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MOSCOU, 25 (H) —. Os 16 terroristas quc foram con
deiiuiacios á morte, sob a adeusação dc lerem organizado atlen
lados contra Stalin e ouiros governantes russos, foram fuzila
dos. O presidente do Comitê Executivo da U. R. S. S., rejei
lou o pedido de indulto em favor desses terroristas.
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avançaram dez kilometros
m
I

das Asturias
Navaf ria sob o poder dos nacionalistas — Depo-
sitos incenciadoS; edifícios destruídos em Malaga

A ALIiADOLID, 25 (H.) — Infor
Tna';ões do fonte icvolucionaria annun.
¦siiim «no a columna nue opera cm
Medlna Cçli oecupou, depois dc uma
marcha nocturna. a aldeia dc Guijosa,
cortando a linha férrea, o telephone
t. a clcclrieidadc do Sijriieiir.a.

K_ frente das Asturias a columna
p.liefiada polo commandante Iglesias
•ipoderou-sc de Cansas o Narcca, rc

cliassou o inlmijío de Tucrto dc lu
íierno n avauçou dez kllonictroS. A
«iviução rebelde bombardeou as posi-
cajus' inimigo., da» 

'Mataga, incendiando
d destruindo edifícios. ' *

Na frenle dp Guadarrama o Inimi-
go abandonou diversa» posições de-
nols «lo bombardeio. As forças *a-
cio*i».líNtas apoderaram-so de Xnya-
fria. * - »'

Encantados com sao ramo
os secretários da Agricuilura dos Estados

™ 
Nos Campos Eiyseos, o sr. governador do Estado offereceu hontem um

almoço aos illustres visitantes
VISITA AO PARQUE DA* INDUSTRIA ANIMAL — OS SRS. SECRETA-

RIOS EMBARCARÃO HOJE PARA O RIO

OITO DIAS DE INCESSANTE ATAQUE NA
FRENTE DE ARAGÃO

A aviação rebelde bombardeou as concentrações de
Puebla de Valvede e Corblan

LISBOA, 25 (HO — O quartel «*-
Urrai de Valladolid publica um com-
municado nue consigna uma serie Uc
victorias n -nosíra como a acti-
vidade renasce cm todas as frentes
depois do uma acalmia o mque os
nacionaes' procederam á reorganisa-
tão das suas tropas.

Na frento dc Aragão, onde os «a-
talões effcotuaram nos ultimos 8 dias
ataques incessantes mas pouco apoia-
dos, os revolucionários passaram &
mai-Bem dU-eitu. do l3bro. Um pouco
luaifl baixo, a suest- do Xcruei, a

aviação rebelde bombardcoM com exi*
to as concentrações inimigas de J?uc-
bla dc Valvcrde e Corblan.

Na frente de Uxtrcmadura foi aba-
tido um avião Inimigo cm Vlllanueva
de Ia Serena. A aviação rebelde Ia»-
çou vlveres no Alcaçar de Toledo, quo
continua a, resistir, e bombardeou as
im mediações daquella cidade.

lima esquadrilha "Junkcrs" de rc*
beldes bombardeou com grande exito
o acrodromo de (ictafe, lançando bom-
bas de grande potência qne attingi-
ram aviões fabricas de material nc-
roo, palf.es e depósitos do gazolina.

Procedentes do Interior chegaram
hoiitem ás 7 horas a esta Capital
os secrelarios dc Agricultura de va-
tios Estados da Federação, que to-
inaram parto na irrande conferência
realiiidá no Rio dc .Janeiro sob a

j presidência do sr. Odilon Brasa, mi-
I nistro da Agricultura.
¦ Os illustres congres-istas, que, a

convite do governo mineiro visUatam
o uraiide Estado central; aqui vieram
attendendo ao convite que lhes foi
dirigido pelo governo paulista por
Intermédio do sr. Luiz Fiza Sobrinho,
Secretario da Agricultura de S. Paulo.

13 foi em companhia daquelle illus-
tre tilul.-r quo os distinetos visitan-
tes percorreram os grandes estabe-
lecimeutos do nosso Estado, como o
Instituto Agronômico de Canjpinos • c
a Escola Agricola de Piracicaba .

Grande foi o numero dc pessoas
que. durante o dia õ.e hontem. pro-
curou se avistar com os illustres
visitantes que, corne hospedes offi-
ciaes do governo paulista, estão alo-
jados no Hotel Teruiinus.

V
As atrocidades dos communistas hespanhóes

Queimado vivo
e arrastado pelas ruas atado a um cami-

nhíto um prisioneiro

ALMOÇO NOS CANTOS ELYSBOS
Após lige.to descanço. a maioria dos

illustre. hospedes sahiu cm visita a
cidade. ,, ri-i--'«-

A's 13 hora», realizou-se, no Palácio
dos Campos Elyseon, o almoço intimo
offerecldo pelo sr. Atinando de Salles
Oliveira, governador do Estado, aos
visitantes. -j

Sentaram-se á mesa. aloin do tnr.
governador o Ü°s distinotos hospede.,
o dr. Piza Sobrinho, secretario da
Agricultura; major Othelo Franco.
chefe da Casa Militar; dr Queiroz
Matloso, official de gabinete do go-
vernador e o dr. Casslano Ricardo,
além dos srs. Thcodo.ro Quartim Bar-
bosa, Clirlstlamo Alteuíelder e Silva
Celso Torquato Junqueira,. José Fer-
ra/. de Campos Salles « Fra.nc.lsco De
Francesohi, representantes dos em-
pregados e empregadores da lavoura
a pecuária, na Gamara Estadual «
outras personalidades de destaque.

Durante o almoço, om nome dos
visitantes, falou o er. Raul Pilla, 11-
lustre representante do Rio G-rande
do Sul. que, num brilham.© discurso
saudou o sr. Armando de Salles OU*
vè-iiía'; realçando as suas qualidades

da administrador de larga visão, que
conseguiu imprimir a todas as actl-
vidades paulistas,-, prncipal.mente a
agrouitura, um rithino de auspiciosa
renovação. . .

Industria Animal, ondo vlsltafam de»
tldamemte todos os departamentos
daquelle estabelecimento.

O 1>IA DE HO.TE
Hoje, pela manhã, os secretários do

í

O EMBAR-3UE DOS Sll-S.
SECEETAEIOS

O embarque dos illustres visitan-*
ted para o Rio de Janeiro, de ofl««
de se dirigirão para seus respéctl-!

Pernambuco
se dedica á polvcultor»
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A exportação de algodão do Estado attingiu, na úl
tima safra, a 28 milhões de kilos — Fala ao "Cor-

reio de S. Pauio" o sr. Lauro Montenegro, secretario
da Agricultura pernambucana

lima das victimas dos muitos esquartejamentos praticados pelos
communistas hespanhóes

BURGOS, 25 (H.) — Do enviado especial da Agencia Havas —
Chegaram pórmenores sobre a tomada, pelos nacionalistas cie Azna-
collar, ponto situado a 30 kllomertros a nordeste de Soevola onde
forte núcleo do coanmunisbas.resistia, sc bem que absoluUmente iso-
lades numa região oecupada pelos insurrectos.

As informações aqui recebidas referem que antes de se d^pen-
sarem os vermelhos juntaram 20 pessoas entre as quaes havia .4
crianças, lio pateo de uma casa e em seguida mataiam-nas, lançando
.-obre o grupo cartuchos de dynamite do alto do andar superior, um
prisioneiro fôra despojado de suas roupas e ligado pelos pes « um-
caminhão, que o arrastara assim pelas ruas. Depois de despedaçado
o corpo da victima fôra finalmente embebido em petróleo c queimado.

(Outros telegrammas na 3.a pag-)

O »r. Lauro Montenegro, secre*-
cario da Agricultura de pernam-
bÜcò, teve, ás nossa terra, impres-
.ao idêntica acs demais secreta-
rios; está encantado com o quc
viu aqui por Piratininga. Menos
com o frio... Fomos encontral-o
no Terminus, agasalhado, e mai-
dizendo a .temperatura paulista.
Admirou-se dos repórteres, que
nào pareciam sentir a hostilidade
da athmosphera...

Respondendo gentilmente á so-
licitação da ¦ reportagem sobre a
impressão que tivera de S. Paulo,
disse o sr. Montenegro:

senti sempre surpresa, no
decorrer de nossa viagem. As rea-
lizaçties paulistas são grandiosas
em todos os terrenos da actlvida-
de publica òu particular. Colhe-
mos grande copia de material d?
estudo e methodos a. serem appli-
cados em nossos Estados. São
Paulo é uma escola viva e ma-
ravilhosa.

FvEALIZAÇüES PERNAM-
BUCANAS

Tendo a palestra, se transporta-
do do nosso para o Estado de Per-
nambuco, assim se expressou nos-
so amável entrevistado:

Pernambuco já se tem apro-
veitado de experimentações lea-
lizadas ¦ em' São Faulo. Ainda na
pouco íoi creado o Instituto dè

llemanha se arma
contra o communismo

OS TEMORES DA EUROPA EM FACE DE UM POSSÍVEL ALASTRA-
MENTO DA REBEIJ.IÃO HESPÁNHOLA PELO CONTINENTE

Pesquizas Agrícolas, para cuja
orgíUiKiçao nos guiamos peio
Instituto AfTonomico de Cam-
pinas, e muito justamente, pois o
Instituto campineiro é exemplar, e
melhor organização nã0 en.ontra-
riamos nem mesmo no estran-
Beiro- ...¦ a Secretaria da Agricultura de
Pernambuco conta com uni de-
partamento de fomento da pro-
ciueçao vegetai, um da animal,
uma directoria geral de estatística,
cujos trabalhos .vêm sendo apri-
morados nestes ultimes annos. .
DESENVOLVENDO A POLY-

CULTURA
Referindo-se á agricultura em

seu Estado, assim se expressa o sr.
Lauro Montenegro:

— Um dos maiores cuidados do
actual governo pernambucano, é
combatei a monocultura,. Até ao
momento, temos cultivado quasi
exclusivamente á canna de atsu-
car. Ora, por isso, nossas activi-
dades agrícolas possuiam um
campo muito restncto ds acçao.
Dedicamos entretanto, actualmen-
te, grande attenção a outros pro-
duetos de exportação, como por
exemplo o algodão, cuja ultima sa-
ira chegou a vinte e oito milhões
de kilos, dos quaes. quinze milhões
foram exportados para o estran-
geiro.

Ò "RAS" GUGSFEM
ROMA
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Dois aspectos do almoço realizado nos Campos Eiyseos
Serenadas as palmas que coroaram

as palavras do sir, Raul Pllila,. er-
eu eu-se o s-r. Armando de Saliles Oli-
veira, que, agradecendo ao er. Baml
Pilla e fios outros visitantes as pa-lavras dirigidas á administração ban-
deirante, foealisou a satlsíação de po-
der Sâo Paulo collaborar em conjun-
oto com os demais Estados no pro-
gresso cada vez major da agricultura
brasileira.

KO PAItQUR DA INDUSTRIA
ANIMAL

Dos Campos Elysços, os illustres vi-
slt.antes dirigiram-se ao Párquo da

Aerloultura, dos Estados visItarSo o
Horto Florestal. *

A's 13 horas s.s. çkas. ¦ offereceni,
no salão amarelão do An tom ovei
niube, um alimòço ao si*. Piza Sobri-
nho, findo o qual visitarão o Insti-
tuto Biológico e Butantan, a Facul-
dade de Medicina e a Secretaria da
Agricultura.

voa Estados, dar-se-á. hoje á noit*
pelo "Cruzeiro do Sul".

O dr. Benjamim Vieira, secretaHfli
da Agricultura de Goya. damorar-s*»
á na Capital da Republica durante
dez dias, após o que regressará ê,
São Paulo e, depois de uma perma-nemcl-a de vários dias entre noa vc-li
tairá,-de avião, para o seu Estado.

larav fi I

BERLIM 25 .(H.) — A extwjão
para dois annos >:o periodo do servi-
co milltai* obrigatório *u ^.inundada
pelos jornaes e.m enormes manchettes
como estas: "O Fuehrer reforça a
nrotecção á nação. "Ao Serviço da
Paz"; "Novas Medidas para Assegu-
rar a Paz e a Liberdade".

Depois de aceusar os Soviets de
serem a causa de todo o mal, o Ber-
Üner Tagoblat" escreve — "Deve-se
reconhecer que todas os más prevl-
soes relativa^ 4.corrida áihiaitientls-
ta e até mesmo ás peoi es se real'-
íara-iri dentro do curto periodo de
dois annos. E nã*> se vfi ainda o
«o*, ma., antes um nwo inicio.

Foi a constellação formada pela
França, Rússia, Toheooslovaquia e
Bélgica que. não obstante & sua gram-
de superioridade numérica, tomou em
primeiro lugar a medida que só ago-
ra • totnaimos.'A 

historia decidirá quanto ao fu-n-
díi.mento e ao acerto dessa medida o
esperamos que a pea será mantida.
Mas. se sobrevier a guerra, o julga-
mento da historia estará comnosco.
O gesto do Reich nada tem a ver
com o militarismo. Ditou-o a neces-
si-dade. E' nm elemento de vida. por-
que augmenta a segurança para a
Allemanha e para a Europa.

O "Deutsoh Algemainc Zeitunç".

por sua ve/ observa — "Nós, alie-
mães, não queremos a guerra, e é
porisso que não queremos que a_ agi-
tações da Hespaaiha se alasttem pe-
Ia Europa. Mas já comprehendemos
que é nosso dever estar em guarda.
A Allemanha nazista construiu uma
muralha de protecção contra o com-
munlsmo, não só no interior, mas
taimbem tornando o paiz capaz de
defender-se. Assim desapparecexá a
inquiet%sãa que o bolchevlsmo trouxe
ao mundo".

Todos os outros jornaes. o 'Deu-
tsohe Algemaine Zeitung" le/nbra que
a Fr.-unca e seus eUiadoa já cetabe-

(Conclue na 3.' pagina)
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MUSSOLINI e um seu auxiliar
ROMA, 25 (A.B.) — O .ministro

da Colônias recebeu hontem Haillé
Sclassié Gujrsa, nue lha» renovou a
expressão dos seus sentimentos de
apreço'para com o rei da ItalU - o
sr. Mussolini.

0 sr, Raul Pilla recusa-se
a falar sobre politica
Grande foi a actividade da

reportagem dos jornaes pau-
listas em torno dos visitantes.
O Hotel Terminas, durante o
dia todo, foi theatro de nm
vae-vem ininterrupto.

Apôs longa espera, conse-
guimos avistar o sr. Kauí Pilla
que. cercado de jornalistas,
procurava delicadamente se
esquivar & fuzilaria de per-
guntas. A todas »s indagações
sobre a situação politica do
sen Estado, sobre a successüo .
presidencial ou sobre as pro-
vaveis "demarches" realUa-

K das durante » sua recente es-
tadia na Capital do paiz, o
illustre procer gau'cho, res-
pondla com excusas, salientan-
do que não se manifestava so-
bre taes assumptos porque es-
tava em São Paulo, na quali-
dade apenas de secretario da
Agricultura do seu Estado.

A uma pergunta sobre a im-
pressão que lhe causara a ter-
ra bandeirante, porém, o illus-
tre titular não se fez de ro.
gado. dizendo, com vizivel sa-
tlsfação:

— A minba impressão sobre
esta terra se resume numa
unica nalavra: — Maravilhoso!

Algodão e pecuária
merecem especial attenção do governo do

Espirito Santo
Figura extremamente 'sympathl-

ca, o secretario da Agricultura do
Estado do.. Espirito Santo é outro
encantado com tudo que pôde ver
e observar no Estado; de S. Paulo.
Falando das cidades paulistas que
teve ocoasião de visitar — Cam-
pinas, Piracicaba e Araraquara -¦-

dr. Carlos Llndemberg deixa
transparecer a sua admiração e
não regateia elogios aos serviçoa
mantidos pela pasta, ora oecupa-
da pelo illustre dr. Piza Sobrinho- Confessou-se- surprehendido —
apesar de já esperar encontrar
aqui grandes e notáveis empre-
hendimentos — com o Instituto
Agronômico de Campinas e a Es-
cola Agricola "Luiz de Queiroz" de
Piracicaba. Mostrou-se, tambem.
maravHl-adò com a grandeza e o
adeantamento agricola da fazenda"Itaouerê".
O ESPIRITO SANTO, PRODU-

CTOR DE ALGODÃO
— Devo confessar — disse-nos

o distineto auxiliar do governo
Punaro Bley que a surpresa que me
foi proporcionada no vasto territo-
rio paulista, justifica períeitamen-
te a, fama de que gosacf perto ban-
delrate. ALiás, as primeiras sêmen-
tes de algodão que distribui no
Espirito Santo, quando,-o actual
governo, deliberou mudar o roti-
nelro processo agricola que então
imperava no meu Estado, toram

adquiridas em S. Paulo e deram
I optlmos resultados, coroados com

a primeira colheita, que íoi das
mais promissoras.

Essa iniciativa do governo do
meu Estado: tem obtido exito ex»
traordinarjo, dando regular inicio
á. producção algodoeira, cujo de-
senvolvlmènto faa prever -- que em
breve o i Espirito Santo contará
com o algodão como uma das suaa .
principaes fontes de renda.

Continuando a palestra com o
nosso representante, o sr. Carlos
Llndemberg, a cada momento fa-
zendo um elogio á capacidade rea-
llzadora dos paulistas, referiu-se.
á pecuária capichaba, que elle dis-
se dever parte do sei? progresso <*
ajuda de S. Paulo. Daqui lhes foi
enviado o primeiro gado üaracu,
sendo que o governo çspiritosan-
tense adquiriu tambem tres pro-
duetores oriundos de Piracicaba.
A PLITICA ESPIRITOSANTEN-

SE EM PAZ
Referindo-se á politica em sua

terra, o sr. Carlos Lindemberg
disse que o governo conta com

.extraordinária maioria, mercê de'sua actuação, que tem • satisfeito
plenamente ás necessidades do ius-
tado e de seus habitantes. A ex-
tineção da divida externa do Es-
pirito Santo, a qual orçava em
cerca dé quarenta e quatro mil
contos de reis, valeu ao capitão
Punaro Bley o prestigio e a esti-
ma de todos os filhos do grande
Estado.
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mmentânos
falou Zacharias

Cindiditoras

I

4 merecerem eredHo pleno os
''informes quc « imprensa dc» W-
"Kkulando, na capital da RcpubH-

ca, em torno das candidaturas
prtsidenciacs, é o "fervei opus",
O caldeirão de angu' está em

, yrnnca ebulição e as eliminatórias
para o rtcontro final de campeões

Úà começaram.
, | Sendo verdade, o que se infere
disso tudo c que alguma coisa es-
tã errada. Falseou-se a equação

por troca ãe signaes em algum
,'tíoi seus termos, provavelmente'.'aquelle cm que ae condensava o

espirito da democracia. Além,,de
"prematuro, ytodqjssç jjuwijjtenfo»,
(todo ' ésse "córre-corrm", dei um
IgQvernadorparà outro, iberk *pu-?
Irada a quéjftão,-.o que .pfova, § ÇU*?,'lal. bbitiçáo de müitissimas menta-a
ildadcs, dc destaque na politica,
Íoi apenas epidérmica. Passaram
isobrc as idéias velhas vm pouco
dc verniz, quc adheriu mal» çom
pseasso brilho e, na primara epn-
.tingencia' cnier gente,, começou, a

^empolgar c cahir cm escuras.
I Julgando pela primeira impres-

i%do que pode ser errônea —_ o
¦¦'\ue está sendo feito ou tentado,

nem é novo, nem carece de 'no-

, jffl.'8. È> a política dos governado"
t-V.es, coisa que teve larga voga sob

i despotismo olygarchico, Proprie-
¦' iarios .de vinte capitanias, 03 se-"..Chores absolutos dellas reuniam-

se em conclave e o governador
geral passava a ser por elles es-
colhido á revelia do povo brasilei-

\:,ro, que^ para effeitos politicos, era
'¦kxactamente o quc o communismo

representava para, ,0 sr.- Teixeira
... /Pintoi"c o seu partido; — mera
"figura dc rhelorica.
, • Do que seja a democracia, dos

direitos que ella confere ao povo,
das prerogâtivas, que só a, elle

.' teabe exercer, estão por completo
. úeslcmbradas as abeUias mestras

. fca politicagem, que correm de He-' rodes para Pllatos, á caia da so-'.lução mais convinhavel aos seus
interesses. No cçmccitQ dellas, ha
%úK- tantos ••''¦ figurões-[que, ç0H*ffeK
dos, podem dispor a seu bcl-pre-

. .f e$, de -tudo :-c de -todos* i; §à° -o§
tLonos, Os senhores»,
f$jêm ièih leito Sy^dulo^sten-

.ido-se systematicamente de parti-
\cipar de semelhantes competições,'tv/f. 

que seguramente se empanaria
-¦ o que dc crystallino tiveram c tèm"as 

suas attitudes perante a poli-
tica nacional. Quando surdir a

¦¦ resultante suprema de todas es3as
, vonfabulações e conchavos, pode-
y rá o paulista dtzer, çom o mais
¦Custo dos orgulhos: < '

.. ,-em 14 náo estive.

Policia de S. Paulo, no deoureo áo
primeiro semestre do anno cor-
rente e dahi ee Vê que tudo quan-
to a «lenda nos apresenta de
melhor e mais actual, todos os
recursos variados e vailoslsslmos,
que ella pôde proporcionar «Io
aproveitados com esclarecido cri»
terto t eeiu quaisquer preoecupi-
ções outras, que nâo o interesse
publico. Além dos cursos, eíte-
ctivamente mantidos, de peritos,
delegados, investigadores e escri-
vães, abrangendo doze cadeiras e
tres outros, em via de serem ini

AS OVELHAS DE MOSTARDAS SO' SABEM PROTES-
TAR BUFANDO E RECUANDO...

RIO, 25 (Pelo telephone) -~ Za-
charla» 6 um espectador philooo-
nhieo da política nacional que esse
Sito subtll, quc é Vlvaldo Coa-
raioy, foi descobrir numa redacção
do íoraal, Dará iniraortallzal-o nas
oa-rlnas dc um livro que toda a
zeSte compra, mas quo muitos
tèm escondidos, com medo de ac-
rem reconhecidos nas caricaturas
que enchem as suas 263 paginas
liem escripto».... : .

B' Zacbarlas quem conta esta
verdade amarga quc honraria, ço-
mo descripçáo, qualquer antholo-
gia c lemura, sem que por isso Ui-
uilnua a personalidade incontundi-
vel de quem as escreveu, as me-

arrepiado sempre, só lhe concede
as bacias espumosas entre os uan*
cos parallelos. AU apanham o ca-
marao que, secco ao sol, enviam
em jacas para S. Josó do Norte.
AU pescam o bagre, cujas entra*

sr»~s •££«*•do Euclydes<la
ciados,
sito ysIot, comprehendendo ma-
terias versadas por verdadeiras
autorldadee, copstttuem, slmulta-

jneamente; um>inapreclavel conttn-,
gento j?aía & #>liela cientifica de
S. Paülií e.um ele^'ado estimulo

?p*ra VWí» dedicara '* essa
carreira, tio fértil em dlíflpulda-
de? e espjivhfw, m*a tambem en.

Vintimàa aátlsraxsçôeá par» os que
a cila se.4e<lic9.m. ,

. . ? e »io

perde» !

m ¦¦y.r? ¦

:lf

À EkoU

de Policia
E' conheijida, dentJo c fora dc'Mi 

Paulo; a ómclencia do nosso
^:"<appai:elham«into policial que, com
tamanha súpeiiorldadé, eedesem-'.pento da sua missão preòlpua de

". jiwntcnedor da ordem publica c
^uarcli&ò da vida e- bens dos ei-
dadâos J>auliçtas. O que, todavia,
embora apenas apparentomcnte,

| apresenta um aspecto paradoxal,
vo que, quanto maior o gréu de
í>eríeçtibUldade, attingido.; pel<»
«eus numerosos o complesps ser-
fVlçxis, menos se laia nellç»'

A' acçâxj policial intensificada
s\o tcrriwio preventivo, corwss^n-'-. 
#e,' logicamente, unia^ .dünínwiÇéC,; 
^aíorim^alidade e,^piiür^.n$o?"#e-:

^ pores \ heçe^ldade^^de^relreMí^f:,
>o "mesmo posso què'twá popula-•
ção se vae rapidamente lwWtowtt-
rio ao ambiente de segurança per-
feita, que lhe ó proporcionado ent

, jEscala sempre ascendente-..... ••-••*¦•;
Taes condições, comtudo, estio

. multo longo de serem devidas a
puros acasos, a nm conjuneto 4e
coincidências favoráveis, creado-
tes de um período, mais ou menos
largo, de transitória calmaria,
fcpós o qual pudesse sobrevlr \una
recrudescencla de criminalidade «

. 4e perturbações da eegurança pu-
blica, As vlclssltudcs do acaso
tvada têm a ver com essa sitüa^ió
tão lisongelra para- os nossos ore-
riitos. '• i¦ os resultados, tão brilhantes;
(que cs nossos annaçs. í policiaes- consignam, eào attlngldos atravea
de vm trabalho incessante, que' 
tanto tem de silencioso, como de

. methodico e abnegado, desenvol-
. vendo-se sempre no «entido de

conferir ao$ múltiplos oreamsdes»
se serviço publico » max»m» capa-
cidade *e acçío, de forma a pra»
encherem plenamente a pesada

. tarsfa, que lhes incumbe.
Motiva estas considerações per-' 

funetorias a publicação das con-
jfwencias, rcalisadas na Escola de

Repetidas veaaa tom os pwnre<-
pistas, pela ^'os do sx. Wtarrey
Junior, pela gu*la do sr. Tenorio
d*.Brito, e de outros mais, ten-
tado diminuir com tiradas wni-
cas * Udlma gloria que 8to Paulo
obteve oom a epopía de 38.

De inicio, cumpre registar que,
dada a attitude eaqulV» que assu-
xnlu o sr. Marrey Junior em ia-
ce do movinvento de reivindicação
em 

"que, 
pelo árasü, « empe-

nhou Báo Paulo .inteiro, corre
'Aquelle politico mineiro o dever
de silenciar, de .nâo emittir òpi-
nllo sobre o'acontecimento.

Quanto ao sr, Tenorio de Bri-
to, que ainda na ultima seãcío da
Camaia Municipal se deu ao' in-
grato mlfiúüTde atacar os chefe»
da revolução constitucionalista,
nâo queremos oecupar .0 exíguo
espaço de quo dispomos para sa-
Jlcntar sua "pauli6&ltticc,i. em. ooi-
sas que 14 &e vio... Queremos,
.^^^^.Mad^i^a aqui
uni episódio' jocoso daquella ses.-
s&o, do qual. teve as^ honras, de
heroe o «r. Tenorio.

PaJ*va O &r. Marrey Junior, co-
mo lhe 6 de veso, contra os que
dirlgüam o ,. movimento de 32,
quando o apartoou o sr. Pereira
de Queiroz, que. lhe lecordóu ó
cxUio safírido por todos. W neeíQ
ponto que entr* em scena o sr.
Teiiip1!0* ^^ exclama man gesto
melodramático:

_ "IXwe esUiol"
O .sr. Masaglo Püiio adverte;
-r- ?.$'*, porque nio o eoítreu V.

©toia"^',
iúi "N4ò o; soífri — responde o

sr. Tenorio — i»rque sou doç que
n&o esquecem, nio transigem"...

(E* voitando-ae p*ra o sr. Gas*
par RlçwdoO^ -

^m. «como < mesn^ a outra pa-
lavra?" "

A palavra esquecida n«lo ar-
Tenorio de Brito é essa, multo cm
joga, que completa a trilogia...
e.náp perdoam.

Nào seria necessário dlzel-a
iqyl, porfaso «ue o povo de S&o
Pauio, ante case de8go\'er»o de 40
annos em que ^veu, 4 lembrança
da bastilha do <3an.bucy, dos e»i-

, uçs, ^...Ig^ape^e Cananéa,, o,povo
*4c/B4S> tiivéi l"nâo ^esquece, nâo
lkánsi|e;'<|nlo.%«rdóâ!^ ¦¦ 

£ í % j

Cunha: ."Pas regiões do Brasil por onde
m* arrastaram as minhas pere-
ínnações e aventuras, uma das
tnals desoladas e tristes c a costa
de Mo&tardas. J, .

Ko Klo Cirande do Sul.ao norte
do JttJstrelto, ella prolonga, por
cerca de 300 kilometros, a melan-
cbotia deserta üo Albardão, na
succese&o alváceuta de dunas de
areia> tênue que o vento levanta
cm turbilhões, cantando, ao longe,
a illus&o de columnas de fumaçja.
üuebram-so 03 vagalhões do
Atlântico nas cristas uos tres ban-
cos parallelos, á ourela da praia,
e vêm morrer num e3teudal d<s es-
pumas. _ ,

O mar, o vento, a areia. O de-
perto. -

Sobre a solidão da costa, flu-
ctuam memórias trágicas. Cha-
mam-n'a os navegantes de cerni-
terios de navios". Pontas de mas-
tros, com. as vergas quebradas,
surgem, ainda, cie longe em longe,
em meio dos bancos, como cruzes
a asslgnalar sepulturas. Perdura
por ali a recordação de nomes es-
quecldos de embarcações antigas:
o tiranhy, o Jfotre Puwe de l*our-
gogne, o «io Apa, o VUJe üe Nan:
re» e outros e outros. Os quasi
anonymos, Virgem da Graça, ücus
te A^ude, luares íranzmos u cha-
lanas bojudas, quc nào figuram
nunca nos registos do .Uoya e cujo
üesapparecimento nuo deixa ras-
troa uas chronicas Uo mar.

(Jorrem lendas dc carregameu*.
los preciosos, sepultados nas
areias movediças, a dusatiar em
vão a ousadia dos peeoadores Ue
naufrágios. Outras lendas, mais
tctrlcas, falam Ue cadáveres imiti-
lados depois de arrojados á praia,
dedos cortados á iaca, orelhas
rasgados, na soffreguiaão de ar-
rancar-lhea os anéis e oa brincos. E
ao ouvido do quem escuta, confl-
denclalmente, quasl a medo, eão
murmuradas narrativas de luzes
acesas no alto Uas dunas, em noi-
tea do temporal bravio, para Ues-
orientar os que andam sobre o
mar.

A população ess:as3a e quasi ln
visivel, Ucssa costa Ue trágicas me-
raorlaa, oarticipa da mâ lama que
pesa sobre a região. Homens ru-
des e ásperos, altos e magros,
curtidos pelo vento e pela misc-
ria. surgem ãs vezes, Inesperados
o silenciosos, numa attitude dc ob-
servação desconfiada, a^te os
olhos assustados do viajante, ao
dobrar de alguma ondulação do
terreno.

São os moradores. Ali vivem

ÊerUidos, 
na pesca e no pastoreio.1 naufrago é sempre, para elles,

bemvindo. PaUiva generosa do
mar. São os herdeiros Uas traUi-
ções d<> C:"-°.no.

A pesca e o pastoreio são pr&*
carios na hostilidade agreste do
ambiento. O mar, sempre crespo,

PELO MUNDO...
UM DILEMMA UNIVERSAL
A terrível lucta em que se UUa-

cera a velha Hespanha já náo é
mais dessas revoluções do cara-
cter apenas intimo e que, grandes
ou pequenas, sangulnolentas ou
brancas, têm as suas fronteiras
limitadas pelas do'paiz. Ella
transbordou, já, o si ainda não
envolveu directamente outros po-
vos no conflicto, pelo menos já os
vem Interessando, cada vez mais.

Acima, porém, do aspecto pura-
mente material da lucta, com to-
das as conseqüências que nesse
terreno possam advir, estáo, multo
mais importantes, as consequen-
rias moraeg e espirituae? do con-
f lie to E isto porque a revolução
hespanhola c, muito maia quc
uma lucta vulgar, o encontro de
duas ideologias, de dois credos po-
lltlco?, de dois eystemas de gover-
no. E' uma encruzilhada trágica,
essa cm que a humanidade foi
posta, e que attlngiu o aeu período
agudo na terra das Hespanhas. O
dUemma é, por certo, t$o velho
como o mundo. E" a eterna lucta
entre a propriedade privada e a
"res publica", entre os direitos do
cidadão c os do Estado, emre o
individualismo e o estatlsmo, Mas,
Roma e Moscou lançaram-no de
novo em equação, com toda a forr
ça do realismo mediterrâneo e do
my-sticlsmo slavo.

No mundo, toda gente sabe que
nâo é táo grande a distancia que
ha entre o fascismo mussolinlano
e o "communismo" stalinista.
Maa, si é pequena essa differença
pratica, grande é a distancia que
uepai-a o fascismo e o communis-
mo puvo, como doutrinas. E, além
disso, ha tambem a distancia po-
litica, além da distancia ideologi- ;
ca. Havendo interesses politicos,
sempre é possível harmonizar,
num mesmo circulo, povos e pai-
bc.s cs mais dispares: Haja vista a
affinldade de vistas entre, a Hua-
sia, a França e a... Inglaterra.
Exactamente, o contrario- se .Vsrlfl-f

í-cla entre a Rússia e a "Itaüa e,
principalmente, entre a Rússia e
a AUemanha: os interesses • politi-
cos as separam mais que as dou-
trinas. . ,De um modo ou de outro, todo
mundo sente que a ^evolução hes-
panhola não é uma simples lucta
ontre os rebeldes do general ífan-
co e os goverpistas Ue A2i.ua:
vé-ee, claramente, que o que se jo»
ga alli é uma cartada decisiva eu-
tre o marxismo eo fascismo. Ven-
ceder (este, a-Europa será, cada ve*.'
mais xima zoria de influencia Ítalo-
germânica, f. o espirito de Roma
sc projectará ainda uma vejj no
mundo. Vencedor o marxismo, á
Rússia terá obtido um importante
ponto dç apoio no oceidente o
qual, juntamente com o México,
a Mongólia, o Paraguay, constitui-
rá mais um elo da cadela commu

nhaa curtem ao vento adurtrta
dc mau cbciro, para aa .W;"
do cola. A pescaria é mlrrada o
^pobre « mirrado, *****>£
pasto rwtelro e raio doa aroaes
^A 

iwgos passo* n* encosto doa
cõmonSTpar^, a ^gdo rancho baixo, quasl achatado
para defender-sé aos vendayaes,
lie beirai a tocax no cbfc>. h um
ftPSfvwtonte das duna», a vege^
taoào macra fornece o pasto üos
Uentos agus*clos das ovelhas, una
SmaesfrStoos, de lombos es-
treSoa e pernas delgados no ra-
gffinó ua miséria que de longe
se confundem na pai?a«w» *™h
esíumados ua miUormldade do
branco sujo que a reveste. Só
esse gado moimo, de dentuça de
navalua, pôde encontrar alimento
na hervk parca e dura doa arcoes

A' porta das choupaajas, mulhe
res magras c morenas, de cabeUoB
pretos e larrlpados pelo vento,
S«u e tecem a mão cobertores
grosseiros e espessos, oa cór na-
iural da lá, que mandam vender
a Conceição do Arrolo e Tramaa*
aaAs" 

ovelhas partam a eito, como
sempre, cortando os raizea com ua
InclsWs salientes. O vento roda,
de súbito, • * lufada ergue-lhes
pela frente a cortina de escolilba
tluma nuvem de pó. As ovelhas
recuam. O vento se firma, pônei"
ro e as rajadas vergastam q»Jq->
cinhos dos bichos com areia pene»
trante e fina. As ovelhas butam-
espirrom e recuam. Wova Chico-
tada de areia, novo recuo. Conti»
núa o vanto a fustigal«os, com a
poeira branca e áspera, e oa anl*
mães a ceder terreno, passo»
passo. , ,

Se não acóde, aos brados, algum
pastor, não se demovem daqueUc
recuar teimoso. Bnoontrem por
traz algumas das lagunas saio-
bras. que por ali abunUain e, <h-
ssem que, isto eu não yi, a^ ove-
inas por ehas sc atunUom ate afo-
gar-te- Contaram-me q.ue assim
se têm perUido rebanhos inteiros.

Nos miolos, que os gulosos
apreciam, de qualquer daqueUes
lanigeros, não apoma a idea d«
voltar os quartos ao quadrante
donUe sopra o vento, para livra* o
locinho üa invasão irritante. Nao
possuem a faculdaUe primitiva da
iniciativa, e seu protesto e defesa
contra a situação perniciosa se U-
mita'ao bufo, uo esp.irrç)' o tiore-
cvio."; ;;,•;• -l's';y:: y-r-^y-.- -

Ora, meus amigos, não Uiffére
profundamente o hestunto dós
carneiros do encepbalo humano,
ainda que. pese aos anatomistas.
AUis, esta lição, já a ensinava
Habelais. t -r t _ . .

As ovelhas de Mostardas não
íxistem apenas naqüella região
desolada o triste, a calcar com as
quatro patas magras a areia flui*
üa Uas dunas pardacentas. APPa_
recém tambem, com aspecto nem
:diyerso, ás vezes com Uuas patas
só; calcando o' asphattp das clUà-
des ou a terra batida das estra-
Uas sempre mansas, sempre bu*>
mildes, sempre promptas a deixar
que lhes toequiem a lã e lhes art
ronquem o couro. E tombem cs-
sa. outras só sabem protestar bu-
fau do e recuando. Ato que se afo*-

Jr tm.I/ffM eeiie
recommendacao

par» tedo o homem vencer
IU ti*» — seja qu«l rór a
•Utt pMlÇâo soeUl — é um
bem tr«Jel Trajee que «áo um ver-
dadclro auxilio na lucta pela exis-
tenfcla encontra-os V. S. em nosso
estabelecimento. Em assento e cor-
te eão um primor t Km moda, o que
ha de mala recente e, além das
auas boas qualidade* tâo extra-
«rdlnarlamenu baratos!
faca V. 8. uma experiência

• ficará convencido.

(fe

£ua.râ&Benhj,7
Av.Rangel Bs/bna,l565

fiável

,ENNER
\ CONFECÇÃO FINA

Soe ia e 9

guemm b^ E* evidente que 25a-
nista. A lucta é, pois, muito mais | çhar|as focalisa o problema da

1 ampla do que uma revolução in- , BUccessáo presidencial, que -
trà-Trontciras: seus resultados in-

teressam a | todo o mundo, a toda
a civilização.

J. TESTA

suecessáo presidencial, que se
apresenta com a repetição Uos
mesmop erros de 30. Salvo enga-
no da minha parte... a-»* H, ft.
Ua S.

HORA DA SAUDADE...
"Uma recordação de coração para os saudosista».,.'

tovietico-• **
"O eu*to <Ja via* na Itusaia, pa-

ra os classes proJetorias, é asplij"
xiante. Uma íamllla de traballu-
dores,. no pala em que «e twn«-
mudou radicalmente o regimen —

dizem os dlctadores soviéticos —

para reivindicações operárias," aps-
nas pódé toe em sua mesa bata-
tas e ©ouves, por serem os outres
artigos tnaocessiveis aca seus par-
cos recursos. E foi um economis-
ta soviético, consegulntomento in-
suspeito, que, proclamou Qu« o5
preçc» de todos os gêneros sfio txee
e quatro sem maia elevados do
que no tempo anterior i revolu-
çãò "salvadora".

3ob .cútio aspecto, a burocracia
apresenta «i&»e imppessionantee.
Só num departamento ha 8W
funecionarios de direcção e escri-
ptorlo para 3.800 operários".
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TEMPO QUENTE a*.*

A SEMANA CINEMAT0-
GRAPHICA

Nesta semana cinematographica,
não teremos, infelizmente, ne-
vimm "Infâmia" nem "Furtas do
Coração" '¦— apenas uma optima
coilecçào de fiims, um sawosissi-
mo cocMail de comedm, roman-
ce c bom gosto, a ser servido,
piincipalmente, nas telas da a"1"
Vermelha, do Alhambra c do
Broadway,.. ,

Na, Sala Vcrmcllui, um agrada-
bilissimo "rnipturç" de ''i™wwi
e roíhanca "Tyranno Irresistível'
ríeSot FeverV. ia Metro Si
nío fõr pela belleza "^^e-"do
Wm iby ou'-PfoVogoHtoBoj)
Montgomery, vocês devem assistir ao
füm pela sua historia, que c da-
quella*? capazesj dc fazer Frcud
suar frio, tudo isso condimentado
por um dialogo altamente: seduc-
tar, todo Jeito de "slang" e cita-
cósx clássicas...

Nn AUiambra, ¦>" Romanceiem
Nova Tor/e" ("Rçwdneo w.Ma-
nhaitanx') ¦ da. n<Mo, com l> rancís
lèderer, • o Apollo tcheco..% Gg.
ger Rogers, a Venus de... dc. to-

ÇreM>,"porem, que dos tres, o P?
revogavelmentc '"obrigatório" se-,
ráo *> 'W^VWM
Vienna", ("Bptsode"J, da An-Ufa,
com Paula Wessely. Quem assuM
Wasçárada" néo V^rúeraj^
ftiitumpenas, taive», para «
SÍSrar o ••/atfe-wrt" oqmilc suW-
m7'rfa%'ôut" oom PdUla c WfV
Forst\ aâomcmido* «a estufa fio*
rida. sob a neve,.. , . m^.

Malemna, porém, teremos
outros passatempos efficimemm
taaaraMveis. yko Rosário, por
exemPloTc> divertWwmo "Fan-
TaS Camarada" (The ghost sm
Wc$V')dTl>onM>n, títrt^o pelo
fámosUimo Alexandre ¦ Kom,

&' Jean Parker. No S. Bento,
revçremos, ao lado fyto^ffi,1,?'Hvos, James Dunn. Os explosivos,
çiàire Dodd e Patrícia Wis.m-Q.
pul "ãwidan<h. contas" (The
íaiyoff"). No Parammnt, "Or-
vhâos do Destina". Sobre este
>/&>«.nAo encontro, ¦ infelizmente,

referenda. Creio, porém, que d
,SK VWnil Wcidlar (Re-
%}*$%e daquella .fff^J""Vm sorriso para tudo , ms.

Wiâü çabbagc Patch" _de «o-

de DicUe Moore bastam pura re*

«,» r>One Wav Tickets") com

ter Çonollíf, num /*»» C(mr,f,,%
«hnkum" tiros e "Underwrtd". ¦

''tanT, n%stâ semana, é escolher.
aitas, saber «scolher.» '_..__

AhMIRO ROIMES

ANÍÍlVERSABIOS'V%SStT 
S; «*. do»r. oj,é

SPüC«m«nlno LuW íil'ho dò snr.
Thecfl>hilo dc Olivoim;

--a eçivhcjrita. liulza. filha do pnr.
Alfredo Jüutevca de Castro; -
*Z- 

I% «nhorlta Iittlaa, filha do snr,
Agoetinho Çonía; „"'-.•,'.¦

-Tt, era. d. Beuodlct» SanfAnna,
aaposa do sr. João Sant'Anim. func-
olon»rio da Pir<Mtpr|a do Hj». \%v.

Nswey. ne.t* capital. * mwina
Cecy, íilha 4o sr. Francisco, Silve -

l ra Men<J«3 e de d. Celina MattloU
Mendes; , •

— Naawu neeta capital o monlno
Jorge 3e-ne4lqto, filho do dr. Bli?lu-
rio d« Slqueití. Bue»o e de d. Maria
Clwlnth <Je Siqueira Bu'en«.

^- fífl*«e« nert* ç*pital o menmo
Roberto, filho do W. Joio Francls-
co da {Mlveir* e de d- Benedirta Ro-
driswfts FOÉnw,

AZUT. CMJB
No próximo dta õ, nos calõe. do

K^iplq-nada Hotel, orga-vsaJo pelo
Aaul Club gera realisadft nui bait»
dedicado aos seus at*sociaUos c íoini-
Ijaa,

O enthusiasmo pela realização du"baile da primavera" c dos maiores,
motivo porquo ó esperado que ò inos-
mo seja coroado do pleno exito,

A distribuição Uc convite;; su dará
somente nos dias 31 doste mw, 2 •
•1 4e Sèteiitbro, das ::o ás 22 horas.
Os sócio., do Ar.nl Club torão Jiyra
iiiigrcsso .incdiunto a apresentação do
vocibo n. ü.
SÒtUKPAIXK JSHAK1.1TA PAULISTA

A Scwledado Israelita Paulista ia-
rá roali-sai- iio próximo dia p, no lio-
lol Eaplíinaela, uui grande baile, que,
a julgar-se pelos preparativos, pro-
m-dte alcançar gnuido brilho social.

JÍOSSO CLUB ,A Direotoria do Nosso Club pra-
parou r-ara o mez do Setembro pro^
ximo ura prograiruna dc festivaes.,
Assim é que, no de<íorrw do mea,
fará realisar duas optimap festas. A
pritneiTá' será uma "Tarde 'Dan#aa-
te", que tori lugar . nos salões dfl
Trianoh, iiüciamidOTsé ás 14,30 • i>ro«
lamgando-se ató ás 19,30 horas, A *e-
guinda festa, será uni Baile &, .Rigor,
a se- reali&ar no: dja 19.' taitnbónj^o»
galões-do"Trianon.'- 

' ¦;./ ' lí'-.]
lA "Tarde Dansa,iite'.,,íie..,dará,-'.;iio di*

6,- -catando já contráctáda' uanaojrtjnui
orchestra 

' 
Píira essa f ostá os tíáavl-

tea aorão distribuldca exclusivamente
pela Directoria.

CAKNET
AMANHA — Oli* daiiEint*

do Clube Poi'iugu«-, a'a 2.1 Jwr»,
n-i aéde social, — Campeonato meo-
J\ dé •'bridge". da Soe. Harrooat»
aa Tonnls, âs 21 horas, na Uto
¦S!íM'*Íí| I .

SEXTA-FEIRA — ReuJii9iJ <&*-
eante do Clnibo Conunerclal, ia -w
horas, no salão ide ohá da »#de mi-
C 

^AREADO — Veaperal dansante do
Ten-nls Clube Paulista, no Club«
Comjriorclal. ....

.DOMINGO Vesperal dansaui«
nvomovida P?> >W» wapo de ÍUnÇ-
clonarios da Pireclorlá ÇreWl d*
Sta, da SccreUt-la da FMWKta.
no Trlanon, ás 14 hora.. — Vespçrii
d"a VW& "Çlineu Braga Oujma.

"lS15TE3MBRO, 5 — Bailo da SociM*'
de israelita Paulista, U ai nortf.
no Hotel Baplanada.

DIA tí — Baile .coinmemorativo o*
lundacão da Sociedade Harmôü a d.
'Tennis. &-s '$> horas' -em.sua ,^êdo
«wial .

INSTALLADA
a fArXA ÜÍJ ArOSKNTADOWAS *
IM'N80K8 DOS TEABALHADOM*

^S. 
Í-RANCISCÒ. 25 - O W. pamia

ronsoe», representante d»,^'*»^
Aposentadoria 0 Pensões do?,W»
IhWorca em Trapiohcs e Arnw«o <M
Café nos Estados de S*^»-Ç^bwln»
o Rio Grande do Sul. acaba d«rW-
taltor ne.sta cidade, a agencia dtósa
Caixa,, tendo sido .1'Wiesdo ageirt*»
sr. Jaime de Carvalho. O sr.sQg»
Fonseca seguirá brevemente P*Ta
Porto Alegre.

Imigração
m meSeTSl^jfè
üe Mello-& Companhia; o s^
Tenorio, professor da G»P4PW
EconomiCfl do Curso Anneao M¦*£,
cuidada de Direito dw Unlversioa«
do Rio do Janeiro e livre «**#_ j»
Direito Publico Internacional da «»«•.
«a, Faculdade, acaba de «r •¦»».
cidade a ...n bem íunduime»-tado l£
balho-cobre o probleenu, de lmmisra

^"oVWo-sr. Osç*ar T^noricM,
antes de tudo, uma bem ?$«»%*
SS colloctanea das mais ^eutorl^gopiniões sobre o assumpto. Logo n*
primelru paginas, 

'&&&m«> 
qT-

para-se com o depoimento d°r,!n,ibli-
túlio Vargas, prealdonte da Jf»!?*,
ca o cam o do ^. Armando do SaU«
Oliveira governador do **<***£** Ú-
seguir, outras ^niões Igualment^^
lustres, de senadores, deputados c <*•
tudlosos do nasumpto. á,

Treta-s., sem duvida ¦ipw&jS
um trabalho de valor para •£»
quUt« sc interessem, r^m*^

I Io problema do braço estrangeiro D
Brasil,



CORREIO Dg&jML^^

Ninguém, absolutamente ninguém,
trata de politica...

Entretanto, miütipl-cam-sc as conferências, as visitas, os encontros dos

proceres gaúchos e dos políticos das Alterosas...
_ . . ... ir» „-.,*¦„ ir.frrin «o Con «rr esso i O chefe Ubcrtadc

3

RIO -'3 (Bandeirante!
nteraBsauto o registro da repor-

t*gem a respeito do movimento
de rolitices dos Estados nesta Ca-
1)1 Só' do Rio Grande do Sul, aqui
p-lS. os cr". Flores da Cunna.
Raul PUla, Maurício Cardoso e
Lindolpho Collor que dessmbar»
cou domingo dc bordo dc uni
•avião, além dos que representam

E'o grande Rjtcdo no Congresso
Nacional, é. frente os era. Borgeí»
(¦»• Medeli *• João Neves, João
Carlos Machado c Baptista Lu-
zardo.

Cada um, é certo, justifica a
rcu modo a sua permanência nes-
ta Capital. _- . _

O governador gau*obo quiz as-
«Istlr às corridas da Gávea, ape-
nas...

.lor fez pr.rtc da
dos Secretários dc

Encantado
con o progresso paulista
0 sr. Castro Azevedo nos fala sobre o notável pro-

gresso do Estado de Alagoas
godão. na zona sertaneja, o Esta-

palestrando com a nossa repor-*
tagem, no Hotel Termlnus, o dr.
Castro Azevedo, secretario da fa-
•zencia c da Producção do ESiaüo
d 3 Alagoas, explanou as «{-Ciau?
vas do seu governo no EonttJM»*
desenvolver as força3 ccoíioaiicas
tio Estado nordestino,

_ Têm-se verificado cmprehen-
dlmcmòs de vulto cm Alagoas, ul-
timámente?

A* nessa pergunta, rtsponlt-u o
d;-. Castro Aceveclc:

— a nossa arrecadação, n0 an-
no findo, foi de 16.034 contos ae
réis, a maior até hoje alcançada e
ciue ulfcràpàsscu ei" ™ais az 4 *.
contos, a receita orçada. Em vir-
tüde disco, pôde o governador Os-
¦man Loureiro realizar griiiy es
chns dentro dc uma administra»;
r»o'nc-. v-1. Iniciou a construcção
fo vário-, grupes esco*Bvrs, ic-ui-
tendo disso poderem 23 dos 3o
münic-pics tío Estado possuir o
g*-*», prédio cccolár. Já durante a
su. ir terventoria. o governnoor
conseguiu liaüldài* a Cí.vJda nu-
c&ahte de Ãtegcas. que c*m.-.-.
trln um 3'•:.:.d., fei:o. ds que o
toíàl a-tingia, quando ln*?,10*'0
eeu poverno, a mais ds 9 mil con-
to- d» reis. ,

A^hi 
'á<i remodelação de vários

-•"e-itíícla.. foi construi rV) um gran-
f> ,»-cdio nara es directorias 0,e
V-eçâo c Obras Publicas; Agricul-
turí c TEstatística-. Usines aceitei-
çòàdtolmEs para servir* de ai-

dVVtá montando, nisso dtepcn-
dendo p1'" """"• ,r" ml
de réis.

mais' d-e mil contosdendo para

_J6ptò*ibilide.des da agricultu-
ra do Estado _ão lnnumerae.. E
cila. -ão garantidas pela esperada
expansão das culturas de canna
de assucar. algedáo, arroz, ma-
mona coco, etc. Com os resulta-
dcá alcançados pela conferência
do Rio de Janeiro a nossa agn-
cultura de muito será beneficiada.

Referindo-se a nosso Estado;
assim se expressou o sr. Castro
Azevedo: _ .-

— As grandes realizações ao
o-.ereso governo paulista nos ío-
r»*m d^-s a conhecer inicialmen-
te em Campinas, onde visitamos
no instituto Agronômico, o Serviço

chefe
Conferência
Atrricultura.

O ex-ministro do Trabalho vem
por motivos de ordem admini3-
tratlva. , , _ .

Só c sr. Maurício Cardoso con-
fe-sa que aqui o trouxe o pro-
blema da pacificação nacional.

De Minas, aqui está o sr. Be-
nedicto Valladares, que tambem
nada sabe de politica.

No entanto, multiplicam-se as
conferências, as visitas, os cn-
con tros.

Além da actividade exercida
pelos srs. Arthur Bernardes e
Mores da Cunha, o sr. Antônio
Carlos desenvolve grande traba-
U». ,,*

Enquanto isso, nota-se que Mi-
nas pretende se fortalecer, para
ser melhor ouvida, quando do pro-
ximo debate presidencial.

A. minoria n&o cruza os bra-
ços. Hontem mesmo, conferência-
ram longamente os srs. Octavio
Mamrabeira, Robtrto Moreira e
Arthur Santos.

Outros proceres da minoria
tambem entraram a conferenciar.

E ninguém, absolutamente nm-
guem, trata d_ politica...

Correio Aéreo
As mala3 aéreas do Chile. Argei.-

tina e Urugruay, transportadas por
itviào core-rio da Air Franco que par
Ilu de Buenos Aires domingo, chega-
ram e*n Sâo Paulo hontem ás 8 ho-
ras, juntamente erm as malas das es-
.alas do Sui do Brasil.

A Allemanhâ sc arma
contra o communismo

(Conclusão da 1.» paohw)

leceram o serviço militar por mala
Uo um HJ.no o cm gotruldu duclara.

"Maa nón, contrariamente noa ou-
tros. tomos 15 clr.sscs í|\i» ainda nfto
(oram Instruídas. Akm disso, o ca»
rneter t«l.nleo do» exércitos moder-
noa nüo so coaduna com o Bemcn
a curto praio. O novo decreto nfto ra*/.,
-ülis, senlo isrualar o tempo do acr-
viço dai diversa*, armas .

O "Loki.1 An«lf?er" escreve — A
nova medida aó toado para «nmu;
rar a par. © nflo devo dc maneirn
nen-huma mr considerada como op»
oortunldade P-»ra cahir na paiohos»
da guerra. Sen*e pnra reforenr a
prote-çao do Reich contra ameacaj
S„e sente e do que 6 alvo devido
aos «'ffantescos armamentos de ai-
«una vlslnho... A Itussia p.*rslomera
Tropas o. essa ameaça 6 dlrlçlda con»
tra a Europa, cujo coração 6 a Alio-
manha".
A ALLKMANHA JUO QUKR A GUER
RA MAS SIMrLKSMKNTI. DKLLA

8K DEPENDE
BERLIM, 25 (JH) — O augmo-.to ds

duraç&o do serviço militar e a co»-
trlbulçio que a medida trará a cau-
,»a da paz — tal é o thema em que
Insistam todos os orgáoa da impren-
oa om edições especiaes.

"De\-p©rta, Europa", 6 o titulo do
artigo da "beutchs Algemalne Zel»
tun?", que acerescenta "Se a Euru-
na não quizer acordar, os únicos que
náo doi-mem devem assumir-lhe a
guarda e ser bastante fortes para an-
nullar com a sua presença toda a
veleidade de revolução mundial e ln-
tençâo a-çgresslva o de tentativa de
ave*, tura". *

O "Voelkischer Bcobachter", orsão
otficial, escreve — "O Fuehrer falou.
Que cada um trajra um saco para
le-va-itar o baluarte que protegerá, o
nosso trabalho. A Alleniaailw. nüo
rtuer a pueira m».s slmples-iniente drl-
Ia se defende. Eis porque terna mo-
didas pre*.*entiva3J N.lo se pode ad-
mtt.lr que os níc-didaa russas de 11
de Agosto permitiam ás forças ml-
it*Iras da Ai-lemanhá que realizam por
fora o qu.j as secçõe.s de assalto de
HJtler Im-Jftíliram com o seu san-
gu*s que fosse reaüzado na própria
Allema-pha. Os jovens allemães cen--
riderarão o serviço de 2 cnnos vm
de.ver natural. A paz da Allema-nha
está í»ET8.*-tida mais solidamente do
qua nunca.

A SITUAÇÃO DO FUNCCIONALISMO PUBLICO ESTA-
DUAL E A ATTITUDE CLARA E DEFINIDA DO

SEU REPRESENTANTE
Na A-sembl.» Le-.i-l--.va - ApoMe de M-Menhor*uM - A» *?**_£¦
do sr. J. C. Fairbanks e a protíWçío da propaganda de Moscou pelo radio i»»

A Kltuaçfto do íimcclciiallsmo
publico ciitadual appl-tou a acçfto
de hontem da As-somblúa liO»l*ia-
tiva. O rcpro-cntaiito ua clas«e
«r. dr. Joso do Toledo W^fft*;
lundo eobre o n_6Uii»;>to, definiu
claramente qual o seu papel na
defesa -les íunoelonarlos do l-sta-
üo. rebatendo, assim, o discurso
due ha dln«. proferiu o a. Jbliw
Jünlor. fáwiiido-lilie l,n.iumertui uc-
üUi.ftçOoa infundadas.

o deputado perrepista cm <iU»-a-
t.lo mio bo achava no r<wlnto pa-
••a ouvir as verdades que íoram
rtita.3 pelo dciputudo ei assls tu.

* ... fiíi '¦'¦-------------llÉ----------^-t-------W---ÉltrV-----Éfftf^

m\m mmr- *•' ¦'^•¦¦•"ií.í.B.^H ________¦
fl W' --.lÊ&m m

mr. ;<* -__Y-_Í_JI I
I __rl}^______l__n I

Bi

ólfpunsfto va-los projfictos da Com-
mlsíflo da Flncniçna .» Orçamentou,
('uándo ae discutia o tr>ro.iect© ».
11. ..utor'*.a*ulo o Pfider Kxocuti-
vo R abrir, a Secretaria da Secu-
"unfa Public, um. credito espoclal
rie -1.000 conto». Pira oceorrer i
.•)C!.ir)»eas imprevistas com a mann»
tenoflo d-t orCom publica, .ola que
»r levpnta n rr. J-. C. -Fnirbanlw
t-nrii offerecer ivtri emcrvln. .no
.-entldo d« .rr evitada pelos po-
deres, compcícntes . «a Irradiações
im ondps curta»». - de proipasandn
.•rm*-vunl"tn. feita rm bom ver-
i*t*r:f'i>, nrilns estações emissoras
.-a "Moscou.

Essa verba es.nec.al o deputado
Integralista aohoil ju*tl«*»!ma ' e
iccesíaria, pois 6 de ciplniao quo
(.'ovemos combater as idCa-. mar-
\istas cm todos os quadrantes.

fiom cs-*a verba — lralinua o ir.
Knirfianka ialv.es fos"» nossiyel
proaegulrem oa tmballi*-» de In-
véattirfaoflo e posterior punição dn»
ifK-ponsavcls pelos tiroteios d»
Uauru'.

O »T. Chrlstlano Altenfclder.
entretanto, observou Hcin^atanirt)-
te — no que foi apoiado pelo ar.
Ernesto Leme que tal emenda nao
se cnqutv-lrava no projecto «m
rpreço, Apena... como era Justo,
a BU«esti.o seria (»'camlnhadn a
(.ommissi\o lepectlva ,pedon<-- a
casa Interessar-se para quo o E**Ç-
cutlvo' toniaFPe conhecimento da
medida aventada.

O' projecto da ara. Francisca
Kodrljrucs. quo dcverl.*.. entrar em
i-egunda dis*cussfto. foi, a pedido
da roquerente. cmcaminihado para
novas sugestões k Comnilssüo
Educação o Cultura.

de

DIU DO SOLDADO
natallcio do duque de Caxias

do natalicio do duque dc Caxias

MONSENHOR MAtiALÜI
AliáJa. ê Bcrnpro assim: — ¦ o sr»
Bfiu-uDcà o-tá.uuanUo .sabe ciue
sTs Mias affivma_Oca capcluau.j <e-
rio Plena e ia-eLorquiv.-.mcnie
ció_tfulüí_3 P^r uma ex.pou-.cao be-ce*
r.iiu. o

u sr
iiaruce pertencer
.os li-co.--.*W,..--- liüeraua pelo *},

uro-udeii-p doa íactoü.
Alberto Americano (que

á -uanca-Jlnliu

Sio Tavilo commemora hoje, o "Dia

do Saidado". O ollTim que annun-
wou a alvorada desto 25 do aí?osto
enteou seua sons festivos pelos qua-
(«tantec da Caoital do Trabalho, cm
honra do soldado brasileiro, que es-
creveu na historia ' pátria oaslnas
con/movenles . de herolcidade e pa-
triofsiiío. ,'':»¦: :¦-.'¦

_! São Pàvlc inteiro, ao lado ai
dos seus-atiradores, do.i

Finali-.'.ando as festividades eomme-
morativas de hoje, ás 20 horas, todo»
òs atiradores paulistanos farào, ln-
corporados, uma passeata pelas rua.»
centrais, sendo, a Praoa Ramos de
Ai'_v-_JÓ o poiito d« concentração,- de
onde runiario para a rua. Direita *JM>-
lo viaducto õo Cliá. *

A'a 2a horas, apôs o desfile, oa
atiradores õo Tiro d». Guerra 244.
reunidri- em sua sóde social, assisti-

d« Algcdjo. oue, ds passasei». i«»
o ei." ma-s "os surpr.hendcu do»
i-e? exemplar e primoroso. Dan
Y*=r!mos p?ra Pirrcicba onae cs-

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
A maioria pede urgência para a vo lação do substi tu-

»• _;_. ___.?_. ^m Uik»n*A« A»n-Í>I*IAC

tíliis) aparteou o ('.ador, va.a u
_V. MÜe.-ahtes do _u. o funecio -

übriio pubüco cra a "menma -

mã" Ua A-sembl-a o Mue.,o.^g-
n.o àúé-neutò úe ordenados üaU-n.o .-.ut, B.hr<,s «ia íeVoiuQito

e

%_s1*.niUrr^-ra'r,3^^^ «- .«**_SÍ__«
Ã dala. n-iaxiu-.a do íl.xercito do Bra*

de Mendonça ao projecto creando 03 tribut-a_stev_
tado rjelò sr. DeoCoro
esp&clP.w. maioria, mas enquanto isso sc veníica-
va, o S 

"a 
maioria, no plenário, pedia urgência para a votação do

.rabstllutivo. ..,;:„¦ Y «„„. ,„..,„„«•„ sô terá eí-íeJtb

tá" locàlizr.dtt a modelar fcscoa
Supcricr de Agricultura "Lui/, oc
©ueifoz" Tamv>_m ali visitamos
cainpos d? cnaçâo, o ssrvlço ™
_,r^a c», rCr.*c*?.v e. cm Lim? ra e
AvarãôüáVa, 7Cras muito cultiva-
d?s. retratando todo n Estado, que

üí:5^FHSm^f FOME'EM SANTAMDER E BILBAO
t*i. Nesta Caoital nada visitei ain- ( ¦ irifi»" "¦¦'¦ w»

mui-
a

ile ilci.iis- "Exercito.
l'lit!0-

manclmviv.ii e
U auBUi-nto

¦ 7^» on-evât cnm o uovo regimento, essa urgência
¦ienSàâ?$tâmk. com? a matéria'terá dc ser submettida eo «a;
n.e da Commiss-ão ds Finanças.

da. Mas. pelo pcuçq oue vi. d.go- .* coj£lSHAi 23 (u>
lhe sinceramente: Estou maravi-.i ,^ ,<a cot>iii_u tmn>
lhado com ò progresso pa-alifil».

I6JLS
Cs srs. Cardoso de Mello licito c Aure.iano Leite revi-

do deputado Dodsworth

l — O ríiillo H-<"riioii(>
iiHiuiltr n ko-

. t-uint« notnt .?'An Torças nmi-onv-
' »ns t',o ex«icHii nncl0i.nl rei)clli-
! it«m unm e».u-.m»n B:«-vfrn:mi«»n*itl.

.« pnlnmi'n «*o:ni«Mmli»ila lido ft-
I ii«»»nl CR«.»r|«.». nn- ImniediMÇftèf»

,'e Vlt!n Nirv.a tlc. In ííeriFnn «hn-
K«h -'n-lo,« rriOé,- do i?ovcrn«i «iu
sKídrM.

A'i»s.»«a «yhi.çlío lioniJüir^.con SI-
m«ezn. destruindo R ".Iii ferren, A

•'os go.ve*rii'nmei\tacs cj»i j•.•.'HlfiH-n, *xoh n prèsxRo énx no^ns
iKpim. * ««Ia T«/- •»'«¦••*- »*rl.<c»i»
l»ol, f.Mmiin-lnii-íoi,, «*«»*» oniiitac"
i« d»;,. Bimrilu.H clvln «!«•* »íov«»ri>a-
r(icn<«e.«« fo niircse.ritti-nm cm »ox-
«•.im Hnlir*. ?Tns A*<«ri:ix «*<>»-<Iiii':(
11 iióíw» nviimio. Os «(pno*-!""-. «'«*
•xiiNrtliii.-i «ln Cin. ¦Mon.,:»»».» (íe
,'i'trott»» rm Sni*,iR"d(;r íornn» ly»»».-
fui "(e,iin(l«s. 0« Rencros .-im(»n':itnt
11 fn.ííir cm Siiiit:m>»er e lUHiao.

va do 1 uu» os aiiitea aa
oütubri-tá...

lisqúe-eu, naLuralmenie,
lo Ue propósito, o aparteante
cêrió <Je pc.icyui.ocs
•»oe^ iníustaui üe casas clr*
l.smo" politico uue
":e"la.t-.i 

volo cn..tomi.o3 PC.t«-
nis-tas. ma.*, sP nao nos ia lha.a'emoiia, 

verificou-se pouco a»--',*-*»
cio uma das (li»i)utadus eleições...
a bico ile penna... .

io ..ase a i.reoc*cu,pawo de
„!¦ erecer o casaco : prato dc "*,

ihisYao eleitorado, n.uo teria-'' ,c.U.noiuc, «.* ausm:í«nio ab.n
ijo"r ooiea» pro-ana*-.....;>

O sr. Tc-lctio iiza oceu-pou tü-üa
a aoia Uo ^peaieiiUo. -í

l_sueau_o i.a if.üjna, b. exa,
tè-vo.ou .tua'iuau*_. Ur pa.ritu i»i -

iuíii.üiiíi.ca uo «>i. Ai»u,
ju-iioi*. i-elativ.aií-iejite . i'

Lo liüíi e Honesta pela t!Ui*,i a*
i!oi*-*. i-epi-_seii.ta.nte .10

Cuiáíi* puivur.aa-
á luz ms-

Eil. a-e 'solcnnlsa a passá-íem do
natallcio do seu fv-rande Datrono, ma-
réchal Lima « Silve, o Duque de Ca-

Ás commor.*»-*ões de hoje, oue dev.e»
rão »svs revestir de imponência, tive.»
rtm inicio com o toque de alvorada.
nos quartéis de Força Publica e d»

Duq-> de Caxias, apôs a qual sejuir-
se-á â !•*•*»'.ura da acta do juramento
a bandeira ..elos atiradores da Asso-
calçfio do-, P.iivS-eRátjos no Commer-
cio de Sfeo Paulo.

NOVA MOIOÜA DE -SOOt
llole, será* posta en circulaçío •

nova moeda de 2JO0O. dedicado ae
Krande estadista e cabo de picrra.,—.
üuque de Caxias. ¦• •••

A nova moeda é cunhada em bron-
zp p alumínio, tendo 26.50 milímetro»
de dlame.ro c 9 urammaa de peso.
Tra:*., no aiiverso o busto do Duque

A's 10 horas, no Prado de Moóca
os, novos recrutas da milic a paulista
•.¦.•estart-o solenn. juramento 4 ban-•*¦* wto ___B_____S-.S3.rS_-: F¥&F^È~iãS£-r?Z

I.10S.
çtaO.0

üo Estado, 
autoridades civis e militares passa-
ríl em revista a trop*.

A» noite, na esolanada do Theatro
Municipal, as bandas.- d» .musica do
4 o R. I. e 4.0 JE, C, reunidas, darào
um concerto, desenvolvendo bem or-
í;a:v'£ado prosrãmma,

do. á direita, onde sobre_ae a ins-
cr.pc.ao vertical trlsylaba - Ca--t'*aj!;
ÍTo reverso, ao centro, urji punho a*»
•s^pada encimado incluso nes copoi
da arma, um ponto _alientç no nu-
n.10 e 3 zeroa entíelaçado?, em, se-
jr»innenío. 1!m

dam r insinuado»
. No i-1'cio ia

üo.»-1RIO, 23 .(A.B;)
sè-àâo c1» licntem te Câmara ao.»
Dèpüt:*cÍ03 houve violento .açí<uen-
te 

L 
cntrc o àmPM I,Icn-Ki'.^

D--.clswo:-Ui e c- sr.*.. bsrücjço a-
Melo N-ttó o Âúi-PliaiU» ^e'Y
membros da, bsnçada Dftunst«.;.,ii
<iuc, tendo ido á tvibuaa. pa»;1
tlef^nde*.* a àctüaçáo do ív*. ftva-
c=í'*) -Soares, a propesit*. das afl-
cúsj.ções cius lbe foram i.sl.tas «f-
ultima saesuo p-b sr. Adalbei
Corrêa, o fir-; -3od3.wpitü extra-
liliou que, da fençafla P^fc,f*;
não tive:s3 partido uma pala*1;-
a favor do ministro aceucado G
a: Cavdoso de Mollo I.etto, nessa
altura, intsniu:
l Isso é "ma intriga de v. exc

Aggrediu o amigo
Hontem, ãs 20 hoia... João puarte

*e Oliveira, de 53 a*inos, ca.-;ado, rc-
eid.nte á rua GuavaráK, 122. por mo-
tivòà fiiteJSí foi nggrédido a soecos
por seu amigo Antônio l''ernandes,
eoffrendo ferimentos gcnejraUsadoa no
rosto.

A victima, depois de soecorrida pc-
>_ Assistência, prestou declarações
no inquérito instaurado a respeito.

o debate assum», então, ums
feição violenta, porque, logo, o &
¦VureJiano Leite se deslvaca para.
taiitómi ao lado úz szn liow,
contrariar o orador, aííirmaudo,
c-ualmcnt?. que o Li. Doaswora.
está com as suas ccutta.ue.3 assa-
cadilha:. cont.a o ministro Wee.n-
te l*_io, a serviço de uma pclltic*
aa intriga, que não devia ser tra-
'»ic''a Pava o parlamento. Bstabe-
lec'e-E3 verdadeiro tumulto. O pro-
<_icient3 ftó foar os tympanos ç.
afinal, restabelecida a calma, o
bradar termina o seu discurso.

3
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PREVIDÊNCIA
nas compras significa
comprar bôa Qualidade

g obter bom preço
BOA QUALIDADE,

PRODUCTOS

NYDIA
Preços bons e f'xos

NYDIA
Em JERSEY
MEIAS e
MALHAS

procurem 9

Fabrica de Jer-
sey Nydia

RUA SANTA EPH1-
GENIA, 116

Dr. Fábio Prado
rrocedente do Kio, otjde esteve

cm visita á sua exma. famü-a, «he-
gou hojej a S. Paulo, pelo "Cru-

zciro do Sul", o dr. Fábio Prado,
Illustre prefeito da Capital,

0 bombardeio de Madrid causou pânico
á população

LISBOA, 25 'A. B.). — Os Hl aviões revo;u-cir,navios .que bom-
b.r-1-a.-.m a capital da HéépRB_.ft; visaram ds pv&.creucia 03 r-evo-
portos d? fíetaí c Quatro Yiantc», d.:truiRdo alli numec-os i.angaio
e fpoarelb.es. ,, , , , . 

Segundo informam 0*5 aviadyt-5 re^sldes, cs.o bombardeio pio-
du-úu L'm gjrapds pânico na capital*,

1 •_» •- I ¦*:.".bc.i-J,'ca£ns as po^i.-Oc,*- marxistas
Armas na casa oc i rimo ao o,_*.j»;i e da ..ente de M-asão.

I .as próxiiniaados de Gu^clarruiiia,
(*C RlVCríi l aviodçVaiWo-uor* do d<J.?ni-dei'»o ue

MADRID. Si. (A.E.) — A» autor-
dades desta capital realizaram u.ra
busca na residência da viuva do e:;-
-.•.en.ral Prixo de Riv«a, enconu'a:i»

tur. As
uo E*'.'
emi
.». e;..a
.run~;^»ct. »in jtíiiio,
<,'*i3 eu.11 xa-J-oj e.Nipuüt
iia.ãna de unia verdaue innonte-to
U õ.aab> £-' u to-o i-icv.i--.to. m.a.
';.í_ 

o fir,. Cy.il.Ó Jan'o.*. *iue oia-
iuini.1 pesar
|.í--_ j.üuiJ*-.!-*'-.'»
..... .. ...ia t-1 tt\ 111 1 :i 111> '.i uu ¦"•»¦

ii.ao... ti.HO Dornue o ¦-•:• 'i*J1'-lc-J

L'iza sj lem-iou u_ A\zoy «ue üc-
,'iiidei.a 1» --niiu-i^üiueineiue
_>C-tó_3 do illustre

líiultuia, *.»*

t'0/. b.a«-uo. álfir-
t-am.o uue tíopüíàdò -'au tcui ***"

íicoreiario d;i
piza slobriulio.

Novero
Saragoça cm poder dos

rebeldes

Vai aos Mados Unidos
o ministro Marques

dos Reis
RIO, 25 (Bandeirante) — Km rodas

autorisadas coíria hoje Que o alnü-
rante Eraclito da Graça Aranb-, di»
rector do Lloy Brasileiro, fora coa-
vldado para responder pe»o c*»pe-
diente do Ministério da Viação, na
ausência do ministro Marque dos
Reis, aue vae aos Estados Unidos da
Atnerlca do Norte representar o Bra-
sil num Congresso de Energia, que
alli so realizará em setemuro pro
ximo.

cio alli srande quantidade. d« armas.

Os rebeldes avançam cm
Ozoya

VALLAD0L1D. 3i tll.) — O quar-
tel peneral do norie communica: "Ka
fronteJra norte não se .óoe.rou ne-
nhum movimento Ir-fiortantc. As
tropas avançaram lifieiraníentf. na
v.ora de Somosiería i» compraram a
iritlllrái'-se no valle de Ovovn, As .co- •
slções iniitii-.as foiam bombardeadas 1 na-Jio.mMstas
pela nossa aviaç&o. Tambem foram dí» \al\-erde.

PAUIS, 25 (A U ) — Informa-se
nesta tapUal «"« e"> coTif.euuencia
de unia demarche da estrada dc Ver-
rn di» *.ector Ca Sara,.o«;a, <*ssa rc*li.o
l.i «euuiiadft pe'«- tropas nactomilia-
las bCNpanliuias.

O ministro das Comiminlcaçoc., re»
«olveu interromper o trafe/ío pela re-
'erida Unha <- cüainar o» funcelonarios
mie se nci.am na França.
AS ÍCdrÀS NACIONALISTAS OC-

CUPAÍl VAT/VKRDJi
fiARAGUCA 23 (H.) - As tropa-

Aarl-ulUira, •*•• -¦lz,a '="'"" ' ,r \ mente coii-ew-r ¦
O ar. Ttl&ao 1-is-a; enlr-unto. £a.r,á,o pai-aquess

üu „i,c -u.bc.ri.os, W«ni^* ^ ceÍsáo de terras.
u.-uxliiia semana ao no\cin» »'J
liiitado um i)ro.iccto tfqo.mpanhai.11
, -. uni me.iiM-ial, locolvendo a. y
tiiit-çÇio dos t'u* ucion.uios a.a.'--.a-
1.3 cm ÜJuO pon-io-os ci>i.üifc-yon.»-
líllidauei ei-Ynera.iia e a.i.rovqita..']»
au-u.j nas s.üi-etavJas do ^lauo.•¥•

ttoí empo»raJJ!o; na \az-\ do sr.
Aviíitides Bài-tos JMa-liado, o -*up
n.cnt*. _Ib'.'is*íi?'*lior Ma^alui. que, loi
-i-ntar-SQ i'.'.»"iO de cona -1- raiUi.-sca
Kud.-i-íiics. .Não £*)'*B.ó a
das fiktt>ca-laa, i.afecia sei
nue o illusn-.- sa«;e*vdp.tp fosse ;0( -
.'up_Jv um .uífár PCto do padro
ui irá Abre'l a do d&')UUoo J. <-*
l*'aiihí-ul;s. Ci*mm*3iitou-.**o o facto
nVri-i pfíupiiiliP feito depois da sos-»
•••uo, tenJlo.-s;-! lemhradp tino os tw-s
Hluatrea mon.bro» da Assembléa
iVnvuirHm i'ma tflndaue esplu-
mal exprei-viva.

I A concessão de terras no Amazonas
O senador Artliur Costa é pela concessão de área me-

nc:, visando conciliar, assim, cs interesses em joga
•pt-, 9. .Bandeirante) ¦— O M-. Essa medida visa facultar %

aa con—do u. iv* a¦ ..^ ^e üè.a-las/c.ompativeis com as »ec«*-
pe-a cenc. sao _ pda4u' e dentro d03 limites fixa-

dos pela noss,. Magna Carta. .
O senador Cunha Mello apre-

sentou um requerimento pedindo
urgência para immediat* di»cus»o
« votação do parecer, opinando pe-
Ia efíectivaçáo da coneõ-sao. •

1
B»

Foram a.'>pr ovados

na_: votaria . ,
área msnor, harmonlsando os •»•»**
terej-ses cm foco e di--n»indo «*
divergências em torno do a^m"
pto; más bem examinada a: tn-eso
çcivsti.üciõnâl, convenceu-se .de
ema ao Senado compete tão eo-
mente conceder oú negar autor*-

effective a con-
cessão de terras. Portanto, aos
nederes constitucional» e que
compete, si' assim entenderem por
ver nessa orientação uma inicia-.
tiva cie utilidade publica, reduzir,
o vulto da conces.áo, m&gm&i.
então, .a aiito.i-açao P^^emen-
te prevista* no art. 130 da C01»5'

OS^ENADORES PLETTKAM A
V'SI'_ÜT.À D® NOVO CO-flTf-A-•CTO

RIO 23 Bandeirante) — O se-
nsdor Abelardo- Conduru' aprisen-
tou um .eqtiè-Jmentq ,gme$tè§&l
nor -vários outros senadores, soll-
citando a devolução^ dos . papeis
rsfenentoi á coneas-âd de teí**as
do Ama-onas ao governador Alva-»

1 ro Maia, por não ser possfvei a ap-
? p.ovação dessa srande «oocessao

terceira :tal qual esta. v ¦•»;!,

diii.ipoi.icJU>
nívúi.ral

Primeira Exposição
Inter-Estadoal do

É. do Rio
RIO, 25 (Bandeirante) — Rt**.

lizar-sc-á no d'a 7 de sétembrt
nrojsiS^, em Nicthcroy a inau-
»i#&Mi da Primeira TSxoosiíiaO
intér-E.taduai do Estado do Rw,
certamen qüe, a julgar pelo ele-
vedo numero ds adhesões ji. rt-
cabidas, está, com seu êxito ga-
rantido,. ¦ .
f-''.*.:éxp^s.ç!»» ser4 ln&u-rur^da
oelo sr. Getulio Varga*., presi**»-
te di ReoubUca e com a pres»-
çà'-<to sr." Protnffsneg Gu.mar&W.
governador do Estado...

oecuparam La Puerta

*

Reservadamente...
na Câmara, o ss*. Bernar-

des conferenciou com o
gen. Flores da Cunha

imposto de Industrias e Prof íssõbs

P.IO, 25 (A. B) Esteve hon-

SC.í^^S35_A____E__--Ei-

FALLECIMENTO
falleceu hoje ás 4,30 horas da ni.-».*

nha X rua Frei Caneca 425, o sr.
tíebastião d- Siqueira Castro, prepoa-
to a Corretor da Praça de Santos e
¦jirector do Radio Club de Santos.

E*.a filho dp Carlos Abdon dc Abreu
Castro; já fallecido e dft d. Julieta
de Siqueira Castro. Deixa viuva d.
Davina de JMello Castro e uma fi-
lha menor, Cecília.

O enterro «ahinS. áa 17 horas, da
residência acima para o. Cemitério
a-A Consolação.

D. MAQMAT.K.NA BACCH1AKI
ZÜPPO

Falleceu hontem nesta capital a sra.
d Magrdílfiu Zuppo. esposa do snr
jiode*sto Zuppo, negocianta

A." txlínc-a deixa dois filhos
mingos e Giaec-mo Zuppo e u
mão, sr. U.dovlco Bachiani.

O enterro realizar-se-á hoje. as lo
hora;, sahindo o feretro da Hua JUa-
ineirão. 12 (Gazometro) para o cerni-
terio do Ara-_4.

tem, no palácio Tiradentes, te.ico
conierenciado, reservadamente,
cerca de uma hora no gabinete
do vice-presidente da Câmara,
com o sr. Arthur Bernardes, o ge-
neral Flores da Ounha, governa-
dor do Rio Grande do Sul.

DETECTIVE

Bibliotheca da Facul-
dade de Direito

A BibUotheca da Faculdade de Di-
relto da Universidade, de S. JPaulo,
qua passou per reformas no seu ap-
parerhamento technico, está . actuali-
zando as diversas secções de obras,
sobretudo ts (ie sci&n-clas juridlcas_e
sociaes. Por acqulsição e por dcacao
e per.11.-ta, aquelle instituto vee en-
tavtls colleccões de obras de direito,
sócio'o*ria, economia politica, etc.

A B-büotheea é publica e funecio-
n- das 9 ás 22 horas nos dias uteis,

j e das 9 âds 12 horas aos sabbados.
I «.._,...- 1 1 1 —_—————• —¦"¦-

A China paga sua divida
ao Brasil

3.* TRI ME ST RI *4.;i

RIO, 25 (A. B.) — O ministro
da Fazenda resolveu autorizar a

nesta

Do-
um ir-

Acha-se á ávend-a, desde sabbado •
ultimo, a popular e interessante re-
vie-A "Detec lve", povo qulnaenarlo, , _
¦«ora om seu segrundo rumero. Re- | Delegacia Fiscal do T-xesouro Na^

SSSTJS Sc-cX^5C'aPH: 
' 

cional em Londres a receber a

morada .»ffi"w3 segundo. teportancla de 10.800 dolalres,

?eU^rmem5smSS ÍS-" SS* I fluida pelo governo da Repu

S líiftlwe. cm m. tamo Ü EsU-O^po «• mumc.Rlos.

1)- 21 a 31 deverão paSar o imposto os contribuintes cuios prenon.es tivefem como .menu

nma das letras . M a l. '¦.*;.. 'V &-Y ¦* -a a'a ry:.. : ¦¦ - .
Us Ytri-íunteÈ ue v^iWfM^ «**5Í©°- C"P^ 

M^" t

bella acima ^rderâo direito; ao desconto ue ^ntè.ppr cento. ..., ..,,,,, ¦
avisos expedido, e a, publicação do

ed
pelo*-*

. Na CapUal. ^M^mm^^^^^m O^

mario da re\*ista: "O Crime do Pas-
9*idiço", "Dedos 00 Gatilho . "Mar-
wdo para a Morte". "A Caveira Mal-
dita" "Bllhe-t-s para o Inferno . A
Mensa-jM» Sesreta". "Dc.*olva a ris-
tola". "Falso Resgate", "Mast-arada
da Morte". "A Mancha Invisível j A
Morte de Re-íiesso" e ainda "Avio-
tureiroa 

¦Eternos".

hlica da China no seu orçamen-
to. para liquidação de. divida con-
trahida do Banco do Brasil, em
1926 e 1927, pelos representantes
diplomáticos daquelle paiz, &rs.
Shla Gi-Dír.e* e Or Tciâsf-Kuing.

mas em eéral. deve ser -paRoVia Acenei» da Sc da Kccsbcdoria de
Peixoto, esquina da rua do Carmo. .;< ,».r

As sociedades anonyma^paRarão o imposto devido no Estado 
"todo, ua, estação arr

dora da sua séde.

devido
anony-
loriano

recada-

faliu
üs contribuintes em *e»#qu^^

de lançamento, receberão, na estação arrecadadora da sua sede, umaRUU que inçs »,

desconto de vinte por cento por oceasião do lançamenjo. Yj; ..
E" permíftitíd ao contribuinte antecipar o/pagamento do -..o trimestre.

Directoria Geral da Receita da Secretaria, da Fascnda

(a) HUGO PEREIRA DE ABREU

v

Director ücral

/-^«WWV\AA»». .
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A JORNADA QUE PASSOU
tv~i• :-iii/>* nóA UrminÃrAm como dev

: 
-s 

¦

JLA U IO jogo
0 departamento dei uizes fracassados*¦¦

xór^v"*-r>r>r>i*-**i*""^f*^A*^**^#
' ^^My^MVMvyMMy^^^^^^VM>

JS» sabido áie, em matéria de jatos de futebol Sio Paulo e
muito mal servido. O mesmo acontecendo cOm os /"loca**

Com excepção dè quatro ou cinco arbitro, os demais desço-
nherem as rej^. ComYfrêve dos m^k^^^íS&SS

.futebol officiaVém Sáo.Paulo, ílcou sem arbitro- -"«ompetente*
mn. dlrirlr oa ioíoa de seu campeonato. O qüe foram as arbitra-
-SS; nX^lmHominío, o publico sabe. Todos os i*»*»»
uáía demonsiraç^o cabal de inco-npeteftc a. E £c os jlgos nao rc-
saltaram em t-onfUctos, foi devido a0 facto de ter -havido -MscIpH-

na nor parte doa ícfcailore.*. . 
....

Agora esses !jultes, que deviam ser submctlidos a um r.goroso
e-trtae technico, entenderam de fundar um departamento, talve»
em substituição âo çue.era dirigido pelo dr. Taíiâno dc Oliveira.
De todot. os árbitros que fazem parte da. nova organização nao

¦ ha um só que conheça regras dc futebol.
, O publico náo comprehcnde que a entidade da rua Xavier

de toledo, que deixou dè reconhecer a Associação de Arbitres de
Futebol; resolva admittir em sua séde. um útjp&^Hiaento, cuja fi-
nalidade esti bèm longe de ser. o que o futebol bandeirante, de

; ha muito, está necessitando. fr .',_;• }¦} ywv. ¦.,.-¦

jVLnj-LnxLarj-Lru*u'i.Tj*u*irir'i*ii*i* *ri-r******--* ¦f*"***"''"**" »»«A«»*>«*-a>*iM*A

nao terminaram como
Como um juiz consegue alterar o resultado final de uma partida de futebol-OS.
P. R. e o Palestra venceram facilmente por elevada contagem - Os jogos da Apea Um caso inédito..

DE €U
¦ M MêM ^^^ ^mWW\ III a___\\W 11 HH I I

YBARIT
¦í--* Ntticlas procedentes do Paraná informa-m dc que Gabárdinho,
écsappareceu inesperttdamente de Curityba, èm companhia de seu
%n»áó/ éx-meià direita do Palestra Itália, desta Capital.

j. Gabárdinho, que vinha actuando com destaque no ataque do
Çurityoa F*. C, segundo afirmaram os dirigentes do clube paranacn-

%\+t embarcou para São Paulo. .,

JOGOS INTERESTADUAES 0E OES-
I VÒLEBOLTOBOL

',

^Policia Especial üo Districto Federal exhibir-se-â
na Paulicéa c^rihi a Policia Especial de São Paulo
':\^^'/';Eitó- deiihitlvanTente-.marcai para o próximo dia l.o de setem-
%íoi 9 r visita da caravana, de athletas da- policia Especial, do Dlütri-
èiò FKiefali que vírà disputar còm a nossa/Unidade de choque, jo-
gob do bola aò cesto, vQlebol, e. outras competições athleticas.

, 
'Na 

manhã do dia 2, será disputada a tftça ".Superintendência de
Ordem Politica e social", no jogo dè volebol, seguindo-se demons-
trações athleticas, por parte da Policia Especial canoca e bailado
pelos elementos da .nossa unidade,de assalto".-*.1. ¦'*-¦. ..*
¦- Ná quadra da À. A. São Paulo, na noite do dia-3, haverá a
dbp-uta da taça "Segurança pública", na partida de Bola ao Cesto,
controlada pela Federação Paulista de Bola, ao Cesto, tendo como
níelihanar o encontro :ehtre .as 2.às turmas. da Policia Especial pau-
I-sta -e 'a.-A. 

A. Sãc-Paulo; No Intervallo dos jogos, ^soldados <$
Choque, cariocas, .farão demonstrações de. suas possibilidades athleoicas.
•*,E'. esperado com vivo interesse esta visita, mormente que a sua
pforogàção foi motivada,por * agúardar-*,e a chegada dÇ ^menu-s*
Jue déinandaram Berlim, o que empresta.outro brUho á.competição.

A linha atacante do S. P. R., que no jogo de ante-hontem marcou tentos por atacado...

Não causou boa impressão nes-
ta Capital a desastrada arbitra-
gem do jogo santos-Estudar.tes.
A parcialidade com que o juiz.se
houve, favorecendo de maneira
indicutivel e clara o clube san"
tista, provocou indignação e re-
volta nos dirigentes, sócios, joga-
dores e admiradores do grêmio es-
tudantino, que de forma aiguma
se conformará com o succecl.cio.
Com um arbitro correcto, enérgico
e competente, assim com0 conhe-
cedor das regras de futebol, o es-,
tudantes teria obtido ante-non-
tem uma das mais brUhantes vi-
eterias de sua carreira futebolis-
tica. Teria sido um triumpho co-
mo aquelle conseguido no anno
passado contra o Fluminense no
Rio Desvirtuada pela parcialida-

de do juiz, a partida entre o San-
tos e o Estudantes terminou em-
patada por tres pontos.

A culpa do que lhe aconteceu
em Villa Belmiro, porém, cabe
em parte aos dlrectores estuaan-
tinos, que nada fizeram para nor-
malizar a situação creada com a
greve dos verdadeiros árbitros de
futebol. O que se tem a fazer,
agora, é providenciar para que
quanto antes haja um entendi-
mento entre a L. P. P. e A. P.
A. P*. afim de evitar novos casos
como esse, no futuro. E' preciso
não esquecer que os associados e
admiradores dos clubes são capa-
zes de commetter violências ao ve-
rem o seu "onze" perder por eul-
pa do juiz. e se o jogo de ante*
hontem fosse, por exemplo, entre

«:.V ;. ='': ~~~~~^J===y~'''' 
, . ¦ ~"y '¦ '•¦' 

. : -;~': ¦'¦' . r -¦ . * ¦'¦'"' m

O Vasco não jogou
Welfare, o techhtcò carioca, declara A a falta de sorte e o vento con-
' h' ••.... ¦.,;¦'. ¦"¦¦'í: ¦ ,-¦¦ -*•'•..'• . *'i.. - ¦ i -• '_ 

_

trifairáp p#rosamehte para a victoria
encontrar-se • um di- /-...' yx *.' .^.,,^.m,.-.^.-.-^>

^^içMmmmmmmmmmim::
í''difficil encontjrarrse • um di

rector- de clube qiié' se conforma
tôm a'-''derrota..- .0 Vasco, por
e*«emploi pèirdeu, nitidamente, pa-
H o Palestra; que não -venceu por
uma dúzia de tentos por falta de
calma de seus deanteiros. E,: no
«ritarito, jà foram •* apresentadas
mil e uma desculpas para justifi-
,tàt;a' derrota, e falíer. c^inuir p
valor, dp/triumpho *pàleJs^PÍno. \
ÈEXttJÚtÁ£õES DB y/ÈL-FÁRE
X 'Não sabendo como justificar pe**
j-ante oa vascainos'a derrota d®
•iahbado ultimo. Welf are. f az';.as se-
guintes declarações a \um jornal¦eariocà:'''- :*•

.; 'úãj "Difficilmentei o Palestra, re-
pètlrá*i uma performance tão.r bôa.
ÉO-Vasco tâo cedo; actuará com
tenta: falta de chance.': -O,,team
xiaó jorgou mal, - ao -contrario tirán-
do-se as falhaa.de;.2ara-úr,..'.actüoti
bem* Más não* contou -com* o fa-
etoir sorte; Lutaádo.contjra vjn
goal estonteante, ab primeii-p nii'
auto-de jogo,, e coatra .a-:ventanta,
•to tempo inicial. E- no .-2.P tem*.
¦po,.quando atacou,-iricessantemen-
te durante vinte minütOs.é. que se.
positivou a guig-ne: ctím .que, se
Scbavã. Feitiço è túha, jor düâs
véàeé* em condições liquioas e,cer-
taa ;bateram á . bola. nas traves.
Küko sozinho,-dèariie do arco, com
Jturándyr, càhido, chuta para fora
Mas, comtudo isso, não s;ria o
bastante para levar, o team a der-
tota. se nâo fosse aquelle primei-
rp goal...
...V-E o. technico- inglez descreve o

.'-i: Imágine-se só. Um minuto
de jogo. O Palestra ataca. Ita-
lia disputa o couro 'còm Luizinho.
A bola esplrra e vèm a Moacyr.
Este dentro da área, nçm ageita.
Apanha a bola na,passagem, a
melaaltura, e "bica,f forte no can-
to, do goal. Rey ainda mergulhou
•tíem ma** não foi possivel mais na-
d«. Um goal de sorte. -Um goal
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, O VASCO, DE FACTO, NAO
JOGOU MAL...

Welfare diz que o Vasco não
jogou mal. De facto, os vascai-
nos, conforme dissemos, actuaram
de accordo com as suas possibili-
dades, nada podendo fazer pela
superioridade dos palestrinos. Di-
zer-se que o Vasco perdeu por fal-
ta de sorte e devido ao vento, é
fazer-se blague...

o palestra • o -Corinthians, ou
entre o Santos e a Portugueza,
ter-se-ia registrado um grande
conflicto em campo, de conse-
quencias bem funestas para o ru-
tebol bandeirante.

O PALESTRA E O S. P. R.
VENCERAM FACILMENTE

Além do jogo Santos x Estudan-
tes, o mais importante da décima
segunda jornada do campeonato
official da cidade, tivemos ante-
hontem, nesta Capital, mais duas
partidas, o Palestra jogou, em seu
gramado contra o Paulista. A
equipe palestrina apresentou-se
em grande forma e, fazendo gala
de sua superioridade e da sua nie-
lhor classe, não teve difficuidade
em vencer por 6 a 1. Neste prelio,
tambem, o juiz não foi dos melho-
res. concedeu uma pena máxima
contra o Palestra, proveniente de
uma falta imaginaria.

O S. P. R. obteve tambem uma
victoria fácil contra o campeão da
divisão intermediária, o resultado
de 6 a 2, verdadeiramente, surpre-
hendeu, porquanto o Albion é de
classe idêntica á dos ferroviários;
todavia, levando-se em considera-
ção que o s. P- R- está cuidan-
do corn mais carinho e attenção
de sua equipe, tendo já contra-
ctado um novo e competente trei-
nador, não devemos estranhar o
seu alto triumpho, mesmo porque
o Albion está atravessando um de

seus momentos mais criticos. O
arbitro desta pugna fez coro com
os que dirigiram os encontros em
Villa Belmiro e no Parque Antar-
cticá... Aliás, já havia fracassa-
do em Santos, no anno passado,
no jogo portugueza x Palestra,

OS JOGOS NA APEA
No Campeonato da Apea, tive-

mos ante-hontem, duas partidas
de futebol. A melhor travou-se no
campo-da rua Cesario Ramalho,
entre á Portugueza e o Ordem e
Progresso. Contrariamente ao es-
perado, os lusos tiveram de em-
pregar todos os seus recursos pa-
ra vencer por 4 a 3. O Ordem e
Progresso surprehendeu pelo jogo
posto em pratica. Basta dizer oue
chegou a igualar a contagem por
tres pontos. Só nos últimos mo-
mentos é que os lusos lograi am
vencer

No campo do são Bento, verifi-
cou-se a primeira exhibição do
Trémembé. Seu jogo correspondeu
ã espectativa, tendo o Ypiranga
agido de forma extraordinária,
oshiu vencido por 8 a 1. O prelio
não despertou interesse, transcor-
rendo completamente favorável
aos ypiranguistas. Nesta partida
fez o seu reapparecünento nos i
gramados de São Paulo, Vlcenti-
nho, ex-extrema esquerda pai es-

í trino e do Tramway Cantareira,
1 da Acea, ha pou<to regressado da
Itália.

Vm facto de verdadeiro ca-
valheirismo esportivo passou
despercebião, durante a Preli-
minar do jogo Palestra-Vasco
O Mecânica vencia per 3 a j,
quando conquistou mais um
tento, o quarto. O capitão âo
E. C. Taubaté, não ss confor
mou com a marcação desse ten
to. sob a allegação ãe que a
oòia nao tiavna pcneiraao no
arco. O jogo foi interrompido
por aluguns minutos c amea
cava náo mais proseguir. pois
o clube visitante estava dispôs-
to a abanâonar o campo, quan
áo o sr. Oscar âa Silveira Cam-
pos, num gesto âe verdadeiro
esportista, dirigiu-se ao arbitro
c pediu para qjie reconsideras
se a sua decisão e annulasse o
tento, no que foi attendido,
continuando, assim, o prelio
que terminou no horário regu-
lamentar, com empate de tres
pontes,

Gestcs como estes, calam pro-
fundamente na alma dos bem
intencionados, porquanto uos
tempos actuaes, e*jn- que mn
guem quer perder, é difficil a
directoria ds nm clube fazer o
que fez o presidente dn Meca-
nica e da Acea. Por isso, por
se tratar de um caso medido,
mas que ãevia ser emitaáo por
toãos. é aue. embora tardia
mente, felicitamos o sr. Oscar
áa Silveira Campos, que náo
trepiãou em prejudicar o seu
próprio clube, para que o en
contro com- o E. C. Taubaté
terminasse normalmente

Esportistas, desse quilate è
que fazem falta em S. Paulo

A ipiijàewp. r-\"ntà será
em Piracicaba

Ha dia*t «cgulrnm para Plrael-
tnba nu svh. José Martins Bíoko
e Julio Baccl. respectivamente «ln
«Jlrecçflo teohnlea dos Clubes Tle-
?6 e Esperia. Foram exnmliinr ns
condições da raia do rio Plraelca-
ba. voltando com optima Impre**-
sfto. Quer fsto dizer «.ii» a pro*cl-
ma regata official da Kedcrafüo
1'aulistu dc Itcnio, terá, por thea-
iro. o rio «ue atravessa m. "Noiva
da CoHlna".

Actividades do S. P. R.
Ca.npeona'.j interno de -sátiras—

Kiíi prc-sog-u mento ao campeona-
ti iii.tei.no de xadrez, cjue vem fi-er.V
lo dl-Iputado «om r.ptavel enthu-

sia^mo estão marcados para hoj»
a partir das 20 horas, mais os se-

Mé-légàvx K. Rtvanl; B. O ore-lo x
A. Marques: O*. César x *u. Ai-
V6-S

2.a cateeoria — J. Camargo .x
J. Tramontani: Nunes x C. M'-'*
retti « O. Zacòhl x O. Marcoiidea.

3.a categoria — C. Machado x
15. 3-Jnia o !¦'.. Braidato x J. •»•>*¦

eBi?<har 
— Alem dos caraipeona*-

tos inteitnos do xadrez e plnsue
pongue, o S. P..-R- ^,real,1l!íagiora, um torneio de bíinar. em
trea cat-y-ronns. cujo inioio es.a
ir.arcado para hoje, com os. -segui-.*
tes encontros; l.a categoria: viv
íiio x Dominiíucs; 2.a categoria.
Sebastião x Tramontaril e "a «•*
categoria Cezar x Bantigu&ri.

No próximo dia 27. jogaritq Ss-
liàstl&b x Diippe (2. a categoria) ?
Antenor x Jayme (3.a categoria)

:.&).m«,»
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Vianna vae joiar na Franca
1} ex-zagueiro do S. Paulo F. C. é campeão de Portugal —

interessado pela sua acquisição
O Flamengo

m

FEITIÇO, o commandante da vanguarda "Vascaina

que .esfriou por completo os ca-
misas pretas". E embora lutasse
para.desfazer a vantagem conse-
mida pelos "periquitos" o Vasco
já nio foi mais o-, mesmo team
confi«nte e imoetuoso. Agora só
nos resta esperar o dia 7,-E nes-

sa revanche o Vasco porá todo o
empenho em conseguir uma rena-
IMlitação ampla e convincente. Os
jogadores estão ansiosos para de-
monstrar que em um dia normal o
Vasco não perderá para o Pales-

. tra * ¦— • concluiu Welfare".

sirsíMfr
UOff

OSHIANKUHCI0,SI FOR FATO
POR INTERMÉDIO

AMmjC
A&fflCU cmTKdLADQRAKPÜSÜtiDADE

ANHÜWIOS E A55IGHATURAS
BI JORNAES EKWSTAS 00 BRASIL

TEL.2.1194
PRA(ADASr3.33 M

LEIA 0*JORHAL DA FAMA*

O futebol em Portugal deve ser collega carioca, ora na Europa
••*<-m fraco. Aliás, os portugueses disse que recebeu uma boa pro-
«nc Sm to futebolistas, posta do Flamengo do Rio. Ti-
^°ta dS que o Paulistano,, nha muita vontade de regressar^.sta aizer que o_  "-iúlá SUa terra e defender as cores

flamenguistas, mas, como já ha-
via assignado compromisso com o
clube francez, somente no proxi-
mo anno é que poderia attender
ao clube carioca.

<*AmjM!"

yuando da sua excursão pela Eu-
.opa em 1925, venceu o seleccio-
nado luso por 6 a 0. E se nao
barta isso, temos o zagueiro Vian-
aa que brilhou nos campos de
-•ortugal, conquistando o titulo de
campeão lisboeta e portuguez, ao
>£,sso que aqui no Brasil, nunca
mssou de um jogador Ue segunda
categoria. Em Portugal é consi-
derado o melhor zagueiro, pois
aue actuou com destacado brilho
âa temporada futebolística de
1935-1936, recebendo como premio
cluas medalhas de ouro.

VIANNA JOGARA.' NA
FRANÇA

Vianna não gosta de jogar mui-
to tempo numa mesma cidade.
Elle tem o espirito aventureiro.
Aqui, jogou para o Juventus, de-
pois foi para o interior, de onde
regressou para ingressar no São
Paulo F. C. Depois foi para o

í Rio e, finalmente, para Portugal.
Agora já cogita de seguir para a
França, de onde recebeu uma of-
ferta de 40.000 francos para jo-•jar no clube Aristibes, e uni or-
denado mensal de 1.500 francos.
CONVIDADO PELO FLAMENGO

Vianna. em declarações a um

Francamente, não acredltamo»
como um jogador sem credenciae9
possa ser tão disputado. Teria
Vianna se tornado um grande"crack"? Não acreditamos, por-
quanto tanto na FranÇa como em
Portugal, o futebol não impõe res-
peito aos demais paizes europeus.
E podemos garantir qu« somente
nesses dois paizes é que o ex-za-
gueiro tricolor poderá brilhar.. •

OS MELHORES "ARTILHEIROS"
RAUL, DO SANTOS, CONTINUA NA FRENTE, SE

GUIDO POR TELÉCO, DO CORINTHIANS
dos melhores "artilheiros-' d<

Publicámos, a seguir, a relação
ca-npsonato official da cidade:

1 o —• Raul, do Santos .. ..
2.0 — Teléco, do Corinthians
3.0 — Paulo, do Estudantes
3.o •— Moacyr, do Palestra ..
5.o — Chemp, do Albion ....
6.0 — Nalo, do Paulista .. ••
6.0 — Nico, do Juventus .. ..
6.0 — Passarinho, do S. P. R
6.0 — Vega, da Portugueza .. ..

lO.o — Chiquinho, do Hespanha .*
lO.o — Nestor, do Hespanha .. ..
lO.o — Wilson, do Corinthians ..
lO.o — Armandinho, da Portugueza
10.o —* Mario Pereira, do Santos ..

• • •• •• •• •»
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CORREIO DES. PAULO - Tcrga-feira, 25 dc Agosto de!936

m i
Teixeira, autor do tento que garantiu o empate ao alvi-preto, fala ao

"Correio de São Paulo"

grande i
Ellll-flffl^
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O "onze" corinthiano, ponteiro invicto e absoluto do certame da L. P. F., que precisou se empenhar
seriamente para conseguir um empate frente á Ponte P,

O ponteiro do campeonato da
Liga Paulista de Futebol, como é
do dominio publico, exhibiu-se an-
te-hontem em Campinas, enfren-
tando o ponteiro do campeonato
campieneiro, o Ponte Preta.

Para muitos, o resultado verifi-
cado não deixou de ser uma sur-
presa. E' aue o poderoso "onze"
do campeão do Centenário não foi
além de um empate, quando era
esperada _ua victoria.

Por isso, hontem, á tarde, a re-

Í>ortagem 
do "Correio de S. Pau-

o" procurou ouvir alguns defen-
sores do Corinthians, que com
tanta difficuldade apenas obtive-
ram um difficil empate com o va-
ioroso quadro campineiro.

O QUE NOS DISSj- TEI-
XEIRINHA

Teixeirinha, segundo as noticias
que recebemos da succursal, foi
um dos principaes Integrantes do
time pau__.__.o, tendo aliás mar-cado o unico ponto corinthiano.
Teixeirinha, ao ser Interpellado
pela nossa re,portagem, não se
mostrava triste com o resultado
alcançado pelo seu clube. E elle
explicou-nos a razão;

— "O time da Ponte Preta me
surpreendeu grandemente. E' ver-
dade que não esperava encontrar
um , adversário fraco, pois, sabia
por intermédio de amigos, que a
Ponte Preta estava com o melflor
quadro de Campinas na actualida-
de. Esperava, todavia, que os
campineiros cedessem terreno de«
ante da nossa melhor classe- pois
jogámos completos. Nada disso,
porém, aconteceu. Desde os pri-meiros minutos, animados por nu-
meròso, enth_siia_tico e ordeiro
publico, os defensores do "onze"
p o n t e-pretense desenvolveram
uma actuação digna dos maiores
elogios. O posto guardado por Jo-
mé, por várias vezes foi ameaçado•seriamente. Jahu' e Carlos preci-. «aram desdobrar-se para, no pe-rlodo inicial, deixar a nossa meta
intacta. Em vão. ainda neste
tempo, a nossa vanguarda tentou
marcar pontos. Teléco estava
marcadissimo, tendo chutado pou-co. Rato e Wilson desenvolveram
bom trabalho, mas Joel ou Sebas-
tião, um optimo centro-médio,
sempre intervinham na oceasião
precisa. Eu tambem procureiacertar. Chutei algumas vezes
com felicidade, mas o guardiãocampineiro estava alerta.

Os minutos do primeiro tempo,
assim, escoaram—e rapidamente e
o "placaírd" ainda estava em bran-
co.

. Veio o tempo derradeiro. Tinha

tpate

a impressão de que os campinei-
ros cederiam terreno, pois inida-
mos o período com grande vonta-
de de decidir a victoria. Nada
disso, todavia, se verificou. Logo
nos primeiros minutos elles abri-
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TEDESCO, do Corinthians

ram a contagem. Foi quando eu
reparei que estávamos jogando
com um grande adversário.

Iniciamos, então, uma reacção
fortíssima. De certa feita, fiquei
livre, em frente a Joel, mas perdi
a calma, chutei com muita força,
tendo a pelota sido rebatida pela
trave. Continuamos a apertar sé-
riamente a defesa colntraria, que
vinha tendo uma actuação das
mais seguras. Teléco, minutos

'reta, em Campinas
após o tento da Ponte Preta, ce
deu-me uma bola em opttmas con-
dições. Não perdi tempo. Fechei
velozmente contra o arco contra-
rio e desta vez fui mais feliz, pois
pude desferir um chute indefensa-
vel que attingiu em cheio as rê-
des do bravo arqueiro campineiro.
Procuramos, dahi até o final, o ai-
mejado ponto da victoria, mas 03
integrantes do valoroso "onze" da
Ponte Preta resistiram galharda-
mente, pois, quando o chronome-
trista annunclou o final do movi-
mentado prelio,.o marcador aceu-
sava um empate por contagem
minima.

Joel, Sebastião, Botelho, Nico e
Pelanca foram os jogadores da
Ponte Preta que mais me impres-
sionaram. Aliás, o quadro todo
actuou de maneira elogiosa, com
grande alma e rigida disciplina".

OS, Paulo Railway A. C, aos
poucos está reagindo no campeo-
nato da Liga Paulista de Futebol.
Depois de ter algumas actuações
indecisas, o gremio ••ferroviário"
firmou a sua organização.

Ainda domingo ultimo, o S. -».
R. cbteve triumpho dos mais si-
gnificativos, contra o Albion, por
elevado destaque numérico.

LOUVÁVEL INICIATIVA
Agora, segundo chegou ao nos-

so conhecimento, os dirigentes do
clube da rua Paula Souza acabam

as
As leis da F. I. F. A. são se-

veras, severíssimas mesmo, mas,
como todas as demais leis, estão
sujeitas a ser burladas. No Rio,
com freqüência se fazem referen-
cias ás leis internacionaes como se
ellas fossem inflexíveis. São tan-

TREINOS DE FUTEBOL
Corinthlans Paulista — Está

marcado (para hoje, a partir das
15 lioras, um rigoroso treino para
os quadros principaes do camípcllo
do Centenário, a re_liza.r-se no
campo do Parquft S. Jorge.

S. P. R. — No caimtpo da rua
Commeindador Souza, _s-rá realiza-
do hoje. a partir da^' 14,3o horas,
um treino individual para todos
ob futebolistas dos quadros prin-
clpaes do S. Paulo RaiiJway.

I—iaRaino—Para um treino a ser
reaíüzado hoje, é S-McRado o pan-
Uial coniparecime.nto de todos »s
;• o grudo res dos _u_dros (principaes,
ar. 15,30 horas, no canupo do Vigor,
a rua Joaquim Cario1 .

. Estudantes de fc>. 1'aulo — Para
nm rigoroso tr-etaio 'i-idividual a
realizar-se hoje, _$, 20 horas, na
ma do Seiminarlo. 51. ipede-So o
comp_rech-_.to de todos os fu-
tebolistas dos quadros principaes
e, reservas.

Campeonato de f u-
tebol da Leci

Conforma fora amplamente noticia-
do. teve proseg-imento ante -hontem o
campeonato principal de íutebol d*
Liga Esportiva Commercio o Indtis-
tria. Como o melhor encontro da tar-
do apresentava-so o quo estava mar-
cado para o co/mpo do Juventus, que
apanhou uma assistência das mais
numerosas.

Esso ombate, coniquanto agradasse
plenamente, não foi como se espera-
va. E' que a turma do Orlou dispu-
tou uma partida indecisa, maxtmé os
seus avantes, que nio co-i-.guimm
uma vez si quer vasar o arco contra-
rio, emquanto os atacantes do Coura-
ça conquistavam tres bellos tentos.
Não houve, d verdade, predomínio
por parto do quadro vencedor. Os ra-
pazes do Aluminio, para obterem o
nitido triumpho por 3 pontos a 0,
apenas se empregaram coun mais ln-
tellíigencia que o s©u adversário, dahi
o resultado lógico Uo embate. O
quadro do Orlou, evidentemente, ú
dos mais fortes. Ainda no embate de
ante-hontem não se deixou dominar
pela turma adversaria, maa faltou-
lhe sangue para chegar a produzir
como o couite_do_. Se 03 atacantes do
clube da rua S. Jorge fossem mais
c-pedi-tos, cremos que não abandona-
riam a "caoicha" sem conquistar um
tento siquer.

Na phase inicial, por Intermédio de
Siqueira, o Aluminio fez o unico pon-
to deste tempo. No periodio derraxlei-
—>, Pereira e Siqueira II obtiveram
oa outros pontos da equipe vencedo-
ra, sendo que em um do_ tentos do
Aluminio u. arqueiro do Orion "cercou
frango"...

No embate preliminar, que tam-
b_n despertava interesse, dada a col-
locação dos oonteaidores, a victoria
não foi decidida, pois verificou-se
um justo empate por contagem mi-
nlraa, após uma partida assãz empo!-
gante. O Aluminio, assim, tambemi
neste campeonato está na vanguar-
da. invJoto.

As turmas conte_doras para o pre-
lio principal tlnhaon a seguinte cons-
Utuição;

A-UM-NIO COURAÇA: — Martins,
Siqueira I e Simões; Brancacci, Bap-
tista e Emílio; Miguel, Joíre, Siquci-
ra II, Seppe e Pereira.

FABRICAS ORION: — Coelho; Da-
mlani (Ramos) e Frigleri;. Dias, Lo-
pes e Horaclo,; Anilu', (Xavier) Di-
oto, Callejo (Anik.), G-uccho e Elias.. èncèrroü-se quinta feira üiltinia,
COTONIFICIO GUI_H-_-lJ_ GIORGI | í'pm a realização do embate Pa-

(3) X BONDE TEAM (2)
No campo da rua da Coroa, enfren-

taram-se eeos quadros do Cotoni-ficio
Guilherme G-iorgi e cs do Light &
Power (Bonde Team). Ambos os clu-
bes, apesar cie não desfruotarem po
aição das melhores, conforme espera-

¦ vamos, realisaram um embate que
(igi*aõou amplamente aos que o pre-
senciáram. O eq-uilibrlo reinante eu-
tre os contendores e a for.ma em que
estavam, fizeram com que o prelio
decorresse dos mais animados e em-
poligantes. O Cotonilicio Guilherme
Giorgi conseguiu a victoria, mas com
extrema difficuldade, pela contagem
de 3 a 2, depois de um embate mo-
vlme-tadissimo.

No per iodo inicial o Guilherme
Giorgi abriu a contagem por inter-
médio de. Barbosa. Pouco depois,
Paloli_ho conseguiu, em bello estylo
igualar a contagem. Antes de tenni-
nar esta phase, todavia, coube a Lou-
renço obter o 2.° ponto do Guilher-
me Giorgi, terminando este tempo
sem outra alteração,

Na phase derradeira. Bucelli fez o
3.° ponto do Guilherme ¦ Giorgi e
Grandlnelll, cobrando uma pena ma-
xima, fez o 2.° tento do Bonde Team
findando logo depois o emíbate,' com
a difficil victoria do Guilherme Gior-
gl pela contagem de 3 a 2.

As duas turmas jogaram com a se-
guinte conselitulgão:

GUILHERME GIORGI: — Bruno;
Belacosa e —Cantovahl; Orlando, Ce-
lestino e Bento; Lourenço, Euclydes,
Mello, Aurélio (Bucelli) e Barbosa.

BONDE TEAM:'— N_talin.; Bar-
ros e Dal Molim; Sasso, Navarro e

O S. P. R. contractou
um treinador nacional

Caetano De Domenico, veterano futebolista e competente technico, irá
preparar as turmas do c lube da rua Paula Souza

de contractar o treinado, nacio-
nal, Caetano De Domenico, vete-
rano futebolista patrício, que tam-
bem, já exerceu *s mesmas func-
ções no Santos F. C. com grande
brilho.

A idéa dos dirigentes do gremio"ferroviário" deve ser imitada pe-
los demais clubes paulistas. O
Brasil possue treinadores tão bons
ou melhores que outros paizes, pa-
recendo absurdo certos grêmios
darem preferencia a treinador es
estrangeiros.

Com a acquisição dc Caetano
De Domenico, naturalmente, em
pouco tempo as turmas do S. P.
R. melhorarão, pois, o ex^-az"*1
paulista, além de ser. um profis-»
sional competente, já foi massa-
glsta, podendo, portanto, exerce-*
duas funeções ao mesmo tempo.

O S. P. R. está de parabéns,
por isso que, sob a. direcçao te-
chnicá de Caetano, em muito m*-**
lhorará a forma dos futebolistas
do * progressista gremio da rua,
Paula Souza. i

eis internacionaes!
Sylvio Hoífmann, com um nome supp osto, está jogando no sul da França

tos os casos exemplificadores de
q_s ella? podem ser transgredi-
das... Ainda agora, temos mais
um de que nos dá conta o cor-
respondente do "O Globo» na
Europa:

Sylvio Hoífmann, o conhecido

Oampeonato de bola ao cesto da cidade
0 "balanço" após o final do 1.° turno — A colloca-

çao dos contendores —
O primeiro turno do campeona-

te do boila ao cesto da cidade.

lestra
Dè accordo com o que áetevir.rnuo
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CERELLO, que em companhia de
Cela são os principaes marcado-
res do torneio de bola ao cesto

da cidade
a _¦-., I'. B. Co a exemplo do
anno passado, 6eo.n.»'ite os- cinco
primeiros collpcaJdos se classifica-
:*ão pára disputar o returno.

Aslsm sendo ,não tomarão par-
te no returno, por não terem ai-
cançado colloca .ão, ae turma-:
A. A. S. Paulo. A. A. Light aied

Rizzo; Elydio, Bueno, Cortez, Gran-
dinelli e Palolinho,

O sr. Américo Bucelli arbitrou esse
eunibate cor rectaim ente.

Damasco no IYÍadureira
0 C. A. Paulista exigiu tres contos de réis para conceder o passe do centro
médio Damasco, que figurava em seu quadro como futebolista amador

Zamora Uzcudun e _bys_o...
0 sr. Carlito Rocha é como São Thomé... não acredita na scisão gau-

cha, emquanto não forem publicados documentos
Nenhuma surpreza me cau-A despeito do sensaclonalismo

que causou a noticia da scisão ve-
rifiçada no Rio Grande do Sul, até
agora nenhuma communicaçâo of-
fiei ai receberam as entidades in-
teressadas. A-sim é que, tanto a
Confederação Brasileira de Des-
portos, como a Federação Brasi-
leira de Futebol, só tiveram co-
nhecimento do "barulho" atravez
dos telegrammas do sul e pelo no-
ticiario dos jornaes.

O SR. CARLITO ROCHA ET
COMO S. THOME'...

O sr. Carlito Rocha, influente
pe-iredro cebedense, quer vêr paraW6r.., Elle é como São Thomé...Entrevistado por um confrade ca-
f-oca, fez as seguintes e interes-
•antes declarações; .. — ..

sou tal noticia... Não acredito
que os gaúchos sejam capazes de
uma deslealdade. Se se desfilia-
rem da C. B. D. dlriglr-se-ão
primeiramente a esta entidade.
Conheço profundamente o nosso
meio esportivo e attribuo isso ao
trabalho dos nossos adversários
no sul. Mas, actualmente, quando
surge uma noticia desse quilate,
pergunto logo: onde está a prova?
Tenho presenciado tanta coisa, af-
firma-se isso e aquillo com tanta
facilidade, que eu por precaução
solicito provas, documentos, car-
tas, etc. Um telegramma lacônico
não me satisfaz.

ZAMORA, UZCUDUN,
ZBYSKO....

E pilhéria: -r

Existem clubes, em Sâo Paulo, clubes que se vangloriam de não
que não costumam pagar luvas possuir em suas fileiras jogado-

_„ .,_„«, .,,-_,w__ ¦*•__¦_ .„. «*._ res remunerados. Esses clubes,aos seus jogadores. Trata-se de :m conseguem 0 concurso de seus
defensores sem gastar um nickel,
não se pejam de negociar Os seus
passes, exigindo quantias absur-
das. Ora, agindo dessa forma es-
ses clubes dão umá demonstração
publica de que vivem das negocia-
ções escandalosas, exigindo dihhei-
ro para libertar um jogador que
não lhes custou nada...

Ainda perdura na memória dos
nossos leitores o escandaloso caso
do jogador Sabiá, em que o São
Paulo F. O. teve que pagar dl-
versos contos de réis para obtir
o seu passe, e rio entanto, o .ox-
centro médio ypiranguista, nunca
recebeu Um tostão dos juventl-

Os telegrammas não "mata-
ram", em menos de uma semana,
o Namora, Uzcudun a Zbysko?...
E coaiclue:

No momento, tudo é motivo
para confusão. Por isso, a C. B.
D., para -evitar malentendldo3,
adoptou um systema leal e hones-
to: exhibe documentos» relatos or-
ficiaes exhibe aos jornalistas car-
tas, officios e telegrammas. De
uma feita o sr. Luiz Aranha per-
mittiu ao redactor de um vesper-
tino ouvir uma conversa telepho-
nica com o sr. Souza Ribeiro. E
fora surpreendido peio jornalista
na Radiobras...

Conclue:
Sou agora como São Th--

mé... Quero vêr, quero pegar, pa-
ra crêr...>

nos. o Juventus é um clube ama-
dor, que não paga seus jogadores,
portanto, nâo tem o direito de exi-
gir dinheiro pra conceder o passe
de quem quer que seja.

Agora temos o caso do jogador
Damasco. Resolvendo não mais
jogar de graça para o O. A.. Pau-
lista, ¦ resolveu ingressar no Ma-
dureira. A isso, porém, se oppoz o
clube da rua da Moóca, exigindo
5:000$000 pelo passe, a exigência
provocou escândalo, por se tratar
de um clube que aboliu 0 profis-
sionalismo de suas fileiras. O clu-
be carioca entrou em negociações
com o Paulista e os seus directo-
res resolveram fazer um abati-
mento no. preço do passe, dèixan-
do por 3:000èoo0.

Os marcadores de pontos
A. inidiano o S. C. Sy-

CO-COH-
Power, C
rio. .
A COL-OCACAO DOS

_-l_NTKS
Ficou sendo a seguinte a co,lo-

caç_o dos con-tendores ao campeo-
nato da cidade, ao findar o pri-
meiro turno:

l.us TURMAS
Pontos
perds.

.o lugar — E. C. Corin-
thians Paulista.. •. •• •• P

. o lugar — Oluhe Esperia •• I
C. A. Paulista-3. o liugait* —. C.

HO
2.o lugar — Palestra Ita.lla .
4.o lugar — C. R. Tietê -S.

Pauilo
5.0 lugar — A. A. S. Paulo.
5.o lugar—-A. A. Light o

Pkj - er  •
6.o lugar — C. A. Indiano .. í I
J.o lugar — S. C. Syrio .. m

2.as TURMAS
Pontos
perda.

luigaa* — Clube Esperia. 0
lugar —- Corinthlans .'-'-.'' 1
lugar —¦ Palestra 'j

í.o lugar — Athletica .. •• <
4.o lugar — Paulistano .. •• •}

lugar-— Tietê ...»•••• 4
...o lugar •— Indiano •• •"•
fi.o lugar — Light .•• "'
7.o lugar — Syrlo .«•

OS ftUE FIZERAM PONTOS
Damos abaixo a relação de to-

Uos os cesitoebolis-tas que marcaram
pontos até agora:

Pontos

Jogador brasileiro, que foi do Vas-
co, do Fluminense, do América,

do São Christovão do Santos e do
Botafogo, e, depois, integrou o
Nacional não cumpriu com et,te o
contracto e abandonou o clube,
tendo realizado uma retirada sen-
saclonal através da fronteira. O
Nacional não se conformou com a
sahida de Sylvio H.offma.nn e-le-

' vou o facto ao conhecimento da
Associação Uruguaya, que suspen-
deu o zagueiro brasileiro por um.
anno e o condemnou a pagar uma.
indemnizaçáo ao clube. As deci-
soes foram communicadas á FIFA.
Pois bem, segundo informações
que colhemos, Sylvio Hoffmann
está jogando em um clube perten-
cente á Federação Franceza, quo
ó filiada á FIFA. Apenas isso. As
leis internacionaes, tão enalteci-
das e valorizadas foram desrespel-
tadas. Somente Sylvio Hoffmann
lançou mão de um "truc", ao qyo
nos - disseram. Assim como quem
muda de camisa, elle mudou de
name e agora, é "José Ambro-
sio", jogador, do Antibes. Não
lhe exigiram papeis comprobato-
rios da sua identidade, nada. De-
ram-lhe inscripção sem outra for-
malidade. E as leis internacio-
naes? '!

:.''fil
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CLINICA MEDICA E CIRÚRGICA

DR. HAROLDO ARAÚJO DE CAMPOS
Residência:

Rua Xavier de Toledo.
l.o andar — Apt. 2

Phone 4-0573
S. PAULO

Consultório:
13 Rua Libero Badaró, 23

5.° andar -— Salas 47-48
Phone 2-6886

das 13 ás 16 horas

Cerello (Palesta) ..
Cella (Tleté)
JiA-iio (Gorintihians).
Zé Maria (Elght) .. .. •• ..
iviona/co (Esperiaj
oscar (Palestra) .. .. _» •• •,
Arnaldo (Palestra) .. •• •• ..
Marchisio (Esperia) «. •• <•
Aniancio (Atlilet.lca) ••_.-.** ••
Peco raro (Esperia) • ,.
Toni (Corinthiaiiis) .. . • ,.. ••
Noso (Tietê) ;-,.'¦_ -•.. •
-antorsola (Light) •.-.»,
Konato (Paulistano) .. ,, ••
_ettoi (Coi'in_iia_s) ... . .. ••
Lauro (Paulistano) ...... ..
Chico dl Capri- (Paulistano).
Butrico (Athletica) .. ......
Celestino (lindiano) ...... ..
Lungo (Tietê) .... .. ... »• ..
Vadico (Light) .. ,. ., •» ••
tícola (Indiano) ...... <•:'..
Norberto (Athletica) .. •• ..
Cas..io (Light) ".-. .. .. .. ..
Viva.ldo (Pale<stra). ;,... ,, ..
Tullio (Eseperia) .. ,. _'; ..
Abião (Syrlo) ...... _ V_. •• ••
Jayme (Indiano) .. .. _• ,.
Nigro (Esiperia) .. .. •¦'». *• ..
Arlindo (Tleté) .. .. ., •• ..
Jaume (lndianio) ......... •'.
Kogeiio (Tleté) ........ ..
Capella (Syrio) .. .. .. •? ,.
Kianahlnl (Paulistano) .. ...
.¦ogulnho (Corinthlans) • •

¦ ¦;« • • . .
• • « •

.. ..
e>* ••

• • •
• • {••

•• .. ..

• t

;' 
• • 

; 
¦

' • •

Nasclmaito (Syrio)
llaul '.Corinthians)..
Paulinho (Esperia) -.
liauel (Syrio) .. .. .
Justo (Syrio) ¦>'. ..
Goddo (Light) .. ..
Mammana (Indiano).
Henrique (Light) ..
Teixeira (Indiano) ..
Carone (Athletica) .,
Caipivara (Athletca)
Caveda (Cori-thlans)
Chaiii (Paulistano) ., •¦
Jr>a-Ulm (Tietê) .. ,»:.
VànUá (Athletl';a-> ....
1'aulucci (Paulistano) ••
Bicudo (Indiano) .. ••
Chafik (Syrio) .. .....

. amll (Syrio) .. ..,..
Benedicto (Syrio) .. ...
Tonini (Co. nthiar_) .,
Lenck (Athletica) .. ..
Arnaldo (Esperia) .. •.
Armando (Paulistano)
Rl-chiero (Syrlo) .. ..
Barbosa (Syriio) .. .... .. ..
Renato (Indiano) .. ,. ,, ..
Renato (Palestra)  ..
.Vapoli (Esepria) .. .... .. ••
Geraldo (Athletca) .. .. ., ,.
Landuccl (Palestra) .. »'. ..
Rodolpho (Palestra) •• ... ••

•,• •• •*
• • ,•¦». I •

• •>.)•• ••
• • • • * •

• • ..
• ••
» 

¦;••!

• «•

• • •

• ¦
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70
70
63
6,2
61
5.
56
54
63
5.
60
4a
47
43
42
40
37
36
30
34
34
31
2.
21)*-.
2-i
23
18
21
IS
18
18
17
15
IS
13
13
13
12
li
12
11
11
.10

9
8
8
7
6
fl
5
4
4
3
3
3
3
3
S
2
2
2
2

. 2
2
2

A. E. "José Augusto j
de Lima"

Em contiiuação ao , canupeonato
de xadrez que esta .Associação vem
lealizando, .haverá, ..hoje,, varias
t.as.putas, entTe oa representa—.tes
ia l.a e l.a series gyii.n_sianãs.Os jogos i_ ederão ser assistido»*,• or quem se interessar, no salãonobre do Gy.r.nàsio Guilherme d»Almeida, á rua Brigadeiro Tobiaa^

C. A. Piratininga
O Clube Athietico Piratiningarealizará, hoje, à,s .21 horas, «anua »éde social, aita á rua; Qulrln*Bocayuva, 54. mais uma reuniãodos seus. directores.
Devem comparecer tambem ossrs. Afrodislo 3favier Fonmi«»,director esportivo o os seus a__«*tentes, Clodoaldo Caldeira o AlfíS-do Basile. '

EM CACONDE f
POLITICAGEM E ItEI.IGIAO

CACONDE. 23 (Do correspondente
do "CorTrelo de S. Paulo) — Chegou
hontetn a esta cidade, campanhãda
do Padre João Bueno, Goncalvé»
vigário de Tapiratiba, o revm. padrsAdaucto Vitalll, nomeado vigário
desta parochia. Como sempre, o djg«
no. sacerdot_ não escapou ás malhas
da politica,. embora sem o saber.
De facto, para a sua recepção foram
convidados só e especialmente os per-
{•epistas, assim como só perreplsta»
tomaram parte no jantar que l_t
foi offereeido. Alli -não se viu nem
ini' peceista, como se a gente do :P«
C. tambem não íosse filha de Deu*.,

Não se sabe se, por te*f percebido
alguma cousa, «m se, muito judicio-
samente, de prevenção', illustre *»•
cerdote, na missa de hoje, dlüS
que. absolutamente não auer envol-
ver-se em poUtlca afim de cumpri*
fielmente com a sua missão, que •
servir a todos em igualdade d© con-
dioões e quer que as pessoas dwt_
cidade, sam dlstincção de pattidos, O
apoiem. .,,. m

Applaudlndo esse bellissimo gefto
do padre Adaucto Vttalli, louvamos
o seu procedimento e fazemos JOÍOS
para que se mantenha nessa linha ü»
condueto. que é, sem duvida, a mtH-
acertada.

_

3

Figurinos parisienses
Os melhores e mais ba-
ratos só se encontram na

AGENCIA _CAFliT0
á RUA 3 DE DEZEMBRO, 29

ANTIGO 5-A
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e o pnncipa de "Tle Shadow n ie Wa d n

Robert Taylor
A nova sensação masculina dos filmes ameriea-

nos — Seu próximo trabalho será do lado
de Greta Garbo

Robert Taylor è a nova sensa-
ç&o masculina ãos filmes ameri-
canos. Começou trabalhando em
pequenos "shorts" da Metro, onde
icvc opportmiúaàe àc apparecer

. co lado de Irene Hctvey. Depois
. ]Qi apruvt..t,ado Citl fumes de giun-
, dc metragem. Apteseiuou-st en-

táo cm "receita para a Pelicula-
dc", que leve como "astro" o niu-

¦ lograao Will liogers. Mais taidi
fez "íeliJaudc Perdida", para a' Universal, com Binnie barnes.

A seguir surgiu em uma serie ãe
Jilmes da Metro. "Cruzador Mys-
tenoso", "Lobos ãe Nova Yoric',
"Cadetes ão ,Ar" e, por fim"Broauéway Me.ody 1936", que o
consagrou como '•'astro", fez tam-
bem "Sublime Obsessão", com
Jrene Dunne, e será visto, breve-
mente, ao lado de Janet Gaynor,' cm "Small Town Girl" e de Gre-'ta Garbo, em "A Dama das Ca-
vielias".

Robert Taylor está firme 11A
primeira Unha ão "front» roman-
tico. Sua reputação artistica crês-

% ce áe minuto a minuto. Na M. G,
M„ elle recebe mais corresponãen-

. cia do que qualquer outro "play-
' cr". Os dirigentes do. studio con-

sideram-no o próximo Clark Ga-
: We... e quasi todas as platéas fe-mininas pensam ão mesmo moão. ..... , „.

Bob nasceu sob uma boa "estrella" e não tem uma histoiua de sor-
frimentos, fome e outros terrores traãicionaes na carreira theatral.

-. • & áe Agosto áe 1912 é a data do seu nascimento, Local: Fiüey, em
jNebraska. Verdadeiro nome: S. Arlinaton Brough, Romances em
HoUvwooã. Irene Hervey e Janet Gaynor.

6 pés e uma pollegaãa de altura, cabellos castaiüws e olhos azues,
este bello rapaz possue na viáa real, a mesma naturalidade. e aistine-
cão que caracterisam suas apparições cinematographicas Elle possue
a eterna atracção áa juventuãe, sempre raâiante, ttvre âas tempesta-
Óe$ 

Seupaè era um meãico, Dr. S. A. Brough. Tres meses anies.de' 
Bob iniciar sua carreira como actor, Dr. Brough falleceu. A famüw

. Brough murara-se para a Califórnia ha alguns annos e Boii oo,r,ple-
tou sua eâucação em Pomona - uma instituição escolar moáclo, con-
siderada a Oxford ão Oeste. • „.,„,_,,,

Taylor realçou-se n0 tennis, na arte ãramatica e, tambem suppo-
mos na arte de conquistar corações. A' musica é uma dz suas pai-

. xõe. Elle canta, toca vloloncello e arranha ^f^M^^m
gularmente. Sua mania é colleecionar "sweatrs' âe /f«M«y?
danadas. Possue tantos que poderia abrir uma loja de > sweaters ,
m HB0of%ntfou°TZãntanha russa áo cinema, quando ainda estava

no coZíeçio. Vm agente cinematographic0 descobriu-o na representa-
Tão amadora ãe "JourneVs End" e levou:? a Hollywood, jwrojm
•>tcst" Mas Taylor voltou para a Universidade, completou o curso> e
iôhpoifdisto é que Oliver Hindsell, o instruetor dramático ãa M.
G. M., tomou conta delle.

"COLLEEN. A MODISTA"
MCK POWELL, RUBY KEELER, JACK OAKIE, JOAN BLON

DELL HUGH HERBERT E 0 DANSARiNO PAUL DRAPER,

NA COMEDIA MUSICAL DA WARNER

ROBERT TAYLOR

SCENA DO FILME "COLLEEN, A ÍVIODISTA»

«vww-V-W T H E A T R
me inglez de espionagem
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0 novo ctrtaz do Apollo ex-
gotou, hontem, a sua lotação

O programma que Genesio Arruaa
e sua Companhia apresentaram hon-
tem, no Apollo alcançou um exito
maior do que oe anteriores. O Apol-
lo, por duo» vezes, eollocou o car-
tas "Dotação esgotada", ein sua ul-
uiotciia, voltando mu ila ge-te da
pjria por falta dc legaits cm ambas
lu sc-sócs, "o casamento do Adão e
vivi" c o lilme "_ iu-D.uvoIo — aqud-
io um tuanuiiicial ue gargalhcuiu e
tola uni uejo.pi.dntc dc pruncliu —,
repctein-sp, noje, nas se^yw u^j 1j
o >.ai iii.oü horas.

0 "Frevo" e a canção nor*
tisti, nos espectaculos de

Ruth Hangel
Recolhendo novidades para a sua

p.-UAÍ.'iia temporada, uo COiumbo,
...utn i\-,rigoi i/i-ganisou projjia-iuiias
dos ma.s .nteicüantc-. Assim o que
o puo.ico assistira "i-revo", a canjau
noidestinà, que aqui se exnlbtu ape-
uas u.iia ve_. Do banfAuua, por i_e-
ua Bailai, e as mareia., pciiiimuu-
uanaa, ue sáo movimentadas, gi-acio-
«___ e gaiatas, co-iipielaineiilo inedl-
itus pa.a São Paulo.

0 festival de Henriqueta Brieba
e Vicente Felicio

Em homenagem ás classe3 armadtü,
representadas na pessoa do . illustre
Commandante da 2-a Região Militar,
general Almerio de Moura, que assis-
tira com o seu eâtacio maior ao espe-

ctaculo, realizarão, hoje, a sua festa
arttotioa ob artistas Henriqueta Biie-
ba e Vicente Felicio, figuras da Cia.
Mina Nello.

Será representada a engraçadtesima
comedia, em dois actos, de Alfreao
Vlvlar.í — "Estância Gancha" — pe-
ça de costumes gaúchos.

Completará o espectaculo um acto
variado em que tomarão parte ca les-
tejados, e os artistas Dino Moreno,
Avelino Soares, Samborá e Waldomi-
ro. \d.i'-a. de Aguiar e outrea.
"As soiteironas dos chapéos

verdes", hoje no Recreio
Em homenagem aos fünçcionaVlos

(la Secretaria da ¦ Agricultura, a
Companhia de Comedia do actor Ma-
nuel Ruraes dará, hoje, das 2.,i,o
horas em diante, no Recreio; mais
uma representação da encantaaora
uomedla de Acrement — "As soltei-
ronas dos chapes verdes", que tem
attrahido aquell» theatro numeíoso
publico, desde a noite de sua "pri-
tmére", verilicada já. ha quasi duas
..emanas. Essa peça será representa-
Ua apenas até depol.. de amanhã, 5.a
feira, visto a Cia. ter outros origl-
naes promptos para serem apresenta-
dos aos seua "habitues".

Marcada para tres de setembro a estréa da
Companhia Dulcina-Odilon

Está definitivamente marcada piuu
3 do setembro próximo, a estréa, no
SanfAnna. da Companhia de Come-
dias Dulcina-Odilon que, csnfprme sc
tem noticiado, vae realisar naquçlk
theatro una temporada de ípcnas
ilo!>. m^zos, A apresentação ilcc^c up-

I p.uudiiiü conjuiictu d'J 'nosso tiicatro
ucolamado í,c ua.a cii.i a ccincoiu
uc g.u..uu bucectáo ntj llicatittí pu-
risle.isca — "iiicriiia uu Auiai'" ii.a
joio u amitr" —, uo LoiUls . urncui.,
um tiau,ucçao cspocialuncQilo feita paru
i_-uic.na c uditon pcio Jürnaii^ta Al-
üerto uo Wuctroz. A icguir os co-
inediaJiLCS patrícios an<--jcntarào no
SanfAnna, semana, me....c, unia nuvi-
uaae aosoliita paia a nos^a platòa,
tá^ollitua deiitru o seu vasto repor-
torio, que se cctiipOo do cerca de 30
upié.íttiaaã cometi ias.

. Fará ultimar oa preparativos da
piu._ii.i-i estre-ã dü Dulcina e Odilon
no tricrati-.* da rua 24 de iviaio, esto- j
vo homem tm São Paulo o çouiwiiou-
dador J.csó Soares, distinclo actor e
secretario da CcKiivun.utt oncaõnçiida
por „qu?Hes artistas.

De amanhã em dianite deverão ser
postos a ávenda na blihelci ia do Sant'
Anna, as localidades para a estica
da Companhia Dulcina-Odilon.

M0 maré 'e Margellina", hoje,
no Boa Vista

A "Canzone di Napoli', annuncia
para esta noite as ultimas representa-
gões da "O marp e' Margellina" em
qu»> tem desempenho magnífico a "e*
nella Pina Faccione. Desempenha-
ráo tambem papeis de relevo Rubino,
Uso JViorisi, Delia Guardiã, Ester
foupée, Caiafa, Matiiilde Franco,
ínes Consalvi e Aponte. Cada sessão
terminará com variedade a ca.go dc
ines Consalvi e "Jgo Morlsi,

— Amanhã para attender ainda «
omitos pedldodv a companhia diale-
ctal do Boa Vista representará a ce-
lebre fantasia con-.ica de Kubinu,"raccetia nera".

Bailarinas, cavallos amestra-
dos, creanças acrobatas, clows
e musica excêntrica nos pro-

granimas de Charlie Rivels
A Empreza N. Vlggianl transpor-

tara do Theatro João Caetano, do
Kio, para S. Paulo, a grande compa-
nhia de attracções inundiacs de que
é director e flgiAu máxima o "buf-
£o" üiglez Charlie Rivélu. O inicio
Ja curla temporada será na primei-
ra semana de Setembro vindouro. Co-
010 bailarinas, traz Charlie Rivels as

dense, e que justifica do sobra a ra-
•/.tto de ter sido easu a peça aeleccio-
nada para a Inauguraçfto da tempo-
rada do Caslno:"Tenho para mim aue a róclta de
hontem. no Theatro Sâo Pedro, do-
veria ti* sido a de estréa, em Porto
Alegre, da Companhia Franca Bonl.

I >,clle, bem melhor do que na serata
I anterior, ovldenclam-se todos oa me-

iiioa • toua a capacidade de Franca
_..ni e sous companheiros de "tour-
nco", para os quaes i acto de rlgo-
...ia justiça o apoio unanime da pia-
ita porto-aiegi-ou-o. hu. deliciosa rccl-
u oe hontem ilv^noa a i^ua oppor-
.uinua.de dc apjiiauüihiios uma "viu-

va Alegro* vcruadeiramcntfi encanta-
u.ra, íccebloa com appaiusos calo-
losod 0 e_.poiitaiicos, nuta prello dc
aosoiuta justiça ao.i seua excellente-.

M'üvJl-auJj|U,

A festa artistica de Mafalda
Vitelli

ODILON, que a tres dc setembro
estreará no SanfAnna

Irmãs Cortcsinc. "Dynaniito'' e "Sul-

tão", são os dois cavallos prodígio-
_os que dansam "nimba", lendo como
seu director o sr. Josó Mpycé. Dfe
extraordinário interesse nesse., pro-
grammas jã por si tão extraordina-
rios, é o quartetto infantil denomina-
do "Charlie Rivels Babys". filhos de
Charlie Rivels, e que executa os
mais dif.iceis números de choreogra-
phia acrobatica. Por sua vez, o in-
comparável "clovv" que e Charlie Ri-
vels causa explosões no publico com
as suas improvisações mimicas, qua-
si todas interpretadas num sentido
acrobatico sensacional.

"A Viuva Alegre" — peça de

estrea da Companhia Franca

Boni, no Casino
"A Viuva Alegre" a immortal; ope-

reta d(> Franz Lchar, escolhida pela
Companhia .branca para a sua estrea,
a 2 dP. setembro vindouro, no Casino
Antarctica, mereceu, sempre que re-
presentada por aquelle elenco, os me-
lhores elogios das imprensas dc
Buenos Aires. Montevidéo e Poi to
Ale-rre. Na opinião unanime dos cri-
ticoi dessas capitães, é esse o mais
pene'to espectaculo do conjuneto
italiano qu. cm breve nos visUa.a.
lüis, por exemplo, o que disse o t_or-
rei. do Povn", da capital rio-gran-

Está sendo ..j.-0-.i-o com Interesse
o eapectaoulo a rcalÍ3ar-so esta noi-
te, no theatro Sant'Anno, em íestl-
vul da £oprano Mafalda Vitelli. Alem
uas mu.tas aympathias com que j»
i_stejaua conta totre o nosso publi-
co u-equentader de theatro, ha a at-
u.-scentar oa atiractivos da opereta
escolhida para cata noite, que t v
•Conde de Luxemburgo", uma das
producções famosas do maestro *ran_
Lehar.
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TUiviam Hopfeíns
A galante 

"estreUa" é perfeita despistadora de jornalistas - Como con-
seguiu seu primeiro papel num theatro de Nova York

MAFALDA VITELLI
O festival terminará com números

de vuV.edaaes a cargo do contlco Tom
Bill, do baijto TulUo de Lemos _ âa
bailí-Miia Olga Crimer que interpre-
lieius". Maialda Vitelli cantará uuaa
tara a danaa denominada "Pas de
canções napolitanas, "Num nié paMá
o Pussílico" e "iNapule e'. Pittura".

Exposição Leonetta Cecchi
Pieraccini

Rcanza-so hoje, ás 16 horas, no
Grlll-Room do Esplanada Hotel a íx-
posição da talentosa pintor» Uallitr.t
LeonetU Cecchi Pietaclnl, antiga dia-
elpula de Fattorl.

A dlstlncta artista Italiana, qua
r.allsará, nesta Capital, duu con.t-
rendas aobre a arte moderna, tuni
«ido laureada na "Bicnnuli" dc Vcne-
e„ e na "Quadrlcn.iail" do Roma, o
que basta para consagrar uma per-
bomlldade artística.

A sua exposição, nesta Capilal, po-
dem ser visitada até o dia 4 de Sc-
.ombro, daó 10 ás 19 horas.

Exposição Waldemar Coita
Tem sido btustante visitada a exp.-

eiçio do pintor Waldemar Ceuta,
installada no calão térreo da Ca,-.»
das Arcadas.

Ao lado de Interessantes paj-_B.ge.-_,
w distineto artista expõe uma collec
Cão dc naturezas-mortas c retrato?.

Exposição Dora Miso
a exposição da gsntil pintora u.j-

ta Maso, installada 4 rua José Bonl-
Caclo, 317, continua sendo baftantt
visitada.

Já furam «dquiildos vários tra-
talhos,

Concertos
Recital da pianista Ozaide

Mortatti
{ lua.iiaL-ba dbpuis de amanhã, ás _i
; uoi'cuJ, no salão Gomes Gardim, do

V/onservatjrio, o recital de apresen-
i lução da joven pianista Ozaide Mor-
i Um, alumna do prof, I. Pclafsky.
I O programma do concerto da gentil
| artista e o seguinte:
; 1.& parte — Baon-Tauslg: "Toe»-

ta o íuga"; Beethoven: "Sonata Ap-
; passionaca op. 57" a) Allegro assai;

u) Andante com moto; c) Allegro ma
non tropo,

a.a parte — Chopin: "Valsa op. SI,
n." 2; Rachmaninofí; "Palichlnello";
Villa Lobos: "Passa, passa gavlio";
tíaiiubert: "Marcha Miitat"; Lisit;"ttapsodia n." VI

<i.a parte — Pagan:;;l Ll3zt — "Li
Cactíia'; Alberniz-Gcdo-wsliy; "Tan-
go"; Liszt: "Rapsódia n.» 11" -.com
odútncia do Tagiiapetre).

Pinacotheca do Estado
A Piiiacotheca do Estado, inetaíla-

da 6. rua Onze de Agosto n.° 41, can-
tiiiua a ser diariamente muito visi-
tada.

_._^a galeria de arte, que contem
grande numero de vaiiosaa obras da
artistas naclonaes • extrangeiro», pó-
de ser visitada todoa os dias ute.s,
excepto ás terças-feiras, daa dO^e ás
deí6_ete horaa e meia. Aos domingo*
e dias feriados, a Plnacothtca tttá
aberta das 14 is 17 horaa.

i, "Collecn, a modisla" producção da
Warner, será a estrea da semana
proxi'na, na sala v.èrmêlliá do Odeon.
O elenco inalpfe Dlck Powell, Riiby,
Kcelcr. Joan Bloudcll, Jack Oakie,
Hugh Ilcrbert e Louise Fazenda. O fu
me, secundo historia original de' 
Robert Lloyd fòi dirigido pc*.' Alfreü
Greon Musica p canhões do., famosos
Wa*re'n e Dubin, os sapateados des-

"Sob duas bandeiras" — Um
espectaculo que só se vê uma

vez na vida
A trajecteria brilhante dc 20U*

Century Fox, culminará a 7 dc Sc-
tembio, com a apresentação de "Sob

duas Bandeiras", na Sal;, ¦Vermelha
« no S. Bento, simultaneamente.

"Sob duas Bandeiras" é a produc-
tüo mais d-seutidas do anno: te.r,
credenclaes de sot.'á oara c.ontur-.-íi
romo Uma dâs maiores c mais impor-
tantes reallsações do cinema cou-
rcuiporanto.

JA não ha duvida dc qi:e s.- trata
do rilme mais caro que Se ,Iez í;l°

. hoie: o mais perleito e grandioso no
gencro c o que alinha o grupo ue
produetores, directores. artistas «
cxiras mais Imponente que ià se ad-
mirou.

Da romântica efc.íipressíonante uo-
vela de Uuiua -- onde se apreça, nu
bua crua realidade, a vida trágica de
esquecimento na Lc.iâo Extrangem..
onde se apreria hoinãns cobertos d«

. glcíi.-i o mulheres cheia de devoção e
HiiKJr — dahi sahiu é?lc drama gignii-
tesco. uni hymno dc hpreoismo tão
Dhániasllco como o uí-õpiio deserto
que lhe servi, de palco.

tados iior Eobbv Cnnnoly. ;
Comb'. scenarfò assistimos a uma

lnt.ív.r.inavel e deslumbrante serlí dt-
sciqüençias dc grande lúxó, interca-
ladas 

'de 
ançcdctar,,. reip.csentadas «

outras cousas incríveis o esta.oafur-
dias, tv-do emflm para divertir.

Com tudo isso e as musicas de
Warren e Dubin, os sapathados des-
Criptivos e doidos de Paul Drapor «
Rubv Keelcr. a linda voz de Dlcl.
Powell e. ,a presença das numerosas
"girls". não 

', haverá opiniões sinüo
inteiramente enlhuslastas para a «í..-
troa da próxima .or.ana, na Sala

..Vermelha, do 03 eon.

Francês Langford, uma revol-
tada, e_n "AYo-to cm ponto",

que o Broadway cxhibirá
scrunda-feira

. mj

Franco.. Langtord. a «aplaudida es-
trcil-; du • •¦'broadca.--._inE" americano,
com - quom vamos travar conhçclui.en-
to fc.n '-A's Oito em Ponto", a proxi-
ma offerta do Broadway, 6 uma re-
voltada contra todos os cânones cuja
observância _ cstrictamònte recom-1
meildadã áijunllcs' aue vivem doâ pto-
voiítos 'da voi'.' '

Esses cânones, cila os viola do to-
da.s 'as maneiras. Para começar mag-
nificà cantora ca.r.ò .. Francês I.ang-
ford nunca deu una lição d(> canto.
KHa. não sc^ue dieta alguma, nem
delendí- a sua càiganta com o aga-
_allio (1. "ceharpes'' e "eadie-cols".

"Todos Cbses velhos preconceitos
do ia_.sado. são bobagems e nadai
n-ais" — diz Francês! "Ou a gente ¦
i.inln, ou não canta. Sc uão canta, l

Miriara Hopkins tem um pro-
fundo tenso de bom humor, raras
vezes encontrado em uma "estrei-
la". Conta ella que, quando cae-
gou a iNova lorií, peia primeira
vez, para tentar o tneatio, ouviu
falar que se preparava o "cast"

para o coro üa "Music Box Ke-
vue". Míriam íoi ao director tle
oansa e ciisae-lhe:

Mr. Hassavd Short ma:ida
lhe diaer para coiiocar-me na pe-
ga.O homem quasi desmaiou. A
unica cousa que conseguiu respon-
der _oi:

lüngraçado I Mr. Hassard
Short sou eu:

ul Minam conseguiu o papel.
xNuma oceasião, a Farauiount

des.gnou-a para um liime com
Oiai.v 

'Gable. u studio chamou-a
para fazer "tests" üe scenas amo-
rosai. Míriam e Gable foram
apresentados e, immediatamente,
caniram em beijos, abraços e ar-
dentes "ctinci__a'- por touo o am-1 biente. Terminado o --vist", Ga-
Pie levantou-se, endireitou a gr.t-
vata e curvando-se cerimoniosa-
mente, disse:

"Muito prazer. Adeus Miss
Hopkins"."O prazer foi todo meu.
Adeus", respondeu Miriam. lü ate
hoje nunca mais se encontraram.

Míriam Hopkins é o maior pro-
blema para os jornalistas. As eu-
ropéas mysteriosas recusam, ter-
miuan temente, entrevistas. Mi-
riam Hopkins recebe os reportes
com o melhor dos sorrisos e os
melhore, licores. Fala sobre tudo
que es^ste sob o sol, com uma P*1"-
uüia immensa. Duas horas oepois
o jornalista resoive retirar-se sem
uma linha siquer a respeito da
entrevista...

tyricos e inicia uma conversa so-
bre Freud, ou arrasta o repórter
para o jardim afim de mostrar-íhe
uma nova espécie de rosas, ou
ainda convida-o para um merga-
lho na bibliotheca.

Muita gente fala cm trabalhar
com Miriam, como se tal cousa
fosse uma catastrophe. Entretan-
to, Joel Mc Crea, que não tem dos
melhores gênios, tem sido seu ga-
lã em vários filmes. Elliot Nugent
c Ernst Lütitscli têm-na dirigido

etamente qual o effeito que quer
e como vamos obtel-o. "E todas
suas opiniões resultam esplendi-
cias" declara Elliott Nugent.

Falou-se muito do "tempera-
mento" de Miriam nos seus pri-
meiros filmes, especialmente vm,
feito em New York, onde ella e
Clark, onde ella e Carole Lom-
bard estabeleceram um fio de ri-
validade. Conta-se tambem que o
"set" de Tenente Seductor" não
foi todo sorrisos e flores, por cau-

DR. OSWALDO CERTAIN
MEDICO

Da Clinica Gynecologica da Santa Casa
CIRURGIA - MOLÉSTIAS DE SENHORAS . VIAS UR1NARIAS

Consultório: Rua Bcnjamin Constant, 13 • 9.* • t. i
Phone U-3Õ55 — Horário: 2 áa 4 e 6 ás ^^

Em Sorocaba
0 estado actual do Asylo de Orphans

Certa vez, um repórter do "New
Yoncer" desejava traçar o jpsríüliterário de Miriam. Estiveram
juntos tres vezes no "studio", seio i
vezes-çm festas, e não conseguiu''
saber onde Miriam tinha naecido,
nem quaes as suas preferencias...

Quando um jornalista insiste
muito na3 perguntas, então Mi-
riam dl um daquelles sorrisos sa-

SOROCABA,'23 (Do correspondente) Essa construcção serA iniciaoa re
— O Asylo de Orphams do Santo I momento eni que as possibilidades í>-
Agostinho foi lumdaao ha uma quin-1 nanceiras da sociedade o permlttain,
/.cna de annos, para amparo ac-õ in- I poueaido-ae desde ja dal-a cemo um*
felizes desprotegidos da sorte. ) das mais altiuisticas campanhas *u»

Ra annos. vivia esse asylo numa jamais se .ws em nossa terra.

_,m:iAN HOPKINS

não adcanla courer; e sc canta, nada
importa que coma. Quando a mini,
pessoalmente, nunc* canto tão bem
como depois de uma boa refeição*-.".Vs Oito tm Pomo", de que 9
principal interprete George Raft, os-
tara, como iã dissemos, segunda-
eira, na teia do Broadway.

varias vezes e estes tres "gcntlc-

men" .ó dízsm cousas elogiosas
sobre a terrivel Míriam.

— "Não conheço outra actriz

que saiba tão bem o que tem a
tar.cr c como isto deve ter leito,
como Miriam. Antes de tjzer
uma scena, cila pensou c multo
Sobre o assumpto. Ella ^Voc exa-

sa de Miriam e Claudètte Colbert,
Entretanto, hoje grande 

"estrel-
¦la", recentemente repartiu com
Merle überlon, que não possue o
cartaz d.* Miriam, as honras de
"Infâmia", .sra a menor demons-
fr_cão de chinês. Prova i.rto,
que' Miriam Hopkins C um e..pi-
rito brilhante, dos que raramente
são encontrados cm Hollywood...

casa tosca da rua Souza Pereira, que,.
de alugada, pela sua directoria, pas- !
sou a ser de sua exclusiva proprie-
dade. Durante toda sua existência, aa
direcitoriais q\;e tfem.passado pelo As/-
:'ü têm lutado com grandèS difficul-
dades. Felizmente, graça3 á gênero-
s.dade do nosso povo, o asylo é hor
je um dos iseus maiores orgulhos;

A sua actual diiectorio, que tem
á, sua lrcute a incansável batalhado-
ra, d. Maria José R°-'a Cuqna, ie.n
,j.-c.,uo'ylctò noitaveis progressos, ,»m
todos os sentidos. .

Quando eseu directoria iniciou sua
gestão, « sede se achs-va situada
numa enacara de sua propriedade,
retirada ailguns kilometros do centi o
urbano. _, ... .„

Ds-sa situação,, dada a finalidade
da casa, não podia permanecer por
mais tempo, devido não só á situa-
gão financeira do a_.ylo, como A ais-
tancia, que não era própria.

Dahi foi que, graças a ope-ro-sida-
de das suas directoias, o asylo mu-
dou-se da chácara onde se Encontra-
va, para predio ma_3 central, na rua
dr. UbaLdino do Amaral, onde se
aoha iocaJisado provisoriamente, ate
que se possa construir ura eauiclo
próprio.

Existem, actualmente, cerca de 3o
assadas, desde „. idade de 1 até 15
annos, que recebem todo o conforto
morei e material por parte da sua
direjção interna c externa.

A parte educativa se divide em
t es partes, sendo a primeira, reli-
giosa a segunda, escolar e a tercei-
ra, profissional, constante de traba-
ihos üomeciticos.

Como complemento da educação re-
ligiesa contam as' asyladas com uma
capella, dedicada ao padroeiro do
asylo, onde são rezadas m.'ssas O fei-
tas as orações da3^ menores inter-
nadas.

Em conversa com a sra. Maria .Ro-
sa Cunha, teve ella a gehtilèaa da
nos fornecer os dados principaes do
seu vasto plano administrativo, no
que concerne á luta pelos menores
aban danados que n;n Uo boa hora
foi iniciada na nossa terra.

Consiste esse plano em fazer cons-
truir um grande prcdlo apropriado
para o recolhimento, ci.n as ne?e_£e-
rias divisões, evitando assim o con-
tagio entre os bons elementos com
os ruins, q,_e tambem são dignos de
melhor «sorte.

FURACÃO

SOROCABA, 25 (Do correspcj-deutí)
— Registrou-se sabb&do, ás 111 horaa,
a passagem do um violento íuracio
por Sorocaba. .

Õvendaval occasionou a queda da
torre radio emissora da eatação P.K.
D. 9, não havendo felizmente vlcli-
mas pcssoaea.

Em vários pontos da cidade, vaa-l#-«
arvores foram arrancadas, assim W-
mo cabos electrico». , ,

Após o phcnunieno, caldu. tonta-
ciai aguaceiro, acompanhado d» f°r"
tea g.anisos.

JUBt

SOROCABA, 25. (Do 
' correspoiiden-

te) — Sob a presidência do dr. LU*
Torres de Oliveira, servindo como
promotor o dr. Diogo Moreira 'Salte»
e como escrivão o sr. Perlclea Pw
Gomes a Silva, abriram-ae hontem o#
trabalhos da terceira aessão do Jury
do presente anno.

Foi chamado a plenário, «m a»-
gúndo julgamento, o homicida Oscar
de Lima, que tem como defensor o
advogado João Baptlsta ds Maceü»
Mende_ e como Julgadores os ¦>"•¦
dr. Francisco de Salles Capina»*, 5*-
tyro Vieira Barbosa, Terencio da Cos-
ta Dias, tte. Daniel Witter Junior,
Thomaa Lamarca, Isaltir.o Pedroso,
Athanagildo e José de Earros Mo.i-
telro.

COOPKRA11VISMO

SOROCABA, 25 (Do corresponde^-
te) — Realisou-se ante-hontem. ¦»
10 horas, a solçnne inaugurado ao
novo armaaem da^ Coopermtiv* .«es
Ferroviavios, sita A rua dr. A"»"?
Soares, 186. •-*..•__._-

Ao acto. compareceram 03' «-""f0
res da Cooperativa « do 8jBdlc*V»
dr. Luis Amaiul. oirector do De

partame.no de Assistência »»«
rativismo. além de granda numero »
ferroviários e pessoas Sra^n.raiivt

Segundo ôoubemos, a CcwPe;,,;«l

progresso, visto ser a no_sa udwl-
o maior centro ferroviário d» inie
rior da Sâo Paulo. ga.

A caravana cooperatlvlsla oa j»
rooabana regressou pelo rapioo a»
horas parn . Capital.
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IMITANDO OS "GANGSTERS
SANTOS. 23 (Da Buecursal) —

Acliava-se do Plantão ua Central o
dr. Leite baiviu. delegttdo d* 8. VI-
cente, <i'inin(Jo oli compareceu o pro-
prIetárioi d« mu' botequim loualisado
4 rua 7 tio tíutcnibro, 10, o ur. Ce-

¦ A-iriu ViTiUMKlc.t, que, nervoso o »u>
''por excitado, disto pretomler com-

«tiunlctu- a policia uni facto sumiiia-
incuti grave.

Recebido pola operosa u.uUtrluaoo
vicentlno, cle ,o ciue uarrou o referi-
ii.i coiniiteiulanto:

. — L>o|3 homens acabam tio lapUr
outro, a íi/rt-u, o obrlgando-o a su-
blr para um automóvel, o levaram
pãrà rumo ignorado,

Opino c- onUu «ii passou isso? —
hiquerlu o Or. £,«>lito, pensando, Ul»
\e-m, oom os sous buU>es, ter á sua
fronte uin louco.

Ou U>e cuido, tlr. O caso foi
teuttfuuniiado por alga»* transeunte*

"} , 18, ANMYI.USAItlO
I KMYJIKGAUQS KO

SANTOS, 3j (Da
cindo dol» homiMj .seguiu-lhe oa i TránacoiVo iio.lo mala
pwsos. Em d»do inomcnto, oa do.s
homens quo ee encontravam *uo 

,,»-
tomov&l. cujo numero ficou Ignoiw-
do. saltaram do vehlculo, iigiii-rarain
vloleutasnento o outro quo seguia ii
i>6 e. mau grado ea. protestou dee-
to e gestlculaçAo <iuo cvldenclavuiu
nio querer entrar no .automóvel, fi-
zeram, á ftxva, que o mesmo sublase
pas* o vehlculo que logo deixou o
local, «ntrando na rua lira:', Cubas.
O menor «orreu • atraz do auto e \ier-
deu-o de vista nt praça José Bonl-
Casio, onda teimou rumo nlxo sabido.

O «cto er», re»alniente, de grávida-
de, corrobomndo-u plenamente o jú
referido menor, o qua levou a poli-
oU a determinar diligencias para os-
dareoel-o, eonnnunlcando-so com aa
autoridades paulistanas, * leso por-

ae verificouque, na nu em que ee verificou o
cmso, foram encontrados vários do-

e por um manw quo correu ao meu | tum»nto« pertencentes a um cava-
botequim a conUl-o. U-. pouco, ue- th«iro -,\l domiciliado.
riam 1'J huras, transitava pol* rua
7 ac Setembro, a pé, um senhor, ao
tnciitiü tempo, um automóvel, condu-

MOSCAS K -MOSQUITOS
liANiuj. '^j (ua Suecur.iol • ~- Tean-

po tiouvu uui que a Sect-ao dc Atos-
cas c ;«iotii.ultvü, do yeivivM daoil*-
rio, piwltua reicvantt» servia* nu;
combato soai Lreguits ju mtJuuUS
ui\xívj^ e uva flwibwsys mv^siuiioí,
iuaa jesu ja ú vau u ua uuw .uu-
p<>...

ultimamente esse sorvido íol toUl-
.iuu.au totegauo. At> uioüuuís v vi* iitui-
quit-.-ú pt-otuoi°aiu «tem jkws e exi ia-
pivtuu^uti um Ul tiuauiiuu.uu 14UU no-ti

Xvvj muusu dw* Ulliutoct wcuwíuw»
urya<*4i« aou. banimento.

intuito seria par» ueaejar qUe O 11-
lusiie director da üauüy Publica ae
tiiynassu oicpedlr aevoras orden» i*u
qua voltasse a uoüYloiiido o aervlgü
em'rofoi-euc.a, tlvtando-st- c eld*de*uo
enxarno uu moucas rqpuguantos .o.do
çiliWÍ&u ue pengusos mosquito*.

BUIUAS DÉ UALLOÒ
SANTO*. 2a IDa, SUeéuroai) — Es-

lá em plònp vlgw o decreto federai
ps-olubinao era todo o território na»
cional aa aelvatlcaa l»-|gtw de gallos,

.. Ainda riweH-tonionte, na avpltãl, foi' legada aclteito utna ülllgencia poli-,
ciai coiufa uma "rlnliu" ondo se pra»
liearca etsse i/iu-ítutempo.

Ma nossa cidade aoundam as '.'ri»
niiaa" u e grande o numero de cria-¦'¦' üorça do guMoa dt) briga. Wo Caunpa
U-t-ande, no ívitwupe, no Alacuco *) noa
tnonoa que circaiaidam a-cidade, e»K<
aivertimunto tj pratloado dominical»
nieitte.

Ap.iellamos para o dL.gno e e»i>«roao
* úr. jordâo de Magallià.e.i, delegado

.' '-regluitat, cornscioa du quo sa, se dl*
íítiai-à CxpyJir ofdeiib quo pu-mam tw»
tiiuio uua taotoa aitonUiacil, «iui cum»
pi-imOíilò d« lei em plena vigência,
IMMÜ lAliW» i>li TAÜSO CAíiiyS

ÜANTOtí, 'd Wa láuocureai) »- A
data de uontom ataignalou o trans»
ourao d»i annive.aiiiio do a. e*cia.
ivuia. Ltum yaulo dc Tat-ao Oarnipos,

virtuoso blapu dosta diocese, á miti¦ yem proslanuo aÓt'vl(JW3 relevaatlasl-
fíxtts. ¦ ¦ .

a oplietncride constituo motivo ' de
juytlticado o litteiiao júbilo para seus
«íioccsaiios, dos quaea grmgeou o.il-

. lustre -annlvwisaT-Hiate grande e«ll-
ma, resido lucontavcs aa Xelicitacoe»,
recebidas por a. excia. rvm*., ia
qtia.es, uultu praac-lrosainemtc, JunU»sui-oe aa nossas.. -:&ANTOS." ; S5 .(üa succursal)- —

Deixamos de referir jnals pormo-
norea e n«>m-ea afl mdo riào entra-
rar a acçio policial.

FALLKCIMEM'0
SANTOS. 23 (Da succursal) —

NÓ Hospital . Jsolamcmto, onde tu
achara em tratsJ^Bjto, falleceu o me-
nltio Gcroacio, jRfdo do ir. Gerondo
T. Bueno, funoclónario aduaneiro, cu»
lo sapultamento ee verUleou pelas 37
ítort«i de liontem» com numeroso acom
tiaiihKJii--aio, n* necropolo do üuuoo.

puccui-sal)
tL.0 rniniver.ta-

tio* di fiJidaçflo da IvIrh doa Km|)t'*-
>;adon 110 Commercio. Vundatln etu
oruhI dula do ÜW3 pr>r um pugllo do
commorclarloa ldanl|ata'B, vom 11 Liipit
por forcn do «rua qimlldttde de «yn-
dlcaio, prestando rolevatito» aorvlfjoç
u numordsa •! tllímu oltiísn de que í
orfrúo. , ,.

B' a HCHiilr.to 11 SU8 iicuutl tiros--
(orlit: — presidente. Renato Curiós
üaSHvn: secretario Beral, Alberto IU-
bou«-aí>: J.o aeeretar^, Nolaon terrtst»
ra da lincha: 'i.o secretario, .lusé No-
brosa d-. Sllva: 1,0 tli«aouí-clru. .tott
Soares i'..JiiH'if:o Jor.; 2,u thesoureiro,
Bylvló Almeida: director da AwlH«
tirnciH Social. Pedro Abdoral Ceaarj
bibllòthecario, Antenor Caldeira Tf»
laijtlno; direetor benoflt*l»>*io. Itenri-
nue Dias da Costa .Jor.; tllrcctui fl'i
patrimônio e contabilidade, Taulo
Cortez Cluro

Por nS,o se aoharcm coneliudua as
leloi-mos das Installaçoes interna»
da Héde, aa camroéthoraçqea do ij.u
anniversLrlo da Llf?a somente so ven-
flóar&o no próximo &abbado, 29 do
eiVrenle, em conjuneto co mo bai o
qu0 naquella data promove o Grcniiu
U03 Cyiiuirorciarios.

>A LÍOA 1)0^ Dffoi-octi.' ao Ull,'"" repriMcnlanle d,,
COM.lll.ltCIU tmlz hmiIko. em 3 d«i Seteitibro pro

ximt., ;m Parque Balneário Hotel,
um m-iuiilo bant|tiote, cm rejosljo «do
haver «Mo conferida ao liomcnasnado,
polo governo fi-anct'/.. a alia dlatlno
t-fto d» Cavalheiro da LíkMo dc Jloi.»
ra. . .

As nilhoaôcH potlt-rflo ter r.nnadas
t't Cia. Clmi-geiira Rflunlfl, rua 15 de
Kovftnbro. ISli. ou polo telephone
üOO!*.

YAK SEU HO.UKNAGliADü O COK»
SUL DA r&A^ÇA

S.ANTOtí, X (Da succursal) —
A colônia franceza aqui domiciliada,
por seus mais representativos éiemêut
toa. o amigos de t«s. Julien Bcllol.
cônsul dc DTançai nesta cidadu, vüo

Cifirfiá.— Vias urinarias — Doença de senhoras

DE. WALDEMAR SALLES
Consultório:

RUA BENJAMIM CONSTANT, 13
DA8 4 A'S 6 HORAS

— 8.' ANÜAK
PHONE: i.-44ú7

EM CflMPINRS
(Da succursal á rua Regente Feijó, 1421)

A sessão de hontem da Câmara Municipal
CAJ4FIWAS, 25 IDa suç«ursal) —

A Cafliar» Municipal rounlu-se hon-
tem, ás;« horas, sob a presidência du
er. Pires Netto, eecretariado pelo dt.
Marloi '4o Camaruo Penteado, a com
a preaehça de todoa da vereadores,
com «opçio doa ara. Joaquim de
Castro ' Tiblricá, Heitor Penteado o
Ernesto' Kuhlmann, todoa da bancada
perrepista

Na »nai<*la do expediente foram
IKlofl' os tsejtuintea papeis: dò. socre-
lai-io do Tiro;de (J-uerra I7tí, convi»
dando a Câmara-para aastotir à so»
leixnidade do juramento á bandeira,
dos roaervlataa de. 1938; officio do sr.
prefeito municipal, dr. João Alvéa
dos Santos, dando a sua adhesão As
homenagem que ;a Câmara vae i-1-ea»
tar » D, Francisco dc Campos Barre»
to, pòr oocaslio 4o seu jubileu sa»

 .. ..._.. „.. ., . . cerdotal: officio da Prefeitura, com»
aiHjp wiúvosa o fria dc um dia tria-1 mun'cando que boje. ás'H-horoá, no

<.ç, Vl Uoraa Loca!: rua Commondador PftOO Municipal, serüo, abertas, aa
-nartlns, ats, lJeraonaKens: marido ü prop«itaS" t>ara construcção do um
?spoaa. Ambiente assediado, embora l-muro no CemiUílo da Saudade, con-
t>obre. Diacutom. Uma rusga tão com vldandò ao .mesmo tempo, doLs verea»
inum entt-e ca.sados. u marido, pondo dorea para assistirei ao aclo. Por
ponto final . á ssiena • desagradável,
*ac, ¦¦¦ batendo forl^nMite a porta. A•esposai joaupha -.cja CwsU, de 1.9 -an-
nos o brasileira, côr da Jambo, twn
forte criáQ de nervos; Chora convul»
alvamente. Depois, tomando dc uma
garrafa contendo álcool, dorruma vi
aeu 'conteúdo sobre as vestes; Risca
uni phosphoro, cuja chamma se i;í-o-
paxá, niiuim ápice, ás.-roupas da ti-és-
luucada mulher. Ao sentir os cffeituj
do »eu geato, Josepha solta cstridèji»
le MMto, Pe,--foas varias accorreiii e
loocorrem a pobre muMitir, Recla<.nas>
«e a ambulância, que logo compare»
ee. E li ae vae a Jot-eplia. para a

j-ia. ita, C$sd, onde é uueínda em es-
}'^l»íüo grave, -O íoro causara-lhe quei-

ViVíiduras de l.o «rau.
Epílogo: daqui- a diaa, Josepha, an-

U uma''cai'lcia do esposo, tudo terá
olvidadu, só lamentando as maiiclian¦ que para sempre pontilharáo sua
«plderme de jorabOi..

Oli! a3 mulhereSi,, o eterno pur-
'V fcatorlo do sexo barbado,..

BFFEITQS UO,ÁLCOOL
SALTOS, 25 (Da* succursal) --

Cvm. o frio inteiwo ciu« vtj.n fwendo
aijjprmentüu corisideiavelmeDte o coaf
sumo da "agua que passarinho n&o' bfiB." Entre os Bt-U3 adeptoa; a

'hetaira Maria Paula dos Sa^itoa, d«
40 amios. domiciliada 4 rua VJ*«-
conde do Rio Branco, 61, em pleno"bas fond'*- c, talvt». uma daa mala
fervorosas.

Hontem' a mulherslnha iugei-iu tar-
ta doso de pinga o dou-lho na vene-
ta desejar morrer. Para consegutí
tal objeclivo atlrou-so & frantq «o

. caminliüo 82,912, qu« era dirlRldo
iwlo chauffeur José Feruande* umo,
o qual, a despeito, de seu aPpeluao
possue alma de cordeiro, pois pres-
tou- auxilio 4 tresloucada mullw.
eonduzlndo-a á Santa Casa.ojide.fi-
4teu internada cm
tetado.

O MENDIGO SÜICIDOU-SB
SANTOS, 35 (Da .«WWW]) -»

Na manha de hontem a autoridade de
jjlantáo na Central teve sclençla de
que bolava, no canal do mercado, o
cadáver de um homem.

Dadas as providencias precisas,
foi o cadáver retirado da asrua e re-
movido para c necrotério. .

Soubemos, dopois tratar-se de um
inditoso sexagenário, Mapoel «ou-
veira. desdo multo tm luta eojitra a

e má. Cancado de

proposta do dr. Uno Leme, foram
escolhido^ os drs. Buclydes Vieira o
Julio- .CKrln, para assistirem á ceri-
monla: officio do cV. Plza Sobrinho,
recretario da Agricultura, eongratu-
lando-^e com a poaiie da Câmara; of-
ficio da Prefeitura, pedindo a revisão
urjrente da lei cobre reforma tribu-
tavia; ofificio da Prefeitura, eriviãn»
do as informações solicitadas pelo dr.
Brhesíò K-ultlraanu. £obre a appli-
cucão 4a verba de 10 010 dos impôs-
toe, destinada á instruc;ão publica;
Idtm' da Prefeltjura,. enviando oa in-
íormaoõej reauerldaa polo dr. joa-
qulnt de Castro Tibii-lça., sobí-ft a si»
tuacáo da Caixa Beneficente dos
Fuhcclonartoa Públicos: off leio d»
Prefeitura, «lYiando aa informações
solicitadas sobre as entidades e asso»
ciagfioa «JUe o4o subvencionadas pelos
cofres municipaes, au« tambein foram
encaminhadas aos vereadores qup. us
requereram: officio da .Prefeitura, en»
viando a t-Vopeota da Companhia
Brasil de Seguros Geraes, para se-
ajerãr oa próprios munlcigaesj con-
•vtto da directoria do Club Mofryana*
convidando a Câmara para assistir a
lneuj,-uraí*o da praça do Esportes
"Dr. Horaselo Costa".
Nada mais havendo a tratar .no expe-
diente, passou-se á »egunda parte dos
trabalhos, Undo o dr, Mario de Ca-
mnrfo Penteado, C* baiw^da peceis-
it, apresentado um brilhante o pon»
tjerado projecto 

'sobre a constnicçfio
ie Ga&sa para operários. O orador,
depola de faaer varloa considerações
justificando o setu projecto, mos-
trando * relevância da queatào, apre»
senta o projecto que reirula as cons-
truccOes de casas operárias por mi-
ciatlva popular, que está concebido
noa «*ult?tw termos:

a ca« onde ii- "AJR.T1GO Lo: Fica concebida »tSTtáStí, | JgfartTmmmOãrJm,
prlmelwa annoa de aua «<•_»«&*
ouem eonatruíí* etaas de.habitação
SoSarTiao&aa ou em vilas «eada
que obedeçam áa ejflgenelas estabele-
eldaa ^lo CodiW de Construçcõc.
e áa dUpostçae3 da presente lei.

ARTIGO 3.o: Para posarem dos
favores desta lei, os interessados fi-
earáó sujeitos áa
Côea;

prietarios cujos fllhoa vivem co«i eco»
noniia aepai*ada. _^':'¦¦

AP.'1'iGü õ.o: A Prefeitura fará
pela sua Directoria do Obras organl-
sar tres Ci) «lanou de habitações
populares, correspondendo a casas de
um, doía e tres, quartos com i-.sp.oc-.
tivas coainhaa q banheiros, os quaea
servlrào do bas« paia aa construo»
Coes «uo os proprietários pretendam
lazer. .

ARTIGO Co: O Executivo baixara
um regulamento para a boa execução
Ua presente iei- .

AKT.IGÜ 7,o: Eevogam-so as dia-
Dosicôès cm contrario". _
K?rw"utou tres indicações de. ü^
tacada Importância. atmúu u ia.
requerendo . mando 8-,ia,J",.^
sua, .Directoria do Águas e ^go*
tos proceder aos estudos pr.edii.l--
iiurea para o serviço üe abasteci-

outra, pedindo, auo a. ricLcituia
determine á Comipa-nhia do nau-
<-ao piocoda. dewti-o das bases,con-
tratuaes, aos serviços do 1'Wunu-
nação publica no bairro dB bao
Bernardo; e, finalmente, a tercei-

MME. OLGA
Professora do *rapholo*!a
o chiromancia. Lonpra praU-
ea nas observações, attende
das 8 án 18 horas, todoa afl
dias, em sua residencial á
alameda Harfiu de Limeira.

1.175 - Tel.: 5-5874
riikim^Hitum^ '.tÉkjmkmetít 

wni.»|i niiiwiV ^J^*-|

EM CAPÃO BONITO
IlAlBttO 1>0 TAUAKAL

CAPÃO BONITO. 20 (Do correspon»
dento do "Correio de S. Paulo") —
Causou optlma bnpressfio nesta Joca»
lidado o recente acto. do sr. Uoverna-
dor do Estado, tomando cxtlneto o
Dlstrlcto 1'ollclal de Taquaral, auo
havia sido creado e atwexado ao mu-
tut-ipio d«? 8ão Miguel Archanjo, co-
nL.íca de Itapetininga.

O sr. Paulo Mendes de Carvalho;
prefeito Municipal, logo que tevo cu-
nhecimento do facto. ee tranaportou
para aquello bairro em companhia
dos srs. João Gal-dlno do Almeida,
prestigioso membro do flirectprio lo»
cal o vereador á Câmara Municipal,
foaqulm Cosaíino de C. Cru», fiacdj
da Prefeibura p. outros companheiros,
sendo alll recebidos pela população,
quo nao tscondia o seu contentamen-
to por aquelle faoto. O ar. Paulo Men»
des de Carvalho íol muito cumpri-,
montado pelos seus correligionários
residentes no bairro, bem como o
sr. Jofto Galdino de Almeida, que
lí-ometteu tudo fazer pelo bem dc
Taquaral e de sua população.

DELEGACIA DK POLICIA
Trans feriu-sò para o predio 26 da
rua Floriano Peixoto; onde se acha
commodaraento installada, a delegacia
do policia local,

SANTA CASA
Constituída por elementos, repr»-

eentativos da localidade, organlsou»
se uma commissão incumbida de an»
gariar donativos em beneficio da fu-
tura Santa Casa local,

CAMABA MUNICIPAL
Sob a presidência do sr. João fla

Aí-ruda. a edüidade local vera reali»
sando reuniões extraordinária»? afim
de attender ás necessidades dq mu-
niClMKLHORAMEN'rOS PtBWCOS

O sr. Prefeito Municipal ordenou *
ínicití das obras de ajárdlnamento
da Praaç Ruy Barbosa ,

CONCENTRAÇÃO JLMIIANA
No dia 4 de Outubro, vindouro, a

Consregaçáo Mariana local fará uina
vislU official a «^l»|^S
tomará parte na grande Concernia»
ção Diocesana, que terá logar as lõ
horas, sob o patrocínio do Rymo. D.
José Carlos do Aguirre, bispo dio-
cesano.

¦ 7
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CAFE' - ALGODÃO - CEREAES
"DO PRODUCTOR AO EXPORTADOR"

Cia. dc Armazéns Geraes do Estado de São Paulo
PEÇAM INFORMAÇÕES

ALVARES PENTEADO. 28 - CAIXA N.

SÃO PAULO

2716 - IMIONIá: 2-3613

j
ii
I

*t 55üSÜ55S&2S5S5í5$5555$í

V. Ex„ nos termos do art. 2i í 3."
dô dec. 6101. do 7-7-1D3I, modi cado
pelo art. 17 do dec. GUGS de »-ia-l«M
sa digne mandar citar ü adqulrtrato
para vir á La audiência d«*te Julio,
uue se seguir a cltaçào, toweir-flo c]
a Suppiicante em avaliadores, *ue
procedam á avaliado do referido »m-
movei, spb pena de revelia e para
todos os «ífeltos da menctonaJ* lei,

tlmar o pupplie.-ido úx> accorio copi
o certifica/do jiclv c-J. «le Juatfoi, re-
quer « V. Dn,, ue unsne orlenor a
expedlv&o do cwnpoitsnto odltal a-- çt»
tacao do jsupplicauó h^.h termos do
art. 103 do Ctxi. X'roc. Clv. e Com. do
E3tado. P. Deferlmeuto. E. It. M. ti,
Paulo, 18-3-1036. (a) V, J. Mendw»,
Sub. Proc. Flacal. Doopacho: J. biui,
com o pru#>J 4e W dUw. S. Paulow^^"r^Mã i Btá&fi»» * ms.

te indopendent* de twielado. W *"• » «i-j^nd. do üstado, por s ve-

tennoa do proceíso até final. A. P.
Deferimento S. Paulo 1-7-19SB. (a) W.
J. Mende3 §ub-Proc. Piscai. DiaU-l-
buioioi A' %ix Vara Cível. Ao 3.° Oi-
ficio. Ao 3." Contador. Ao Ifi Depu-
siurio. S. Paulo l-8-103»S. Dr, Joa-
ktm Ti Barróa. A Pagar 6$. Dcs*p»-
clw; A. Sim. ti.y. 5-8-36. (a) R. Gon-
çalves, Bm virtude 4o que se espe-
dlu o presente «ditai de citacáo c[ 0
pra^o uc 3ü dias, pelo qual {leam oi-
tadou Aeeadour DJiuishan e (mtPo,
(xnr todo o coutendo daa petições .*)
deapatólipíj p/jui tranaérlptos, •¦ bem oo-
roo para virem 4 La Audtenclà onj 1»
narla desto Julao, decorrido aquelle
praao, afim de tomarem parte na lou-
vaçâo roquerlda, íioaado desde logo
acleiites do aue As audiências de^o
Juizo se reallsam ás 'l.nx feiras ás
.13 lis. no Palácio da Jut.tis;a, A i*ua
II de Agosto 43, e quando feriado
ou impedido aoueUe dia. no I.o dia
utll no meanio laoal, ás 14 1|2 horas.
B para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa all«gar
Ignorância, mandou expedir o presen-
te edital que será affixado e publi-
rado pela imprensa na forma da lei.
S. Paulo 24-8-1936. Eu, Joakim S.
Leme, escrivão int. o subscrevi. O
Juiz de Direito (a) Renato Gonçal»
ves Oliveira. — 35-2*.

Prefeitura

seguintes condi-

M 
" 

*)'conatrulren*- peto menos 10 (dez)
lutar buscou na mqrta.o aocoRo^ e • s j cwas ât habitação ,-do appro-corte descaroavel _, ...

a morta o socoro e •»1 cwas d» habitação. -do typo
feltclâadv. auc a vida .jamais lha ou»|Vado pela MunlclpyIdade;
tSrV^ . 

b) .Loealisal-a, em bairros deter-" 
Jir.NtiA DA \I-FAKDJEGA- . minafloa pela Prefeltuí*, mas dentro

S-sse projecto foL.^ncajnjnhadoSANTOS 25 (Da succursal-» —
Pela thesouraria da Alfândega <j«U
cidade foi arriscadsdá hontem a qua»-
tia dc Í.S07:S41$800, clevando-s» o
totai arrecadado uo mez ccç-rent* $
B2.27S7S350. total que em eju^i p«
rlodo dn anno passado íol ne •«••••
30.963:-!39$720.

irinaii-

GUARDA LIVROS
Competente, diypondo de uma
parte do dia. acceita egcrlpta.
Informações nesta redacçao

Ai 'com'ml68&«3 do Obras
ço*». e Julsstl«:a.

A eeprulr, o er. J&S.6 Pires Net-
I to, dopoie" do passar a- spre^ldifliçu»,

èa, Câmara »o dr, Julio do Arruda.
do' perímetro eeívldo p6r agua, lus.'
e esgoto;

e) AlugaJ-as at4 o preço do Bs.
KOOOO (oitenta niU reis) mensaes.
nfio pç^endo e«r augmentado «ejn de»
termlnaçáo da Prefeitura.

ARTIGO 3.O.*. Ae casas' construídas
poderáo ser adquiridas por pessoas
«ue náo.possui oulta ca*a. nem por
si. nem por seu conjuga ou filhos, e
que continuara a gosar daa mesmas
regalias até completar o espa«:o de
cinco (5) arnos, com a condição do
axi- ecu proprietário nella resida.

ARTIGO 4.o: Não Et. comprcHcndem J tara
na dtsi^slc&o do Artigo 3.o os pre»* pine

ra, indicatido uue a
procure tor cstiteridimeutos coni
a3 Vro-feituras de Amparo a Pu-
ai-elra, no sentido de obter o ooii-
c-ur.-o dc-tó&M municiipios, para que
c.eiHfo do suas po&sibH.idadea. cp-n»
c-uin-a.üi com as verbas t.i.etjessariaS
para a cotu^lusão tlu. abertura ua
yai-iante aue liga Campinas nos
uiuiii-ici.pios leíeridos, .

lissas- trçsí indicações foram n»p-
provadas, o ve-metüdats ás suas
i-es-iutçtivas c.omnilsíJões,

elidia mais havendu a tratai, foi
ènçei*Vaida a ^çesáò.'

AIS ITA A' AUDLCTOUA.
CAMflNAtí, -5 (Ua succursal) — •

Blin-OU paixádo o dai UU pi-OJy-TOO.
d'WTtiiigio pára a Cama.ia Munici-
pai realizar a sua pnojectacia vtsi-
Ia á Adduütora do itiq Atibaja. üc-
vendo a caravtuia partir as 1) hu-
ias, do Taco Municipal.

JUUA1HKNTO A' UANDEIRA'
CAMPINAS, 35 (Da succui-sal) —.

nealisa-fie noje. áa 17 hor**, no
LarJEO do Itosarlo, -perante o re»

\ ítiiscunitante do cocmnaiidante da
Ú.xx lietíião o-de altas autoridades
civis e ínllltarorf, a ocninonla uo
juva-mento á bandeira pelos roser-
vittuas de ¦1'iU, do Tiro de Guerra
376, desta cidade. Berá madriu-ha
tios atiradores, a con.^aerada na-
dailora campineira Edith Hpiiu.pa.

Apôs- a cerimonia, os atiradores
Ccafilarão polas rua.s da cldado.-

MUSttlí CAltLOS COMKS
CAMPINAS. 85 (Ua Hucctirsan —-

Tem «ido muito visitada pelo pu-
blico, a interessante exposição <l«
cbjectoa quo pertenceram a< Carlos
Q-omes, inaugurada aatbbado pas-
sado, Íiq salão nobre do Centro
de Sele-ncia1», Letras o Artes. En-
tre na reliqulas quo pertencerann
bo glorioso maestro, destaca-pe o
seu plano de cauda, out» foi offe»
recido »o Centro de Scienciás.
pelo. governador do Pará.

JUBILEU lariSÇOPAL DE D.
BAHJBETO

CAMPINAS, Z5 (Da succursal. rr
Foram iniciadas hontem, Com des-
u^-ado brilho, as grandiosas festi-
vidades, com as quaea o nuu-.do
catho'ltco de Cam.pinas e do Brasil
tom«meniorará o jubileu sacerdotal
de d. Francisco de Campos Bar-
reto. bisipo desta diocese.

Domlng-o ultimo, to-da.s aa asso-
ciações relistosas da cidade pres-
taram uma grandiosa homenagem
à d, Earrctit, tendo nor eise, oc-
caslad feito uso da palavra o sr.
Theodoro BáiRtiisba J° 'Slõrttf», em
rome dos nomens catholic-cH o a
.senhorita Maria Penteado Moraes
cm iTonio das senhoras <:atho-licat3.

Hoje, As l'J horas, t.jrd inicio cm
todaíi un paroL-hias da diocese, o
trlduo, em nroparaçãso á solentü-
tlade do jubileu, notável acontecl-
mento religioso, quo se verificara
to próximo dia 27.
GRANDE PARA»A ESPORTIVA

EM HOMENAGEM A CARLOS
GOMES
CAMPINAS. 23 (Da í-uccursal)--

Calcula-se que 10.000 esportistas,
de Campinas e do cidadea circum»
visinha^. tomarão parto ca vara»
da ésoprtlva em nornenasein a
Carlos Gs-xnes. <iue- terá luprar no
rrosimo dia 7 de setembro; fcera.
Incontést. velsnento, «n\ aconteci-
mento inédito, a homenagem Qu*
os fssportista.s rie Cánxpinas prt-s-

o ao glorioso compositor cam»
iro.

RESTAURANTE
DA BOLSA

RUA BOA VISTA, 9
Telep. 2-1525

HOJE — ALMOÇO

Papas a Portusçueza — Salada
de peixe com feijão branco ~-
Carne secca írita com p.w
estufado de vitela — Pimen-
toes — Churrasco ou costele»
tas de porco — Sobremesa —

Salada de ííuctaa ou la-
ranjas

AO JANTAU:
Cosido a portuRuesa — Esca-
lopes le vitela - Cl\w«|co
ou costeletaçi de porco -" 

go-bremosa — Salada de fruetas.

Optimo serviço a Ia carte

Peixe a brasileira — Camarão
— Polvo — Marisco — Baer.»

lhau — Peru' — Leitão ¦—
Pato — Prangos

.MASSA FALLIOA I»Ü JOSL* BL*»
BKZOWSKY

Aviso aes credores
O liquidataTio da fallencia acinvt,

avisa aos • credores e mais' Interessa-
doa queíso encontra eht ai escripto-
rio á rua Annita tíoribaldi I'3í), so»
bre-loja, sala Ç. das 33 'ás 

18 hora-i.
onde prestarA todas as inforp»tj5ea
necet-sarias. y. Paulo, 21 de Agosto
dc 193-J (a) Jieginaldo M. Allojn.

Dias ^0-26-1!''

EDITAES
a.o OFT1CÍO CIVEL

CilasSo d» Assadour DjlnishsuB, e
outro, ç| o prw do 30 ülaa

O Dr. Renato Gonçalves Olivel'
ra, Juiz do.Direito d» 2,a Va»
ra Civel da Capital do Estado
de g, Paulo

Faz saber ao3 que o presente edi»
tal de citação virçm OU delle oonhe-
cimento tiverem. ' que por parte da,
Fazenda do Estado, no processo de
avaliacio judicial requerido contra
Assadour Djtnishan e outro, lhe foi
dirigida a petição do teor seguinte:
Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito da 2.a
Vam Civel. Diz a Fazenda do Es-
tado por s| representante legal que
e?ta'subscreve, nos autos de avalia-
cão judicial requerida e| Assadour
Djinishan e outro, que nâo tendo ai-
tio 

' 
poesivel Intimar os siipplicados

de nccordo c| o certificada polo oí£,
tle justiça, requer a V. Ex. se digne
ot-donar a expedição do competente
edital de citação doa snipplteados, nos
tennoa do art. 193 do Ccd. Proc. Clv.
o Com- do Estado. P. Deferimento.
E.R.M.8. P**U> 2-8-1836 (a) F. J.
Mendes Sub»Proc. Fiscal. Despacho:
J. Sim c| o pra?o de 30 dias (a) R.
Gonçalves. Petiç&o Inicial: Ex. Sr. Pr.
Juiz de Direito da Vara Clv.el Dl? a
B'azcuda do Estado por si represei»»
tante abaixo assignado, que, tendo 0
sr! Aits&d«Jur DJtoishan 0 outro, a/L
q-uirido do sr. Waldemar Leite Alvlm
I sitio cl i alqueires e 3/4. situado
neste dlstrlcto, I kilometro tn|m. dlS'
tante da Bst. Ferraa dç Vascóncellós,
na comarca da capital, e tenda a re»
quereato fundadas nu«3es para affir-
mar tiue o immc-vel í di ví.lctr supr-
rior ao declarado na *scriptt>r» de
c-jiiupra. é a presente para requerer a

5.: OFFICIO
KDITAL my 3.» 1'UAVA 15 LEILÃO
NOS BKNS FENllOBADOtS A' LU-
DOV1CO STABlLlTTO NO EXKÇU-
TIVO PISCAI. QUE LHE MOVE A

FA//KNDA DO ESTADO
O dr. Cândido Cunha Cintra, Juizde Direito da 8.» Vtup, Civel tUCspltal do E. S, Paulo; •

Faz eaber íx todos quantos o pre-seisU edital i-ií-oni ou delle conheci»,
meto tiverem, que no dia 0 de Sc»tembro p. f. á^. 14 h«„ no lpctl docostume do Forutin Civel do Palácio
da Justiça, 4 rua U d» Agosto 43,
ti porteiro dos auditórios O. Passos
ou .ouem si vises ílzer, porá a pu»
Wlco' pregio de' v<»nda e arremàtagão
«;m 3.» prat-^i ó. auom mais dér e
maior lanço olfií-ecer aclina da resp.
avaliação redunda, o Immovel adtaiy-
te descripto e caracterlsado, penho-
rado é. Ludovico Htabllitto e aim.
nas autos do oa. fiscal h, 6S55 da
tserie 8.C,. -quo aos mesmos move a
Fazenda do Estado, tronovel eôse quesegundo laudo existente tios autog a
fls., 26, é' o seguinte; 1 casa e si
rçsp. terrwio, & rua Maczlni n. 195,
ent. 41, distr. do Cambucy, desta Ça-
pitai; -medindo o terreno fl ms, de
(rentepor 26 ms, - 60 «ws. da fren^
t« .aos fundos, cl a área . lobal do
i'í \n<" appróxlmadamente e cón-
frohtapdo de 1 lado cl Joa^ Bernardo
Benevldes. de outro c| Bento' Justino
Oliveira e fundos cl Carlos Provedel
A casa e construída no alinhamento
da rua, possue as sofruint.es accomg-
dações; A entrada 1 pcMa, 1 janel»
Ia ei pequeno portão de-, madeira
ao lado esquerdo que- communica cl
6 quintal, 3 conwnodos forrado? e
asstialhados, 1 commodo forrado e la-
drUhado e eoslnha ladrilhada B np
quintal. 1 tanque, 1 barracão.o pri-
vada. O iPímovel é do construcção
çcpnoniica, «ncontrando-pe em mAu
estado do conservação, avaliaçio po-
ia , uantla de 14:OOWQQO e m viMu-
de do abatimento leiral do SO 010, se-
r4 levado á {{.a praça .ela quantia
de ll:OOO|OO0. Sobre esse Immovel
pesa ama, hvpotheca íonstltuid» a
fa?ior de ítalo Bçlandl por osoHptg»
ia dft 8 de Julho de 1930, lavrada
pas notas do 3,o Tabelli&o desta Ca-
pitai, Inscripta sob h. 45ã na 1.» *lr«
cumserlpçâo desta Comarca da Oa-
pitai, do valor de 8:00Ó(|W conforr
me certidão (t^rtiecida pelo *3ferld,o
cartorlp da. 1.» 

'Cireumscrips&o- e lun-
ta aos autos: I*) para due c|ieiruí ao,
conheclmen*» de todos e pln^uein
alleKue irnoranda. msndou «xpedir
0 pi*eaente c-dltel. Caso nüo twçar*'
çam llcltantes para esta praça, de-
Sorrida a 1|2 hora. le;ral, dito lm»
movei srt-á levado et,n fráncp e nu»
bílco' lellfto desprezada a avaliação e
sj rebatea conforme, arts. 1082 § 2.o
e 1083 § unico do Cod. Proc. Clv. e
Com. do B S. Puilo, W para que
chegue ao conhecimento de todos e
ninguém, possa alle&ar Ignorância,
ttiandQu expedir o presente ..edlt&l de
3,a praça e leilão, que sei-4 affixado
è publicado na forma da lei. São
Paulo, aos 22 de Agosto de' 1036. Eu,
N. C. Gonçalves, escrevente hab. es-
crevl e eu Jugwtha Peroira Artia&a,
escrlvlo 

'subserovi. 
O Juiz de Direi-

to (a) Cândido Cunha Cintra. - . ,,.,Dias 3s)--!-i

tendo o ar. Henrique Nw., adquiri
do do sr, Affoi.sj de Britto Cruz, 1
terreno d« 1» s Í3.W, A Av. Crlsan-
üalleu, ant. l<uiz de Souv», distante
90 ms. da esquina da rua Lo do Ja»
neiro, pw distr. ue Villa Mariana, a*
comarca da C*pll*l, a tendu a, reque.
iwtc mndudiw rwtm pava afflrnmr
que o inimovei erij quoetto 6 de va»
lor superior *o decjiirado na escrl-
ptura de çompr». 6 4, presente para
reai»e',er » Vt Mx.. nos-temios do
art. 2i S 8.° do d%;. £>10l de 7-7-4931,
modificado pelo itrt. 17 do Dec. 6158
de 30-12-1993, ee digne mondar citar
o adqulretnto para vir 4 l.v audion-
uiu. deste Juisw, quo se seguir a, cl»
tação, louvar-se c[ a, Suppiicante em
avaliadores,' que procedam â avalia-
Cão do referido immovel, sob pc-
na de revelia e para todos os effsl-
tos da meneioijad» lei, entregando-
ee os autos 4 Suppiicante; findo o
processo, ^independente dc translado.
Outroslrn, requer seja o mesmo ad-
quirente desde já citado para todos
os termo», do processo eté Cinal, A.
P. Deferimento, .. Paulo 30-7-1936.
(a) F.J. Mendes. 3ub-Proc. Fiscal.
Distribuição: A' 2.a Vara Civel. Ao
S.o Ofíioip. Ao I.° Contador. S. Pau»
lo l-S-36. Dr, Joakim T. Barros Des»
paoho: A. Sim. S.P. 5-8-36. (a) R.
Gonçalves. Em virtude do quo ne ex-
pediu o presente edital de citação,
pelo qual fica citado Henrique Nose
por todo o conteúdo das petições e
daspaclios aqui transcrlptos, bem co»
mo para vir £ La audiência ordina-
ria deste Juizo, decorrido aquello
praxo, afim de tomar parto na hm-
vação requerida, ficando desdo logo
notificado de quo .as audiências deste
Juizo se rt-alisam ás 2.aa feiras, as
13 hores. no Palácio da Justiça, á
rua II; de'Agosto 43, e quando feria-
do ou impedido aquelle dia, no 1,0
dia uj.il no mesmo loca!, ia 14 1|2
hs. E para que chegue ao. conheci»
mento de todos o ninguém possa ai-
legar ignorância, mandou expedir o
presente «dltsJ que serA affixado e
pubüoado pelu imprensa, na íorma
da lei. S. Paulo, 31-8-1933. Eu, Joa»
kim S. Leme, eâcrivâo int. subscre»
vl. O Jui» de Direito, (a) Renato
Gonçalves Oliveira. <_<. Çl-25.

E MARIA SIMÕES, cujo inventario
correu por este Juizo e cartório do
6.» Officio de Orphams o annexosn
jndo elle eni praça ú, requerimento
dos mesmos berd«tirou. E para qua
chegue no conhecimento do todos «
ninguém possa ullegur ignoraucia,
mandei passar o presento edita) qu«
será affixado 110 lugar do costumo «
por copia publicado pela imprensa^
Dado o passado nesta Cidade de S&o
Paulo, em vinte o m/vo de Julho d«
mil novecentos o triuia o seis. Ei»
Syiiesló Aratangy, escrivão do õ.° ON
ficio dc Orphams o annexos, suba*
crevL

O Juiz dc Direito, (a) A. do Olh
velro- Lluu. ,

Dias 3-10-2Õ m
12.» OFFICIO

FALUBJÍCIA DA PREDIAL SUIi
AMERICA S.A.

ItablUUc&e de credito
O Dr. Pedro Rodovalho Main
condes Chaves, Jujz de Dlreitol
da 6.a Vara Commercial d»
Capital de S. Paulo.

Faz saber aoa quo o presente)odltal virem ou delle conhecimento*
tiverem, que por parte da- Soc»jdas Snras. de Caridade Cruz Alt*do Rio Grande do Sul, lho forai»apresentados o requorlmento o do-cumentos para a á| liabllltacfto d«crodito. oomo credora retardatari*
da Ma3ia Falllda da Predial SulAmerica S.A. pela importância daRs. 13:ftj05000. Para ccrrtstar man*dou passar o presente efim de qu«os Interessados, reclamem s| dircintos no prazo de 20 dias, durante os
quaes se acharão em cartório o re*
querimento e documentos, S. Paulo,21-8-1936. Eu. OswaJdo Dlaa Faria,escrevente hab. o subscrevi, aut. OJuiz de Direito (a) Pedro Rodova-»lho Marcondes Chaves — 22-24-25

EDITAL DK PRIMEIRA TBAÇA
O Dr. AlbMte de Oliveira Lima,

Juiz, de Direito 4*x ],» Vara de Ot»
phfims e antfiexes de»U comarca 4a
Capilal 4o B«t*4« de SSo Paulo.

Faço saber a todos quantoa o pre»
sente edit*i virem ou delle conheci»
mento tlveromi que, no dia 28 de Agos-
to o. futuro As M horas, no Palácio
da Justiw, na sua entrada da rua

13.° OFFICIO
CITARÃO DU JOSIÍ* GOMES C| dPRAZO VK -M IUA& .
O dr. Alexandre I»ellin0 Amorim Li-ma, Juiz dp líireilo da 7.» Va«|

Civel da Capilal do li. s. Paulo.
Fai; saber aoa duo o presente odi4

tal dsj citas;ão c| o prazo do 30 <Jia4
virem ou dello conhecimento tiveréUí
quo Por este Juizo ~ Cartório do 13.»
Officio, se processam os termos dá
uni ex. fiscal do n. J6,582 da seri«
B., vív-movldo pela Fazenda do Esta*
do contra Ipsà Gomes, no valor d«
Rs. 560Í570, proveniente de dlííerçnW
ça de slza, que deixou dc pa^ar m»exorcicio de 11)35, no decorrer do qua?
(Oram seqüestrados os seguin iej|
bens: 1. terreno situado 4 rua F.„
cm Vila Deodoro, c| 7 ms. de K-ent»
por 30 ms. da frente aos fundos o
fitando o terreno todo aberto, liei*.:
situado o mesmo nesta Capital uo
distr. do Cambucy. Como nào lenh*
sido possível a citação pessoal do da*'
vedor, pelo presente cita e cham»
Joíô Gomes, para vir a l.a audien»
cia deste Juizo, que so segruir Í03
prazo de 30 dias, a contar da l,a pu*
blicação desta no "Diário Officiai"#
pata que venha ver-se-llie- aceusar at
cilaçãu, pTapor-.3C-U)o a competent*
acção exócuUva p asslguar-s<s-lho 9

I

11
II

Onze de Agosto, o porteiro doa audl-
torlos Octavlo Passos, ou que»n suas prazo le^-al para embargos • ou tjafe*
veTito üíier, levarj, a publico pregão
de primeira 

'¦', 
praça o arrematação, a

quem maia der e maior lance offer3-«
cer, scim* da quantia de 10:000?COO
(dez contos de réis) o immovel se»
guinte: — "Uma pequwa casa e seu
1-es.pectivo- terreno sltá A rua Gon<?al-
ves Dias eob numero 134, antigo-uu-
mero 128, no dlstrlcto - freguezla do
Belemxinho, nesta Capital, tendo uma
porta e uma- janella de frente, doid
pequenos .commodos, cosinha e priva-
da; no quintal um barracão, medln-
do seu terreno trels metros e sessen-
ta centímetros de frente por vinte «
cinco metros da frente aos fundos,
confinando do lado direito com Do-
mlngoa Correia pelo ¦ l*dp esquerdo e
fund<p\,v com' Francisco Gonçalves ou
suocefflores", Esse tmmdvol é de pro»
priedade dos herdeiros de ALBERTO

za quo tiver com a conversão d»
(seqüestro cm penhora, ficando -fJe*id«
logo citada para todos 03 demalH
fir.;j-de direito até. final. As audien»
cias deste Juízo roaliHanv-se As 4.áa
feiras; is 13 lv\ no Palaciçt dia jqs*
tiça. á rua 11 d^ Agosto 43, l.o.pav*
e, quando esto dia fôí- feriado «u'1**
galmente impetjiaL., 110 l.o dia útil
i-oguinte &s¦'$ 112 hs. E para que che*
gue ao conhecimento do todos os ln-
túre^sados tj ninguém possa alegajf
ignorância, mandou expedir o pré*
sento edital de citação, què será af*
fixado no lugar dc costume ó publi*
cado pela pjprèrtsá na forma da lei*
ti. Paulo, 2l»8»193t). Eu, Raul Dia»-
da Cunha, escrivão aj. o subscrevi no>
impeilirneiilo do sen-entuario. O JuW
de Direito (a) Alexandre Delfim*
Amorim Limn.

DiM 24-a»
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-fi OFFICIO
Citação de «enrique >'osé eení «

L prato de 80 dtofl •
ò Dr. Renato Gonçalves OH-
wira. Juiz de Direito da 3.a
vara Civel da Capital 40 E.S.
Paulo

Fa? saber aos que o presente co)»
tal de citação virem on delle conhe-
cimento tiverem, «iuc per varte dá
Fazeiida do Est*1«i. no p~oce$FO de
av9li?ção judicial requerido flontri,
Henrique Vosé, V*e fo} dirigida a $*•
tiç&o do teor seguinte: Ex. 8r, Dr.
Jui? d* Direito da 3-a V$ra Civel
Diz a Fazenda do Estad". que «-'^tu
subscreve, nc-s autos da avsJiaçáo ju-
dieial requerida contra Henrique No-
eê, que não tendo stdo possível ia-
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COMPLETAMENTE REFORMADO, COM TODOS
08 REQUISITOS DE HYGIENE

— EspecialidacJ. nos seguintes pratos: —

HOJE: Mocotó á portugueza — P««e frito

Aberto até uma hora da noite, cora serviço de bar c cozinha
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ram-se violentamente
..^___^—i—mtmmm* HMIMMH !¦¦¦»«¦¦¦«*¦¦•¦¦*¦[¦«¦¦¦«^¦¦i

Correio de S.Paulodois auto-caminhões
Em conseqüência do horrível desastre, morreu um dos pas-

sageiros ficando outro gravemente ferido
Violento choque dc auto-cami-

nhóes teve registro, hontem, á
noite, na estrada de Sáo Mipuel.

Mais uma vcz fica patenteada a
irresponsabilidali do determina-
dos motoristas, o r|iio. poderá jus-
tlítcar a adopçAo de medidas ener
glcas por paJte das autoridades
policiaes.

Nas estradas, principalmente,
ha motoristas que imprimem ve-
locidades exageradas aos vehiculos
que dirigem, não raro occaslo-
nando desastres de conseqüência.*;
deploráveis.

O facto hontem registrado pôde
«er narrado da seguinte maneira:•Pala citada estrada transitavam
cm velocidade excessiva, os auto-
Cánlinhões ns. 2-73-00 e 3-42.67.

O primeiro desses vehiculos, que
Tinha de Bom Suecesso, conduzia
<lez homens, que se divertiam na.**
festas que, annualmente, lá são
promovidas. Dirigia o auto o lho-
torista José Príncipe.

Dirigia-se para São Paulo, quan
do a certa altura, o caminhão de
chapa n.°. 3.42.67, dirigido pelo

motorista Antônio Pavan, surgiu á
sua frente .tambem rodando em
grande velocidade. Os dois moto-
rlstns sc apercebendo do choque
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tentaram estersar w machinas.
Mas, mesmo assim, a distancia c
a velocidade nfto permlttlram a
manobra e ambos chocaram-se
violentamente. Um dos passageiros
do primelda vehlculo foi cuspido
no solo e o segundo caminhfio co-
lheu-o em clieio, passando as ro-
das pelo corpo do Infeliz. Passa-
dog os primeiros Instantes do sua-
to. os componentes da caravana,
desceram e verificaram, o eeu
companheiro Sebastião da Silva,
de ^O annos presumível1?, casado,
residente no bairro do Tucuruvy,
nesta Capital, estava morto. O fa-
eto foi communicado á Policia
Central, tendo o delegado de
plantão comparecido no lugar in-
d içado.

O cadáver de Sebastião da Silva
foi removido para o Necrotério do
Gabinete Medico Legal e mais um
dos companheiros, que na collisflo
tambem havia soffrido vários fe-
rimentos, foi soecorrido pela As-
sistencia e removido para a Poli-
cia Central, onde prestou declara-
ções no inquérito.
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GARRE6ÃRAM mDOIS CONTOS DE REIS
(JAPONEZ QUEIXOU-SE A' POLIOiA E 0 LARAPIO FOI PRESO

. .._ «J.I.. ruxitniifí! I TVwiimfl-frt TOsklo foi 1

Ruge I ** Jydá
no coração do povo ethiope
Taha-Hai, filha do Negus, estuda enfermagem,
para servir a sua pátria — A força do direito ou

o direito da força!
LONDRES, 20 (Especial) — A

princeza Taha-Hai, filha de Selas
do ultrage, jamais se recusará a
amamentar o leão que amanhã de-

gié, o imperador 
' 

sem sceptro, • volverá os invasores do seu covil!
•_!•„• -¦ _ ¦ r:_-íj_ i.~ ]• rn«u« Uni oí-n^n fala r*nm on-principiou a ser conhecida nesta

capital assim que se iniciaram as
Taha-Hai ainda fala, com en

thusiasmo, dos seus, do futuro, di-

Queriam dansar
nu's em torno de
uma fogueiraana

S. FRANCISCO, 25 (A, B.) —
Na região de Los Gatos (Cailifor-
nia) uma colônia de m-udistas tinha
resolvido .oTB-anizãr uma "dansa

do fogo".
A ipcHlicia Intenrelo e prohlblu *

execução desáa cerimonia, afim de
evitar o perigo do incêndio.

Os. nudistas tJ:0iam distribuído
numerosos convites aos amigos
r,ue haviam de participar da tos-
ta na qualidade de espectadores,
também completamente nu s. a
festa term'1-nou melancolicamente
à. luz das os-.tre.Hlaa.

A* delegacia de Roubos compa-
reoeu, ha poucos dias, o individuo
Takuna SaJtai, de nacionalidade
japoneza, residente em. um quarto
do prédio n. 51 da rua Livre.
Queixou-se de que fora victima do
roubo, na importância de 2:000$,
que se encontravam sob o colchão
da sua cama.

O ladrão, segundo declarou, ar-
rombara, ainda, duas malas de
sua propriedade, nada, porém,
dellas tendo carregado.

Tomando por termo as declara-
ções de Takuiia Sakai, o dr. Cor-
deiro Galvão, delegado de Roubos,
determinou as providencias que o
caso requeria.

As investigações, iniciadas, des-
de logo, pelos inspectores Octa-
viano e Ayres, resultaram em apu-
me a policia que o roube> havte
sido praticado por Tomimato Tos-
kio, compatriota da victima, que
se evadira para Santos.

iFara aquella cidade «eguluo
inspector Ayres, que, em rápida
ejmdicancia, descobriu o paradei-
ro do larapio.

Conduzido a esta capital e¦ rn»
terrogado pelo dr. Cordeiro Gal-
vão, acabou Toskio por ™Messir
a autoria do roubo, declarando,
ainda, que praticara o furto oe
500$ em determinada pensão ae
Santos.

Tüm ooder do delinqüente ap-|fessado que a auantia **&$¥*
prehendS* pSfcia V&portanâa havia gasto em dWsõeè e em via-
de 929Ç900, tendo o larapio con-l gem para Santos.

Tomimato Toskio foi recolhido)
ao xadrez e está sendo processada
pslos crimes que praticou.

Insubordinado
e assassino!
Terrível tragédia no quartel do 2.° R. A. M. -- Dando
voz de prisão a um cabo, foi por elle golpeado a taça
no ventre — Ferie), o capitão atira e mata o subor-

dinado morrendo tambem, logo após
RIO, 25 (A. B.) — Violenta sce-

na de sangue teve lugar hontem,
no quartel do 2.0 R. A. M*' fm
Santa Cruz, e foram seus^r»-
gonistas o capitão Nelson de Mel-
lo Mourao e o cabo Odilon, que
pertencia á Secç&o de Transmls-
SÕ6S

Repellindo um acto de indisci-
pltaa do cabo, o capitão Nelson
de Mello Mourao lhe deu voz de
prisão. O subalterno, rápido, sa-
cou de uma faca e golpeou o offi-
ciai no ventre. Oahido, ensanguen-
tado o capitão Nelson, enquanto
com uma das mãos amparava o

ventre, com a outra empunhou a
pistola automática, que disparou,
certeiramente, abatendo o cabo

Do facto as autoridades I»U-
claes não tiveram conhecimento,
por isso qne o inquérito é militar.

O capitão Nelson de Mello Mou-
rão foi alumno revolucionário de
23, sendo amnistiado em 30, para
ter confirmação dos galões de 1.0
tenente em abril de 1934 Poi pro-
movido a capitão em 12 de setem-
bro de 1935, tendo 0 curso de ar-
tilharia, pelo regulamento de 19^8.

O capitão Nelson de Mello e o
cabo Odilon falleceram.
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TAHA-HAI, a filha do Negus, que inicia em Londres um cursoiaha »-"v do enfermagem

hostilidades entre abexins e italia-
^focalizada diversas vezes pgas
reportagens dos jornaes de vanaa
SSÍes do mundo a princeza logo
Iftornou bastante popular prmcl-
falment? depois «júíse verificou a
Serrota dos ethiopes. , ^

Taha-Hai agora, vem de novo,
*.>.n^a.r a si a áttenção dos jor-
Sae? A fiSa de um rei destbro-
gffi; èã que possue nj#gW?
depuro que os reis que continuam
ímcaoitados no poder, acaba de,
Südemente, 

Pse inscrever num
rnrso de enfermagem.: intefrogada pela reportagem £o-
bre a finalidade do seu gesto, a
ílha do Negus apenas respondeu:

- BmÍ seria uma das maneiras
«Õíautl eu hei de trabalhar pe a
KhR natria pela restauração do
SSsveC impero christão do
m^dO 

repórter ficou surpreso e
a princeza continuou*.

_ Sim poraue nos amda have-
mòs-d^se? falado, nesse mundo
Se ce-ufana dc ser chnstao! P
SòLvwto território será um dia
?Sauistado, seja pelos que vêm
da linhagem- de meu pae. seja pe-
los Shof do povo. Ein nossa al-
ma vibra o amor á Patna e nos
npssos corações ruge o Leão oe.
Judá' 1

Serei enfermeira, serei o quc j
fòr preciso. Pegarei em armas.ou
curarei heróes. De qualquer to -
m- porém, a mulher raia sente
aai veias o calor -do sangue qpe
tambem circulou naò aríenas cia
minha de Sabá, jamais esquecera

zendo que um dia talvez não re-
moto o império abexim ha de tri-
umphar, pela força do direito, ou
pelo direito da forçai

Portava relógios
0 larapio íoi preso e está sendo processado

no Morro da Providencia
*, lll LnlltA

Enormes btocos de saibro rolaram, sepultando os operários que trabalha-
vam nas obras de electrificação da Central — Até ao momento, as tur-

mas de soccorro já encontraram sete cadáveres
._ --„_.. i ,,n- _i_ F/s «¦».««« r\« nnr. A *PlwV ria íl fl ÍL)

0 CRIME DA Cl-
DADE JARDIM

NOVAS E IMPORTANTES IN-
VESTIGAÇÕES ESTÃO SENDO

REALIZADAS
Continua oecupando a at-

ienção das autoridades da «le-
legacia de Segurança Pessoal o
bárbaro crime oceorrido, em
janeiro deste anno, na Cidade
Jardim.

Conforme noticiámos, na
dias, o caso tomou nova fei-
ção, determinando investiga-
ções que o próprio dr. Durval
Villalva, respectivo delegado,
orienta.

Volta, então, o assumpto ao
noticiário dos jornaes, pare-
cendo não haver duvida a res-
peito de qne logrou a policia
obter a pista segura que a
conduza ao esclarecimento do
crime.

Ao que apuramos, importan-
tes diligencias serão realiza-
das, cm conseqüência dc syn-
tiicáncias minuciosas, tudo in-
clicando quc, nestes poucos
dias. rossa o tir. Durval -Vil-
ialvà, apontar â Justiça o au-
tor üo monstruoso assassinio.

Inspectores da delegacia de
Roubos effectuaram, ha dias, a
prisão do conhecido ladrão Fran-
cisco de Almeida Gama, quando
passava elle pela rua dos Protes-
tantes. Conduzido ao Gabinete de
Investigações, foi elle revistado,
tendo sido encontrado em seu po-
der tres relógios. . ,^_ , „

InterrogadS, acabou Francisco
de Almeida Gama por confessar
serem aquelles relógios produeto
de um furto que praticara, numa
officina de concertos de relógios á
avenida Rangel Pestana, n.» 1.940,
onde é estabelecido João Casalaro.

O proprietário daquelle estabe-
lecimento commercial, ouvido pe-
los inspectores Fuoco* Freitas e
Marco, confirmou que, de facto,
fora victima. de um furto dejelo-
gios, esclarecendo que já havia
apresentado queixa á delegacia de
Furtos. .

Attendendo a que o inquérito
deve correr pela delegacia de Fur-

Pégã!7TPéga!...
GAKEM O HOME3I QÜE ESTAVA

PULANDO O SIUBO
José dos Santos gosta de fazer das

suas, mas acha que não deve ser in-
coimnodado. Hontem, quando saltava
o muro de uma residência & rua Sto.
Antônio 278 (fundos), foi ^vlftado^.oelo gualda nootumo n. 35)0. ^ao
querendo eer preso. José ta Santos
tentou fugir, sendo alcançado pelo
vi?i!ante, já na rua Paim.

A prisão gerou gran-de alarma, pio-
vocejido a intervenção de alguns
transeuntes e dos guandas 165 e -nu-

Ka Central, José f'<*ou detido pe-
la ãUtoPidiàde rie plantão, até que re

tos o dr. Cordeiro Galváo, dele-
gado de Roubos, fez apresentar o
ladrão aquella delegacia, onde es-
tá sendo preparado o competente
Pro larápio Francisco de Almei-
da Gama já cumpriu varias penas
por crime de furto.
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unia turma numerosa, composta ao
¦iu...*>mah«ii -rnwmnni '2 trabalhadores, que-deviam re?"-

UríVClUCniC fCnUUj ^^ os trubal.no» do dorrubada

por um auto
Hei-menegildo ZaneMl, de 70 an-

nos. ca^axlo, residente a rua Bo-
nita, 99. hontem, ás 18.15- hor&a,
ao aitiavesisair a rua da Gloria, íoi
atropelado e' gravementft ferido,
vela arob-mancia de -Jhaipa •!• . •
r>.yS-81, dirigida pelo guarda ci-
vi.1 Frederico rrancis-.-o Joce
LlSo«orrWo 

pela Assistência a
victima. apôs receber os Vim-ei-
ios curativos, deu entrada na &an-
ta Casa.

Quiz desertar da
vida

Kolvosse contar o que
^ nredio de onde satoira.

fora faacr no

Hontem. ás 23 horas. Diva da
Silva, de 22 annos. solteira, resi-
dente fi rua Brigadeiro Tobias. 17.
srn- motivos Íntimos, tentou sml-
dav-^e, p-nventnando-.se.

A treslov.iiída joven foi lo-rcot--
rida nela AscUte-ucIa. r a-^!ie.e-
h^r o? pplmciras curativos. f°. re-
colhida á Santa Casa em catado
srav»- .v

KIO, 2C (A. B.) — O desastre
cecor-rido na máiíhii cie hontem. no
Morro da Pvo-vide.ncfíi. a do aual
está sendo atacado um dos nan-
uos para alargamento do leito cia
Uemtral Uo Brasil, obras da electri-
í.cação das suas linhas, teve gran-
des proporções. Turmas de traoa-
Ihadorea da Ei F- Central do Bra-
lidl se revesam. dia e noite, nas
obras da demoliçáo. Dias e noi-
te's, atroam o» ares os estatnpi-
dos surdos da dynamite.

Ao' ciue pareceJ aa rnltlma» enu-
vas infiltraram-se Pelas brechas
abortas em virtude- das exiplosoes.
Os enormes blocou ficaram eoi-
tos, a ipiquo de correr, n.oiilaiiha a
baixo, esmagando tudo.

Seriam 1 horas, quando chegou
jma turma numerosa, com,».» —
72 trabalhadores, que deviam reen-

trabalho» áoíderrubada u
lemoçâo doa blocos. Os operários
t-ste.ndlam-se vo\o dorso do morro.
Km dado momento o estrondo cie
uma barreira que desabara fez-se
ouvir. Uma moMe correu, encosta
abaixo, esmagando «a queda, va-
rios homens.

Ao baque surdo, houve .uni pa-
nico geral o começou a fuga. Ijra
tarde, porem. Logo a &e«uir, ou-
trás pedras. Mocos immeusos üe
taibro rolaram com fra«^B«M?
crtptivert, apivinhando os trablhado-
es no seu afan de íuea. Pouco*
segundos dopols. após instantes de
clamor immenso, só restava no lo-
cal da hecatombe, um men tio de
pedrais, que sepultavam os traba-
lhadores mortos. ..,.

Os astrondus suecessivos abala-
ram tTda a redondeza. Houve in-
numeras testemunhas de vista, iii
coDtinentl. o local do desastre,g*B»
tava cercado por uma multidão de
curiosos. Chegaram °Ahvoilcía
ros, o carro-s.occ.orro ^.^PoUçiaMilitar e uína turma da Centrai.
Si- 2 l divisão de engenharia, o

ciou-se a r^c^jo «tulho.

n^iÍ^tlr^ taraS.t° 
"°S

m'joao Pedro Netto. Cláudio Nu-
-. a Atoraes. Joào Miranda; An-'oeniodftSoa°rr^ Nazareth, Octa-vio

Mi&uel õa Silva e Amonco do As-
sis-Brítto. Todos ficaram i.oter-
i-ado?, pois nâo responderam a ena
"'Íto ¦«*"»«¦. «ew» f&rWo G*M1*

no do Mello, de 50 ajnmos. Os cor- ,
pos ainda náo foram todos encon- I
irados, estando porem as autori-
da-des em grande actividade para
remover todo o entulho.

Afim de adiantar, o trabalho. íl
direoção dá estrada mandou em«|
pregar dynamite para desagregue
as enormes molles, quo sepiilttuní
as victimas.

Cuidando do Bra»
sil de amanhã

A "Semana da Criança", organizada pela
Cruzada Pró-Infancia

A Cruzada Pró-Infancia. a beneme-
rita Instituição, desejando dar maior
expansão á "Semana da Criança , a
ser realizada de 10 a 18 do próximo
mez. acaba de solicitar de Instituições
BimiliAcs federaes e de outros Esta-
dos a sua collaboração, afim de que
este movimento tenha repercussão
nacional. .. ,

Attendenulo p.o apello, reuniu-se,
no Elo de Janeiro, sob os auspícios
do Coiselho Nacional de Assistência
T. Proiecção aos Mtnores, um grupo
de entldadej interessadas no assum-
Dto. À primeira reurJao, que se rea-
iifou no dia 12 do corrente; contou
com a presença de personalidade de
destaque, entre os quaes as seguin-
tes: — drs. Zepherino de Faria,
Olyntho de Oliveira. Moncorvo Filho,
dra. Carlota Pereira de Queiroz, Ca-
cilda Martins, Maria Luiza Azevedo,
Luiza Gama Cerquei*.'a de Carvalho,
Maria Ribeiro Melra e as dlrectorus
da Cruzada Pró Infância dfi S. Pau-
lo. d. d. Pérola Byngton. Maria An-
tonietta de Castro e Helena Shal-
dt-ti Gorhan.

Convidada a expor os pianos aa
Cruzada Pró-Infancia, a sra. d. Pe-
rola Byns-toii, apresentou o sohema
geral da "Semana", Bm seguida, a
sra. d. Maria Antonletta de Castro
cxooí detalhes do programma. tendo
finalmente, a pra. deputada Carlota
Pereir.** de Queiroz resaltand-"' a ti?
ficiencia. de uma acção em conjun-
eto, lembí-ado a conveniência dp. ser

adaptado o prògranima posto cm prW
tlca até hoje pela Cruzada

Estabelecidas as bases da inici*"
tiva, delineom-se o lorógranima-y<u>"Semana", quft de 10 a 18 de Setem-
bro. constará de conferências, visi-
tas á estabelecimento- de protoecaw
k infância, divulgação de methodos
de educação moral e Ql},ysl&B„„nm
ludiando os trabalhos da V»g
da Crianç».". a Cruzada ^ô-ta»?c"J
inaugurou, na sua sede. iim curso d»
puericultura, cuja primeira aula,. W
tevp a cargo do dr. Pedro de Alcan
tara. que discorreu sobre o«
"Mortalidade o Morbilidade ™*iW-

A próxima aula reàlizar-se-á aflg
nâ.Pás 16 lu-Vas no 

fgno 
to«g

falando o di. £ de. J apittante".
o thema "Higiene da Geatante^.

Atropelado por um
auto

hontem. ás 17 horas, 9«"*g$g$.l
dia atravessar a ™ ;«>(
atropelado e gravemente feria ^
um auto. cujo ^T^Xcl a\^J

Soccorrlda pda AF*s,?^"Vros cu"li'ma, após receber r.s pr««'r^ ,
voe, deu entrada na Santa w»»


