
realizou bontem no prado da Moó-
ca revestiu-se de brilhantismo.

Uma boa e selecta assistência
encheu as diversas dependências
daquelle recanto da rua Bresser.
E, por essa razão, a tarde, de
principio a fim, decorreu debaixo
baixo de grande enthusiasmo.

Como não podia deixar de set,
wite o lindo movimento social
verificado, o departamento das
apostas logrou registar 219 con-
tos e pouco, total que bem attes-
ta o gosto de nossa gente pelas
corridas de cavallos e deve ter
satisfeito plenamente aos srs.
mentores da veterana sociedade
do Palacete Cerquinho.

•_•
Sob o aspecto esportivo, pouco

ha o que dizer do "meeting".

Tudo correu a contento. Não
ge verificaram g/iormalidades.

Surpresas, hcMve-as, como de
costume.

E dessas, a maior foi a oriun-
da do triumpho de Q. E. A. Q.
cuja ultima apresentação deixou
a desejar.

*
Ercole obteve um bonito trium-

pho no pareo "Hippodromo Pau-
listano", competindo com Parma
Cambronia, Juiz, Audax c Inana,

cabendo o 2,o lugar ao penúltimo
um csbelto crioulo do Haras
"Montebello" que produziu boa
carreira.

Dirigiu o filho dc Almofadinha
o jockey Oswaldo Mendes.

*
O pareo "Combinação", o me-

lhor da tarde, proporcionou boa
disputa, sendo seu ganhador a
égua Gracia, dos srs. Flcury e
Assumpção, que, guiada por Ti-
moteo Baptista, cruzou o ganha-
dor seguida de Cauto.

'ít
Nos pareôs "Excelsior" e "Sup-

plementar"' registaram-se victo-
rias de Valdenegro. e Invejoso, dl-
rígidos, respectivamente, por Es-
partim Gonçalves e Oswaldo Meu-
des.

Em 2.o lugar entraram, num e
noutro, Tastcr c Yonne.

,u
• a

As demais carreiras íoram le-
vantadas por: Q. E. Q. A,, com
João Montanha; Garlaud, com
Alexandre Arthur; Uruá, com
João Montanha; Sonadora, com J.
Nascimento; e Troféa, com E. G.
Santos.

Couberam os laureis da festa
aos jockey João Montauha, Espar-
tim Gonçalves e O. waldo Men-
des, cada um com dois triumphos.

Ò "starter" teve a boa actua'
çâo de sempre.

piacea — N. 2. 13*400. N. I

.Movimento do pareo — ^•la6*
SEXTO PARBO — M60

MKT110S
Premio «HliPPoilroiJio PaulIMano"

•1:0001. — (Productos de 3 a»-
no» nascido* no Estado, sem
mui. de 3 -victorias)

DltCOUS. castanho, 3 annoa,
a. Pauto, Por Almodadinha,
o Kaloolah, d* crUçio _ »
propriedade do sr. Datt-w
J. azzareacihi, treinador Ma-
ninei Luiz, jockey O. Meai-
des, 53 kllos .. .... •• J;«

Audux, J. Montanha, 53 •• •• "<0
Inana, T. Baptista, 51 •• .. ».o
Painma, E. Silva, 54 .... ¦ •• »
Cambronia, K. BiewiasoKy, .51 »
Juiz; U Lobo, 5.1|á0 ¦....-.. «

Ganho por dois oonpos; vaM»
corpos do eeg-undo para o torowo.

Tempo — 93 H5". ,.„„,
poules — Broole (2) •— SoflOO.
Dupla 24 — 24$700
Placefl — N. 2, 15*700. N. 4,

16.300. 0(,.«irt»
«ovimento do pareo — 20.(40»

K13TIMO PAREO — 1.4SO
METROS

Tremlo ''Excelsior" _ 3t500$ ~-
(l»rodu<;tos da qualquer pa«.
liumllcnit)

VAMJKNMJRO, zalno, S an-
noa,' Argentina, por Humt
liarv o Virazon, Importado
p'A<j s.\ Justo Perez, d*>
piüpr.edade do or. Reynai-
d» Kruger Jr., treinador A.
Olmos, jockey, B. J. Sam-
tos, 56 kilos

Taslser J. Nasclmiento, 53 .
Mandachuva, A. Henrique, 55
AãnjMiro, F. BlemMuwsUfy, 54
Jjjfecftlvo, A. Arthur, 53 .. ..

Ganho por um corpo; dois

1.»
2.0
3.0

0
6
0

A TURMA DE SANTOS MERECIA QUE 0 EMBATE
TERMINASSE EMPATADO

MOVIMENTO TECHNICO

i o
_.o

0
0
0
o
o

um

«PRIMEIRO PAREO — 1.000 MK-
TROS

Premio '.'Animação» — 3i00ÜS —
(Productos de 3 aiinou, dc quul-
quer paie, *>t'in vlctorln, mie JA
tenham corrido no JUppoilronio
Paulistano).

|>. E. Q. A., alazão, 3 on-
nos, Inglaterra, por Warden
of tho Marches o Flylng
Folly, importado pelo sen
ii>roprletario sr. Alfredo E.
Souza Aranha, treinador 3.
Imla, jockey J. Momtánha,
55 kilos

Imposto.a, A. Henrique ••
Bumsistèr. D. Lobo 53(50 ••
Darling, T. Baptista, 03 .. ..
tíwcetheort, ü. Mendes, 5;; ..
Mukdcn. M. Medlna 53.61 ..
Load On, O. Crespo, õó|52 ..

Ganho por vários corpos,
«pn.o seguindo .ara o terceiro.

Tempo — Gfi".
Poules — Q- E. R. A. (3) -

4i?300.
Dupla 23 — 273*300.
Placés — N. 2, 34$. tf. 8, 34Í.
Movimento do pareo — 0.02OJ

SEGUNDO PARIDA — l'»50
METROS

Premio "Experiência" — 3:000? —
(Productos nsicloncs. Pcmo* cm*
IHM? Í K .*í)

$ARLAXD, égua castanha, «
annos, S. Paulo, por Visl-

.. godo e Geinto-ta, produeto
| do Hacas "JiilaTio", <ic orla-

08.0 e propriedade do cou-
«•e Rodolpho Crespi, ti.el>
nador R. Merllno, Jookey

A Arthur, 50 kilos .. .. ,.
Jap3.o, D. Lobo, 50)47 .. ..
Al Julan. J. Nascimento, 50
Canopus, J. Montanha, 52 ..
Leader, F. Biernuseky, 52
Miss PriniTOse, T. Btuptista,53
Gracovtí, M« Medi na, 50|4S .,
Marlola, O. Mendes, 55 .. ..

Ganho por dois cor.pos; um
po do segundo para

Tempo — 95".
Poules — Garland (6)
Dupla 24 — 76Ç200.
Placcs — N. 2, 23$600. N, e

•6*500.
Movimento dò pa.neo — 2:245$.

TERCEIRO PARBO — 1.450'
METROS

Premio «Extra» — 11:000$ —.
Productos nacinones, Handicap)

!URUA'. castanho, 4 aiinos,
•S. Paulo, por Cha.rleston e
Fooa, produeto do Ha,ras

.. "S.. José", do propriedade
l do sr. Jaymo Teixeira Lei-' te; treinador 2. Feljô, jo-' nkiey J. Montanha, 50 kl-

BP———¦""¦ ¦¦!¦¦! ¦¦

1.o
.".o
3.o

0
0
0
0

do

1.»
2.0
3.0

a
o

COi

1 os
Blefe, L. Lobo, 03,50 . . ..
Confesionn, B. Silvo. 56 ..
Erino, T. Baptista. 54 .. ••
Ducato, A. Nappo, 51 .. ••
Jlan-Ul, G. Crespo, 51.48 ..
Crepúsculo, L. Tripoli, 49 ..

Ganho por cabega; um corpo
sepruíudo para ò teiyc-iro.

Tempo — 93 3|5".
Ponlos — Uruíi. (li) — 39Í.200.
Dupla, 14 — 53.400.
Placcía — N. 1. 16f. N. 6 -

22.soo; ¦ ...
Movimento do pareo — 14.8*0*.
QUARTO P.VHHO — 1.050 ME-

TROS
Premio "Interiiiicloiin!" — 3:0005

— (l'roductos e.striinjçelros. Han
dlcup)

SONADORA, égua oiazâ, a
(innos, Inglaterra, por Ba-
can e Semifüsa, impotad»
i>elo s. Attil.o lulegui, do
íio M. de Almeida, treinado!
V. Asse vedo, jockey J. Nas-
cimento, 57 kllo.s .. .. 1.»

Eneriiigo, T. Baptista, 55 .. 2.o
Toinv Boy, G. Crespo, 53J50 3.0
tíosena, A. Arthur, 57 .... 0
Emboixatrlz, F. Blernascky

r,:i ..  *
0
0

0
cor-

pos do segundo para o terceiro.
Tempo — 93".

Voulea — Valdenegro (2) «<
355000.

Dupla. 24 — 27J300.
Mace;; _ Ni 3, 18?700. N. 9.

Movimento do paroo — 33:04o?.
OITAVO PAREO — 1.650

METROS
Premio "Comblnaçüo" — 3j500$-»

(Productos dc qualquer pai*,
nnndlcap).

GRACIA, égua zalna, 5 aiiiio»,
Uruguay, por Air B«*a *>
Gratia Píema, Importada p»-
lo »r. Justo Perez, do pro-
prledad.) dos ors. Pleury •
Assumpcáo, trelanodr A. OI-

tn os. joekcy T. Baptltn, 52
kllos

Canto, E. Gonoalvcis, 55 ..
Mulatlllo, E. SMva, 53 .. ••
Plkles, A. Aiihur, 19 ....
Baguass.u', A. Henrique, ofl.
Wcsteohetíter. A. Nappo, 63.

Ganho por pescoço, dois corpos
<o segundo para o terceiro.

Tempo — 107 3iõ". „_.„,„
Poules — Gracia (3) —• 27*500.
»)upla, 23 — 3S.300.
Placés — N. 2, 13J800. 'N. «,

*3$200.
Movimento do pareo — ...

3S:535$0úO0.
NONO P.UIEO — 1-650

METROS
Premio «Snpplemciitar" — 3:000$

(Productos nacionaes. Hnndl-
cap)

Z)Q ( 2esePU mfp mfp ni ommo
INVEJOSO, ailazao, 4 annos,

S, Paulo, por Almofadinha
e Chuna. produeto do Ha-
ra« "Piauhy", de criação e
propriedade dos srs. José e
Dulz Martinelli, treinador
J. Mattos, jockey O. Men-
de, 63 kiloa •• ••

yotine, E. Silva, 51
Garga, J. Monlanha, 52 .. ..
Tupajcereton. A. Arthur, 55
Jacobl na, L. Lo<bo, 54|51 ..
Malik, E. Gonçalves, 57 ..
Bamboré, A. Henrique, 54..
Tout a/nk amen, J. Nascínwu-

to( 51  '
Ga.rtho por um corpo; Igual

distancia do segundo para o eer-
celro.

Tempo, — 109 .|G*\
Poulea — Invejoso (6) — 52*300.
Dupla. 84 — 46J400.
Pla.ces — N. 4, 15Ç600. K. 6

ÍU600.
Movimento do pareo — 43:950?.
Movimento geral daa apostas—

219:450$.
Movlnrmto dos portõos — . > '.

4:369.000».
Rala optlma.

Ao contrario do que se e&pera-
va, o Santos não conseguiu ven-
oer o CoTinfchians, no estádio de
Villa Belmiro. O quadro de Cyro,
apenas conseguiu conquistar dois
pontos, contra quatro do adver-
sario.

Os times alinharam-sc com a
seguinte escalação: SANTOS —
Cyro; Neves e Badu'; Marteletti,
Ferreira e Jangiuinho; Sacy, Ma-
rio, Delso, Sandro e I/ugu\

CORINTHIANS — José; Jahu'
e Carlos; B-tílio, Brandão e Mu-
nhóz; Teixeira, Carlito, Teleco,
Alberto e Wilson.

Não se pode dizer que o prelio
teve domínio de um quadro. Des-
de o inicio muito equilibrio. O en-
bhusiasmo foi digno de nota.
A ABERTURA DA CONTAGEM

Decorriam trinta minutos de
jogo (juahdo o Corlnt/hians con-
seguiu a abertura da contagem.
O lance foi affectuado da seguln-
te fonna. Wilson, que appareceu
em forma, recetou a pelota da
defesa e escapou celeramente. Cen.
brada a bola por esse jogador,
verificou-se um embolo na rea,
bem em frente á meta sob a guar-
da de Cyro. Aproveitando-se dis-
so, Teleco enviou um daquelles
chutes que todos conhecemos.
Cyvo, entretanto, conseguiu reba-
ter. A bola, voltando do guardião
pantista para o campo, cahiu aos
pés de Alberto que não perdeu
tempo em oWultar, asslgnalando a
abertura da contagem para o
quadro da capital.
K PHASE COMPLEMENTAR -

O EMPATE
De. minutos antes de terminar

essa phase, o Santos conseguiu
empatar a partida. Martelettt,
apanhando o couiro, entregou-o a

RATEIOS EVENTUAES
PRIMEIRO PAREO

Darling-o (
), S9

— 'Sweetheart (
— Impostora. .. 13

li — Q. E. Q. A. . 32
— Muklen .... '.3
— Sunsiste ... 10
— Lead On . .. 3

DUPLAS
 25

1"2

1.0
2.o
3.0

0
0
0
o
o

cor-
o terceiro.

— 90?50O.

Soldeilla, A. Nappo. 50 .. ••
Bendéago, J. Montanha; 53
TarUwtuido, L. Lobo, 53J49.

Ganho por um corpo; meio
po dò segundo para o terceiro.

Tempo — 10!) 3,5".
Pouloa — Sonadora (3) —

64.500.
Dupla 34 — 77Í100.
Pla,c.es __ N. 3, 32?100. N. *

S5S50U.
Movimento do pareo — 20:845?,

UllNTO PARÉÓ ~ 1.050
METROS

premiu "Misto" — :1:500c — (Pro
duetos nacionaes. Handicap)

TRO^EA, c-sua alazã. 3 an-
nos, S. Paulo, por F. Muer-
to ou M. AOi 9 Tiotyl, ryi-o-
duoto do Haras "Milano",
de or'ai:ã9 e propriedade do
sr. Rodolpho Crespi, trei-
nadou- R. Merllno, jockey
E. Cl. Santos, 54 kilos. .. l.o

Xylopia, A. Arthur, M ... .. 2.0
Arauto, L. Lobo, 57.54 .. .. S.o
Yapu', . EaptlS'V>, 57 .... 1
Quebranto, G. Guerra. 52 .. 0
Lèíçlòvel, J- Nai&cimento, 51. '•
Zara, L. Tripoli,- 50  9

Ganho por um corpo; infio coi
po do segundo para o terceiro.

Tempo — lüS 2|5!\
Poulea — Troféa (2) — 19$600.
Dupla, 23 — 3G?200.

* • • •

00
9
7

35
*->1
« I

17
3

141300

105*100
-145300

105S100
f.8.700

4051700

OCÍ400
201000
40^600

2731300
351$400

701200
89?4 0

1441700
702.SOO

SEGUNDO PAREO
1 — Canopus (

) .. 39
— Al Julan (
— Japfto  2t5
— Leader .... 59

i — M. Prlmroae . 70
o — Gracova .... 5
15 — Gorland .. .. 2V
7 — Mariola .... 19

DUPLAS
 69

51.000

76Í600
S3I400
25.500

398.400
00*500

102*100

11 17
.13 57
44  .. 33

SEXTO PAREO
1 — Parma (

) 230
— Cambronia (
— Ercole 344
— Juiz 83
—- Audax. .. .. 350
— Inana 71

DUPLAS
.. .. 332
.. .. 113
.. .. 381
.. .. 314

• • it •> 5S?i
.. .. 

".. 12G

 "
 P<

SÉTIMO PAREO
1 — Amparo . .. 161
V —, Valdenegro .. 203

— Eífetlvo . .. 1S6
— Mandachuva 143

B — Tasíter .... 421
DUPLAS

.. 302

12
13
14
23
24
34
11
44

• • ? t

TERCEIRO
Erinla (

) .. ..
Blefe (
Confeslon.. ..

Ducato.

106
34

150
57
74

6
28

7
11

PAREO

1
2
3
4 — Martlnl.

Crepúsculo,
— Uruá . ..

AMORTIZAÇÃO DE JUNHO DE 1935
No sorteio de amortização realisado hontem na Sede da

Companhia, na presença do Dr. Delegado Regional de Sepu-
ros, dos portadores de tituios e do publico, foram as seguiu-
tes combinações sorteadas:

HFCj AKE MGGj SYP
XYA A AP LAY TSEj

Os tituios em vigor com qualquer das combinações ad-
ma serão pagos immediatamente. aos respectivos portadores.

INFORMAÇÕES E PROSPECTOS

RUA SENADOR PAULO EGYDI0 N.° 15

C APITALTZAÇÂÒI

CIA. NACIONAL PARA FAVORECER A ECONOMIA S/A.

Capital realizado Rs. 2,250:í(00$0.0

12
lí
14
23
24
34
11
83
44

1 -

1 -

Q.UARTO
Torny Boy

99
132

27
68

108
DUPLAS
.. .. 48

186
134

96
33

, 257
37
27
51

PAREO

63S000
41.000

127I80D
281800
76.200
589300

629.300
S47S20I)
6105200
409?600

44{600

42.601
3i?00'l

157Í100
61Í90O
39.200

13
13
14
23
24
34
44

• » •* •• 4*

158
332
1S0
601

, 314
. 169
PAREO

7111000
218$300
371.400

37IS09

25110»
989600
24.700
121*300

439600
1279700
389000
1271200
249700
1149600
2199700
154Ç200
"589300

359609
509500
C5Í700
22.300

349400
1039800
499500
9l?200
27*300
521409
ôT.41'0

Logiu'. Este, escapou, fintou Brit-
to e cenla-cu rasteiiro. Sandro quiz
emendar, mas falhou, o mesmo
aconteoendo a Brandão e Sacy.
Em meio de tanta confusão, quan-
do todos queriam chutar, José
atrapalhou-se e a pelota entrou
no arco.

Sem que a contagem fosse mo-
difleada, o primeiro tempo terml-
nou. Tinha-se nesse momento, a
Impressão de qui? a partida ter-
minaria empatada, avaliando-se o
final, pelo jo_ o posto em pratica
peles dois contendores.

A PHASE COMPLEMENTAR
Se na primeira phase não se

verificou dominio dc nenhum do*
dois contendores, o mesmo nfto
aconteceu no segundo tempo,
quando o santcs dominou terri-
toriahnente o adversário. Então, a
impressão que havia ficado do
prtmiEt-o tempo mudou completa-
mente. A viotorla, do Santos era
esperada por todos os que com-
pareceram ao campo da Villa Bel-
miro. Pelo menos nos primeiros
minutos de jogo.

Aos vinte minutos, porém, o Co-
rin thians organizou um ataque
p:lo centro. A bola dança no ceu-
bro da área, e mfrente a Cyro.
Qadu' procura rechassar o at»
que e evitar a quéüa do posto de
Cyro mas falha/ Nesse momen-
to, Teleco. com um formkto-vel
"sem pulo" entrou e consignou o
seguindo tento para suas corc$
desempatando a partida.

Reiniciada a pugna com a aa-
hida dos locaes, é ella suspensa
por alguns mementos, pois Jahu'
pe havia machucado. Movimenta-

i dá a pelota, o pTelio toma uma
! feição de grande violência, acfcuan-

do os dois quadros com mn "des-

preso ás canellas» digno de bbt
registado.

INCIDENTES
Quando a violência de Jogo pa-

recia alcançar seu auge, surgiu um
tncidente que veio modificar in-
Hlramente o rumo do prelio, ti-
rando-lhe todo o brilhantismo,
ro. Sandro, então, reclamou do
juiz, fosse batida a penalidade
máxima. O prelio é suspenso. Os
jogadores discutem entre si e che-
gam ás vias de facto. A policia
entra em campo procurando man-
ter, ou melhor, restabelecer a or-

O Santos organizara um ataque.
Jahu tentou evitar que a bola f os-
se tor á meta de José e. (nao
vimos) parece que tocou o cou-
dem. O juiz soffre uma tentativa
de agressão. Enfim, a confusão 6
formidável.

REINICIADO O PRELIO
O Jogo assume t»roporçõe« 6»

violência tal, que se tem a lm-
pressão de Que dentro em pouco,
alguma canella estouraria. A exad-
tação reinante entre jogadores •
assistência é immensa.

O arbítrio pune um escanteio
contra o Santos. Wilson é encar-
regado de batel-o. Cyro, "desaba-
fa". Teleco, no entanto, consegu*
apanhar a pelota e aninhal-a naa
redes do Santos, O juiz, porém,
annula esse poto.

Wilson, nos ulümos minutos de
Jogo, oonsegue mais um ponto,
que o juiz bambem annullou.

Sem que a contagem foss^ mo-
difleada, o jogo termina.

A actuâção de Heitor Marcelll-
no Domingues, apesar dos inciden-
tes, foi regular, náo tendo preju-
dloado nenhum dos contendores.

.¦¦¦uuuüu-_L...rr,-.l ,-— 
¦¦ ~~ «~~~~~~» ~~~~.«~~» *~ s***i*~*~» ********

Independente e S. Bento empataram ten-
do i;ada um consignado dois pontos

Araken, Paulo, Pedrinho e Jesus conquistaram os tentos
A pugna entre o Independente

e São Bento que se esperava fosse
dotada de um certo movimento e
enthusiasmo, não correspondeu a
expectativa. Foi uma partida rela-
tivamente fraca.

Alguns incidentes, de nota, em-
panaram o pouco brilhantismo que
teve a partida. Em certo momento,
como os directores do independen-
te julgassem acertado retirar Ara-
ken do campo, a assistência tnani-
festou-se inteiramente contraria a
essa idéa, procurando exigir que
Le Danger continuasse em campo.
Vários assistentes engalfinharam-
ee, dando trabalho á policia.

o final do prelio, quando o Julz

• • a a

1499100 .
389300 x
539400
74950O

1239409
27980"

1939500

Embaixatrli
ji ._ so lona (

)..
— So!delia (
— Sonadora..
~ BendengO.

fi — Tartamudo
6 — Enemigo.

292

13 .. .,
1 r»
XO • • « ,* n • ,t |
14
23
24
34 •• «• •• „» t
n i• • • • • ••
33 ., ,, .. ,. ,
44

Q,UlA'TO
1 — Vapú (

— Quebranto (
— Troféa. ..

37

87
97
58

130
DUPLAS
.. .. 111.

.. .. 461

.. .. 45

.. .. 40

.. .. 137
.. .. 122
• • 4

. 46
PARBO

1399000

19-520»»

H9JS0*,

649500
579909
969000
43JO0O

949800
329900
229900

2329400
2619100

771100
869300

2:350?200
3309500
2279400

OITAVO
1 — Pickles (

). 338
1 — Mulatlllo (
3 — Òauto 514

— Gracia. .. .. 436
— Baguassú.. .. 144
— WestcheBter 68

DUPLAS
13 526
1» 407
14 .. 198
23 *• • • •• •• • "***
24 164
34 I75
11 134
44 31

NONO PARBO
Tupaceretan (

zino, Mollna; 3.° Kugo!, Ulhoa. Tem-
po 94". Ganho por cabeça; o terceiro
a doia e meio. Vencedor: 55.200, lu-
pia: 591500. Apostas: 3396205000.

¦1.» Carreira — "Jecmiaii" — 1.700
metros — 4:0005000.

l.o Soneto, Sepulveda; 2.° CarueJ,
Salustiano; 3.° Xenon, Geraldo. Tem-
po: 109". Ganho por trí-s corpos. O
. egundo empate. Vencedor: 33.500.
Dupla: 245200. Apostas: 41:9609000.

5.« Carreira — "Thesezlnha" —
1.6000 metros; 4:0009000

). 29:
(— Jacobina

— Garça
— Mallk.. ., i..
— Tonne
— Bamboré . ..

S — 1 nvejo80.. ..
7 — Tut ank amen

DUPLAS
200

236
108
555
148
250
44

13
13
14
23
24
34
11
2S
33
44

703
317
4'4'S
£40
460
52
40

192
30

359400

2393Ô0
279500
839100

175940o

349500
449700
9199011
Í89300
1129300
1039700
1359800
577?900

44J201-

559300
123940*
239100
889100
529300

2919100

1069S00
309300
679400
409900
S69609
169400

4079000
5279600
1119000
7139600

152 47950*

3

. 
~
-
-

12
13
Jl
23
4'4
VI

Arauto.
Xylopia
Leglovel

¦ Zara ..

369
92

129
124
39

DUPLAS
.. .„ 279
., .. 120
.. .. 1S5
,. .. 474
• * t • O- I.

.. -,;. in

199690
789400
569200
689500

1839600

449600
1039200
939100
269200
K8J70C

105|800

TURFE CARIOCA
RIO, 30 (H) — Com grande anima-

cão trancorreram as corrida^ flo hoje
no Htppodraatio Brasileiro, as quaes
deram o seguinte resultado:

1.» carreira — Algarve — 1.300 me-
tros, 4:000$WO.

1,0 -_ onda — Ulhôa; 2." Tartaru-
ga— Rosa; 3.° — Cambuhy — Geral-
do. Tempo: 65" 3|5. Ganho por um
corpo; o terceiro a cabeça. Vencedor:
119300; dupla: 389800. Apostas; ....
10:7109000.

2.» Carreira "Duggaai" — 1.600 me-
tros, 4:000$000.

l.o Royal Star, P. Vaas; 2.<> Ulhoa;
3.° Cocktai'1 — Andrade. Tenmpo 8"
3.5. Ganho por um e melo; o terce!-
ro a um. Vencedor: 43^300; dupla: .
44*200. Aipostaa: 1995609000.

3.» Carreira — "Cosmos", LI00 me-
tros, 4;000$000.

1,» ÀTWnysio, Saluütiano: 2." Bra.

l.o Zombaia, Ulhoa; 2.o MlcuUti,
Canales; 3.° Duca, Carmello. Tempo:
99" 2.5. O terceiro a meio pescoço.
Vencedor: 759900. Dupla: 77$800. A-
postas: 55:8405000.

6.» Carreira — 1.600 motros — ....
4:000?000.

1." Mensageira, Andrade; 2." Lord
Breck, Rosa; 3.° Deliciosa, Geraldo;
Tempo: 1)9". Ganho por dois corpos.
O terceiro a meia cabeça. Vencedor:
875500. Dupla: 1035100. Apostas: ....
68:5305000.

7.a Carreira — "Assig Brasil" —
1.750 metros — 5:0005000.

l.« Borba Gato, Andrade; 2.° Adargn
U. Santos; 3.° Concórdia, Canales.
Tempo: 108" 1|5. Ganho por tres cor-
pos. O terceiro a paleta. Vencedor:
1175600. Dupla: 255600. Apostas: ....
72:0405000.

RIO, 30 (A, B.) — Perante um pu-
blico stiíoto, foram realizadas hoje aa
provas de hlppismo promovidas pelo
Centro Carioca de Hlppismo, quo offc
Teceram os seguintes resultados:

1.» prova — moçaa — l.o lugar, Ve-
ra Alecln, montando M Boy; 2." lu-
gar. Slza Werthein, montando Guert;
3." lugar, Santa Mariz Mello, montan-
do Sultão.

2.» prova •— oavalleiros — 1.° lugar,
Borges da Silveira, montando Garaier;
2.» tugar Blioslffo, montando Cuocto;
3.» lugar, Paulo Bquilart, montando
Rachel.
O GRANDE PREMIO LONGCHAMPS

PARIS, 30 (H) — O Grande Premio
Lonçchamps, disputado em presença
do presidente da Republica e sra.
Albert L/ebrun, e de numerosas perso-
nalidades, chamou ao prado de Lon-
gchampii iimmensa multidão,

Depois de uma corrida palpitante,
Crndité coniáeguiü tomar a ponta e
passar a meta diante de Wiiliam o£
Valen.cf. O vencedor íoi montado pe-
Io jockey Brilgèlànd e pertence uo ba-
rão Wdouard de Rotschild.

Dado o signal do sahlda, Prawn
Cur.-'/ o Cardoih inilum na frente, a«-
güidtfs de Islay c Varre Altess^;, P'or-
ma-.ft o pelotão, Prawn Cuirry nrui-
tem-se na dianteira, mas Orudité •en-
tra e destaca-t^e â 1CK> metros da meta,
síguido de William of Valence. Nos
últimos metros, Samos e Mesa pedem
ligeiro avanço que havia mobtido e a
potrapea do barão de Rotschild passa
a mota acompanhada de William of
Valence.

A potraticn vencedora 6 riiolâ IrtiiS,
por parte do m&a do famoso Branto-
ne, que levantou o Grande premio de
Paris contra 21 concorrantea.

e quadros abandonavam o grama-
do, a "torcida" tentou aggredtr o
juiz. Enfim, o Jogo entre o Inde-
pendente e São Bento, veio que-
brar a U»hà de disciplina que vi-
nha sendo mantida pelos clubes cia
Apea. Foi lamentável que assim
suecedesse, exactamente em uma
partida que se esperava transcor-
resse debaixo da maior ordem <s
camaradagem.

O JUIZ
A actuâção d0 sr. Carlos Rusti-

chelli, não pôde ser taxada de má.
E' verdade que esse juiz, em cer-
tas oceasiões demonstrou alguma
indecisão, sendo por isso, um tan-
to falho em sua arbitragem. Não
chegou, no entanto a compromet-
ter qualquer dos quadros. A as-
6istencia queria muito...

Os quadros alinhairam-se da se-
guinte forma: Independente —
Nascimento, Arlindo e Pinheiro;
Rapha, Guimarães e Tino; Paulo.
Ornar, Roberto, Araken e Nery.

São Bento — Dicto; Luiz e 9e«
Peluso, Bahiano, Pedrinho Jesus e
bastião; Plinio Oswaldo e Mott.;
Amello.

Movimentada a pelota, ambos
os quadros procuram encaminhar
suas vanguardas em direcção as
redes contrarias. Entretanto, as de-
fesas vigilantes que estavam, re-
chassavam todas essas investidas.

Logo nos primeiros minutos do
embate, o Independente procurou
atacar, melhor combinando, o que
consegue. Pode-se dizer que os pri-
meiros minutos de jogo (15) o ti-
me dos cooperativistas dominou
completamente o adversário, dan-
do á assistência a impressão q'io
terminaria vencendo.

Tal coiía, no entanto, não acon-
teceu. O São Bento, pouco a pou-
co, foi se refazendo do primeiro"tranco" independente, e terml-

¦

nou por controlar com alguma ta-
licldade o couro e equilibrar a par-
tida.

Os quatro pontos verificados no
trancorrer do embate, foram orl-
glnadog mais pelo ardor dos doía
jogadores que pelo próprio Jogfl
posto e*n pratica pelos quadro»,
Como dissemos acima, a partid*
foi fraca e destituída de technl-
ca. «

Araken e Paulo foram oe auto-
res <Jo3 pontos do Independente,
Pedrinho e Jesus, os do São Ben-
to.
OS QUE SE SALIENTARAM

O quadro dos cooperatlvistai
actuou de forma a não deixas- maf«
gem a que se faça qualquer comi
mentario desairoso aos seus camp».
nentes. Entretanto, julgamos dig*
na de saliência a forma precisa
com que Guimarães Se.houve M
decorrer do prelio. O antigo centre
medio paulista, nunca demaüstfott
fraqueza. ¦

Do São Bento, Roberto íol ira-
quissimo. Dioto, que em lugar d«
Jurandyr atuou na meta do alvi-
celeste, é um guardião arrojado.
Osvaldo, Bahiano, Pedrinho e Je*
sus, destacaram-se.

Causou surpresa o reappared»
mento de Rapha na turma do In-
dependente. Com0 é sabido, est*
jogador, um dos que fundaram o
Independente, transferiu-se da
uma hora para outra para o Hes-
panha de Santos, passando »
actuar sob a bandeira da Lig*
Paulista. Jogou domingo passado,
ainda, para esse clube.

Constituiu surpresa, portanto •
reapparecimento de Rapha, na
quadro tricolor.

Como o Hespanha não jogou
hontem, houve quem disesse qui*
o medio direito veiu treinar tf
matar saudades...

7.o Congresso Esportivo
A IMPONENTE PARADA DE HONTEM NA PRAIA

DO RÜSSEL
RECf. 30 (H.) — O povo carioca

apreciou hoje um espectaculo empol-1
gante que íoi a grande parada espor-
tlva organizada pelo 7.o Congresso de
Educação e que constituiu de certo,
um dos pontos principaes dessa obra
da Associação Brasileira de Educação.
Sob ènthúsi. .ticos applausos do quan-
tos apreciaram o inédito aoonteoi-
mento nesta Capital, desfilaram cer-
ca do 5.000 athletas dc toda.s as fac-
ções, quer esportivas, quer milita-
res.

Para esto grande! desfilo às) ruas
cenlraes da cidade, etnbahdeirarani.se
cm arco, o que dava ainda maior iiri-
Demência nò facto. Umá providencia
digna de louvor foi a tomada por !o-
das as ligas de esportes desta Capi-
tal. Deliberaram eli.3 quo nenhuma
competição fosse realizada na tarde-
de hoje afim de que os seíus athleta»
pudesse comparecer em maior nume-
ro possivel ao desfile e que outra não
despertasse a attenção da população.O pavilhão central foi in.tallado em
frente a ponte do Palácio do Catle-
to e ali viam-se o sr. Getulio Var-
gas, presidente da Republica, o gene-
rai ministro da Guerra, general Xa-

vier de Barros 0 Gaspar Dutra, Ou-
trás autoridades e o sr. Sérgio Mel»
ra, presidente da Federação Bra£.lei-
ra Uma das notas de destaque da
. randiosa festa foi a marathona-reve-
sameuto, levada a effeito pela pri-
meira vea no Brasil. Participaram d*
prova 42 cadetes, athlotas da Liga
Carioca, da Escola de Educação Phy-
sica do Exercito e do C. R. Vasco da
Gama,

Foram os cadetes portadores dâ um*
mensagem ao chefe da Nafi&o, sendo
que a mesma cia entregue a ca,da um
ç\o se achava em detemnlnados luga-
fes para a passagem dafjinesma. Após
a conclusão da marathoha, foi inicia-
do o majestoso désíile, partindo da
praia do Russel, ponto de concentra-
ção, tendo o seu termino na Amen-
doeira, onde pouco a pouco foi «e
dissolvendo a grande massa .

Era precedido o grande cortejo ae
nma banda de clarins e intercalado de
bandas de musicas militares.

Tendo inicio ás 14 horas, somente
após ás 17 horas é que começou a dn-
ba.ndada dos participantes do linpp:
nente espectaculo que foi a attrar.cuo
nia\Im« do carioca..

'& ¦v
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Os argentinos são campeões continentaes de cestobol
No prelio accidentado de ante-hontem, o "five" nacional (

perdeu para os uruguayos por 29 a 25 - O
arbitro foi aggredido

Campeonato da Leci

JSncerrou-so definitivamente an-
te-hontem, o IV Campeonato Sul-
Americano de Bola ao Cesto, com
e> encontro realizado entre brasi-
lelros e uruguayos.

Os argentinos, com a derrota que©s nossos soífreram dos orlentaes,
•agraram-se campe.es contlnen-
taes do anno corrente.

Surpreendeu, em parte, a derro-
ti soffrlda pelos nossos e isso do-
vido a fôrma excellente em que
«atavam todos os "azes" que com-
punham o quinteto brasileiro.

Depois de obtermos duas retum-
ba-ntes victorias, esperava-se, pa*
pa o encontro de ante-hontem, um
jiovo suecesso dos rapazes que en-
vergaram a camisa aurl-verde. O
«.nthusla.rno fol^ em todos os jo-
Híos, o factor principal das actua-
«*ões brilhantes do "five" nacional.
UMA PARTIDA FEnTIL DK IN-
«CIDENTES K UM RESULTADO

INJUSTO
Para ante-hontem, conforme ha-

•riamos annunlcado amplamente,
estava escalado o encontro entro
aa equipes do Brasil e do Uruguay,
prelio esse, final do campeonato. Se
es brasileiros vencessem1, teria-n
«jue disputar o titulo máximo nu-
rua partida extra, oom os argenti-
nos. Caso contrario, os portenhos
•erlam proclamados Irremediável-
mente campeões.

te, os nossos foram derrotados,
_epols de uma partida prenho de
incidentes pelos uruguayos, por 20
,* 25, resultado esso que não traduz
eom fidelidade o melhor quadro
em campo.

O JUIZ PREJUDICOU OS
BRASILEIROS

Os brasileiros foram grandemen-
te prejudicados pelo arbitro, o qual
mostrou-se parcial, para assim, as
•v - _. •«• «w-vv *» -» •»?--*-»'*_••_--*<**-_»-»»«**-*¦•

sagurar a victoria final do seu
paiz, no Importante certamen.

A turma nacional agia bem, mas
era prejudicada pela arbitragem
do er. Bias Farioll, que apitava
"bolas presas" o as "andadas", no
momento em que os nossos ences-
tavam.

Não vamos aqui chorar a derro*
ta, mas, essa se deu graças a ac-
tuaçâo falha do arbitro, que des-
de o Inicio da partida, mostrou o
seu desejo cm prejudicar os nos-
eos.

AS INTERRUPÇÕES -*- A AG-
GRESSAO AO ARBITRO

No tempo inicial, a partida foi
bem equilibrada.

0 Madurara venceu o
Andarahy

RIO, 30 (A. B.) - Perante uru
publico bem números., foi reali-
zado o "match" amistoso, entre o
Madruireira e o Andarahy. O jogo
que foi (ilsputatlo com m--to ar-
dor por ambos os quadros, termi-
nou com o resn_ltetdo de 3 a 1
favorável ao Madureira.

Novo recorde feminino
no lançamento do disco

FRANCFORT, 30 (H) — O r*
corde feminino do lançamento do
disco foi ganho nela Allemantit»,
com a distancia de 46 metros e 10
centímetros.

0 Klabin venceu o Standard e o Bonde Team empatou
com o Guilherme Giorgi

Os uruguayos chegaram mesmo
a surpreender pela sua actuação
desnorteante e rápida, causando
mesmo certa appreensSo aos quo
acreditavam firmemente na vlcto-
ria dos nossos.

Ao terminar esta phase, o "pia.'
card" annunclava o seguinte re-
sultado:

Uruguay, 19 — Brasil, 14.
A segunda phase foi emocionai*-

te. Os nossos levaram a effeito
uma grande reacção para dosman-
char a differença favorável aoa
orlentaes, mas eram prejudicados
pelo juiz, que a todo o momento
Interrompia a partida, o que, mais
ainda enervava os nossos.

O publico, bastante numeroso,
começou então a manifestar-se
ruidosamente, torna.ndo o amblen-
te carregado ao extremo.

A -seguir, a partida perde todo o
nao estava pelos autos, entrou na
quadra e aggredlu o juiz! O jogo
ô suspenso por mais do 20 minutos,
relnlclando-so logo depois.

A seguir, a partldap erde todo o
seu brilho, notando-se apenas e
esforço sobrehumano dos nossos
para desmanchar a differença do
"placard", o que, entretanto, nao
conseguiram, pois a seguir o c-hro-
nometrista dá por encerrado o en-
contro com a victoria dos uru-
guayos por 29 a 2S.
AS TURMAS E OS MARCADORES

OE PONTOS
Brasileiro» — Montanarlnl e Ro*

dolpho (4); Oscar (5); Albano (8)
o Arnaldo (8).

Urngnnyoa — Rolg e Gabln (2);
Mesa (2); Harley (0); Bernasco-
nl (8) e Latou (7).

0 Palestra venceu o Juventus por 3 a
0 time da rua Javry dominou o jogo no segundo tempo

O campo do Palestra apanhou â
tarde hontem uma assistência ver-
dadeiramente grande, conslderan-
tlo-.e o valor do prelio. E' possivel
qúe tenha motivado esse interesse
por uma partida que se esperava
fraca e destituída de lances im-
portantes. o iacto de Junqueira re-
apparecer no quadro palestrlno,
formando a zaga ao lado de Car-

O Juventus, muito embora tenna
effectuado em --eu quadro varias
modificações, ainda não conseguiu
deixar de ser perdedor. Por tres
pontos a nm, mais uma vez aban-
fionou o campo vencido.

Os dois contendores alinharam-
K. em campo formados da seguinte
maneira:

PALESTRA — .--ymoré, Carnera
it Junqueira; Tunga Dula, e Tuííy;
Manislri-iho, Mendes, Fogueira, La-
*?a e Vicentinho.

JTJVWTUS — Rossetü, Bororó
ê Luiz; Jtóosinho, *Chidu* e Zeca;
Emilio, Nlco, Godoy, Moacyr e Ma*

a'sabida é dada as 15.45 «-**-*-*•
tos, sendo Juiz da pugna o sr. Car*
üos Rustichelli.

Logo no sétimo minuto, é aber-
Ia a contagem. Varias escapadas
de ambos os quadros já se haviam
registado. Vicente recebera a P*3"
lota da defesa e escapando, com
um chute calculado e P°r -8-0 me5'
mo difficil de ser defendido, con-
quistou o primeiro tento para o
Pale-ttra.

Os locaes animam-se grande-
mente e Mendes consegue, em um
ataque que organizou, estender a
Pogoieira. Este jogador, sem per-
üer tempo, chuta e marca o se-
rundo ponto para os locaeS'.

A SEGUNDA PHASE
A segunda phase é iniciada as

1«3,40. No terceiro minuto do jo-
«o, o Juventus diminue a conta»
B«_m que tinha contra si. Os ju*
ventlnos haviam organizado um
fctaque e Carnera, tentando evitar
true ee aproximassem muito da
meta de Aimoré, commetteu fal-
ta em Moacyr, dentro da área pe-
sigosa O arbitro assi-mala e man-
da que seja batida a pena máxima,
rjue Dudu' cobrou e transformou
no ponto juventino.

Dahi por deante o Juventu.
passou a controllar melhor o cou-
r© que os locaes, tendo a primazia
nos ataques e chegando mesmo, em

certos momentos a dominar com*
pletamente o jogo e "engarrafar"
o Patestrra.

Na0 conseguiram no entanto,
transformar essa vantagem em
pontos. A zaga e Aymoré, actuavam
em um dia de grande felicidade. De
cesto, toda a defesa, palestrina, já
bem forte para a linha atacante do
clube da ma Javry. Jogou bem.

No 33.o minuto do jogo, o Pales-
ru*jynriAri/vvvvv-,*i-* ***** * - - «*»*.»-*--»«-**-»*«*»^>*»»-*<*«**^«--»*«>v**"

tra., escapa deixando o Juventus
atraz.

A maioria dos juventlnos ataca-
vam e desguarneciam a retaguax-
da. Consegue, araslm, por interme-
dio de Fogueira o 3.o e ultimo
ponto da tarde. Mendes dera o
passe qu. redundara no tento.

Sem que a contagem fosse mo-
dificada, terminou a luta.

A actuação do juiz foi regular.

Perante numerosa a-Blstencla, rea*
llzou-se hontem, pela manhã, no caro-
po do Lusitano, um dos, jogos da oi-
tava rodada do campeonato da DivWlo
Vermelha (Principal) da Leci.

Defrontaram-se o actual ponteiro
leclano Standard Oli F. C. e o quadro
do Klabin F. C.

. O transcorr-r «ia partida foi cheio
de combatividade de ambos os dlspu-
tantes, onde se notou bellas jogada»
de mestres, dando-nos a impressão de
que o jogo estava s-ndo disputado,
não por quadros representativos do
commercio e fim de verd-delroa "es-
quadrões", dado a technica destcavol-
vida por ambos.

A. Investidas eram continuas e de
parte a parte, e, franqueza, venceu
quem usou do mala chance <• soube
aproveitar as opportunldade..

Aos 27 minutos de jogo do primei»
»o tempo, Ac«*aclo, aproveltando-«_e «te
uma pequena confusão próxima & mé-
ta do Klabin, coni**oguiu o primeiro
tento para o Standard Oll.

Esse feito de Aexaclo velo __cí«tlva'
mais, os seus companheiro, de clu-
be, porém, os do Klabin não esmoíe-
coram, pelo contrario, empregaram-
se a fundo, e, de uma feita, isto é,
aou? 33 minutos de jogo, era bello es-
tylo, Bduno, do Klabin consegTie
iguala-". ,

Mais algumas investidas recll>roca_
e assim termina o primeiro tempo.

Ambos os contendores procuraram
a todo o transe desempatar a partida,
e i*"-0, 6 conseguido por Gregorut que
numa feliz escapada assignala o tento
para o Klabin.

Os atoques se revesam perigosamen
te e, 10 minutos depois do feito de
Gre.gorut, Bruno, conseguiu mais ura
tento para o Klabin. Ha uma falta
de Severlno do Standard Oll «am Gre-
gorut, dentro da área penal, batida
esta por Gregorut não nurtlu effeito,
sah indo a bola fora no alto «Ja mota,
próximo ao canto «Ia mesma.

A03 36 minute*, desse tempo de Jogo,
Tônico, aproveitando-se de um _oon-
fusão na meta do Klabin, de <*abe»*a,
marca o 2.° tento para o Starodard.

Os ataques <*onttauara perigosos de
amboo os lados, mas, sem effeito, pro-
ductlvo, pois dahi a lrnstantea termi-
na o jogo sahlndo o Klabin victorioso
por 3 t<fflito_ a 2.

Os quadros principaes-entraram ean
campo com as seguinte. o*-ganlzac6«_*:

STANDARD OU. F. C. — Pedro —
Edmund — Severlno — Rodrigues —
Guima — Ferreira — Octavio — Ac-
caclo — Zambrana — Tatu', depois
Tothéco e Armando.

KLABIN F. C. — Albano — Nata!'
Vic.nto — Santos — Gino — Lo-

grosam, depois Armlndo — Mesquita
Gregorut — Bruno — Gregòrio e

Ismael,
A segunda partida da oitava roda-

da da Leci foi travada entre os fortes
conjunoto. do Bonde Team da A. A.
Light & Power e do Cotonlf-cio Gu!*
lherme Giorgi, reallzando-se a mestma

I
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0 Anglo Mexican e Metallurgica Mata-
razzo empataram e o Atlantic venceu a

A. A. Light Power
O EMPATE ENTRE O METALLUR»

GICA MATARAZZO E O
ANGLO MEXICAN

Este o encontro mais Importante
Travou-se ella no campo da rua da
Moóca, perante regular assistência.
O- prelio correspondeu perfeitameii-
te â espectativa e terminou com um
resultado que satisfez regularmen-
te o publico. O empate por tres
pontos foi Justo, havendo igulada-
d0 de forças que se verificou du-
rante o transcorrer da lueta. Hou-
ve tanto enthuslasmo e tanta dis-
posição por parte dos Jogadores em
campo, que a victoria de qualquor
um dos disputantes não teria pre-
mlado com justiça oa esforços dis-
pendidos por ambos,

A phase Inicial aceusou um certo
predomínio doa anglo-mexicanos,
mas, os metallurglcos souberam-se
deffender bem, não deixando tam-
bem de atacar com certa Insisten-
cia B coube a estes últimos abrir
o eèore da darde. Gallet. 11 foi o a"-
tor do tento, Isto aos 6 minutos. Se-
to minutos após, Guraná empatou
e. sete minutos antes do esgotar o
tempo Aldo desempatou, 2 a 1 o
resultado do l.o tempo. Na phase
oomplementar o prelio transcorreu
equilibrado, embora os anglo-mexi-
canos se mostrassem mala aggres-
ntvos. Sllvinha marcou os dol.s ten-
toa do Metallurgica e quando falta -
va um minuto para findar o jogo,
Lelll obteve o tento do empate.

Salientaram-se do Metallurgica,
Gallet 11 e Sllvinha, que foram os
melhores, este n0 ataque e aquelle
na defeza mais Pedrinho, Leonel
a Moraea 1 Do Anglo Mexican des*
tacaram-se* Aldo, 0 melhor do seu
quadro, Joaozinho, Figueiredo, Go-

80S000 de FEITIC
Cada terno cuic, cada "Taüleur" ele-

gante, cada capa moderna, só na

ALFAIATARIA INGLEZA
Filial: RUA SANTA THEREZA, 20

(Esquina da Praça da Sé)
A mala antiga alfaiataria deste genero

Ternos de boa caaemlra. 120$ até 150$. Capas

Impemeavels, legitima Inglez». 120$ até 150?.

mê_ . Peláu. Os dois aíque-ro. «js-, cou pela contagem de . a 8. Na
tiveram bastante falhos, I phase Inicial o Atlantic já vencia

Os quadros apresentaram-se em
campo assim constituídos:

METALLURGICA MATARAZZO
Basto; Victor e Gallet; Mario,

Leonel e Pedrinho; Moraes II» SU-
vinha, Jordão, Gallet II e Pupo.

ANGLO MEXICAN — Loleglo;
Borba e Gomes; Pelau, Chlquinho

& Munhoz; Lelll, Figueiredo, Aldo,
Joaozinho e Guaraná (depois Sll-
•..strinho).

A VICTORIA OO ATLANTIC SO-
BRE O LIGHT AND POWER

O Atlantlo obteve ante-hontem,
no campo do C. A. S. Paulo Gaz. a
sua primeira victoria na presente
temporada commerciallna. O seu
adversário o A. A. Light and
Power tentou inutilmente evitar a
derrota, porquanto, os atlanicanoa
disputaram uma bella peleja, fazen-
do J-'_ ao trlumpho, quo se verif--

por 4 a 1. No segundo tempo o _»1*
ght conseguiu equilibrar a lueta «
levar vantagem na marcação de
tentos. Oa pontos foram obtidos na
seguinte ordem: l.o, peixe; 2.o oa-
waldo; 3.0, Imparato; 4-o, plccinlnj
6.o, Imparato; 6.o, Peixe; 7.0, Pio-
clnin; 8.o, Cruz. Os quadros eram
estes;

ATLANTIC — Ananias; Hiran «
Antunes; Dadeclo, Armando e Da-
mlão; Peixe. Gomes, Oswaldo, Ira-
parato e Sylvio.

LIGHT AND POWER — Souza,
Lindo e Ferreira; Allemão, Mesqul-
ta e Mattos (depoia Patrício); Ma-
rlnotl, Catalan, Llpp', Plcclnin e
Cru--

Arbrltou a peleja o sr. Thomaz
Clcarelll, que portou-se bem.

No prelio entre os segundos qua*
dros, o Atlantic venceu por 1 a 0.

no magnífico campo do segundo.
O campo se achava repleto de um

publico onthusiasta e animador.
O prelio foi disputadisslmo e dis*

clpliuado. não havendo nada que o
«snipanasse, e, o «seu resultado, foi
bastante justo e merecido.

A partida prellmlmar, doe segundo,
quadros, foi magnífica, e o «eu resul-
tado 2 a 1 favorável ao Cotoniflclo
Guilherme GlorgI, dá uma ¦"•deia, aos
que não a assistiram, o quanto foi
dieputadlsíJlnia.

Finda a partida entro os íogundo.
quadros, entram em campo o_ quadros
principaes com aa .eguintea organi-
«saçõe.:

BONDE TEAM — Abílio — Edraon-
do — 0-*waldo — Ceralco — Navarro
-. Dal Moltn — Mariano — Snell —
BHas -. Waldemar, depois Fonseca
_- Jònas, depois Paiollnho.

COTONIFICIO GUILHERME GIOR*

GI •— Turiisi — Orlando — Levatti
— Jofto — Bento —¦ Waldomiro —
BuccelU — Manclnl — Lombardl —•
Julio, depois Francisco — Padro.

Dada a sahlda pelo arbitro, nota-
ee que o jogo vae ser, corao foi, bas-
tante equilibrado, e razão de sobra,
tluh_mo«s, quando dis3emo. que o
Bonde Ia disposto a desenvolver um
bom Jogo, e que seria bom o Cotoni-
flclo Guilherme Giorgi quo .e preca-
«/esso.

De facto, bimltaa jogadas as desta
partida, ou por outra, belloa Jogos
os da Leci, deste domingo, não houve
predomínio ness apartlda, ambos se
esíorç-ram, por«im, aos 4 minutos de
jogo, Manclni, aproveita uma boa
opportunldade e consegue um bello
tento para o seu quadro, Cotonificio
Guilherme Giorgi.

Posta a bola ao centro do campo.
os do Bonde Team, e-bem com dispo*
fllçfio de obterem, tambem o seu tento,
mas, só o conseguem aos 25 minutos
de Jogo *»r Intermédio de Paiollnho,
empatando, assim a partida.

Maia alguinag opportunidadeB houve
para ambos os contendores augmenta-
rem a contagem, mas nfto censeguiram,
terminando assim o 1.» tempo com
esse resultado. —o

0 Olyrnpico empatou
com o Serrano

RIO, 80 (A. B-) — Em P-tro-
polia- foi realizado o prelio entre
o Olyrnpico o o quadro do Starra-
no, O jogo teve <a presencial-o um
publico bem numeroso e terminou
com o empate do 3a 8.

Oa quadrroa entraram em campo
assim constituídos para o emb-aUe:

SERRANO •— Werneck, Thomé
e Sard-niha; Tonres, Américo e
João Sampaio; Cosmos, Molattl,
Nenê, GeiraLdo (Aldo) e Picolé.

OLÍMPICO — Fornaindimilio,
D&tson e Aristeu; Neves, Hallo e
padiro Fortes; Rubens, Eucdyde.'.
Amaury, Prego e Adalr.

Fis-eram os tentos no l.o tempo:
Prego e Euelydes, os do Olympl-
co, terminando a phase ini.lal com
o <3Sco«re de 2 a 0 favorável aos
visitantes. No segundo tempo,
Picolé batendo uma pena macslma
praiticada por Hellon, faz o pri-
meiro goal dos seus. O mesmo PI-
cole fa_ ainda o segundo goal dos
seus. AJdo consegue desempatar
a favor do Serrano, mas quasi ao
termlnao" o jogo Amaury escorau-
do ura passe de Prego, faa de ca-
beca o terceiro tento, «rjmipatado
a partida.
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PARÁ OS SEUS PETIZES
Destacados casualmente

da nossa incomparavcl

collecção, apresentamos,

com os figurinos abaixo,

tres elegantes

AGASALHOS
POR

Preços MÓDICOS

SOBRETUDO para meni-
no, em bom tweed nos tons
cinza e marron, feitio ja-
quetâo, melo cinto.

Edades:
2a. annos . ,.

5 a 7 annos . ..
Bonet comb. . .

42$
48$
12$

CASACO .-ara criança; em
tecido pelúcia de pura lan,
golla o punho, pesponta-
dos, nas côrea beige, ver-
melh0 e branco.

Edades:
2 a _ annos , . ,
5 a 7 annos . . .

62$
68$

"-Tova remessa de

JUMPE1R de malha fran-
ceza, original ponto ren-
dado, tons de azul, verde
e beige. Edades:
6 a 14 annoB . . . Q9$

O MESMO manga curta
25$

BOINAS
DE FELTRO

artigo macio e
variadas .. . .

em côrea
. 9J50O

M AP PIN
STORES
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Gajipeonato totoM de Natação
Piedade Coutinho m3lhorou seu recorde •

RIO, -<- (A. B.) — promovida pela de Souza, (Guanabara). Tempo 1.40".
Federação Aquática do Rio de Janei- S.» prova — 100 mts. — Nado de
ro. íoram realizadas hoje as provas costas — homens — Em -.- De_s_n

* _»__ .*» _._.__*_-..___. 4 ___-i _._.! T.VIUn / sT* nn r
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Recorde mundial de
corrida feminino

NOVA rORK, 30 (H) •— A se--
nhorlta H. Btephena» dft VI ano-
nos, bateu em Kaunas City, o rn-
cordo mund-a" de corrida a pé na
dlstamoia die 100 metros, no tempo
de 11" 6|10. O recorde anterior
estava em poder da senhorita po-
loneza, EStella Walsh, no t*-*mpo
de 11" o 6110.

Campeonato hespanhol
MADRID, 30 (H) - O Sevllfha

FuBetool Clube ganhou o campeo-
nato de Hespanha, contra o Dana-
deli, pela contagem d* 8 a 0.

Enteie e imme«nsa assistência
viam-s_ o presidente da Republl-
ca, e>r. Aleallá Z-emora, e o minis-
tro da Instrucção Publica, sr.
DuaMio.

Ó Jogo começou frameamente xa-
voravel a Dabadelil, mas pouco
entes do terminar o primeiro tem-
po, os se-vMhaenüs ©ntiraram a do-
minatr e marcaínain o prime«ro
goáil.

No segundo tempo, o BabadoU
apresentou melhor resistência e a
partida decorreu com menor eti*
thusiasmo. Os sevilheinois augmea»-
teiram o escore coro mala dois te«n-
tos.

A taça foi entregue ao vence-
dor v^io chefe de Estado.

E' interessant.*. notar que na
pi*i<_enit- t«F*mporada deepoxti-va o
futebol andaluc ccrlrrie-a .t»3d<>_ o*

Invierno venceu Eddie-
ram

BUENOS AIRES. 30 (H) — »*
oampeão argentino de peso melo*
medlo Jacintho Invierno venceu
por pontos o polono-ameTlca.no
Kddleram. O "matoh" foi camba-
tido em 12 •"rounds".

Foi annunciado do •iring" que
«r» encontro Femamdlto - Landlne
se realizará provaveimenite a 20
de julho próximo.

Mais noticias de esporte
na terceira pagina

CIGARROS
OURO BRANCO

seaExperimentando-o será o
preferido

NÃO DA' C-iniUUES MAS A
SUA QUALIDADE VALE

OURO.

do campeonato carioca de natação, na
piscina do C. R. Guanabara. No mes*
mo certame a joven nadadora do Gua
nabara, Piedade de Azevedo Coutl-
nho, correndo sozinha na prova de
400 metros nado livre para moças,
conseguiu melhorar de 10 segundos,
o record sul-americano que pertencia
a Jeanette Campbell, no tempo de
5,45" 4|5. Ao terminar _. prova, foi
Piedade carregada em trlumpho por
grande numero de assistentes.

As provas deram cs seguintes re»
miltados:

1.» prova — 100 mts. •— Nado 11-
cre — homens — 1.° AMahlr Corrêa,
(C. R. Icarahy); S.o José Gaspar Ro-
cha, (C. R. Guanabara). Tempo,
1,5" 112.

2.» prova — moças •— 100 mts. —
Nado livre —• Em L» Piedade Azevedo
Coutinho, er...-" Tone Rocha. (Gua-
nabara). Tempo 1.15" 2|5. (Record
carioca).

3.» prova — 300 mta. — Nado de
peito — hcraiens — Em 1.° Oscar
Dawhs, (Icarahy); era 2.- Augusto
Tavares, (Guanabara). Tempo 13" 2|5.

4.» prova — 100 mta. -- Nado de
costas -~ moça. — Em 1.- tea Alves

louros,. Effectivamente, o caimpec*-
nato da Liga foi levamtado pelo
Betls, de Sevllha e o campeonato
de amadores, íoi tambeim ganho
pelo quadro de Sevllha, contra o
«Je Vigo, pola aantagem de I '•> 1,
«eaa jogo hoje disputado.

DR. P. CASTRO
CARVALHO

Círurgião-Denlista
Especialista em dentes artift

ciaes e trabalhos a ouro
TRATAMENTO RÁPIDO B

INDOLOR
Av. Brig. Luiz Antônio,

N.° 2.187
i (Próximo á Av. Paulista)

Amaral Filho, (Guanabara): em 2.°
Deodoro Glsluri, (Guanabara). T-em-
po 1,32".

6.- prova — 200 mta. — Nado de
peito — moças — Em l.o Anadlr Mie-
mayer, do Guanabara. Tempo 4,27".

7.» prova — 400 mts. — Nado livre
homens — Em 1.° Antenor Queiroz,

do Guanabara; em 2.° João Amadeu
Conceição, do Vasco. Tempo 5,37".

8.» prova — 50 mttí. — Nado livre
meninas — Em _.• Beatriz Mace-

do, do Guanabara; era 2.9 Yona Ro-
cha, do Guanabara. T«3«m,po 44,2|5.

d.9 prova. — 50 mts. — Nado livre ->
mo-quitos — Era 1.° Ailtom Corrêa,
do Icarahy; em 2.«* Francisco Freitas,
do Guanabara. Tempo SS" 112.

10.° prova — 50 mts, — Nado de
costas — mosquitos — Em l.o Hélio
Tavares, do Guanabara; em 3.o NI-
colino Trlciuzl, do Guanabara. Tem-
po 44" 2|5..

11.» prova -~ 60 mtfl. — ¦_*«--mlíio_ —¦'
Em J.° Francla*. Gomes, do Icarahy;
em _.<• Álvaro Santo-, do Guanabara.
Tempo 35" 4|5.

12.» prova — 80 mts. —• Nado dd
peito — 1.- categoria -- menino. —
Era 1-° Luiz Silva, do Guanabara: «am
2.". Mario WaMeck, do Guanabara.
Tempo 44".

13. prova — 100 mts. — Nado Uvrt
— 2.» categoria —¦ menlnoa — Em _.•

Francisco Fonseca, do Gu_nab*_-«_f}
era 2.o José Vlegas, do Guanabara,
Tempo 1'14".

14.» prova — 100 mts. — Nado llvr*
principiantes — Em 1.- Werther

Leite Ribeiro, do Guanabara; em Z»
Celsv LUna, do Guanabara. T-rape
1' 10".

15.» prova ¦— 100 mta. —• Nado d*
peito — principiantes -- Em l.« Vil**
glllo Sâ, dp Boqueirfio do Passeio}
era 2.° Jaboy Oliveira, do Guanabara.
T«smpo 1* 35". , ,16.» prova -• 100 mts. — Nado ã«
costai*? — intoclplantes — Em 1.» J**
sô Cruz, do G-oainabara; em 2.*» tm-[
patados: Lourenco Tricul e Germaino
Walteck. ambos do Guanabara. Tm-
po i* 28" 2|5. *, ,,

17.» prova — 400 mta ~- Nado U«vre
moças •— Eto l." Piedade Aaevedo

Coutinho, do Guanabara. T«_«_i*)o B*
37" 4|5. (Record sd-amertono)....

OURO
Compro ouro velho, jóias,
.latina, prata, dentaduras e
ouro baixo. Pago ot melho-
res preços. Rna 1B dc No*

vembro. 14. 2." andar.
IPP0L1T0

VBNDB-SB OURO PARA
DENTISTAS.

MOVEIS
Não venda seus moveis

sem consultar AO MO-

VELHEIR09 casa fim-

jada em 1900. É a qne
melhores preços paga,

somente á vista. Cha-

mados á Praça da Sé,

86, ou Phone 2-3477.
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KSFo PANCHO VILLA FEZ DE "LA CUCARACHA" UMA CANÇÃO REVOLUCIONARIA! - NO MUNDO, A R.K.O. RADIO FEZ DE

_ CPCaS" O FU QUE REVOLUCIONOU O COLORIDO! - "LA CUCARACHA", O FUI QUE m NOVOS HORIZONTES PARA A

CINEMATOGRAPHIA SERA' EXTBIDO HOJE A PARTIR DAS 14 HORAS NO "ALHAMBRA" - NO MES! PROGRAMMA 0 "ALHAMBRA"

APRESENTA "DEMÔNIOS DO AR", O FILM DAS EMOÇÕES ARREBATADORAS COM BILL BOYD E DOROTHY WILSON
"LA CUCARACHA", A JÓIA COLORIDA, QUE APRESENTA AS PESSOAS,
OS OBJEÇTOS E AS COISAS NAS SUAS CORES NATURAES E "DEMÔNIOS

DO AR", O FILME DAS MIL EMOÇÕES - FORMAM O GRANDE
PROGRAMMA DE HOJE NO "ALHAMBRA"
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Scenas do filme colorido "La Cucaracha", B:ÜSiâ^^l^^^ÉÍM ft^$t*&lS
due hoje estréa no Alhambra W?^S^^SS_WKSÊmKK''%\ ' 
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,a Oücaracha." anda c
do, n:i bocêa e na curif
de lodo o mundo, E' gra
Interesse e maior andti n anslodadO
que ha em torno desse filme tnai
vtUiOSO que apresenta as re-'
objeçtos e as coisas nas su
naturaes. Mas é preciso não
d ir este filme cm
senhos animados ¦

T< íTrdIdor A s
DE 1935"

A grw.ds "féer.ie" musical que a Wur-
ner Brothei':i First Natloinl vae apre-
sentar proxtinairíento no Cine Para-
mount destaca-se dos últimos filmas
do mesmo trenerd, porque eúi ludp n
Spu desenrolar brilham, aò man.«*r
pretexto, os pernas das •totnosa*)
•girls'' dc Busby Berkel.ey. KOllywoon,
por mezes, esteve ameaçada de pe'¦
dor a fama que mantinha com < «a
suas esplendoroaas pequenas; .'«iwp'-"
cionadas en're os mulheres mais bel*
Ias e esculpturaos dos Balados Ulu*
doe.

Os puritano? excederam-se eas
pequenufl tiveruin que
(parte d

",1**h, com
publico con ij .iloMywood. re-

tes coiordas q'ie tfm sido vistas em
uljenina filmes.

O colorido de "La Cucaracha" nfl«
6 uma ccniposlçílo indefinida de có-
res. Apresenta as core.-; nos seu3 júa-to.s lugares, com seus ouracteriádieós
bom definidos.

"La Çuearacha'! foi filmada por um
processo novo que estft revolucior
nando n technica dus tílnics e seu
Büçceg&ò foi tão grunde e tão dcfi-
nilivo, que a HKO-KudiÒ já eslã fa-

"Alhambra" apresenta hoje junta-
mente com "Demônios do Ar" (Lu-
oky Uevils).

"Demônios do Ar" 6 tambem uniu
produegãò li K O — UtUHõ e quu
fixa, com realço dos lances mata
formidáveis, os perigos quo tem Jü
eiilreiitar, no exercito do sou árduo
mottier, os "camera-men" dos jor-
naes ciheinalojrraphicos. São suas
£t(íuras máximas, Wilüan Boyd, o

iipndb gro lidos filmes, de lartjü me- syinpathlcò g'alíl do quem os fans

*^^R!:Í*">'"';3Hf

tragam, eom f.*iU; processo que mais
B.;*piu,*vi:iii:i o cinema da realidade d"
vida.

Assim dentro etn breve veremos
aritii "Vaidade- e Belleza" Os tres
mosqueteiros** e "Os últimos d'as
do Pompêa1'.

E' esso o espcctaculo quo o

andavam com saudades, Dorothy
Wilson o o gpüadjsslrao Koscoó Ates
o gago que todos conheceu o ailml-
ram, "Demônios d') Ar" e um espe-
oiaoul.o para arrebatar no dèsenro-
lar da sua *icç*ío intensa o dynaml-
ca quo s6 desenvolve, num cresceu-
üo do enuKjão na terra o no ar.
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HOTEL LIBERDADE
DIÁRIAS DE 10$QO0 E 12$000

CENTRO DA CIDADE - 3 MINUTOS DA BUA DIREITA
NÃO ALMOCEM EM RESTAURANTES

Fornecemos, com serviço n-la-cnrte, manipulado cm puro toucinho,
os seguintes pratos: Tòrçns-feirqs: Virado de Feijão & Paulista; Qtiiu-tas-feiras; Mncarronhda á Italiana; ás Sextas-feiras. Vatapá a halila-

uu; SübI)iidos: Feijoada á Carioca.
REFEIÇÕES A 4S000

Bua João Adolpho, 2 — Frente para Xavier de Toledo c Largo da Memória
ACCEITAiM-SE PENSIONISTAS MORADORES B DE MEZA
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Os tres mosqueteiros de
"O capitão odeia o

mar"
•Victor Mao i-aglèn, John Gilbert

o Fred Keatuig, os principaes ao
cast masculino do film "O Capitão
Odeia o Alar" a sor ostreado na
próxima quarta íe-ra, dia 3, serão
vistos nessa produeijão numa anu-
zâdei do'"Trez mosqueteiros" — oom
éxcVpcao da capa o espada — &?_•
tar do seus papeis serem Inteira-
mérito dlfferentes, Mac Daglen no
papel do uni dítcctlvo espalhafato-
Bo ua pista de um "scroc" elegan-
tiss.mo, dusemjienhado Por Frcj
ííeatlng o Jòn Gllbert como um clc-
gànte cynico e "soplnstleated" jor-
ualista. pi'ocurando esquecer-so dos
süus amores com um artista de cl-
iioma,

"A Grande Guerra" —
um documento histórico

de valor extraordi-
nario!

Somente agora, depois do 15 lon-
aos annos nos arquivos secretos daa
ilaflões beligerantes vão ser divui-
gados os preciüsoB documentos ci-
némátdgraphicóa firmados durante
a epopèa uo 11)14-1918.

A "l'ox Film" — marca das
grandes realizações adquirindo das
nagòes todos os direitos do divul-
gaij.io para essa documentação í'l-
mlca, propoz-so realizar a obra
muis gigantesca do cinema.

L} depois da valosisslma edlglo
photographlca da guerra, organi-
sadá Por liaurence Stalllngs para
Slmpn o Schuster, ahi temos o pro-
pi-lo StaUings dirigindo, durantn*
cerca do'oito mezes, a confecgão dc
'OU.UUü p6s do polcula, o necessa-

rio para a exposição de 1.132 scenas
quo traduzem todo o desenrolar da
cátastrophe do 1U14 e doa 12 aunoa
do preparação quo antecederam-na.

A 29 do Julho, na Sala Vermelha
do Odeon, o publico paulista vai
ver presa da emoção quo dominou
todo o mundo, todos os acontecl-
mentos que, do 1!)01 a 10024, deram
margem 6 explosão mais fantástica
que _ historia registra. E o quo
ma's, vera essa própria explosão
cm todas 'is suas seqüências atei-
radoras.

Autentico!"l^-Sêfl7Tx17or~
l.o JÃPÂp — O vulcão Asarua

em erupção';' 2.o —• FKAN(JA — O
"Óritérlüni do amadores" das cinco
ítliçôes uog jardais das Tuliiorlas.j•;.0 — FllANÇA — AUÜTüALIA —¦•
Kiiffcntaiii-so lio Stadló ltoiand
uurros; 4.0 AA. DO iáUL. — O raiar
ua Faz no (Jluicu; G.o E. U^IDUS —
liitirü uuis miliiõüs tio turra*-; li.o
C1UNA — A ChUla abandona as
muralhas; ".o FUA.MJa — o sr. Ai-
l/ert Debrun presido em lieims a
lesia dos vinhos do França, 8.0
_. UNIDOS — A ultima parada ao
anão íectlvo; íi-o FB.ANQA — o
prêmio do D alia nas corridas d<j
Chantllly.

"Os MiséraveísMr
época), hoje, no Odeon

A Sala Vermelha do Odeon apro-
sentara iiojo a 2." o ultima época do
"Os miseráveis". Jean ValJean,Ja-
verte, Cosette, Mario, Eponliui, Ga-
vrocho e o casal Thcnardicr, pêrsó"
iiagèns do irhraprta* romance do "Vi-
ctor Hugo, bagistralmento repre-
«en tados riessó super film da Ea.the
Natarf, cuja l.* época continuará a
serd exhlblda na Sala Azul o 2.& »a
Sala Vermelha, podendo ideafarté o
grando film, ser visto cm doía cs-
pectaculos na mesma noite.

Joanna D'arc, a santa - salvou a França!

ANGELLA SALLOKER

Tudo estava perdido, o povo, sem
fé; — os soldados, sem ambição de
gloria na desmorallsação da indls-
clpllna; — os nobres, sugando o po-
vo, tlrando-lho o pouco que lhes
restava; — o rei, empobrecido, som
soldados, sem povo,, eem terra ...
S6 lhe restava, e aos francezes,
nquello pedaço de terra gauleza
que era Orlcans. E dalll mesmo
queria o rol escapar-s© as escondi-
das, pola, que, maia alguns dias, -e
seria fadl prosa dos inglezès com-
mandados pelo general Lord Tal-
bot» aluado ao duquo de Borganha,
o qual desejava por «obre a sua ca-
beça a coroa real de França. Nada
mais restava;..

Foi quando so deu o mlllagre.
Ein palácio surgiu uma pequena
camponesa. Nas mattas quo clrcuti-
davam Orleans, onde vivia, ouvi-
ra vozes... vinham do céo... orde-
navam-lhe do procurar o rei, e pe-
dir-lha o commando dos seus exer-
citog, pois que venceria os Ingle-
zes, lhes retomaria o solo de Fran-
ça 8 levaria o rei a ser coroado em
Relm-s, tirando de vez ao duque de
Borgonha a oppurtunldado do levar
4 sua cabeça a coroa ambicionada.
Ei empunhando o estandarte de
Flor de Llz, elle cumpriu o que o
anjo Sâo Gabriel lh0 ordenara...
Dopois, queimaram-na viva... Por-
que?... Para que?...

"Joanna D'Arc"" — o filme so-
berbo quo a Uufa fez, sob a dlrec-
ção de Gustav Uclky, narra-nos,
com pormenores, a vida da santa
— «a donzella do Orleans ê aqui
representada por uma grande ar-
tista — Angella Sallol-er. Joanna
D'Aro será representada, hoje no
cine RoRsario,

Vestido de Gandi, Eddie canta o "Mandy"
"Mandy" foi uma canção popüla-

rissima, oreada por Eddie Cantor
quando começava sua carreira, em
lÓ.ip, nos palcos da Broadway logo
após a gurerra."Mandy" foi divulgada, de ponta a

f ponta nos listados Unidos, rompeu
I fronteiras, viajou pela Europa o an-

dou mesmo aqui pt-lo nosso contl-
nc-nle.

Agora, quando era feita a seleeção
mu.scal para a filmagem de "Aba-
tendo a banca", o nosso Eddie lem-
brou-se dc rèsuscitar o seu primeiro
c fragoroso êxito. E".n boa hora o
fez, porque "Mandy" voltou a cons-
lituir uma "great attraction" no
"bróadcoatirig" norte-americano, su"-
gindo com as primeiras de perfeita
novidade. Assim ó que om "Abaíariao
a banca", nós vamos vel-o vestido de
Gandhi,. ou ainda menos vestido,
apenas usando a fralda (disposto a
ser cozinhado no caldeirão onde se
esquentava a, canja para os carne!-
los), com a mesma indumentária usa-
da por oceasião de vir ao mundo. Po-
rém, Eddie nilo so limita a .cantar

J0IAS DE

CASA HENRY
Aulorísada pelo lianco

do Brasil
COMPRA E PAtiA ME1.IIUH
Troca, compra e vende jolu.i
de oceasião - /(iki 3 de /)«•

icrnbro, 40 — 7'e/. 2-7Uti(l
Coiicer/íi/ii-í» reloaioí c joitis

_.

Uma scena do filme "Abafando a Banca"

|

Uma das lindas "girls" quc vc-
remos em "Mordedoras

' de 1935"
*glu, e agora, fazendo arrepiar car-
reira ás tesouras dos censores "yaii-
kees", pode a Warner First, a ceie-
brada Companhia N. 1, realizadora
das mais formidáveis revistas, vo!-
tar a noa dar comp-etlssimas as suaa
grandiosas comédias musicaes."Mordedoras do 1935" marca o ro-
torno das "glrls" na totalidade de
seus encantos. E "Mordedoras", aln-
da, com musica de Warren e Dubin,
com montagens oòlosaàès de Busby
Berkeley e desempenho dc Dick Po-
we!], Gloria Stüart; Hugh Horberli
B>ank Mac Hugli. Adolipne Menjou,
tein muitíssimo do comedia, impor-
tando, pois, pelos dois lados — gran-
á» espectaculo e riso — num "cn-
Urtalnraenl" soberbo.

TEMPORADA OFFICIAL DE 1935 — EMPREZA ARTÍSTICA THEATRAL LIMITADA
GRANDE COMPANHIA DE COMEDIA FRANCEZA

ELENCO ARTÍSTICO:
GERMAINE LAUGIER, clu Theatre National de L'Odeon --
JEAN MARCHATi ex-pensionaire de Ia Comedie FrançaisePIERRE MAGNIEK, du Theatre de Ia Porte St. MartinELISABET RIJAR, du Theatre du Gymnaso — Henry
de Livry, du Theatre du Falais Royal — Louis Raymond, du
Theatre de 1'Odcon — Raymond Lyon, du Theatre de 1'OdoonYette Avrii, du Theatre Antoine — Renéc Simonot, du
Theatre de 1'Odeon — Marp-t. Garcya, du Theatre de Ia Po-
tiniere — .Tacques Duhiard, du Theatre de Paris — René Del-
sinne, du Theatre du Vaudcville — Camille Liceney. du TheH-
tre de Ia Porte St. Martin — Annie Cretot, du TJieatre de
POdeon — Gastou Roóla, du Theatre de Ia Renaissance —
Rene Delsine, Administrateur Directeur de Ia Scene — Gns-
ton Róola, Regisseur General — GeorRes Cremieux, Impre-

sario á Paris, Ofíicc des Theatres Moncharmont.

R E P E R T 0 RI 0 :
TOVARITCIT, Jacques Deval — LIBERTE' PROVISOIRE,
Michel Duran — LE SEXE FAIBLE, Edouard Bourdet —-
LA FLAMBE'E, Henry Kistemarckeis — LES TEMPS DIF-
FIÇÍLES, Edouard Bourdet — LE PEÇHÊUR I)»OMBRKS
Louis Le Normand — LE MESSAGER, Henry Bernsteln —
L'ECOLE DES CONTRIBUABLES, Louis Verneuil — LE
NOUVEAU TESTAMENT, Sacha Guitry — LA MARCHE
NUPTIALE, Henry Bataille — LE MAITRE DE SOxN
COEUR, Paul Raynal — L'HERM1NE, Jean Anhouil — PO-
LYEUCTE, Comeille — LA TENDRESSE, Henry Bataille

— LES AMANTS TERRIBLES, Noel Coward.

"ilandy", nada menos de quatro nu-
meros do sensação elle apresenta «
nnlles se faz ouvir: "Okar Thots","Whcn my .«hip comes in", "An Ear-
fui. ot Mnsic" e "Mandy".

O filme possue extenso repertório
• musical, nas partes em quc actuam

us 300 Goidwyii-girls, e as cantadas
por Ann Solhem, Gcorge Murphy e
Tthcl Merhian, Vestido de Gandhi, dc
.¦?heil-, de nuinila dos pharaós ou
de... fralda, cantando, dansando ou
fazendo rir, Eddlo vem ahi "Abafan-

Cine Tabaris
UUA FORMOSA, 18-A (Deíron-

te no Frohtflo nrasllclrn)

do a baíica" em todos os sentido*,
até em colorido! Quando? Segunda-*
fe'ra, simultaneamente, no Para-
mount e Babylonla, onde a United
Artisitg estreará.

NA SECRETARIA DO THEATRO, ABRE-SE AMANHÃ, A'S 10 HORAS, UMA ASSIGNATURA PARA 5 — RECITAS — 5

NOTA IMPORTANTE:
Por determinação da directoria do Departamento de Cultura e Recreação, a Emp.

Artística Theatral Ltda. pede aos srs. aásignantes da Temporada de Comedia Francesa
que escolham, entre as obras do repertório annunciado, TRES (3) que desejem ver inclui-
das na ASSIGNATURA DE 5 RECITAS, ficando a escolha das duas outras obras índia-
pensaveis ao preenchimento de dita assip-natura a critério daquella directoria.^

Do computo das preferencias off er sei das pelos srs. assignantes, tirará, então, a
Empreza, as 3 peças definitivamente escolhidas.

Aos srs. assignantes da ultima
"saison" franceza, serão eon*
cedidos 3 dias de preferencia
para a reserva das localidades
que elles oecuparam naquella

época.

PREÇOS DE ASSIGNATURA: Frisas e camarotes de 1.*, 2OOS5OO0 — Camarotes de foyer, 150$000 — Camarotes dc 2.", 120$000 —
Poltronas e balcões, 40$000 —• Cadeiras fòyaí- 30$000 — (Imposto a cargo do publico)..

ESTRÉA — 10 DE JULHO - ESTRÉA

HOJE — A partir dns 14 horas
sessões corridas com as exhibl-
ções do empolgante film que

marcn o inicio da
NOVA TEMPORADA

DEGENERACÃO
Verdadeira obra-prima dos fllms
realistas, do gênero "Só pnra
ndllos". Empolgantes quadros de

NU' ARTÍSTICO COLORIDO!

ITuliibldo pnrn menores e
senhoritas.

iars

1'retfos tlmp. Inel.): poltronas?
vesperal, 2Ç800; snrau, 3|.r)00.
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0 HOMEM PARA 0 QUAL
NÃO HA MYSTERI0S

0 homem que sabe sua vi-
da. 0 homem que lhe dirá
o futuro. — 0 homem cujo
cérebro irradia. — Conse-
lhos sãos. Communica que
mudou seu consultório para
sua residência particular, á
rua José Maria Lisboa n. 93,
onde offerecerá mais con-

forto a seus clientes.

Consultas todos os dias das
14 ás 18 horas

COLOMBO
L. da Concórdia

Phone 0-0070

MIRAMAR
Companhia dc Co-
médias e Variedades,
Dlr. dc Emilio Rus-
so e du qual íaz par.
te Norma de Andra-
de - Tenip. popular.

Empreza:
Henrique Pereira

MT'-H_affigfiB»^
AMANHA — A pedido — Unlca representação —

«A DAMA DAS CAMELIAS"

HOJE, A'S 20 IIS. ESPECTACULO COMPLETO
Em 18.» representação, o grande suecesso de

TODAS AS SEC.L'NDAS-1'EIJIAS"FEITIÇO..."
a formidável comedia de ODUVALO., c nlnda a

"REVUETTE** em 1 acto"MOSAICOS" 
"Compéres" — Abbdulu c "Nho Bonifácio

Poli. 2S300 —Ha ent. 1$200 — Geral W0O
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EMPREZA RÁPIDO YPIRANGA
RIO DE JANEIRO

Rua Buenos Ayros, 85-loja
Tel. 23-1107

Theatros
Abre-se hoje a assignatura
para a temporada franceza
Na seorotaria do Theatro Munlclpal,

tXa 10 horaa de hojo ee abrirá a aiasi-
gnatura para as cinco recitas da tem*
porada de comedia franceza, a rea-
lizar-se este a.nno sob os auspícios
da Empresa Artística Theatiad Ltda.
(Aoa t?rs. assignantes d atemporada
precedente, a emprcoa concede tros
dias de preferencia para que possamrenovar a posse das localidades quooccuparam aquella época, Tambem
flev&m. os sts. aseignantas designar
siuaes as tres peças que desejam ver
em assignatura, cabendo as duas res-
tantos com que se preencherão as cin-
to recitas officiaes & escolha da dire-
tctorla do Departamento do Cultura e
Recreação.

A temporada framoe-za do corrente
6,-nno será inaugurada a 10 de Julho
próximo, apresentando-nos como no-Germatae Laugier e Elteabeth HIjar.«/Idades de seu elenco as "estrellas"

Hoje, ultimos espectaculos da
Cia. de Comédias no Boa

Vista
Hoje, no Boa Vista, haverô dois

fnttpectaoulos de despedida, organiza-
Idos pelos Empregados do Boa Vista,
em homenagem ao direotor Eurico
Bllva. Será reprewntada a grande
peça "Um homem!", original do ho-
menageado. E no fim de cada sessão
eerâ, representado um acto variado,
com o concurso doa artistas: Durvall-
tio Peluso (Chico Carretei), Bella
Monteiro, Maria de Léo (Nha Ze(a).
Lino Locoselll (Abdulla), Grleetta
Moreno, Ottilia Amorim, Lulz Darcy,

Endereço Telgr. "ERY"
S. PAULO

Rua Libero Badaró, 38-A
Tel. 2*1631

Para remessa rápida e segU'
ra de pequenas cnconimenda*?
e cartas entre Rio de Janeiro

Santos e São Paulo

SANTOS
Rua do Commercio, 16

Tel. 5-484

A próxima estréa do Theatro
Escola

Reina de-sunado Interesso om nossi»cidade, pela proxlim estréa, no BoaVlaU, do Theatro Escola, do Hio deJaneiro, organização artística de Ro-nato Vianna, e que, fará sua apresen-tação com a peça "Sexo", original em8 actos e um epiloso, da autoria do"dr. CalazUns". Trata-se de uma obra
que provocou os mais deoencor.tnidoacommentarios ma Imprensa e mo pu-tollco da Capital da Republica, demodo que o interesse despeitado íoltão grande que permaneceu no cartaamais de trea meaes, tendo sido aseis-
tida pelas figuras mais .'Ilustres domundo político, artístico e rntfcllectual
do Rio de Janeiro.

Do elenco do Theatro Escola fazem
parta oa seguintes elementos: Lu Ma-•rival, Amélia de Oliveira, Maria Li*
ma, Suzana Negrl, Maria Paula, Luiza
Nazareth, Antonia Marzulo, Lucla De-
lor, Renato Vianna, Jorge Diniz, Ro-
dolpho Mala, Delorges Caminha, A.
Amaral, Mello Vianna, Antônio Ra*
mos, Walter do Siqueira e Cândido
Nazareth.
"Mazurka azul" em festival do

biiheterio do Sant'Anna
Reallza-se quinta-feira, em especta-

culo completo, ás 21 horas no Thea-
tro SanfAnna, o festival do bilhetel-
ro das_a casa de diversões. Será «n-"acenada a opereta de Franz Lehar,"Mazurka Azul", e haverá variedades
ao fim da recita, Bilhetes já á venda.

\<**N-**N/****.«***V**,^*,^*'*/*"«****'^^

Cecy Medlna, Zoé Philarmonlca e João
B. de Almeida, "spe-acker", que fará
as apresentações, remdllhadas.

VIDA
Catholica

A chanccllarla do Arceblspado
expediu a seguinte nota commu-
nlcando offlcialmente a morto do
bispo de Taubaté:

"Acaba de fallecer no Rio de Ja-
neiro, onde se achava em trata-
mento. o exmo. sr. d. Epamlnon-
das Ávila Nunes e Silva, bispo dio-
cosano do Taubatí,

A morte, do venerando prelado
traz um luto Intenso não sô para
a dlocene que aoaba de perder seu
chefe, mas para toda a Igreja no
Brasil.

Ella perdo com o extlnctos um
do seus vultos mais notáveis a nl-
gnlflcatlvos. As virtudes excepclo-
naes e os trabalhos de uma exis-
tencia Inteira votada á causa do

EM CAMPINAS
(Da succursal, á rua Bario de Jaguara, 796)

DESLINDADO 0 CRIME DA FAZENDA ERMIDA

"FEITIÇO...", 0 GRANDE SUCCESSO DA COMP.
MIRAMAR TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS,

NO COLOMBO
Conforme vem suecedendo todas as

ieguiidas-íèlras, a Companhia Mira-
tnar representará no theatro Colombo
a. comedia "Feitiço...", producção do
i-scriptor paulista Oudvaldo Vianna,
que já completou um cent-nario de
representações consecutivas pela Com-
¦panhia Evita Franco, no theatro Co-
media, de Buenos Aires, onde coi.tl-
nua em íianco suecesso.

Nio só t=m Buenos Alrea, m&a tam-
toem em Lisboa, "Feitiço..." alcançou
wivulgar exito, quando alli foi ensce-
macia pela Companhia Adelina- Aura
Abranches.

Em todag aa platéas de norte a sul
tío paiz, "Feitiço..." tornou-se a co-
media mais applaudida do repertório
das companhias que a têm represen-
tado e, agora, .na temporada da po-
pular Companhia Miramar, no theatro
Colombo, outro tanto se verificou, em
vista do que todas as segundas-feiras
ee reprei?enta naquelle theatro a fa-
mosa comedia, depois de uma semut-
ma do enchentes coii3ecutlvaa."Feitiço..." terá, hoje, no Colam-
bo, sua 13.* representação, sendo que
a recita desta noite conta ainda com
o attractlvo "revuette" "Mosaicos",
substituindo o habitual exsto denomi-
nado "Carnet" Miramar."Mosaicos" é uma ligeira e Interea-
¦ante revista em 1 acto, ornada com
lindas musicas e números de muita
comlcidade, em que se destacam "Cal-

piradas", "Reunião Familiar", "Mulher
Capenga", "No olho da rua", "Ban-
cando o trouxa", "No paiz do tango","No reino do fado" e "Na terra do
samba"; e-atando a comperagem de"Mosaicos" entregue a "Abdulla" e"Nho Bonifácio".

Amanhã, eobe á scena a pedido e
*m unlca representação, a peça "A
dama das Caimelias", de Alexandre
Dumas. Quarta-feira, attendendo aos"pedid-3 que tem sido feitos á empre-
«a, será roprlsada a comedia "A me-
mima do chocolate". Quinta-feira, na"soirée" das moças ropresenta-3e a
mais linda peça de Arthur Azevedo,"O dote". E sexta-feira, passará a
oecupar o cartaz do Colombo, a en-
graçjtía comedia "Viagem de nupeias"
E3sa, a variada e attrahente program-
mação da Miramar, durante epto. se-
mana.

D. EPAMINONDAS
Deus
de d.

REMINGTON
Vendem-se tres machinas de

escrever, em estado de nova.
Rua Onze de Agosto, 25-a, 2.°
andar, sala 20.

PORTUGUEZ, FRANCEZ, ITALIANO E HISTORIA
AULAS PARTICULARES

J. D. ALVES FEITOSA
Telephone 4-5930, de 8 ás 9 da manhã

CARTAS A' REDACÇÃO DO "CORREIO DE S. PAULO"
*^*'j*N>*V<*N-*'V*>/S^^^

AO POVO
A LIGA DAS SENHORAS CATHOLICAS

convida o povo de São Paulo para assistir á MIS-
SA CAMPAL QUE SERA' CELEBRADA NO CE-
MITERIO S. PAULO, por sua exa. Revma. D.
José Gaspar Affonseca e Silva, digno bispo au-
xiliar desta Archidiocese, ÁS 9,30 HORAS DO
DIA 9 DE JULHO, em suffragio das almas dos

soldados mortos em. 32.

no Brasil, tornaram o nome
Epaminondas conhecido em

todo o paiz, quo via fim s. -exa. um
modelo do bispo o cidadão utll â
pátria.

Nasceu d, Epaminondas em Cer-ro, Minas, aos 17 de julho de 1SC9.
Foi ordenado sacerdote em Dia*
mantlna, em junho de 1892. Per-
maneceu como parodio de sua ter-ra natal até ser sagrado bispo, em1303, na mesma Igreja de sua pa-rochia. Como primeiro bispo doTaubat", deve-lhe a diocese, umadas mais florescentes e bem orga-
nlzada-s, um trabalho intenso do
construcção material « espiritual,
levado a cabo entre os precalço»de uma saude sempre debll, <iueimipidia ao ilhistre- prelado umcontacto mais dlreoto com a «Jl*.
cese e com os fieis. Governou-a
não obstante com firmeza durantecerca de i'6 anno.**, cavando fundo
os alicerces da veneração e estima
de que teve prova por oceasião deseu Jubileu episcopal, em setem-bro do anno passado."Votou s. exa. o maior ca.rlnho kobra das Vocações Sacerdotaes,
deixando um prosparo Seminário 4urn clero numeroso e modelar.

Tambem a Assistência Vloentl-
na lhe mereceu os cuidados, exis-tlndo em Taubaté cerca de 2"0fi
Conferências do S. Vicente.

O Eplscopado Nacional pranteiaum de seus mais notáveis vulto»,
cujas virtudes hao de ser umexemplo perenne.

S. exa. revma. d. Duarte Leopol-do recommenda ao rev. clero «fieis o suffragio da grande alma
qu© Nosso Senhor acaba de cha-mar. Por determinação de b. exa.«erfto realizadas no sétimo dia bo-lennes exéquias pelo seu eternorepouso.

De ordem de s. exa, rovma. -—
Cúria Metropolitana, 29-9-935. —
(a.) Padre Joio Kulay, chanceller
do Arceblspado",

CAMPINAS, 30 ¦— Embora oceor-
resso em Jundlahy. o crime da Fa-
zenda Knnida interessou bastante
a Campinas, quer pelo mysterio,
que a todos Intrigava, quer pelo fa*
eto dc, na tarefa do seu esclareci-
monto, haverem appáreoido cons-
tantemento as autoridades locaes.
com valioso serviço .

Foi a 11 de Abril Fazenda
Brmlda, em Jundlahy, desapparecZ-
rá, havia uns seis dias o sr. Manoel
pereira Dutra, ali morador ha tem-
pos, estimado por todos. Já se co-
meçava a extranhar a ausência do
homem quando, no dia citado, um
eventual transeunte achaou o corpo
do Dutra, ja semi devorado pelos
urubu's, afastado para o lado de
uma picada que levava _ sua casa,
pintada num» elevação,

Communicado o facto á Polida
jundiahyense podlu está a ,presenya
do legista Pagano Brundo, que, du-
rante a necropsla, constatou, cm
diversos orgllos do «-.am'nado, ba-
gos de chumbo. Dutra fora assas-
sinado © com unia arma de caça,
naturalmente uma espingarda,

Quando os colonos da Fazenda
Brmlda erum levados, todos, ao
interrogatório, uni _elles, de nomo
Joao Leopoldo Alves, após pretex-
tar qualquer motivo, se afastou *
nao mais voltou. Dhl a primeira
desconfiança que sobre elle come-
çou a pesar.

Um indivíduo que dias depois ap-
parecia a porambular por Vallinhos
eom ares arredlos e desconfiados,
Coi ,preso pelo sub-delegado de po-
licia daquella localidade. Nao era o
detento outro senão Alves, que ao
delegado local contou trabalhar na
Fazenda Ermida,

Como nfio Ignorasse o crime que
lá oceorrerá, o dr. Martins Louren-
ço, delegado regional, enviou-o pa-
ra Jundlahy, onde Alves, interro-
gado pelo dr. Bicudo, negava pe-
ruiuptorlamente a autoria do crime.
No entanto, a cada passo se contra-
dizia desastrosamente, Uma busca
levada a effeito na residência de
A.lves aceusou a presença, lá, de um
relógio que as autoridades extra-
nliaram o que, com a intervenção
do ourives que já.o havia receb-do
para concertos, -se constatou per-tencer ao assassinado, tambem co-
nhecido por Mandu".

Alves allegou haver comprado o
rologlo em ltu', num domingo pela
manhã, ás 10 horas. Levado a ltu'
pelo dr. Martins Lourenço e mali
dois inspectores, o indiciado apon-
tou uma relojoarla como local on-
de efectuara a compra. Essa casa
era a de n.o 122 da rua Joao Pes-
aoa, cujo proprietário, o sr, José
Santorlo, negou houvesse em qual-
quer data vendido aquelle relógio
a tal homem. Ademais, desde ha
multo tempo QUe o commercio de
ltu* não funcclonava aos domingos
e mais atraz ainda, ficara a épo-
ca em que oessara a Importação
daquella classe de relógios: Iml-
tação Roskoff.

Assim desmentido, Leopoldo Per*
deu multo na convicção com que
negava o crime. Logo mais, hábil-
monta interrogado por Ribeiro e
Cardelll, inspectores de Campinas,
confessou o delicto.

Elle era na caça rival do assassi-
nado. No dia em que com-metteu o'
crime, estava, de facto, a caçar,
quando lhe surge pela frente Ma-
noel, de facão em punho, obriga"-
do-o a abandonar o local, vendo-se

na lmmlnencla de ser, ferido, poÍ3
que a discussão crescera, elle feriu
..nl lll/>ii.(>' 1(Minn/1n _-. „iin! lUrr. K.1-. .-, r. 11primeiro, levando a espingarda aos
olhos e disparando. Derrubando o
desaffocto, fugiu. Voltando logo
mais, constatando que «lie estava
morto. Então levou-lho o relógio.

Por estes dias, Leopoldo Alves,
acompanhado do volumoso Inque-
rito do seu crime, será remcttldo
para Jundlahy, com o podido de
prisão preventiva.
ANNIVIfinSAItIO DA BENEF1CEX-

CIA PORTUGUEZA
CAMPINAS, 30 — A data de

hontem marcou o 66.0 anniversario
prestigioso estabelecimento hospl-
talar da Roai Sociedade Portugue-
za de Be-nefiuiencia.

Em vida já bastante longa a Bene
flclencia sempre s0 .portou dentro jdas normas que os seus Inlciadorcs I
visavam ao funda-la, O renome al* 1
cançado, graças á dedicação dos
membros do corpo clinico e dos da
adimlnistração, forma hoje um pa-
trlmonlo sobremaneira honroso pa-
ra Campinas.

Por motivo da festiva data hou-
ve hontem missa na Capella do hos*
pitai, que durante o dia foi total-
mento franqueado á visitação pu-
blica.
O T. G. 170 COMPLETOU 25 ANNOS

DE VIDA
CAMPINAS, 30 Commemorando

o seu 25.0 anniversario, o Tiro de
Guerra 176 fez celebrar, hontem
pela manhã, missa campai no Lar-
go da Cathedral, sendo celebran-
te o revmo. bispo D. Barreto. Com-
pareceram atiradores de todas as
turmas, das ultimas e das primei-
ras, e grande mass de povo.

A' noite, no Theatro Munlclpal,
roallzou-se um festival, com a ens-
cenatjão de uma comedia. Hoje
pela manhã, no campo do Guarany
realizou-se um jogo de futebol en-
tre as equipes do T. G. 175 e do 8.0
B. C. P„ findo o prello houve uma,
ohurra-scada.

O choro do Tiro de Guerra 176
apresentou-se na Irradiação da nol-,
fie da P. B. C, 0, com InteressanfP
programma.
CARAVANA DH DOUTORANDOS

CAMPINAS, 30 — Deverá estar
amanhã em campinas, cm visita of-
flclal á cidade e suas Instituições
módicas, uma caravana de douto-
randos da Faculdade de Medicina
do Klo de Janeiro.

PELOS CINEMAS
CAMPINAS, 30 — Os nosso dne-

mns annunclam para amanhã, os
soculntes progrnmm.is*

Theatro São Carlos e Cine Repn-
blica: — "Aventuras de Celllnl",
com Constnnco Bennet e Fredorlch
March, — United.

Theatro Blnlc — "Viuva Alegro",
oom Maurlòe Chavaller e Janolto
Man Donald. — Merto.

Colyseu — "Na voragem do cl*
ume", com Nancy Carro* — Colum-
bla.

A SUOCURSAT. DE PAUI, 3.
cnnisTOPii &* cta

CAMPINAS, 30 — Innugurou-se
hontem, com grande concorrência,
a succursal campineira da prestigl-
osa firma Paul .T. Christoph, quo
opera com apparelhos electrlcos, A
cerimonia tevo grande brilho, sen-
do Iniciada oom a bencam que o
Monsenhor Loschl ministrou, âs
14, 30 hora**.

A todos os presentes, o sr. RaRul
Leono, o gerente da succursal, sou>
be dispensar captlvante attenção.
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PERFEIÇÃO
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ROUPAS DE
CASIMIRAS

DE LAN
PURA

padrões inglezes re-
servados só para

nossa casa.

1801
2301

Schaedlich, Obert & Cia. Rua Direita, 16-18

S0BRADINH0 NOVO
Aluga-se na R. Tuiuti a 500

metros da Avenida. 3 cômodos,
cosinha, banheiro, quintal c
um barracão nos fundos.

Trata-se na R. Mons. Andra-
de 49, com Moura.

PRECISA-SE
Uma casa com 3 dormito-

rios, sala de visitas, jantar, co-
sinha e banheiro, próximo á
Praça da Republica e perto
do ponto do bonde Pinheiros.
Aluguel até 380$. Resposta á
rua Bresser, 148. Casa 15.

HOJE

ULHO
começará a

GRANDE

LIQUIDAC
de

Preços c/

9%J I
de REDUCÇÃO

CONFECÇÕES DE
LUXO

COM FORRO DE
SEDA

1201000
Só na

ALFAIATARIA
ALHAMBRA

RUA BENJAMIN
CONSTANT, 42

PAULLIL0 & NUCCI

VENDE-SE
INSTITUTO DE SAUDE

NATURISTA
Completo ou parcelladamente
Apparelhamentos modernos

para applicações hydro-
therapicas.

Tratar á rua Bresser, 372

rt

Mme. Olga
Professora de srraphologia «

chiromante, attenderá a todos
qne desejarem saber sua sorte
Suas prophecias são acertadas
e sempre confirmadas. Atten-
de das 8 ás 18 horas, diária*
mente, á Alameda Barão de Li-
meira n.° 1.175. Tel. 5*5874 —

S Bondes 33 - 31 — 1 •- 13.
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FALLECIMENTOS
Z°roastro Barbosa — PallectJu a 24do corrente, em Ourinhoa, onda resl-dia, o jovem Zoroastro Barbosa íllhode Cândido Barbosa e de Adelaide doAlmeida Barbosa, já faltócidos.
O extlncto, que contava apenas 22annos, deixou os seguintes irmãos:Antônio Carlos Barbosa, casado comd. Eufrosina Barbosa, residente emSanta Cruz do Rio Pardo; CandWoBarbosa Filho, casado com d. MariaIzabel Ferraz Barbosa, residente emOurinhos; Arlindo Barbosa, casado

com d. Zella Barbosa, residente emCabralia; Waldemar Barbosa, resl-
dento nesta Capital; d. Antonietta
Barbosa, protefssora aqui residente;
Carmen Barbosa Corratlo, casada com
o sr. Jo2o Corrado, residente nesta
Capital; Hercilia Barbosa Malheiros,
casada com o sr. Armando Malheiros,
residente em Ourinhos; e Noemia Bar-
bosa Gonçalves, casada com o sr. JoSo
Gonçalves, residente nesta capital.

II

Figurinos parisienses
Os melhores t mais ba-
ratos té se encontram na

AGENCIA SCAFUT0
& BUA 8 DE DEZEMBRO, 29

AMIGO B-A

Artigos para o INWERNO
para Homens, Senhoras e Crianças

Desperdiçamos o nosso colossal stock
para desocupar lugav

ALGUNS EXEMPLOS:

TERNOS de Ca-

semira de 145$

por 112Í000

TERNOS de Ga*
bardine Ingleza

de 175$

por 6S$000

SOBRETUDOS

pura lã de 110$

por 68$000

CAPAS e IM
PERMEÁVEIS

INGLEZES
de 185$

por 135$000

PÜL0VERS

pura lã de 35$

por 15$000

CAMISAS Tricô-
line INGLEZA

de 38$000

por 17$000

A' CIDADE DE VIENNA
LARGO SANTA EFIGENIA N. 2*4*6

fi!
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A imprudência de um dos tripulantes do barco occasiona
o trágico acontecimento - Como se deu o sinistro, na noite
de São Pedro, nas águas de um riacho - Um unico sobre-
* vivente e momentos de angustia e supremo terror

A monotonia dos factos poli-
daes, que se vem accentuando de
ha longos dias, íoi quebrada, na
noite de de abalos, com um desas-
tre medonho verificado em San-
to Amaro, no qual perderam a vi-
da seis pessoas, membros de uma
humilde familia de jornôJeiros de
j-oça que pretendiam festejar a
data dle São Pedro dentro dos
recursos rústicos de seu meio.

Em Boymirim, distante muitos
kilometros de Santo Amaro, em
terras de propriedade do dr. Lau-
ro Pedrosa, ondfe a civilização ain-
da não ohegeu e onde sua vida.se
teaume^em processos primitivos
de lavoura, tem domicilio, numa
gleba de terra, Nicanor Pereira,
de 33 annos, que vivia marital-
mente com BPasiUa Anna de Je-
bus, de 25 annos, tendo dessa
união dois filhos: Jeramias, de 11
annos, e Noemia, de 4.

AO ENCONTRO DA MORTE
Sabbado, resolveu Nicanor fes-

tejar Sáo Pedro, passando a noi-
je numa lavoura de seu parente
Paulino Augusto da Silva, domi-
ciüo em Bqyguassu', localidade es-
E& separada de Boymirim por
poucos kilometros c por um ria-
cho qne tem o primeiro nome,
formado pelas águas da represa
da Ligth em Santo Amaro.

Sem poder suppor que ia ao
encontro da morte, com toda a
sua familia, Nicanor convidou
para a festança seu primo Luiz
Venancio de Miranda, que se fez
acompanhar de seu filho Pedro,
de 17 annos, e do joven Ângelo
Varlanti, da mesma idade, filho
de Vicente Varianti, todos mora-
dores em Boymirim.

A' hora estipulada, 18 horas,
tomaram todos um pequeno bar-
co para atravessarem 0 rio Boymi-
rim, ganhando, assim, a margem
opposta e ficando; portanto, nas
vizinhanças de Boygunssu1.

A IMPRUDÊNCIA FATAL
Nicanor conduzia o barco.
Quasi á terra de Boyguossu', a

uma distancia de 50 metros, aa
crianças que iam na embarcação,
na sua alegria infantil, entraram
a vivar "São Pedro", avistando o
logarejo em que pretendiam pas-
ear uma noite festiva e alegre.

Roubou
cego os

pobre

loteria
SANTOS, 1 — (Da succursal) —

Nas proximidades do Café Mar-
reiro, pelas 13 horas de sabbado,
achava-se Luiz Garcia, um infe-
liz cego que aufere o pão de cada
dia na venda de bilhetes de lote-
ria.

Tem o inditoso homem, que con-
ta 32 annos e reside á iua Teixei-
na de Freitas, 95, como guia, o
menor Manoel Ritta. A'quella ho-
ra acercava-se de Garcia um ma-
rau que narrou ter o seu patrão
lhe commettido a incumbência, de
effectuar a compra de tres bilhe-
tes de loteria federal que conla
precisamente no sabbado. Ao saber
o custo de cada bilhete disse não
ter trazido quantia sufficiente e
facilmente convenceu o cego a que
te quedasse no local e deixasse
k* em suá companhia o seu gula
Que logo voltaria com o dinheiro.
O cego acquiesceu.

E lá se vae o malandro em com-
panhía'do~ menor, em direcção á
tnja 15 de Novembro.

Ali, illudindo o gury, o mairau su-
miu, levando os tres bilhetes, que
tinham os n.os 20.925, 20.861 e
82.652.

Gançado de esperar a volta do"águia", voltou Manoel Ritta ao
local em que ficara o cego a quem
Barrou o suecedido.

Luiz Garcia, conduzido pelo seu
fuia, dirigiu-se á Central e rela-
tou o que vinha de oceorrer.

0 archiduque Otto
é doutor,•••

'VIENNA, 30 (A. B.) — Acaba dft
jjecéber o grau tfc doutor em
Bcienoias Sooiaes, pela Faculdade
de Sciencias Sociaes da Universi-
dade Catholica de Lovaina, o ar-
ohiduque Otto.

Noticiando esse faoto a impren-
sa local salienta que é este o pri-
mpiro caso, até agora verificado,
de um herdeiro de trono douto-
ter-se, em virtude de curso re-
guiar fleito em universidade.

pessoasmedonho desastre
em Sanio Amaro

Correio de S.Paulo

Brasília Anna de Jesus, a desventurada amante de
Nicanor, tendo ao collo seu filho Jeremias, o qual

pereceu, igualmente, no pavoroso desastre
«.Ml,-,.|,-,l,l'Y|-.t1l-."I<TlV.-/.4;M
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Infelizes na vida e com-
iros na morte...

OS DOIS SURDOS-MUDOS FICARAM SOB AS RODAS DO "CAMARÃO", TENDO 11 MORRIDO
NO LOCAL, ENQUANTO OUTRO FOI HOSPITALIZADO COM 0 CRANEO FRACTURADO

Foi quando Luiz Venancio, que
Já ingerira vários cálices de aguar
dente, pulou de unia extremidade
á outra do barco, com o fito. na-
turalmente, de proceder á mano-
bra dle amarração.

Com o solavanco, contudo, oc-
casienado pelo peso de seu coi*-
po, o barco, que já ia lotado, adeí*
nou na proa e virou, lançando
seus passageiros á água?

SALVAÇÃO IMPOSSÍVEL!
Ninguém sabia nadar, com ex-

cepção de Nicanor.
Que fazer, entretanto, entre o»

muitos braços que lhe pediam
seccorro, nas trevas da noite, ae-
batendo-se desesperadamenté?...

Brasilia agarrou-se a Nicanor,
qu© estava perto.Nadando resolutamente, elle ga.nhava a margem, com o seu íar-
do humano, quando sentiu que lhe
seguravam pelas pernas.

Era seu primo Venancio, o quai,na anciã da morte, num gesto su-
premo e instinetivo de conserva-
ção, tentava salvar-se a qualquer
custo.

— Com rara presença de espi-
rito, Nicanor desvencilhou-se do
Luiz Venancio, tirando rápida-
mente as calças, que deixou nas
mãos do primo, cujo cadáver foi
retirado do riacho com os braços
crispados a segurar essa peça de
roupa...

Arrastando, penosamente, o cor-
po de Brasília para a terra, Nl-

canor pode constatar que sua
amasia já estava morta, de nada
valendo os soccorroa com que pre-tendeu reanimal-a.

Esgoütado pelo esforço dispen-
dido e ante a salvação impossível
dle todos, Nicanor gritou por soe-

(Conclue na 3.* pagina)

Dois pobres surács-imidos, que
se soube serem Lourenço Ponza-
nl, de 35 annos, domiciliado á rua
Siqueira Silva, 3-A, e Manoel Ma-
noel Maria Esteíves, de 29 annos,
solteiro, residente á nua Ca/rnot,
n. 96, sabbado á noite, na rua
Silva Telles, fiaram victimados
por dolorosa fatalidade.

Conversando através dc sua ml-
mica, ao atravessarem aquelle lo-
cal, não perceberam, em vista de
siua surdez, de um bonde que se
approximava com regular veloci-
dade, que era o "camarão" 1513,
da linha "Bresser", guiado pçlo

iG uerrá aos

mptorneiro de numero 1251, José
Bento ãa Silva,'.

Este só notou a imminencia do
desastre, quando não teve mais
tempo de parar o carro, que apa-
nhou sob as rodas os dois surdos-
mudos.
Lourençp encontrou morte prom-
pta, horrivelmente ferido em todo
o corpo.

Seu companheiro, Manosl Maria
Esteves, com fractura da base do
craneo, foi internado na Santa
Casa, em estado desesperada ha-
vendo poucas esperanças de 5al-
val-o.

O cadáver do surdo-miudo foi
remett ifcfo para o necrotério do

ens!hom
Republica Feminina de San Ambrosio — paiz habitado e governado

unicamente por mulheres
Uma revista hespanhola, que nos

chegou ás mãos, traz uma noticia
interessantíssima.

Acompanhada de suggestivas
photographias, àffirma que, numa
pequenina ilha situada ao largodo Chile, foi fundada uma peque-na republica, na qual não ha ho-
mens. As mulheres que ali vivem,
juraram guerra de morte ao sexo
barbado.

Numa carta que enviaram á re-vista, chamam para junto de si,toda? as filhas de Eva que se con-siderem trahidas, desenganadas,

Escravas ou que odeiem os homens,
garantindo-llres que ali não exis-
tem crises, nem difficuldades.

A essa republica, foi dado o no-
me de Republica Feminina de San
Ambrosio e nelia. as mulheres fa-
sem tudo que seja necessário. Pos-
nuern aviões com pilotas breveta-

ra fugir á odiosa escravidão em
que até agora vivíamos."Nosso paiz, minúsculo embora,
bem vida própria, que se desenvol-
ve em um ambiente de cidade mo-
derna, sem crises nem difficulda-
des. Sabemos administrar melhor
do que os homens e queremos de-

Duas senhoritas trabalhando na fabricação
de aviões

'»»»*» »vWv>

A mulher era uma
fogueira viva...

E PERECEU COMPLETAMENTE CARBONIZADA
A pacata localidaide de Itapece-

rica, na noite de sabbado, foi
theatro de um sudeidio horripl-
lante.

Augusta Jafe, de 49 annos, ca£a-
da, ali residente, sem que se sal-
ba por que motivo, feohou-se num
quarto e incendiou as vestes, apósempapal-as abundantemente com
álcool.

Pessoas da casa, attrahüd&s pelocheiro de roupa qjuteimada e carne
tostada, arrombaram a porta doaposento, onde foram encontrar,
pávidos, a desgraçada Augusta,

como uma fogueira viva, a aitiercompletamente, esfeendijdla por ter-
ra.

Extineto o fogo com cobertores,
entretanto, Augusto já estaiva mor-
ta, totalmente carbonizada.

Seu cadáver, quasi inreconliecí-
vel, íod remettido para o nectote-
rio do Gabinete Medioo Legal, noAraçá, onde* hontem, o examinou
o legista dr. Hudson Ferreira, qiueo entregou depois á sua família,
para o devildlo sepultamento.

Na delegacia de tlapecerfca cor-ila inquérito em tionno do arre-
piante suicídio de Augusta Jafe.

— •* -r -r -m- -r VVVWWVVW

Furtaram a carteira no
estribo do bonde

Um malandro foi preso, enquanto seu companheiro fugiu
com o produeto da

Leonardo Ranzano, morador á
avenida Lins de Vasconcellos, 3,

punga

mm

Araçá, tendo o acontecimento im-
pressionado fortemente todos
quantos o assistiram.

O motorneiro causador do tra-

gico accidente prestou declarações
no inquérito que se instaurou, o
qual terá andamento peal delega-
cia da oitava circumscripção.

Matou-o com uma tacada no
coração

0 criminoso foi prso quando tranquillamente dormia
SANTOS, 1 — (Da succursal) -.

Tão brutal como covarde foi a
scena de sangue que, ante-hon-
tem, se verificou na longínqua eâ-
tação da Praia Grande.

Ali, aaompanhado de u'a mu-
lher, Bellarmino Gonçalves da
Silva, aguardava a passagem de
um trem. Outrotanto fazia o por-
tuguez Alberto Veríssimo, de 24
annos, solteiro, feitor de um si-
tio de que é proprietário Adriano
Dias dos Santos.

Bellarmino, que explora a cren-
dice dos praianos com a pratica de
feitiçai*ias, tinha accentuada oge-
risa com Veríssimo. Acercando-se
deste, proferiu uma phrase insul-
üuosa e, num gesto brusco, sacou
de uma faca de longa e acerrada
lamina., vibrando at>m ella oertei»
ro e profundo golpe na victima,
golpe que lhe attingiu o coração.

Alberto Veríssimo baqueou ao
solo, logo rubro cpm o sangue
que jorrava do mortal ferimento.

Bellarmino, num requinte de
ferocidade, abaixott-se e desferiu
outro golpe no inditoso lusitano.
Aipós, em companhia da mulher,

desappareceu nas trevas da noi-
te.

Trazido o facto ao conhecimei*-
to do delegado da vizinha cidade
de S. Vtòente, foi providenciada,
a remoção do cadáver e Verissl-
mo para o necrotério e encetada*
as diligencias para a prisão do
bárbaro assassino.

E, tão felizes ellas fonam que,horas djepois, na residência de
um conhecido do criminoso, no si-
tio Itapamhau', era Bellarmino
preso quando tranquillamente dor-
mia.

Em seu poder ainda foi encon-
trada, com a lamina tinte, de san-
gue, a faoa com qjue perpetoàra •
estúpido homicidio.

B&Uarmino, que é pernambuca.no e indivíduo de péssimo spre-
cedentes, foi conduzido para* a
delegacia vicentina e depois trans-
ferido para a cadeia desta cdldedle
onde aguardará o julgamento do
seu nefando crime.

Veríssimo foi sepultado hanteaa,
na necropole do Paquiefcá, a expen-
sas do proprietário dlo Bitdo ettt
c(ue era feitor.

NAVAL

Engenheiras dirigindo-se ao trabalho de nivelamento

appartamento 3, ás 14 horas de
hontem, quando viajava no estribo
de um bonde da linha "Augusta",
teve sua oaateira, que continha . .
160$000, surrupiada pelos "pun-
guistas" Ricardo de Almeida e'
Bruno Goge.

Percebendo o furto de que f&ra
"ictima, Leonardo deu alarme, sa-

hindo em perseguição dos malan-
dros, auxiliado por um guarda-
civil que pôde prender :. apenas
Bruno Goge, ao passo que seu
companheiro fugia com o produ-.
eto da espertesa criminosa.

Bruno Goge, depois de apresen-
tado á autoridade dc plantão na
Central, foi remettido para o Ga-
binete de Investigações, junta-
mente com sua victima, para o fa-
eto ser esclarecido devidamente.

das, engenheiras, agrônomas, chauf-
feuses, trabalhadoras braçaes, em-
fim, mulheres que fazem todos os
serviços...

Com tuna dúzia de photogra-
Dhias, a revista recebeu a seguin-
te carta:

"Nós, um grupo de mulheres,
acabamos de fundar a Livre Repu-
blica Feminina de San Ambrosio.
Não ha em nossa população um sóhomem. Livres da tutela masculi-
na, de que não precisamos para a
nossa defesa, proferimos trabalhar
com as nossas próprias mãos, pa-

monstrar que elles não são indis-
pensaveis, como acreditam.

"Mulheres trahidas, desengana-
das, escravas, que odiaeg a tyran-
nia dos homens, vinde para nossa
communidade. onde encontrareis
trabalho, amparo e liberdade".

Essa carta foi expedida de águas
do Chile e está escripta em alie-
mão, contendo a seguinte assigna-
tura:. Irmã Wepsa, secretaria das
Relações Exteriores da Republica
Feminina de San Ambrosio.

Qual o homem que teria cpragem
de entrar nesse paiz?...

0 INSPECTOR FOI PRESO PELOS
COLLEGAS

E, QUANDO ENTRAVA NA CENTRAL, QUEBROU
0 BRAÇO POR TER SIDO EMPURRADO

IHontem á tarde, o inspeotor do
Gabinete de Investigações Victo-
rio Omarlse, de 47 annos, casado,
nuoi'aKJor á rua Escolastioa Bar-
bosa, 9. estaiva parado na Praça
da Sé, á esquina da flua 15 de No-
vembro, quando íoi abordado pe-
los inspectores da Delegacia de Ar-
mas e Explosivos Manoel Jorge
Gonçalves e Basilio Magno Mar-
condes dos Reis.

Não Se dando a conhecer nem
respondendo ás indagações que
lhe foram feitas, Victorio Guari-
se recebeu ordem de prisão, acom-
panhando sem relutância os cot-
legas, naturalmente com o fito de
lixes pregar uma surpiresa na Cen-
trai, para onde todos se encaml-
nharam. Entretanto, ao enter no
saguão da policia, Victorio fez
menção dle tomar outra direcção,
sendo agarrado pelos companhei-
ros, que julgaram que elle tentas-
se fugir.

Houve ligeira pita entre os tres,
acabando um dos poUciaes por
empurra^ o inspector do Gabtoe-
te ciam certa violência, disso re-
sultando Victorio Guaríse oahlr
desastradamente, fraotmrando o
braço direito.

A aiutoririade que estevle de
plantão na Central, dr. Paulo Pin-
to Machado, mandou que.se fi-
zesse inquérito sobre a ocoorren-
cia. submettendo a victima a exa-

mie de corpo de delioto e tazet>
ílo-a medicar convenientemente »•
posto da Assistência.

Estavam jogando
quando a policia

chegou
Onze pessoas presas no Prédio

Martinelli na madrugada de
hontem

Tendo a Delegacia de Jogos sei-
encla de que, no nono andar do
Prédio Martinelli, residência de um
tal Fagundes, havia uma "cam-
pista", o dr. Romeu Garcia Ri-
beiro, chefiando uma caravana po-
lidai, ás 24 horas e mela de hon-
tem, de surpresa, varejou o appar-
tamento em questão, surpreendeu- ,
do em flagiante onze pessoas na
pratica daquelle Jog0 prohibldo.

Os contraventores foram envia-
dos pana, o Gabinete, onde paga-
ram a multa oevida, depois de an-
toados compeijentemente, - seodo
apreendidos o material do joa
fiohaSj baralhos, e todo o mobilí
rio do Bppairtamento. . —
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