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CORREIO PAULISTANO 1
Ridtoçio • Administração
Praça Or. Antonio Prado - Caixa do Correio D

I sito o ia victoria to Tria

K 20.409

S. Paulo m Quarta-feira, 28 de abril de 1920
de 2.o tabollião de notas e annexos
da comarca de Olympla;
o sr. Mario Vieira Marcondes, na
serventia vitalícia do officio do Reglsto Geral de Hypòthecas e annexos
da comarca de Olympla; e
José dos Santos
o sr. Franoisco
Rulvo, na serventia vitalícia do offiolo de distribuidor, contador e partidor da comarca de Olympla.

jDuas palavras
I Roryifl, março»

1854
A PRODUCÇÃO DE CARNE NO BRASIL1
li
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iifm o maço itel

Quem quizer uma noção approxlmada da vitalidade ãe S. Paulo e
.<
espiO Brasil estft muito bem repre-, mando de uma carta goographioa da capacidade do trabalho, do
Italia. - O dessa região, o commandante assi- rito de iniciativa dos paulistas, nada . O Brasil é hojo reconhecido pe- .-iim-nto do ciirne, do oiidw são tisentado na sympathlca
fazer do que lançar os
los criadores do mundo Inteiro co- rados os melhores cortes, e apô»
i mbalxador Sousa Dantas; ê o 41-, gimlou toda a base naval austrla- mais precisa
Segundo notiolaa de Paris, £ol en- doras o Irados, disteadendo os braPelo sr, secretario da Justiça e da
os
algarismos que se re- mo o unico
olhou
innos de selecção eliminaram topara
do
mais
comdoscripcão
querido
Quirlnal'
ca,
uma
fazendo
plomata
paiz grando o fértil, da a dureza,
terSegurança Publica foram concodldas
com o resultado da
regue ft fundição um dos últimos ços serpontlnos e convulsoB, quo
laestado
da
nossa
ferem
ao
actual
recebeu'
tantas'
é
desenvolvido,
e
Nunca
o
não
nosso paiz
que
possue quo duranto a conservação do quaplo'ft, demonstrando a euperlorldaraballioe de Augusto Rodin, com- minam om mãos que são garras, as seguintes licenças:
e
fts
asdustria
pastoril
proporções
ftreas.. illlmltádaa do terras
De quatro mezes, para" tratar de provas de apreço da parte do mun». de estratégica em que se encontrapara lidado um Hereford moderno tem
nomorallvo e symbollco da sobre- deixa que se apoie contra seu flan- negócios de seu interesse, ao l.o tado polltioo Italiano, como de -tem-, vam oa austríacos, tão favorecidos sumidos pelo conimercio de carnes bons pastos, pnra a producção de muita e multo boa carne perfoltalavulnoe
co
offegaute,
protector
umana resistência de Verdun.
belllão de notas e annexos da coos ãados carne em
frlgorlfieadas.
Segundo
grando escala. Fazendci- mente de.senvohida. Assim, o Hepos a esta parte. E tudo se! deve pala natureza.
Quantas vezes ponsol quo outro ravol, o herúe ferido mortalmente, marca de Jaboticabal, sr. dr. César ao admirável tino diplomático
recentemente publicados pola lm- ros deste paiz que tGm Inverinidas, icford moderno é tão perfeito padò
ra o açougueiro quanto se possa
Descreveu-nos, a seguir, a base
lèstatuarlo não havia, nos tempos o quo ainda agarra, num ultimo os- Augusto Salgado Guarita;
de sessenta dias, para tratar de ne» embaixador Dantas, quo tem o; con- naval iiallana, e, nessa descrlpctto, pronsa e constantes de uma publica- durante os doze mezes ão anno, In- imaginar.
jpiodornos, capaz de concebei- inter forco, o. contracção agonlea, a es- goolos do seu Interesse, ao 2,o ta- curso de diligentes auxiliares. .
Agricultura,
esSecretaria
da
ção da
varnadas estas Inegualavels em ouLim touro Hereford i.vplco tem
enthusiaetica, vivaz, salientou todas te Estado
lnerme. — Por sobro elle se bollião de notas e annexos da copossue um rebanho com- tra parte, estão agora
gralmente -ri na sua heróica sim- pada
realizando uma cabeça moderadamente curta,
ainda
Gulllolul,
O
tiecretario
Joas difficuldades com que tiveram
ergue o busto moduseo da Deusa, marca de Pirassununga, sr, Jorge da
posto de 9.545.241 cabeças de ga- suas possibilidades potenciaos para lesta larga, com 05 chifres sahindo.
pllcldade e divina grandeza — esso
collaborador
ven, e um precioso
direitos dos lados da cabeça e um
de luetar os grandes almirantes da do, sendo 3.108.205 bovinos, 651.005
«monumento, slniio o ereador dos do seios tumldos e elásticos; o den- Silveira Mello.
o
adaugmentar a riqueza, e estão ini- pouco cabidos, de uma npparencla
dos serviços da embaixada, e
code
Italia.
azas,
se
arrepiam
tre
as
quo
c
Puolo
e
dc
e
muares,
Calais
428.348
clc
eqüinos,
asinlnos
Biunucvcs
ciando a criação de gado para car- do cGrn, c com pontas pretas.
commandante MagaPor solicltaclo do seu ooliega da dido naval,
O»
loras vingativas e so fleetem de fuEra evidente a desegualdado das 302.048 caprinos, 106.061 ovinos e iu com os mais sérios o bem orga- olhos iiholos e proeminentes; narlí
pasta da Agricultura, o sr. secreta- ihães de Almeida, ê um illustre ml-^
(JFriiiiceseu im Tormentft.
e os brneos fre- rio da Fazenda vai passar procuralargo e de uma cOr clara de pelle;
Pôde-se dizer que existe uma cs- rias flammojantes,
litar que honra a marinha brasl; condições tstrategicas dos dois pai- 4.089.674 suínos. Cumpre notar nlzaãos planos.
—• na6ce a cabeça terrível çüo ao sr. dr. Pedro
de Oliveira
o corpo grosso, fundo,
e perna»
esforrealça
o
zes
luc-ta,
o
approèni
ê
apenas
que
esta
estatística
quo
atuaria anterior ao Mestre flo mentes,
te:kra,
Com' o seu solido preparo
Desde os mais remotos tempos, a curtas bem formadas.
O pescoço
—¦ estranha mistura de Pernambuco, outorgando-lhe podede
Gòrgona
No
Italianos.
technicos
indos
os
funecionarios
seu
prodo
xlmatlva,
pois
feiulon, e outra que nasceu
res especlaes para receber no The- clinico e captivante trato, o digno ço
criação do gado para ctivne te- -. si- grosso, com umn cernelha bem des•csnlo Innovador e proíundamente Brynls cruéis e EumGnldoa vinga- souro Nacional a quantia de
os paro para os combates ao Inimigo cumbld03 do similhante trabalho do universalmente reconhecida co- envolvida;
entre
compatriota impôz-se
paletas cabidas, porém
—
doras,
olhos em chnmma escor- 1,094:400$000,
proveniente da ga- seus collegas italianos,
ommovldo. Através de toda a evorecebendo quasi invisível, o genlo dos chefes confessam que tiveram, para orga- í.io um moio seguro" do enriquecer. bem abertas, peito cneio e fundo,
rendo lagrimas de sangue: da boc- rantia de juros erneediãa pela União
costellas bem salientes, flanco funuçflo da arte esculptural, verdadeide apre- navnes archltectou e executou ad- nizal-a, de luetar com vários ob- Os fazendeiros que, em geral, tGm do e
continuas manifestações
fi Estrada Sorocabana.
ancas largas, com cOxns bem
sahlr,
no
ca
hlante
grito
parecem
o
inspirafoi
sob
os
não
a
staculos,
dentre
miraveis
quaes
tres
prodígios,
phaamente aô encontramos
O sr. dr. Pedro Pernambuco pode- to, que muito ennobrecem o nosso
ganho dinheiro, tiveram multo ga- desenvolvidas e descendo bem
de
— fis urinas! — ns vifulminante
rá dar quitação, com'a faculdade de l.aiz.
çüo do duque dos Abruzzo3, Thaon menor a mft vontado dos criadores. do, sendo as razões para tal: — l.o, encontro
es altas, eminentes, de egrégia suaos joelhos — a cauda
recolher caso dinheiro aos cofres feillmidade,
rc£lectidora6 de maior soes tonificas do Târtarò'
O distineto official patrício tem do Re vol, Del Bono, Cagai, Marzo- Tal situação, entretanto, é verdadei- o gado é um emprego do capital bem collocada e cgunlmcnte cheia
E' tima obra que lembra Eschjio. deraes por conta dos adeantamentos
o inicio da cauda e os ossos
da Natureza, irmãs
lonheclmenío
sido
sam pre convidado para tomar Io, Cuzano, Millo, Sechi e muitos ramente animadora e põe em admi- seguro; 2.0, a criação de gado é entre
ôas cadeiras, Os ossos das cadeiras
Ja feitos ao, Estado de S. Paulo,
foi
executaarmes»
Ii'Appel
imx
do
felizes
disposições
as
relevo
ravel
outros.
i.arte um Importantes missões- naIa Vida, evocadOi*as de aspirações
adaptada a enormes operações e bem cobertos, porém não proemlao concurso de Courlupremas, immensas na representa- do e presente
vaes. Ainda o anno findo, acompaE o commandante Magalhães dis- nosso povo. para esse ramo de actlvl- necessita do grandes ftreas do pas- nentes..'© inteiro esqueleto é bom
hontem
foram
noPor
actos
de
80
licvole, no qual se inscreveram
o couro
nhou o duque do Spoleto a. Ásia corria sobre todos os detalhes com dade, que tem sido a base do desen- tos a todo momento; 3.0, onde exis- coberto do pelle firme;
ido ãa Belleza: a de Fhlãlas, a dc
meados:
osculptores. O Jury desse pleito cone revestiO sr. Joviniano dé Castilho para Menor e, anteriormente, teve a In- a proficiência de um experimenta- volvlmento econômico da vizinha to gado, a fertilidade da terra ostá grosso é muito suave,
Uiguel-Angelo e a de Rodin. —
do
de abundante pêlo grosso e
cedeu o prêmio ao cstatuarlo Bar- exercer, interinamente, o officio de signe honra do fazer
parto da ço- do marinheiro; experimentado e ne- Republica Argentina e que, em nos- sempre mantida, e si unia compa- macio,' de uma côr vermelha carIquelle creou deuses; esse redimiu
rias, autor desse deplorável monu- 'l.o tabellião d.i notas e annexos da «nltiva de S. A. o
bripríncipe Arlnóne roico, pois não deve estar esqueci- so paiz, estft destinada ao mnis
ração cuidadosa fõr feita, ver-se-fi legada. O touro deve ser másculo
igonlos infinitas da alma; este dlmento que afeia a praça .Vietor comarca do Pirassununga, durante o de
Savoia, da casa real, em via- da a sua proeza, levando do Rio de lhante futuro, uma vez que se con- facilmente que os paizes fomentado- em app.irencia e possuir bastaijtes
rinizou, na DOr, as paixões lnquleserventuário
effeimpedimento
do
Hugo, em Paris, e ai! erigido no inA vacca deve
I'
ossos e substancias.
incremento que res da
ctlvo;
gem ao. Oriente.
«ae e visionárias do Pensamento. tuito
pecuária são os de mais pro- ser fémiiill, com a cabeça o o
Janeiro ao Paru a celebre "Cara- sidere o formidável
Ingênuo de homenagem
e
pesGuarita
Cartòxo
Alceblades
o
sr.
curtisslmo
de
dentro
período
teve
devores
dos
altos
Compenetrado
IjEtn Phldlas dealbaram auroras de
gresrso. As pessoas que comem car- coco menos massiços, ,i os olhos devellas", o pltlmo veleiro da mari*oma Irradiação olymplca, na sere- perpetuação da effigie e da obra do para exercer, interinamente, o Offl- que lhe Incumbem,-o commandanvem de 1911 atê es- r.o são mais forte;: e mais ambicio- notando um caracter dócil.
de
tempo,
que
extraordinária
Nessa
nha nacional.
grande poeta. Rodin nem foi classi- cio de l.o tabellif . de notas e anneum facto ex- sas.
Uma tendência natural para enaldade da Fé; no Mestre da Renas- ficado... O que prova ser egual; xos da comarca de Jaboticabal, du- te Magalhães de Almeida é lncan- jornada de cem dias, durante os ta data, Aliás, foi esso
gorda rápida é talvez o caracter»»rante o Impedimento do servontua- cavei nos estudos e observações da quaes o bravo patricio teve que lu- pressamente citado pelo sr. Washiogcença Italiana, a Fé tumultua su em toda a
se
Todos os paizes novos, que
do Hereford,'
lioo
parte, a sorte dos typos rio effectivo.
predominante
futuro presidente do Es- desenvolveram, em
Iveroica marinha italiana.
cuidadosamente
etar freqüentemente contra violen- ten Luis,
sempre foi
qualquer parte qne
persMciosa nos tentáculos da Duvl- verdadeiramente originaes, Innova'(fla
Freqüentemente envia preciosas
tado, na sua magistral plataforma, do mundo,-que desejarmos mencio- conservado e desenvolvido, com o
em merldios comburentes; no dores, que descobrem outras e mnit
de Aplahy Informações no Ministério da Mari- tas tempestades, escreveu o com- lida entre
A Camara Municipal
nOE
appl.usos merecidos no nar, fizeram cedo ou tardo os rriaio- rí>sultadd
cie, ou engordado
mandante Magalhães uma das mais
artista francez os sentimentos se profundas relações entre o homem offereceu ao governo
do Estado.
pastos ou nos pãteos, nenhuma rabanquete de 7 de janel- res esforços em '-"T-oficio tin
simples
se
limitando
a
nha,
não
memorável
e
200$
da
Leprosarla
as
obras
dn
em
historia
pro- ¦jii, po'âor«t -3ür comprauí
pensamento,
para
fulgurantes paginas da
o a natureza. E é natural e lógica
corrente anno. O illustre esta- (luecão do carni\ .iíiu só ríaira c- lucro
uclo se universaliza no esplendor essa IncOmpreheiiBEio: süo luzes no- Modelo ãe Santo Ângelo, em Mogy narrativas. Os seus trabalhos são nossa marinha de guerra, paten- ro do
cío primeira .».-., u tão p*OI
Íransfundera
Crunc-i.
o
seu
dns
fixar
pen- directo do gaci), como porque lula ].or um pr«iÇO ! So baixo.'
o produeto de investigações Inteldista, para melhor
de crepúsculos ensan- vas, desvendadoras
toando, áo mesmo tempo, o seu hedo mysterios
ligentes, feitas com o louvável obaccentuou a circumstancla o terreno, ceio ou tarde, faíliai-ft i-ornpre foram çr-aãife
uentados.
roismo e a sua abnegação. A mis- samento,
Íngustioso
que, até então, estavam occultas íis
zr»í:-fi/itan eiite n».tt:
1
fornecer
ao
nosso
exportado om 1914 a em suas colhiitds
de
havermos
de
jeetivo
govermio tor íorti; Ç.3&9
«QUEIROZ»
Rodin,
como
AGUA
mas
Augusto
elle
A obra de
são foi áspera e arriscada,
s
nossas pereepeões. O gênio é pretratamento
kilos
de
caro
1.415
no
valiosos
elementos
em
tudo
de
cifra
quo
irrisória
5 E*i(ít> é o fa- rjiri rjuuiic, e
lixado, e a errt ::Aé CÍsamoiítê aquelle quo encontra a
PU11GATIVO SALINO
a desempenhou como um digno e
[expressão o espelho da alma,
exportação
a
refere
E'
hoje
um
se
ft arto náutica.
nó, ao passo que
¦maior, mais profunda e mais hu- Unidade,
;¦ para manter 1 tíátlc.bs. P i,c
ctor mais impoi-t
nús' só via»
nobre filho üo Brasil.
emquanto
rep'
;in
operoso e proficiente trabalhador.
desso produeto.se eleva a 32.033.7*16 a vida do tefrc:u
Wiana que as dos gregos do século mos o Universo por fragmentos,
octem
Magalhães fle. Almeida
Ao promotor publico da comarca
dos deAssíduo freqüentador
ãe carne congelada, equivalcnkilos
—
ile
emMyrão,
uqj;
O Brasil pc
ainda com
ermo extvanhas mutilações npocaly- de Silveiras, sr. dr. ,7os,ê Maria Vaz
(V, a. C.
cupado postos de destaque e de te a somma dó 35. C0G:4S0f000, e a
por
Lobo da Camara Leal, foram conce- partamentos da marinha da Italia,
IJlllr
alqueires de m-vü Vis fi
hora com Polycleto, atê mesmo com ptieas.
taes como
responsabilidade,
Bi-ande
carne
conservarefere
marinheiro
intekilos
de
indo
o
distineto
2.877.745
de licença para
derfio transfpriiiar-si*: cjrn P.itatõs, nsMas, serfi ossa obra, posta a des- didos seis rnozes
íPhldlasl
ordens
do
inólvlde
ajudante
o
do
tratar de negócios de seu Interesso. ressantes factos, que revelam- -um
da, equivalente íi somma de....... sim como
dem no cértamen de Conrbovolc,
grai -.-< Sriitis de çm-ipo
davel almirante Huet de Bacellar, C.688:553$000.
admirável espirito dc observação.
Ora, evldentemems
Nao conheço, o. thema nem a reacoristrucç.ip. .
o eauo esta sendo cria- tustioidade, na
francez
mnnonde
agora
aberto,
o governo
quo
Foi acceita a proposta da Sócio
A guerra foi para a Italia uma quando chefe da commissão naval estamos na presença de um phonocreasão batidos como animaes de pas»
o
engordado.
escala
do
em
jlizaijao morpholORica quo o
dou fundir, com o intuito de assim té Erancaise de Bois Exctiques, de
'
pequena
de
ajudante
dlsso-noa,
cprta vez,,o flo Brnsil, na Europa;
Lo o engordam rapidamente só com
rr.eno característico, que não per- Essa criação de
executar, no surpresa,
sua Caraguatatuba, para
memorar,
jdor do Eterno Moio teria empree- dignamente
gado para produe- capim. Os Herefords
pela
"
alimentados .
fl^ Al- orden» e depois assistente do alml- mitte a menor duvida quanto aos
de sua maior, c-spressfio rplaslica, de todos porto de Ubatuba, a construcção de commanda:ite . Magalhães
tado aos últimos clarões
ção de carne não sô realizara mui- com capim suo bastante
procuramachinas; com- vastos resultados
rantt
de
inspector
Uenfica:
ft
esuma
.do
atracação,
ê
licito
nos
jiieiçla.-'ZNingiien*i
ponte
;5|íS!sa"
«tio
pessavu.
a
Defesa
quo
'"Caravellas",
universal Inspiração,
tò" dinheiro cada nnno, como tam- dos nos mercados de Londres.'o-de--•'
os tempos, o assomo épico da raça ãe Villa Bella.
'perar
do
que'eneníbode unia Industria que;
grande calamidade que horrorizSu o jfiiaiidante
Verdun. Acredito, porém, que serfi tios reencontros de Verdun?
bern mianlerü ,a fertilidade do ter- mandam os preços mnis altos. São ,
inundo. Ao grito de: "As armas!",' cerrou com chave de ouro-"tf syste- ra nascente, chegou a esse elevaescruputoaos quanto £i comilim'.desenvolvimento, uma conclureno, e serft üm lucro seguro no monos engordam
Como essa creação do Rodin ex- . O sr. Ilildebrando Barbosa o Sila vela entre nôs; do
rapidamente com
e
grau -de desenvolvimento, mantl- futuro, quando outras colheltaB fa- da,
iSo cyclica do. sonho e conceblmen- prime o resume a sua comprelien- va, 8.o escripturario da Hospedaria um frêmito de patriotismo percor- ma de navegação
vacas rojeirorragens .que outras
fis ordens do almirante che- da
elficial
"liarem.
ren
todo
o
e
o
eacrlfiolo,
a
de
um
Iniciativa
-plasmara
paiz
intelllgente
foi
em
declarado
esboço
de
Immigrantes,
nesse
pela
variada é :iam. Por todo o mundo,'os Here.
A agricultura
jo que elle
'de são commovlda e patlietica da Vi- commissão, para servir noicxpedlen- resistência, a abnegação dos solda- f6 da esquadra americana, qué lhe
sempre
latejante
povo, que, na sua historia,
da immortalizando-so no tempo, te da Directoria Geral da Secretaria
sempro um successo, o quanto mais Ecrds sempre;' demonstraram ser
^extraordinário," sopro
¦sí.ni duvida, a primeira
raça dl .
dos superaram, por muito tempo, fez -nm vibrante elogio; ajudante de se distinguiu' por excepcionaes e vaVida, de uma .fuga .titaplca, grito pelo milagro da Arte! — iriutelli- da .Agricultura.
um paiz uugiiioiita a sua popula- mundo. "Pôde ser seguramente con-' .
•i deficiência do armamento.
Em- ordens do. presidente da Republica, ronla qualidades de arrojo e conda alma na contempla- gencu dcsslne, mais c'est le cocúr
naturalmente
condições
cujas
ção,
statado que os Herefords vivem 1
etc.
fiança.-. Dahj não se segue, entre- farão os negócios e lucros menores, ¦engordam onde muitas outras ra5o trágica da Realidade: — IMp- que iiioilfilc. E' a própria syntlicso
O sr. Raul de Araujò Jordão foi penhada numa guerra difficil, pela
Incontestavelmonte, no posto em tanto, que
devamos consorvar-nos mais estarft em evidencia a cultura ças morrem.
8.o escripturario interino superioridade estratégica do lnlmlnomeado
iel nu.* armes.
do gênio francez.
Íormentoso
se encontra, de addido na- lndifferentes espectadores dessa maos ilerefords ;
Immigrantes.
Hospedaria
de
ora
Em 1870 e ISSO
da
devido
ft
sua
situação
terrltoque
jo;
Rode
E' formidável o symbolo
numero do,gado so espalharam
rapidamente pelas
ao Bra- ravllhosa formação de um dos mais variada, e maior
tem
ello
rial.
vai
aqui,
prestado
a
Italia
vacilloú.
não
RIBEIRO
jamais
Fiexa
serfi encontrado.
Jln. Cma Victoria de azas ameaçaBrandes zonas de "rincão,dos EsFoi autorizado o director do .gru- tevo um sô momento de fraqueza. sil notáveis serviços. Assim pensam
poderosos factores da grandeza ecodessa raça
indos Unidos. A" vinda
Iguape
a
crear
mais
a
escolar
ãe
criação
em
•••?««•??•••.?«.?•M
pp
Nenhum
que
paiz
,.»...>.*•..». O*-....»... ?».•*?»¦*»?•••?•??¦••••«*?•??•«*?•••»••••
Carso, laonzo, Tagiiamento, Piave, ns altas autoridades . nnvaes Italia- nomica de S. Paulo, que representa
revolucionou n industria da carne.
tres classes supplemèntnres naquelle
um
a
característica,
Com
Grappa são exefnplos do quanto nas, conferindo-lhe, como lho con- a pedra angular da riqueza nacional. do gado tem sido desenvolvida
prepotência
desses títulos, no. valor de 1:000$000 estabelecimento.
alto grau, tove o esplendido stock iránsmittlu sua? melhores quallda-'
da
official
de
trabalhou
cruz.
e
luclou
feriram,
a
este
Inexija
a
grande
.•
cada um.
¦¦:
Sl ha um problema que
quando cruzado
inicial como o tem o Brasil. As vae- ,;|3.-, aos bezerros
O sr. secretario, do Interior no- povo,
CorOa de Italia, a cruz de Cava- telligente cooperação dos. esforços
e ossos coin o stock nativo. Trocou Inteltamanho
com
bastante
cas,
O sr. dr. Oscar Rodrigues Alves, meou, por neto-s de hontem:
Diaz, Badoglio, Canoglla, o du- lheiro' dc S. Maurício e Lázaro, a officiaes e particulares, é inquestloda producção
ramente o caracter
O sr. dr. Álvaro
de Figueiredo
secretario do Interior, recebeu os seconslrucção forte, são os dois de caro9, ausmenlando considera-.'
d'Aosta e tantos outros cabos medalha de serviços de guerra, o, n.tvelmente este. Para elle têm con e de
que
o
lnspector-satelegraminas:
Guião,
substituir
rapio
guintes
para
.elmente sun efficlcncia. As'quoli"Toledo Piza — A Camara ila- nltario da capital, sr. dr. «João Pro- de guorra, cobertos de gloria, en- flna'mente, a cruz ãe mérito de vergldo e continuarão a convergir factores fundanientaés para
do melhoramento. Com as varias ru- dades e proliricnção dos Herefords
d sr. secretario do Interior des- nicipal de Plrajuhy agradece a-v. copio, durante o seu impedimento, trai-ahi na historia como
elevadas
dismais
as attencõe3 do* governo paulista,
grandes guerra, uma das
nu augmeuíarám o gado. produzindo ãa
eliavú hoje, á tarde, com o sr. exc. a creação do grupo escolar — por licença;
Cus do gado quo encontramos
tiêinfpitores da humanidade.
50 0|0, e.do paiz
lineções que pôde aspirar um offi- cuja elevada orle. tação os factos se
•presidente do Estado.
ò Zcbu', Ca- capacidades
como
assim
Brasil,
João
Loureiro,
Astolpho
Teixeira,
subo
sr.
(a.)
presidente".
para
os lu\*
líeferlndo-se propriamente ft ma- ciai combatente.
"Toledo Piza — Em meu nome e stituir o auxiliar da secção de EstaIncumbem do traduzir, De outro la- racu', «Tranqueira, otc, nenhuma ou- artrnicntnratii iriàtoíiniiii.iiiio
-eford
orlni-oí- do criador. O II.-1
Tivesse o Brasil no exterior mui- do, não ê menor o zelo que pelo as-, tra demonstrou
Demographo-Siinltaiia
sr. rlnhn, o nosso illustre official Ia
no dc meus collegas, agradeço a v. tistica
-paia
maior vnlor parn v.iiioii-se
fornecei- i-.m animal,
O sr. dr. Altino Arantes, presiden- exc. a cróiiçãò do grupo escolar. Res- líeynnldo da Silveira Bueno, duran- mentou
mllitaros
representantes
sumpto manifesta a Sociedade Ru- cruzamento do quo o Heretord, is- de carne de engorda rupidn. Como
quo, numa ligeira palestra,- tos outros
Muniicl te o seu impedimento, por licença. nüo
te do Estado, ira hoje, fis 13 horas, peitosas saudações — (a.)
'»o
pudesse narrar todas as epo- como o commandante Magalhães de ral Brasileira, da- qual fazem parte to tanto parn o frigorífico, como tal, foi desenvolvido e conservado até .
du
Ciinlin,
director."
suas
Luz"
apresentar
íi presente cinta, com
poucas vaquartel da
dos quatro annos de guerra( Almeida, e o prestigio ãas nossas presentemente cerca de quinhentos
o próprio criador, Natural- fiaçCe* om typo, menos que qualpara
O sr. secretario do Interior auto- péas
fl Força Publica, em
ttespedidas
real,
flor
fina
a
seria
de
horríveis
representam
'companhia
luctas
sócios,
classes
armadas
para
merum
Ini.contra
que
de
para
gado
mente, o criador
quer onnn racu de carne no mes- J
Pelo sr. secretario do Interior fo- rlzou o director da Escola Profissiodo sr. dr. Herculano de
de u«o espuço
dos criadores, quer de S. 1'aulo, quer cado rlosojií produzir u animal
de tempo. Os touros
ram recebidos os seguintes telegi-am- nal Masculina de Amparo a despen- inigo secular e proparado. Os prin? honra do Brasil.
[Freitas, secretario da Justiça o in- mas:
ãer a quantia de l:472$"i00, com a clpaes episódios
fle outros Estados do Bnisll. Fun- que o frigorífico necessita, o o, fiir !lorcf-Tile* são muito aclivos. vlgoda guerra naval
"Taubató — O.
criadores o um inonor .
iterlno da Fazenda.
João do SUL
professores, das installaçao do fornos para a fundi- dOsonvolveram-se no Adriático. Todado ha menos de dois annos, esta goiiflco; por sua *vcz, precisa obter rosos e bons
n"iiicro deste* é necessário no camO sr. presiden :<* do Estado será escolas reunidas de Tremembé con- çãe de ferro e bronze.
associação assumiu uma importan- a classe de animal que o publico po, nfim de •.'.irantir
unia maior
recebido no quartel da Luz com as gratulam-sc com v. oxc; pela—- creacia'preponderante na vida do Esta- pode, o quo hoje é mais ou menos porcentagem de bezerros. Os HoreForam-concedidos
escolar
local
dois
de
do
mezes
(a)
-a
ção
grupo
que tem direito. Norüciio ITcriinm.es de Araújo, di- licença ao sr. dr. João Ferreira Matonras militares
110 sul dos Esta- ¦
todos o.um.consl- dó, não sõ dovido ft intelUsente ac- o mesmo-.om todos os mercados «lo icrtls dão-se bem calor
co Prudencio, na freguezia ãa Pe- cie destinados
intenso pí«r,e- í
ilos Unidos, e o
rector."
chado, 3.o escripturario da Secreta- nha, por 60:000$;
fronte
accelcuja
llereford
como
a
o
proassim
sua
directoria,
da
Desde
gnatarlo,
.não
que
ção
mundo.
"Taubate — Agradeço a v. exc. a ria do Interior.
«õ r.tinra Ineommodnl-os. *
Louls
Boher
Cia.,
e
o
P.
12
14
n.
trens
e.P.
tar
os
deepredio
carne
para
so aoha o sr. Conde de Prates, como vou ser a' melhor raça para
.o. sr. presidente do Estado rece- crenção do
A superioridade do llereford so153 da rua do Ypiranga, por .... pachos dessas
grupo escolar desta cidaencommendas nas
Deu hontem o seguinte telogram- do, beni como
benefícios que vem pura cruzar com as vaccas nativas bre .0 Shorthorn, Aberdeen Anguas,;
aos
•I0:0C0$:
os relevantes serviços
estipuladas para a trans- também
condições
demonstrada por
foi
)na:
João Baptista Scuracchio, o pre» ferencia.
"Juniliuli.v — O- corpo doconte do prestados ft Instrucção primaria desEssa autorização ficara', prestando aos criadores, com o estn- ilo Brasil, consideremos alguns pon- e Qalloway,
uma experienclu de criação e alicollosua
fecunda
durante
a
dlj
n.
sô
"Conde
te
município,
65
da
rua
Cotêglpc,
não
...
regipor
lmportaates
assiimptus
sl
que
mais
o
novo
importantes
do
dos
som
effeito,
tos
Parnnhydo
escolar
porém,
mentnção do 1 annos, levada a effoi4:150$;
pela
men do transportes que fôr ádoptai e solução' pratica ão numerosos pro- caram essa raça em primeiro lognr, to
a", congratula-se com v. exc. peln administração, grato ainda
grupo
pelo "Kansos State Agrlcultural
sempre
d,
Iracema
Marques
atv.
exc.
com
ouSilveira
e
que
presteza
necescom
fundamenta!
se
offectuar
da
a
não
o
do
pedra
lançamento
so relacionam com a pé- como animal de classe, como ali
Collego", de 1900 a 1912. Seu fim
trás, monção na parede divisória sarla rogularidado e
de blemas que
trafego
lio novo odificio. — (a.) Gctiillo No» tendeu as necessidades deste munidoa prédios ns.'34 e 36 da avenida laça mercadorias.
ciplo, tanto em relação ft defesa sacuarla nacional'. Éstft.-llie reservado mantivoram, por muitos annos, sem- era comparar as qualidades crladel'
-fiieira de Sií, director."
fUSANDO O •
ras daa vaccas ãas âltforentes raças,
Tiradentes, por'2:900$;
nltnrla, como om tudo quanto se faum grande papel : na evolução da pro competindo com ns outras ragarantir a alimentação ão bezerLaerto Muller e Outros, o predio
zia mister ft sua Interferência.
supremacia.
u
O Tribunal de Contas, om sessuo hossa' indústria' pastoril, dada a- sua ças melhoradas para
103, cuja historia poãia ser traçada
n. 2 da rua DiS Ccsar, por 12:000$.;
Afflrmo o grande reconhecimento
Pelo sr. presidente do Estado foi'
Horedesde sen nascimento até ft venda •
'recebido o seguinte tèlégrariinia:Do tempo immemoravel,
Domenico de Vitti, um terreno na do ante-hontem das Camaro»• Rc- funeção, por excellencia, orientadodó povo de Taubate a v. oxc. pela
res> "Pau d'Alho — Pcnlioíadisslriio, superior comprehensão com quo
freguezia do S. Miguel, por 600$; unidas, resolveu o seguinte:
não podemos Eordshlre, uma cldudo do oeste da para serem abatidos. Os resultados
ra.
Nestas
.condições,
.
'agradeço
completo .paril
negativamente & consulta
Antônio Laiaconi, um terreno na ponãer
a v. exc. a reunião.'dás es- exerceu a gestão da pasta do Inteé famosa pelo tamanho, foram um triumpho
do sr. ministro da VlaçSo sobre a deixar de applauãir o seu program- Inglaterra,
os Herefords; fizeram o maior reri.ila Albortina, por 200$;
dc
geral
excellencia
e
jõolas desta cidade. — Campos Novos rior. Roltero a v. oxc. aftlrmação de
dlmento por âia, pesaram mais do ¦
Ernesto Paldo, o predio n, 12 da abertura do credito de'1.630:000$, ma e de fazer votos para' que os rustltílãade
uo Paranupanoma.
Adquiriram propriedades,
(a.)"Jósõ An- estima e apreço. Saudações cordlacs.
nesta
século XVIII. que'ns outras-raCos'no fim do perto» ;
do
fins
Rede
Eiii
da
despesas
custear
as
seu
nà
tarefa
rua
4:000$;
Clementino,
gado'.
—
seus
directores
para
iroslgam
cito
municipal."
Giuvla,
por
cnpital,
em dala dc hontem:
lonln
prof
(a.) Ccsar Aslo, prefeito."
reFimo Tabarclíl, úm terreno a rua de VlaçSo Férrea da Bahia;
cita o desenvolvimento do dc alimentação, e foram rendiPlerl e Bclll, o predio n. 19 fln
patriótica de propulsionar, por actos a historia
por cabeça,/
cusar registo, por falta - de prévio
Appa, por 30:000$;
rua Rnpliael do Barros, por
iniciado na Inglaterra dos por maiores preços
systematlco
exemplos,
o
e
com
e".factos,
¦
palavras
Do sr. deputado Eloy Chaves re- 30:000$;
Amanhã, ft tarde, o sr. dr. Altino
inclusive animaes de 1 o 2 annos de
Pedro Dias, o predio n. 79 ila rua empenho da despesa, aos contracriadores
o
os
'
llereford,
a
raça
com
'Arantes,
da
edade.
ctos celebrados pelo Ministério da progresso desse opulento ramo
Nicolau Matarazzo, o predio n. 1 Caetano Pinto, por 10:000$; e .
presidente do Estado, Irã cebeu hontem o sr. presidente do
Herefords têm
listado o seguinte telegramma:
de
desse tempo adoptaram a selecção
Importações
Manuel Alves) um- terreno ft es- Guerra com Ayres Andrade e C, e nossa actividade prodúotiva.
no Senado e ft Camara dos Depu"Jundiahy — Ao ser lançada n da praça Visconde do Congonhas do tação Presidente' Altino,
mostrassem rustl- chegado ao Brasil durante os ultipor 780$; pelo da Viação com VHIos Boas e
Compo, por 105:000$;
animaes
que
de
Olavo 51EXDES
as suas pedra fundamental do novo grupo
tados, afim de apresentar
EsValor dos immoveis transmlttldos, C, para fornecimentos, os primei.ToL-é Joaquim Rodrigues, um ter¦cidade combinada com habilidade mos cinco annos, da Inglaterra.
Argentina o Uruguay,
Unidos,
tndos
despedidas aos membros dessas ca- oscolar desta cidadí, venho agra- rono ft rua MaoHtro Carãim, por 528:332$000.
ros, de 30.228 pares de borzegulns,
tem'
para produzir carne cm pouco
decor ao querido amigo este grande r.:045$700;
e todo esse gado, seja de qualquer '
e os segundos, para artigos de ezsas do Congresso.
melhoramento cora que dotou JunO sr. ministro da Viação devol- pediente; ordenou o registo da dislie. A cõr e marcação eram de pou- desses paizes, sempre provou seu va» Ss;-*Hcrmann
Theo
um
terreMuller,
AVIAÇÃO
PELA
'
Em seguida, s. esc. apresentara dlnhy. Abraços atfectuosos. —
(a.) no ft rua Maostro Cardlm, por .... veu ao Inspector federal das Estro- tribuição dos créditos de 100:000$
'tombem
ca importância.. Em. 1846 jft existia lor na'criação brasileira.
*.
aa
despedidas aos srs. mem- Eloy Clinves."
Os frigoríficos, representando^
das as vias do projecto e orçamen- & E. F. Noroeste do Brasil' c 'do
I5:954$300;
Inglaterra,
ponn
Book
Hcrd
ura
-de carne* dp
*d.
.feros da Comissão Directora do ParMaria Murchec, .o predio.n. 42 to de um novo edifício para a es- eontracto celebrado ' pelo Ministério
a "Heretord So- maiores companhias bem estabeleci- WÊ
rém, desde 1878
estão agora
mundo,
O sr. Charles L. Hoover, cônsul da rua Theodoro Sampaio, por ,.. tação dé Barra Grande, da E. F. da Guerra eom Carvalhal e Ce ou
tido Republicano.
clety*" tem-se mantido firme, e ne- dos nas znnas pecuárias do Brasil,;
.'
Sorocabana, approvados pelo decre- tros, para fornecimento do fardados. Estados Unidos em S. Paulo, 5:000$;
C. Joscphina Moreira, um terreno to n. 14.149, de 20 do corrente.
nhum sado entrou no Uerd Book e sous pedidos são de gado que ot ¦
mento aó Collegio Militar de Barpartiu para as zonas da Mogyana c
villa Esther, por 000$;
Em nome do sr. presidente do Es- Paulista, afim de conhecer de per- na'Antônio
sem .que tivesse registada sua «Ha- mercados europeus demandam, e par-;-'
bacena.
Rodrigues Emílio,
um
garão os maiores preços.
O ur, ministro da Viá-r&o sèllcl ««^^^????^????????t*»*»»*!)*»
paio, o seu ajudante de.ordens, ca- to .o nosso desenvolvimento agrico"etookv
çfto, c, por essa razão, os criadores
O Hereford cruzado com o
pltüo Herculano de Carvalho o SU- ia -e assim poder melhor Informar terreno na villa Esther, por 1:000$; lou ao seu collega da Fazenda t-s
dizer
hoje
que
¦
Hereford
podem
de
animal
para
um
P
Fellppe
Abralião,
nativo
um
terreno
na
produzira,
va, visitou hontem o er. dr. Alonso o Departamento de Agricultura do
'a máiB
necessárias providencias, afim de
pura raça de gado do carne que attenderft a esse requisito,
têm
freguezia da Ponha, por 290$;
de Ncgrelros Guimarães, apresentan- seu paiz.
das Crianças
Xarope
seja paga", por exercidos flnque
d. Virgínia do Nascimento, um dos, & Estrada de Ferro Sorocabamundo, pela .mais cuidadosa solec- e quanto antes oe fazendeiros realizado-lhe condolências pelo passamento
O sr. cônsul visitará fazendas de
CONTRA A COQUELUCHE
importante facto, mala
do seu Irmão, sr. dr. Estevam de Ne- cafó c de outras culturas. Indo tam- terreno na freguezia do SanfAnna, na, a quantia de 98:844$8C3, que
porque sempre fizeram a ex- rem todo este
ção,
¦(retrós Guimarães, delegado de Rio bem
• • •
RD3EIRAO PRETO. 27 — O sr. cellencla do animal cm preferencia de pressa estabelecerão uma demaaa Barrotos, afim de conhecer po»- 1:000$;
_
de
titulo
de
lhe
cabe
a
jugarantia
Raphael Crespo, um terreno
ft ros
da firme e de preços altos para »*
prefeito municipal recebeu do sr.
a Industria pecuária, apresentando
doa ramaes de Itararé • TlbaJDlaro.
secretario da Justiça e da Seguran- do pedigree na selecção de machos carne brasileira.
depois um relatório completo sobre rua Stefano, por 700$;
semestres
referentes
dois
aos
e
gy
Antônio- Joaquim Constante, um
Todo fazendeiro que hoje cria ga*>-£
Visitou liontem o sr. presidente a sua excursão.
ça Publica, dr. Herculano dé Frei» e fêmeas para seus rebanhos.
terreno na freguezia de SanfAnna, de 1Í18.
tas, um officio solicitando a prepado, em pequena ou grande escala, de-*
flo Estado o sr. Leoncio Corrêa,
cõr
O sr. Charles Hoover «°starft de
tem
uma
hoje
llereford
de
O
ração, nesta cidade, de um campo
os melhores touro» Hehomem dc letras, que é nosso hos- regresso ;> S. Paulo depois de ama- por 760$;
A' vista das informações presta- l M CONVITE DOS AI.UMJÍOS DA de "aUerrlssage" para aeroplanos, vermelha. carregada, sendo a cabe- ve comprar
Gordinho Baune e Cia., o predio
reford que puder, e em nenhuma oa»
peôe
das
Inspectoria
Federal
nhã.
das
pela
da
O
n. 283 da rua do Hippodromo e
FACULDADE DE MEDICINA
necessário ao desenvolvimento
ça, a cernelha, a barbella e as par- tra parte o dinheiro aagnientar* do
Estradas, o er. ministro da Viação
aviação no Estado.
mais um terreno annexo, por ...
corpo, brancas. Em valor de um rebanho de criação,
de
do
baixas
tes
Os estudantes da Faculdade
deferiu o requerimento em qne aS.
<
O Thesouro d. Estado jft Iniciou
nm
moNo despacho do er. secretario da 80:000$;
officio
esse
"Paulo
Acompanhava
que com o touro, porque é sempre
i emissão das apólices destinadas fts Fazenda
com o sr. presidente do
dela graplilco com os typos de cam- alguns casos, nota-se um pouco de considerado melo rebanho, e mal»
nm terreno & rua Paulo Railway Company, Limited Medicina e Cirurgia de S.
Jarlcr Kllnigcr,"3:000$;
pediu autorização para, a titulo de convidam todos os estudantes. In- pos mala convenientes.
feetas commemoratiras do centena- Estado, foram nssignadoB' os decre- Dr. Freire,'por
vermelho em volta dos olhos, mas quando ê um touro superior.
de tres cluslve os da Escola Polytechnica è
toe provendo:
O sr. prefeito, respondendo ao sr.
rio da independência do Brasil.
João Portella ,um terreno & ave- experiência e pelo prazo
...
Mais e melhores Herefords em cauma falta
' Essas apólices são da décima termezes, transferir da estação do S. das demais escolas superiores, para Herculano de Freitas, compromet- Isso não ê considerado
O «sr. Alcebiades Arantes; na eer- nida Jurucé, por 1:132$;
fazenda no Brasil deve itr a Mt>
"a
di
Na
proentrega de uma reunião, que ss realizara ho- Uu-ae a levar o assumpto ao corüie- pelos melhores Julgadores.
Teotonlo de Lara «Campos Júnior, Paulo para a do Pary
feira •Srle. na lmportan«?la total de ventla vitalícia do officio de l.o tabandeira.
...
sa
aves. pequenos je, fts IS horas, no predio n. 42 da cimento da Camara, por cetíasllo da âneçSo de gado perfeito para carde
bellião de notas e annexo* da co- um terreno ft avenida Wilson, por encommendas
tlezoitú mi', contos.
B. \VtlMi:it,
animaes, ovos,' peixes, íruetas
e rua Brigadeiro Tobias, afim de tra- próxima sessão, atinr de que ella se ift-, oe criado:** de Hereford
24:350$;
Ao ar. coade de Lara, tht-isoureiro marca de Olympla;
t6ni
dae obras
o sr. Augusto Junqueira de Anãra.*. Marüa Cario'. . de Mello Fran' hortaliças que venham ezn grande tar de assumptos urgentes, de in manifeste aobia esse bnnorta&U as- -.ic-ó
da commissão executiva
(«a- Cotimixii'- èfiAlW «s.Jgilk
".c, arrematação,
e.'.•.«.¦¦»*'? o';i'-'>»* *¦¦ A-teeuiS'
•ramotfr
da calhedral, lortu-a e.r..;r .:= SOO de, na serventia, TitaUcii do ctficio
parte üo. sitio Chi eu;-.-.oro de volumes de w'a esje- terease da cím&m.
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CORREIO PAULISTANO - Quarta-feira, 28 de abril de 1IMO
«"--•-•¦•-•w-i*^
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no im ISI
h

(Sociedade Anonyma)

Orçam do Partido Hepubticano Paulista

expeFíínte
.Ajslgnatura
(lo hojo a 31
,
do douambro de 19ao . .< . 174DOP
JoSo
dp
Janeiro,
Agento uo llio
BnvbOíii —• nortacfillo d'"0 Pai.».
T(tfa a oorrespondouola devo sor
: dirigida a admlpletraclo do "Corrolo Paulistano» — Grita» postal. J)
.~ S. Taulo.
Agente em França, para annun»
cios,. Soolétê Mutuolle do PublioltO
A. Lorotte),
14, rua
Xdlreoteur,
Rouromonl, —• XJarls,
• -Agentes om França e Inglaterra,
'
para annunolos: L. Mayenbo e Cis.
— U, rua Tr.nobot, 1'orls — e 10,
21 e £3, Lu gato lllll, Londres,
Ribeirão 1'rcto — Succursal do
"Corroio": rua S. Sebastião, n, 5.7,
.(RedacçOo d'"A Cidade"). — Annúncios, assignaturas, voada avulsa,
noticiário, eto. — Direotor, Frnnoloco Augusto Nunes,
iictiuilnioutc cm viaAcbmn-so
gom no Interior do Estado, fazendo
n propaganda do "Correio Paulistauo", os srs. Antônio Mercadunto Solirinbo, nn linii.i Sorooa.ann; Pedro
da Fonseca,
Affonso
percorrendo
da Central
e R_dc
ss localidades
ss localidade du Central do Brnsil
e RGile Sul Mineira, Dorival Alves,
na üniiu Paulista o Mario Rego, na
Hnlia Mogynnn.
¦ Pára todos estes nossos representante-?, solicitamos o apoio.dos nossós amigos o dos agentes do "Cot*afim do quo lhes
.reio Paulistano",
trabalhos nas
sejam inclinados os
diversas localidades quo devem risitnr, e possam dar desempenho cabal ú Incumbência
que levam da
j administração desta (olha.
O Correio Paulistano 6 encontraJò â' venda em
Campinas^ com 0
nosso agente, sr. Andrellno Ponno..
"
& rua BarSo da Jaguara, n. 51.
As assignaturas
do Correio"Pan"
! listano
ser tomadas oíi; ropodem
formadas nos mesmos locaes.

Sl^OJK-X
TURF
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REUNIÃO

CHRONICA
RWÍOSA
!Í8 do ahril
S. DIDUIO E SANTA WIEODORA
v
Mnrtyres
304
.Foram martjrl.ados cm Aloxan, th-ia, npos o interrogatório do pre(oito Eustraçua Proculus, homom do
.potável crueldade.
Aiiihos foram decapitados o suocGiitü-uu.**, üiiae oc quo
soffreram
pela Pó, sob. Dloclcciano, eni Alexandria, no anno 30-J.
CUHIA METROPOLITANA
Hojo, das 12 íts 15 horas, o sr.
\reobispo dáríi, audiência na cúria.

DA

DIREOTORIA

Para julgar a corrida de domingo ultimo, no HIppodromo Páullstano,- réune-se hojo, as 13 horas, a
dlroctox-ia do Jockey-Club de Süp
Paulo.

FOOTBALL
O CAMPEONATO PAULISTA
• Os mntehcs de domingo
Do accOrdo com a tabeliã da. A.
Paulista, roalizani-so domingo os sedesguintes torneios do campoonato
"'¦'
to anno;.
,'
¦
Minas Goraos vs; Pfilostra-Italia.
S. Bento vs.'Santos.,* '.'"
'
-¦
n W"
DAS PALMEIRAS
A.•*.' A. ¦....'
'
¦•«;¦•
-.
,:.

)—*¦;. :¦.,.,.¦.¦+,.;.,.,.,.¦.*¦.+¦*«,**¦+

;

Para ds aòrrlíltts flo domingo pro»
xlnio, no HIppodromo
Paulistano,
ficou hontem.. organizada. a soguln»
to programma!
. l.o parco ¦•'—- "Olassloo Plratlulnga" — 2:0005 o 4003 —¦ 1.G00 motros,
Ulr-l-a, 62 kilos; Elástico, 6-1,
o
Espião, 5-1 (3).
"Anlmaçlo"
—2,o paroo
r—
1:100 o 220$ — 1.G00 metros.
Noonah, 40 ldlos; Tflto-a-tOto, 51,
e Suceosfllva, 50 (8).
"Importação"
—
S.o
parco —
(1910) — 1:000$ o 200* t- 1,550
motros.
Roslta, 63 leiloa; Estorlna, 53, o
La Catorina, 68 (8).
—
4.0 paroo •— "Consolação"
1:000$ o 200$ i~í 1.500 metro*
Mltro, 53 Kilos; ChiquitOi 63; Rosedeou, 53, o Ourupy, 63 (4),
—
n.o paroo r-i "Comblnaçtlo"
1:200$ o 240$ •— 1.000 motros,
Manlvcln,
Iolito, 60 kilos;
64;
Tarantella, 54, o Uberaba, 5G (4).
"Emulação"
—
—
0,o
pareô
1:300$ o 200$. —•¦ 1.009 motros.
Ebb and Flow, 51 kilos; Boa Vista, 62; Aviador, 51, e Phalguotto,
52 (4). . .
O primeiro parco será corrido as
14 horas, em ponto.

... .-.-

.;.

v»; o.
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Iniciam-so hojo os exercícios lndiyiduaes da Associação
Athletlca
das Palmeiras. A' tarde, Ss 10- e í|2
horas, óstarfi ná sedo social b saígento da Força Publica, que dirigirã os exercidos, dirigindo os associados quo delles
queiram partlcipar, A directoria do Palmeiras commuiiica nos srs, jogadores do footbali quo esses, exercícios são obrigatorios e absolutamente noccssarlos
aos quo tomam parto nos Io o
2o
quadros da sociedado que disputam o
campeonato da Associação Paulista
do Sports Athlctioos.
Hojo devem
comparecer., os seguintes jogadores,
fls 10 horas om ponto, na Floresta:
Agenor, Amorim,
Bendix, Muniz,
Meira, Julio, Leite, Eoiiottl, Américo,
Carmo,
Nardiuõ,
Aranha, Jamil,
Dorolhe, Foriieira
dos Santos, . J.
Cardoso, P. Cardoso, Vallim,
Camargo, Ruy, Brandão, Porto, ', Estrolla, Salgado, Barros, Aloncar, De-.
mpsthehcs; Porca, Pamplona.
« o o
A. PAULISTA DE SPORTS ATBXETICOS

Communlcado official — Havorá
hoje, as 20 horaa, .na
süde social,
uma reunião (ia commissão do syh(4* feira)
dioaiíeia da A. Paulista do
Sports
-.'¦ Reúnem-so- hOjo as seguintes con- AtWeticoB,
". *, •
fereneias vlcontlnas: íis 18 libras,
S. .Lui-4 Gonzaga (Coração
da Jo- O COMM3.RCIAL. EM PERNAM'
sus);asT9,30, S. ietíortiiir. (GymnaBUCO
Bio do Carmo);
S,
Iphigonia (S.
Com destino a- Pernambuco, paj;a
Iphigenia)';-S. Domingos (Bom Re"Láge", da
tiro); S, Bra. (Braz); N. Senhora ondo partir- polo vapor
i_oCompanlila
Navegação
Costeira,
de Lourdes (S. JosC; do Belém) o,
fts 20 horas, S. Felippo (Boa Morto). guo depois do amanhã para o Rio do
Janeiro
a delegação
sportiva do
MOVLMENTO PAROCHIAL
Commerciàl F. C, de Ribeirão PreDE HOJE
to. O club paulista disputará, om Rooito divorsas partidas do
football,
(4" (iiiartii-feini)
quo são promovidas pelo Sport Club,
—
A's 8 horas, missa e sopte- da Liga
Sô
Pernambucana. O quadro
Por ser ultima do Hibeirão,
nario do S. JosO.
provavelmente, actuaquarta-feira, haverá, us 19 horas, rã assim constituído:
rounlão do Apostolado, secção teAlviiio
minina, sob a presidência do cura
Dantas — Parreira
Luiz
Gonzaga
da
Silva.
padre,
II — Bertono I — Tlmotheò
•Consolação — A's 8 lioras, missa Bertone
Ariiié — Fernandes — Santinho —
o devoção a S. José. '
Quinlln —- Zieo
Pary —, A's-7,30, ideni, idem,
A delegação sportiva do CommerBella Vista — A's S horas, idem, ciai,
quo se compOo do vinto pessoas,
idom.
devo chegar amanhã, a tarde, a S.
Torço, ladainhas, etc. — A's 18 Paulo.
horaB, SanfAnna; (is 18,30,
• « * .
Braz,
B. Agostinho, Barra Funda, S. José O
SANTOS
NÃO
JOGARA' O
dò Bolem, S. Amaro, Saúde,
Bella
MATCH DE DOMINGO PROVista, Penha, Braz e Coração de JeXIMO
sus; fis 19 horas, Consolação, Lapa
o convento da Conceição; fis 19,30,
Consta nos círculos sportlvos que
Cambuey.
'EXPOSIÇÃO
o Santos F. C. não disputara a proDO SS. SACRA»
va de campeonato a rcallzar-so doMENTO
niingo próximo contra a A. A. Suo
Hoje, nas matrizes do Braz o da
Bento. Motiva esso facto haver
-Bella Vista.
a
Amanhã,
do Dcb»
no curato da Sé o Confederação Brasileira
nn matriz do ílanta Cecília.
portos solicitado ao club santista,
SOCIÍODADE DE S. VICENTE

por intermédio da A, Paullstfc, b
sou üoueui'.-:o para a disputa
do
unia prova de football, quo so ofíootuaril uaquollo
dia lio Rio do
Janeiro em beueflolo dos oofros da
máxima corporação naolonal,
Kilo foi, até fi ultima hora, to»
davla, conflmiado esso boato,
não
tendo .a A. Paulista fornecido qual»
quer commuhleação fl, imprensa.
» ? «
Ò MATCH PRELIMINAR DO INTER-ESTADUAL DO DIA
3
DIL MAIO
A eonvitb da dlrootorla do- S,* 0.
CorinUilans, a A. A. das Palmeiras
o a A, Á. Maokonzlo disputarão a
prova preliminar do grande tornolo lntcr-estadual u sor realiüado
no dia 3 do maio próximo entre o
S. C, Corlnprimeiro quadro do
thlans e o respectivo do C. de Rogatas Flamengo. Nessa partida se»
rá disputada
uma taça ão prata,
offcreclda pelo club corluthlauo.

o football:

,

NO INTERIOR
EM CAMPINAS
União Recreativa do Cambuo-y
vs. Guarany
—
CAMPINAS, 20
(Do nosso
correspondente):
no
campo do
hontem,
Rcalteou-so
Joolcoy Club Campineiro, o esperal.o toam do club
do encontro do
dessa capital União Recreativa do
Cambucy, oom o quadro principal
do Guarany F, C. Campeão camplneiro.
Esso match teve logar dopois do
entro os soum jogo preliminar
gundos quadros do Guarany e do
Concórdia, quo terminou com o so' guinto resultado: .,
-. Guarany, 1 goal.
Concórdia, 0 goal.
Ao entrarem em campo os quadro» do Cambucy e do campeão do
município, a espeotativa da asslstencia era totalinonto favorável ao
Guarani', quo so ia bater oontra um
cgnjunto do quo não so conheciam
feitos.
'grandes
Do resto, o citado club local por
foito passar
innumoras vezes tem
maus quartos de hora a diversos
teams da primeira divisão dá Assoolnção Paulista o ninguém acrodltava quo os onzo visitantes púdossem levar a melhor no embato a
iniciar-se.
•Do facto, no primeiro meio tompo, o Guarany manteve em respoito o seu contcndoi* o logrou, mésmo, quasi no sou finai, abrir o sou
"Ecoru" com poderoso Ulclc do Forhontom
agiu muito
nandos, que
Bons o
bom na extrema diroita.
cqnstantes ataques foa o Cambuey
nessa phaso do .encontro, mas ou
oa inutilizava a retaguarda defeusiva, ou aparava magistralmente os
shoots cm goal. o arquelro Nlco,
quo se salientou duranto toda a pe- ..-..'.'¦
i •¦:•;.
loja.
. .
o segundo
Ao começar, porém,
melo tompo, notou-se quo o campeão local fraquejava lamentavol-.
monto. O baok Paulino, num dos
seus pelores dias, nãò conseguia interéeptái* um so dos passos ra'stclros o mesmo quanto ao seu jogo
do cabeça estove slmplesmontó mo»
diocre. Foi ollo. o único autor do
Cambuey, pois,
primeiro goal do
tentando cortar .uni jpasso, alto ,da
extrema esquerda, atirou, fiora de"lastrado "hoading'.', a bola no canto osqflordo do reotangulo guardado
por Nico.
SI o. Guarany já estáya jogando
mal, com' esso goal desarticulou-se
todo. Juea, o eixo ío team e center-half quo sempre se destaca quer
.ofendendo, quer auxiliando o ataque, com distribuição firme quo O
torna o .melhor jogador de todo o
interior do Estado, na difficil posição qua
occupá,
hontem esteve
abaixo do critica.
Errava as cabeçadas, fazia posses aos contrários, "furava" que era
do causar pona. Parecia ou complotamento som oxorcloio, ou então
doente. Alliàdo a Paulino, que nada fez, trouxeram ambos a derrocada do conjunto, mau grado os
esforçbs dos halves TòÜIoò e Horculano, do full-back Maneoo o do
aotuaçfio osgoal-kcéper, a cuja
não soffrer o
plcndldn so deveu
campeão campineiro
uma derrota
maior.
Foi esta pelo score de 2 ai, sendo que, como dissemos, o primeiro
ponto dó Cambucy foi marcado por
Fauliiio.
A linha do Guarany, por outro
lado, deixou multo a desejar. Passes incertos, pouca firmeza nos arremates em goal e, sobretudo, um
desanimo que prejudicou
muito a
effieioncla do quadro.
Os shoots
eram desferidos atabalhoadamente
e o arquelro do Cambucy não en-

controu dlfflculdndo oin os robater.
Do resto, 4 preulso dizer quo tambom azar não faltou aos rapazos
cnmplnolros. Além de torein brln
dado ob contrários eom o presente
arrumaram a
de um goal, ainda
bola na travo udversarin, •-> bola
quo paroola um ponto seguro,
O conjunto. local, embora desfal
cado do Darlo, baok quo to mudou
para Jundiahy, não esta- fraco. Polo contrario, está opttmamonte coa*
vencer adestrados
stltuldo e para
toninn nfio precisa mais do quo trolno. Com quatro ou cinco exercícios
rigorosos antes
do . qualquor jogo,
em quo, daqui por deanto, tlvor do
o Guarany poderá
so empenhar,
entrar em campo soiu rooolo do ser
vencido.
A'falta do «xoreloio do
quo deu mostras no match do hontem e o asar quo o perseguiu, não
stlo motivos
do dosfalleclmentos.
''corrlgonãav
Aquolla,' ffúo faell
quanto ao azar,
pareço quo esto
rorsecuo, monos.,. os clubs que éstio realmente preparados.
No jogo do hontom, disputou-se
a taça «-Sudan 1001", quo ficou próvlsoriauiento cm poder do Canibucy; a sua posse
definitiva u6 eo
verificará depois
de um sogundo
encontro, entre
os meemos cluba
quo so roallzará a 13 de maio, nessa capital.
Esperam os assouiados do Guaíany queV iiesso próximo encontro,
o campeão de Campinas desfará a
má impressão quo
o seu jogo do
hontom a todos causou; e esperam
"Sudon
1001", ainda
mais quo a
virá a enriquecer - a colleoção do
tvopheus do glorioso Guarany.
*

O MATOU

»

i»

U. RECREATIVA-'
GUARANI

A directoria do União A. Rceroativa do Cambucy pede-nos rectlflcai- quo o quadro que disputou domingo ultimo, om Campinas, a ta"1.001", com o Guarany F. C,
ça
se achava assim organizado:
Forroira
Ângelo — Janeiro
Aloya — Virgílio — Blz
Conti — Goüudo — Ando — Migucl — Bellini
*?»
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O sr. dr. Cardoso Ribeiro, que no
próximo governo do Estado oecuparâ a, pasta da Justiça 6 da Seguran;ç.í Publica, rocelieu o soguinte otfielo do sr.
juiz de direito da.co.;
marca do Faxina:
* '"Illmo.'
exnio.er. dr. Cardoso.RIbeiro, dd. juiz do direito-da segunda vara do Campinas. Tenho a honra e o prazer do levar ao conhecimento do v. exc. que: oni audiência,
ordinária do juizo, em um dos protopollo3 loi consignado o seguinte:
"Pelo dí. Sebaellãõ Carneiro'da Sil'o
intenso júbilo, a
vi íól dito quo
viva eatüafacção ds que se acha possiiido — como advogado o como
—• pela noticia
promotor publico
do havor sido t-onvldado para ;dirigii- ;o departamento do Justiça, no
futuro governo,
um, dos membros
mala illustres da magistratura pau-'.
—
inequívoca de: quo
lista'
proya
'coni essa, dêfmòn.traiíão'
de apreço,
què envolve- merecida consideração
a toda uma classe, uma epnfortanto perspectiva ee entre-abro, não só
aoi: mènibros dessa
mesma classe,
como a todos aquelles que yêeni na
da; Justiça o
perfeita distribuição
fundamento
do toda a
prlmacial
— o lovava
sociedado organizada
a solicitar
e requerer, o que ora
faz, ao m. juiz se dignasse do determinar fosse lançado
om um dos
píotocollos das audíoneias um voto
do congratulações com o exmo. er,
dr. Cardoso Ribeiro, . . pela justa e
merecida distineção do quo foi aivó. A magistratura paulista, vendo
passar do Poder Judiciário para o
Executivo
um de seus
membros
reconhecido como de
geralmente
saber notório, larga, capacidade do
trabalho," e iniciativa e perfeita Integrldado moral, c"spora, confiante,
quo lho eerão asseguradas as condiçües materiaes e moraes para que
tenha sempre garantida a sua indopendência o sento que não está longo o dia em que sua velha aspirada
Organização
ção — Reforma
Judiciaria e Códigos
do Processo
— se torno realidade, levada a effoito por quom affelto á pratica do
conhecedor das
Julgar* experiente
falhas e lacunas que difíleultam e
tornam dlspondloea
a ilistribulçto

dr, justiça, saberá como sauur Uo
graves Inoonvonlontos
para honra
do sou nomo o engrandoclmento do
Estado do S. Paulo.
Requeria mais no m, juiz sn di
siuisBo de determinar quo se desse
oonhoolmento por offloio ao oxmo,
dr. Oardouo Rlbolro do sentir unanlmo do pessoa do íOro da coinnrca, quo Julgava lntorprotar pallidamonto. Ouvido polo m. Juiz, foi por
ollo dito quo ne associava sinceramonto
&
homenagem
pequenina
concretizada no voto acima, tanto 6
verdade o quo «lio contem, motivo
por que com multa sntlsíaogao do»
foria o roquorldo. Aproveito a opapresentar «, v.
portunldado para
exo,, oom an minhas felloitnoOes, os
protestou do elevada estima o distlnota consideração. — O juiz de
diroito, —- (a.) Josfi .Pires Flem-y."
¦»»»'»>*,f-»«*»*ti».»*^.M*»*»*».i.»
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MERCADOS NACIONAES
Jji-V .UND1À1-1Y, 27 — Foram recebidas hoje.
•* mesta cidade, 1.347 saccao do cate, sendo 1.333
'í despacha-las
para Santos o 14 para S. Paulo.
3. PAULO. 27 — Conformo aviso telegraphlco, entraram em Jundiahy, pela Estrada de
;íFerro Paulista:
SACCAS
Hoje .......
jc'x k x s> ¦< 1.021
2.647
Anterior ..........
*
Entradas pola
Estrada Sorocabana 3.200
2.7P5
.
.
,
fíÂntorior ......
4.226
Total, hoje
"Total,
anterior
5.44*1
—— Foram recebidas hoje, duranto o dia. na estação de Jundiahy:
SACCAS
.. -.. >
Para S. Paulo ....
14
,
Anterior .......
31»
» _ .
,
Para Santos .....,,.
.. .
.
1.Í3.1
1.541
.
Anterior ..........
"Total.
Hoje . ..... • .¦:.'....
1.3*7
Xotai, anterior
1.859
—
Café baldeado hoR PAULO. 27
je. ató ao meio dia, para SanWs, í.226 saccos. sendo:1.021
.........
.
. ... .
137
Weantlna ..«•'.
.
. ». .
fauliflií
825
.. •
Sorocabana .......
.
129
. . x .
Pary .........
•
•
• ?
2.09O
B-T-Ui (•>••*•»••
—
As vendas do cafó dlsponl
SANTOS, 27
rei focam ite 11.000 saccas.
Nas vendas realizadas regulou a base
do
?SOO por IO kilos, para o tvpo ..
Mercada calmo.
laccaa.
Mercado. cstavcL
especial
do
SANTOS. 27 — Telcgramma
irroio Paulistano:
SACCAS
tradas ......
4.179
uri
98.Sol
em, desde l.o do mez .. • .
3.T80.GSO
.
icm, desde l.o de julho . .
icisie.-.cia cm l.a e 2.a ír.ücs ..
a. '4i
.
«. «:
Uêdia ........
18.118
....
Oespachadns ....
'dem,
529.373.
desde l.o do mez .- • .
'dem,
6.220.111.
desde l.o do Julho K u _
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Em prol do serviço militar

Nova campanha da
Liga -Nacionalista ::
üm importante officio do
sr. general Barbedo
«.
O ofíiolo recebido polo sr. dr, Fro»
dcrlco Vergueiro Steidel, presidento
da Liga Noeipnallflta, do sr, gonoral
Luiz Barbodo, ; eominandanto
du
.Militar,
Sogunda .;Região
i o soSiilntc;
"Sr, dr.
preuldciito,
Com' pesar
verifico
qne nosso
paiz torna a pouco u pouco á Sjtunção oni -que so encontrava ¦ quando
a palavra. Inspirada do Uilno o. dos• portou do dormltar
esquecido <lo
sua segurança. Era, uaturui quo os
enoinaiiientoa
oollildos
pos factos
quo proocdornm ¦ a grando
guorra
quo abalou a Europa inteira, obsorvados e meditados por nosso povo,
fossem por este unia
coiuò prova
fla situação
em qno nos
porigoso
— do paiz Inimonsaachávamos:
monto grande, do.-rlquozas incidoulaveis polo multo que ainda existo
nello a explorar, e intcinuneiito deaa'i paroliiado de molos do defesa, de
garantia para á conservação do rioo acervj recebido dc nossos avós.
Acabamos do vor
ató mesmo os
quo tinham por principal missão o
de Suas pátrias
preparo da defesa
respectivos scntii-em-eo
pasmados
anto o aproveitamento
,do produofos-da Industria moderna, eu jo. omprego os teria esmagado si'condições
não estivessem por su-.i' voz ém
do produzirem outros àqiiolles cquivalentes. 1:1 a ninguém passou despercebido quo a victoria doa alliados sô fôni, conseguida polo intoroaf'p quo r-opulaçõcs inteiras tomaram
no (ípparelhamcnto das recursos a
dia. indIspoiisiivcJ9!;--..--hoiiiona, cuja
tãado, já ilic.
li-üuicpoi:mittlà pegar
cin anuas, revlváiÈJ.oiSBs-diaâ de huinilhacãp do 1?70, àppcllavãm para
on íillioa,' pedlndo4hi!s quo os substltuissom no cuiiípi-imohto do:,dever sagrado da dofcsà do solo natal;
mulheres, transformadas em operarias o teáivanizadiis pslo patriotismo, ontrosavam-sc aòs mais rudes
trabalhos a quo
so não julgavam
óLpazès do resistir, u o fizerauí com
galhardia; crianças, apenas no linilav da puberdado, pópúiiiçbes inteiras, omfim, tudo sacrificaram no
aliar da Pátria,
para esmagar o
militarismo quo ameaçava a civillzaçáo do lha roubar aa mais bellas
õfnqülstàs,
até então
adquiridas.
10 nas frontes, nos sectores de oombiite, todos os homens validos; servindo os quo na paz so preparavam
para. a guorra de guias aos quo só o
muito patriotismo até lá 03 condu'zii',-i: é sabido quo os bravos ariierlcanos foram intercalados nas íiloiras fran cozo s o que
o exercito da
gloriosa França era sompro o .conduetor da vletoria quando olla parooia escapar á bravura- de outros
exércitos.
A posar do que
se passa ainda
agora na Europa,
cuja
a.itnção,
priuoipalmCiiito na Hussla o na AlIoinauba, não nos pennitto suppor
garantida a paz, quo
tão caro foi
aba paizes
do, oo.cidento
r.onquistál-a; de ser aetuiilmouto bom dlversa-a situação do nosso Brasil da
de um largo .periodo da duração da
ultima'guerra, atê ao .momento em'
quo l'oino,3 tambem.. obrigados n aco.cital-á, tal.oomo nol-à impunha o
brio nacional, é de vdrdade.'1'a .doaprooccupnção pela íiia ilofí-na, 'pelo
seu destino futuro o quo êo ob_er-'
va entro noa.
Siiggoriram-mo csta.s consideracoou o fracasso qno está tondo a
benéfica lei do serviço militar obrigalorio, o de«caso criminoso, pormllta-so-ino a expressão, a quo está
sondo condem nada.,:
Si assim* continuarmos, -teremos o
oontrasénso
rto ver -o delinqüente
premiado pela capitulação dos quo
o deviam punir, Incapazes estos da
energia que sq fa:: necessária para
quo a lei não seja entre nGs um
farrapo do papel. ,
Para'preencher os claros oxlstentes nos corpos aquartolados om São
Paulo, pediu-se no sorteio o numero necessário, acerescidò do 00, o|o.
Foram sorteados 3508. Destes, apresèntaíani-sò 1312, Julgados
aptos
910, Incapazes 3Ü3 o considoraflos
insubmissos, por ao não terem aprosentado, 2100. Pnva Matto Grosso
foram sorteados 12(JD,
apresentaram-se 343, dos quaes aptos 243,
Incapazes 100, tornando-se
insubmissos 920.
Disposto tx C.i-.er lodu a vordado,
a minha observação sobro tão Iniportanto sorviço, dovo declarar que
ii impressão que so tom ao roceber
os sorteados, é qno só so apresen-

?,M..'„,v,,*j»».„j'.„t„,(,„,;,,(„,4 ,

JORGE MELLO

.

Umasympathica iniciativa
Correspondendo
áo appcllo qu»
destas columnas, foi- lançado, mais
do uma vez, cm prol da idOa aventafla do so prestar uma homenagem a
Jorgo Mollo, o velho jornalista que,
ha tantos annos, se vem
batendo
pela nossa agricultura, promoveu a
Sociedade Paulista
flo Agricultura
uma inibseripção ontro os seus meinbro3, ciijo resultado nos foi liontein
enviado em choque contra o Banco
Italo-Boigo, na Importância do ....
1:750$000.
A alludido subscripção ostú nssim
organizada:
Soei o"fl ado Paulista do
¦Agricultura .....
f.00$00t
.
Coronel Francisco Schmidfc 200$00i)
I00$00(l
Dr' Carlos Botelho. , . .
Coronel Aiilonio Telles,. ,
100$OOD
nr. Sousa Campos. <.,., „ XÒ.OSOOü
Coronel Serafim Leme . .
100$00«
Giiilherme Vtllàrés,;. . , . 100$000
',
'
Dr. Monteiro do Barros
50$OO0
Í00$00ü
Dr. Guilherme Villela . ,
Conde Bibeiro do Vulie .
1005000
'¦'
Coronel Arthur
Díodori- '
1005000
ehsen
.
Alberto Whntely. . , . .' lOOSOOft
*'.
F. Forreira Ramos. .
. 1003000
Somma

1:750Í00P

?•» ?•?;•? •* ?'••? ••••?•••?.». -i'«»»>>t< ?••<? •«••*>•#

a i -is\i:
MATADOURO

CAVE'
RIO,

(A)

- Entradas

hoje, S.591

sa.:-

MUNICIPAL

Movimento do dia 27 flo abi'll d»
1020: .
Forom abatidos: 81 bovinos, il
suínos, 17 ovinos o 7 vltellos,
Forani inutilizados: 0 püintões, 5
figados o 0 Intestinos delgados d*,
bovinos; 7 pulmões, 6 figados e 7
intestinos delgados do suínos.
Observações — Foi, inutilizado t
suíno, por eysticorc.fl.
Emblema do carimbo: ¦'Cavallo"

• » •

COSTINENTAL PRODUCTS
COMPANY
abatido
Eis a rolação do gado
hontom, no matadouro fle Osasco,
assim como dos respectivos preços:
8 porcos,
flo
87 bois, a $830;
ltOOO a US0O.

Entrada*» desde 1 do mez, 171.337 saccas.
Entrades desde 1 do julho, 2.122.S17 saoEmbarcadas
Embarcados

hoje, 5.958 saccas.
desde 1 do maz, 116.896 sac-

cas.
de Julho, 2.423.771
Embarcadas desde 1
eaccas.
Vendidas hoje, 4.400 saccae.
Existem om stock, 311.054 saccas.
•i mercado do café abriu colmo, cotanilo-so
o typo 7 a 35*100 o fechou frouxo.
MERCADOS EXTRANGKIltOS
NOVA YORK, 27 — Hontem, este mercado fechou apenas estável, com balsa do 3 a 2
pontos, contra o fechamento anterior.
— Hoje, esto mercado,
NOVA YORK, 27
abriu cstoyel, com baixa parcial dc 5 a 7 pontos,
contra o fechamento anterior.

0 CAMBIO
Esto mercado abriu hontem estável, com
os bancos, adoptando a taxa bancaria de 16 7|16;
momentos depois o mercado mostrou-so mais
firme, passando a ser feito o fornecimento ds
camblae- entre 16 1|2 a 16 9|10. com as «íuacs
fechou com o mercado firmo.
A' taxa do 16 13*32, a 90 dias A vista,
sobro Londres, quo foi a official ds hontem, a
libra esterlina vale 14(573 e o franco (22'J.
o
A' vista, 10 7IB2. a libra valo 14(797,
franco (234, a lira (187, dem réis fortes (101 e
o doitor 3(945.
OAMARA SYNDIOAL
A Camora Syndical doa Corretores de S9o
Paulo afflxou hentem a segulnto tabeliã:
A* vista
90 d|v.
16 7132
Londrea . -»¦* :•:x r.r j>: .,: i . . 1615|B2
234
Paris . . v -r .- _ . .: :.- -. ,, 229
187
italia . ¦ _ X -K 1
72
Hamburgo _ . S • •
101
Portugal .
3)345
Nova York

Estados Unidos N. A, — Choque
Republica Argentina .,.....•
Hespanha . ..........
,
Portugal
. . -.: , ... , . ...,:. ¦-.
Sulssa ...
> .... ,:
:.. ,.; .
-,- , .- ,: .; .Japlio ....
Syria .....,-,
.
. .- .- .- .
Allemanha .......
.< .

.:. "líOêiJ
1*680.
..
080
,;..-" Nominal
Nominal
..
.i Nominal
Nominal
78

SANTOS
Camnra Syndical dos Corretores A Câmara Syndical dos Corretores de Santos afflxou hontom a seguiiite tabeliã;
90 d|v. A' vista
Londres . ,-..-.. . .- -.- .
16 15|32 16 7133
-..
1'arls ....-, .; .. .
227 23a
.: . .
175
Itulia ...........
Tli
-,—
Hamburgo ..... ,,- ,;
. .
—- .
106
Portugal . . -,. -, K ;,. r .-...»
0SO
Hespanha . , -,- ,:.,..-.•
-,3*8S0
Nova York .- .,
. :f :,- ,; .
1*700
Argentina . .: e . ..; y. ..: . v
-— 20ÍUJ»
Soberanos . . >- ...
. .
Offertas:
/ Vend. Comp.
Letras
a 5
particulares,
dia
.-.-..
1617|32 16 5!*
30
Letras
a
particulares,
, dias
9|16 16 5(8
16
16 1|2 16 õj.
Letras bancarias, a 5 dias .
Letras bancarias, a 30 dins 1617J32 16 518
—• 3S75»
Nova York, a 90 dias . .
—— Foi declarada a venda dos seguintes
valores no dia 26 de abril:
Libras
» • • v.
169.401
Francos
.- .405.000
',.
-x
-.674.608
Dollors .. . .. -.c. :.: .- .-.
Marcos .: _ -í . ,- . . . .- v .400.000
CAMBIO
—- O mercado
RIO, 27 (A)
do cambi»
abriu firme, com o bancário a 16 7|16 o 10 13131
o o particular, compradores, & 19 9|16. O mcr.
"'?
cado fechou firme a 16 1|2, bancaria, o 16
particular.
BANCO DO BBASD.

Vales ouro
A BAXOA ITALIANA DI SCONTO AFFTXOD
Taxa cambial para pagamento da dlreüJI
HONTEM A SEGUINTE TABElIiA: .
em ouro. na Alfândega r— Dollars, 3*330.
A.io, 2*092.
1™
Cheques -.; .
Italia . -. v t a (
Valores b .- "»•
Taxa dc francas
16 l|3
A* vista . < j.
A taxa cambiai para pagamento da sobre*
-.Inglaterra
x s <
taxa de trancos, na Recebedoria Je Rend.s, • i*
io il»
a; (o fljv. .132 r*!s por tranco, ouro.
233
t A' vista . .- :.
Libra esterlina
França « _ -„ y. X
2S0
# A* 99 ã',7. »
O Talor da libra (papel) & de HIIÍTí
b ãalttisn aiaeeslai-íces ob i-ia-d r<
isfcairaa
(««OS
njíosf.
,o-^t':lae

f

MUTILADÒ~l

'¦'*"'''.i'''-

¦,¦'.;..

tam, salvo raras oxoopodos,
o» mo.
ços pobre», oh dosproté-ldus da
„,,.
te, os sem gravata e
pis tlesoalQo»
Exooptundos estos, 0« ,u,„
vXm
os raros .f,rft ao taos
oòntll-)a«J8aà
Iiortiidorcs do attestados
1,,, ,,"
dlzomlo proclsaren, rbslnion
aielo»
tico ospeplal, som o
quo uão
fão viver, c allogaoOoa Iflontloas,podeoni
quo so patenteia quo ossos sú mio
af»
froninram a lei, mcnosprozaiido-a
mos osporavain òsoiipar do
scrvlflü
por outro meio.
A craudo maioria rcoobo
ri oorll»
ficado flo ter sido sorteado;
muítoi
mesmo o passo pal.a f,„u
80 tl.ans.
aos pontos onda dovoni
rioi'
portem
inspeoclonados;
mas dóbcanvse fi»
car, pouco SO lhes da„do
quo o„
mombros das juntas do
nl.slnmoí»
te os apontem
ocuiío dòshòuustoi
duplamente.
Devo euriijirir o rapii' ilevói-,
o a
isso hão mo furtei do
pedir ús
toriilades , polleiaes a captura au»
do
taes indivíduos; mas, o
Brando numerô dos fim taco eòiiflíçOos
osirt
demonstrando que o mal
sófconornliza, fôrma uma òspoeib
flo pandomla, exigindo
qualquòi*
eousn
mais do quo u ncçüo dn policia.
Onflo Iremos recolher tfüo insübiijissos?
Da insubmisfão ao traiuifUgio lia
aponas um pitósò; onde juizes
parn
tantos Julgamentos?
Em tal situação lembrei-mo ds
Liga Nacionalista, flo quo poflorá
conseguir a pálcivrá sóhipró acatada
do sou digno prosidònte, do esforço
abençoado dos que o tôm sòouhdaílo í
paru a extineção do outros inales
quo nos diminuem aos olhos dos ex.
trangeiros. E' grande o numoro dostos entro nOs; nem todos so iifoi»
çoam á nossa terra, tiiiuido-llie apenas os proventos; o entro estos não
faltará quem, com assorto; iuforn».
quanto 6 fueil presa do qualquer
tentativa audaciosa este 'colosso que.
so não desperta, salvo quando, gol»
peado, se Jhe torna mais difficil
repelilr ri nf fronte soffrida. Ê' disto exemplo a nossa historia, quo
regista o sacrifício do patriotismo
eonsummado a 20 flo fevereiro dn
1S27, como facto culminante <nio su
não deve esquecer.
'
Entrego-vos. a causa; tudo cape.
rp do vosso patriotismo, o escusado
é dizer quo estarei ao vosso lailo pnra quanto vos puder ajudar.
AraIho-ino flo ensejo para rdll.er.ir'.'elovádii
vos ós protestÓH do níinba
estima e considoração."

'

Sotembrp , t , , , ,; ,
11ÍS50
ll$'j"íi)
tJAFE' T-PO RIO
Outubro .:,.<,_„ ,.,
11Í775
HtSãO
SANTOS, 27 — Cotações'fornecidas fis 10
Novembro ,- , _ * ;,. ,;
11*750
11*825 e'30 minutos:
Dezombro
, . _ _ »
115725
11*800
Comp,
.Vendas (saccag) x x e
Hojo Ant.
12.000
Mercado .......
11*500
11*500
Paraly.
Estável Abril . ;
Baixa gorai do 2G a 125 rêisi contra a aber- Maio ., ..
11*500 1U.0U
tura anterior.
111075 11*075
Junho ,
10*700 UM7U-J
Julho
.
SANTOS, 27
Cotações fornecidas fls 13 Agosto .
101600 10*00.Embarcadue, hontem ...;-.
37.821 horns.
103700 lOSíiHi
setembro
Idem, desde l.o do mez . ,:
623.427
Comp.
10*125 10*42ii
Outubro
Idem, desdo l.o do julho , '¦„
noje Ant.
6.127.442
,.
10*125 10}42b
Novembro
Passajens. hoje . . , . K'
12*750 12*800 Dezembro
4.22o Abril;..,_ . .
10*425 10*425
'
Idem, desdo 1.0 do mez _. -,•
12*675 12*725. Mercado
96.650 Maio . ,, .. ,
Paraly. Calmo
Idem, desdo l.o do Julho ,'¦ ],¦
12*450 12*575
3.778.309 Junho ....,:
Inalterado, contra a abertura anterior,
Sahidas:
Julho ...,,:
12*175 12*276
Para a Europa ......
SANTOS, 27 — Cotações fornecidas ãs 13
817.082 Agosto . .: ;.: 4
:•: .». 'si
11*875 11*925
Para os Estados Unidos _ -,i
148.788 Setembro , . .
....
_
11*850. 11*903 borre*:
Argentina ......
Comp.
5.011 Outubro . c -,;
_ .-.I ai
11(775 11*825
X c w
Cabotagem ......
Hojo Ant.
. 401 Novombro :« . »
11*760 11*825
11*500 11*500
Dezembro ..._..
11(726 11*300 Abrii • .«. * • •': ê. •': '<¦
11(500 11(500
Vendas (eaccas) . * . .;
-—
7.000 MalO , .. "., t. ;.; w ..:
COMP. CENTRAL DE ARMAZÉNS GERAES
-unho
10*075 lli,*.rís
,
ji .-. •; ~~m.: .
Mercado . . . . ,: ..- .
Paraly. Calmo
SANTOS, 27 — 0 movimento da Compa»
10*700 10iS70U
a
, _ , -,- éi
Baixa geral de 50 A 125 réis, contra a co- Julho
nhia Contra,! do Armazéns
Agosto . , , ,' ,
10*600 10*000
,) ,
Geraes, no dia 27, taçãõ. anterior.
10*700
foi o segulnto:
Setembro . , . . .¦ -, .- ,
10S70»
-,
10*425 lCJl-i.
Outubro
. .1
,; ._ :.
SACCAS
SANTOS. 27
Cotações
fornecidos
fts
15
Existência no dia 20 . _ » ^
10*425 10{lo
-.Novembro , * _ .. . :,
128.996 horas:
Dezembro . * m . . .- •
Entradas ..*„.._*
10*425 10*42a
:•:
957
Comp.
Total, hoje ......
Mercado .,._.*
Paraly. Calmo'
. .
., .,
129.953
..:
llojo
Ant.
Sahldao, hoje . _ .. .
Inalterado, contra o fechamento anterior.
« .1.014 Abril
12(750
12(800
Stock ....._...
.
12.8939 Mato ,
É
— Cotações fornecidos fis 15
. x x .- v
12*675
SANTOS. 27
12*700
Junbo
t. %. _ ..-__.>
12(450
12*576 horoe:
•»
Julho
ARMAZÉNS GERAES BELGAS
12(175
j. • x nr V v
ar
Comp.
12*203
Agosto
Hoje
Ant
11(176
11*900
X _ :« • 9B
SANTOS. 27.
Setembro
11*500
11*500
11(850
11(875 Abril . * , .
Existência no dia. 26 . _ , x < .151.769 Outubro .
Maio ...
.
11*600
11*500
11(775
11(800
Entrados, hoje _ . „ . x „ ._
_ 4.77* Novembro
••: _
11*075
11*075
.:11(760
11(750 Junho , v -x r.
-.'
. i
10*700
10*700
Dezembro
%•
11(726
11(726 JUlhO
Total, hoje .
* « m
156.632 Vendas (saccas) «•
10*600
10*600
. .; ,
V
17.009 Agooto
Sabidas, hojo
Setembro . , ,
(.832 Mercado .....»,-.
10*700
10*790
1'araly.
Calmo
Outubro
10*425
. >: _ * * * 31'
10*125
Baixa parcial do (9 a 126 reis. contra a co
Stock . . . .
160.710 tação anterior.
Novembro . -. : C :i » H.
10*423
10*426
Dezembro , . • >* ¥ 1
10*435
10*425
-SALTOS,
Mercado..
27
Paraly.
Calmo
_
BOLSA OE CAFÉ* DE SANTOS
Cotatocs do fechamento íor.
> ..
Inalterado, contra a cotação anterior.
SANTOS. 27 —»Cotaçdo oOlelal do café dis- neclda- &s 17 .oras;
Comp.
nonivel na Boba do Santos, por 10 kilos:
SANTOS, 27 — Cotação do fechamento forHojo
Ant
necidas fis 17 horas:
Boje
Ant
Abril
.
12(750
>
v
v * _ x «
12(750
Typo 4 ........
.
Comp.
12*300 12*800 Maio
«--_•« i t »¦ . -. ji
12*675
12*676
Mercado
Calmo
Ant.
Hojo
C_-.no
Junho • yv»:x.-<¥12*450
12*690 Abril . . . .
11*600
11)600
SANTOS. 27 — CotaçSo da abertura do ter- Julho .
-_¦¦_>•
-,;
* k
12*175
12*175 Maio .- , . ,
s i
11*500
11*600
mo da Bolsa Offlclat do Café do Santos, forneci- Afoeto .
*.* r<
. > i. «ii. -_
11*025
11*875 Junho . -.- a
11*075
11*073
da Hs 10 horas e 30 minuto-;:
Setembro . _ < x % x %. m
11*900
11*350 Juiho
10*700
10*700
t »• -.:
Comj.
Outubro . . ._.-»__
11*825
11*776 AgOStO
101600
10*600
. t .
Xloje
Ant.
Novembro t > it, scrÂ'«: A
11*825
11*750 Setembro . , .
10*709
10*700
Abril .
122759
12*775 Dezembro ....... 4 fc
11(723
11*725 Outubro .cr
10*425
105425
Maio .
12*675
12*703 Vend_-> (saccas) . » . w
2.000
9.000 Novmbro , .
10*425
10*425
Junho .
12*459
12J60O
Morcaao".
Estável
Calmo Dezembro . .195425
19*425
Julho .
12*175
12(390
Baixa do 50 rf-Is o alta do S0 a 73 réis, contra Mercado . . -«raraly.
Calmo
Agosto
11*873
-.teri-r.
11*97510 fe;hamcnto anterior
Taoltera-o, contra a cotação

c-
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ANTÔNIO ROCCO

«««isto de arte

-.

-^Kl cff,'""'""""*;"'*?
¦.'""':'

Continua a obtor o mais eompieto suecesso a bella
exposição de
pintura flo Antonio Rocoo. instai»
lada no salão da Casa Di Franco, ã
rua do S. Bonto, n. B0,
Ainda hontom foram adquiridos
mais dois lindos quadros do Roooo:
''Touro
Caracu'". o "Touro
Mooho», pola Sociedade Rural Brasiloira,
Estiveram, lambem, om visita A
exposição, entre outrus, aa seguiutoH pessoas: Yolaufla Noeo. dr. Nunes Cintra, Maria Antonieta Lima,
JacInUio do Sousa Ponobo, Álvaro
P. da Costa,
Marlota Cunha, dr
Heitor Cunha, Lisa flo Campos Fer
reira, Jotto íio Rio, Mario Otiastini, Rachel S, Ríio. Ítalo Rio, Rodolpho Junqueira Notto,'Affonso-do
Elida F„
Olga P„ Lula Roceo,
Freitas-Júnior, mme. Rocha Azovodo o. filha, mme;
Baul Lacom»
bo, P, PortalOrAi Rodrigues-Paulo,
Irene dó:;. Sousa Pinto,. Emilia OUvleri ; Angelina
OUvior!,'. Francisco
Carglinl,
Ainonlos Almeida Notto,
Matteo.
dr.
Eurico Vio,
Alfredo
LOPES DE 10SAO
Conti, M. Panzlonc.'ininc. dr. Luiz
A grande
exposição do pintura Marinho do Azovodo o filho; Oscar
do- hrilbanto artista patrício Lopes Sousa Pinto, ÔròljJ J. B!a_chl. Mlde Loão, installada na Casa Byin- gucl Somlnaro,
Vlconto Longone,
gton, il rua Quinzo de Novembro, Ludovlco Dornlnl, Xavier Suallgor,
continua a obter o máximo suecos- prof. Plotro*-Galhiati, Adalgisa' Bitso, aecorrendo ã bella mostra, dia- toneourt, A. G. Henrique üa Lara,
rlauiento, um elovadisalmo numero cav. Luigi Nogrl, F. Frtráoo", Hugo
I, Amélia Noeo
do pcs.oos,
Frauoo, Ghisenpc
Francisco Palhl,' ArO ínuvimonto. flo acqulsiçOes vo- do Angolis,
rlíioado
nossa
exposição 6 real- oliahgolo Romano, Affonso Commomonto extraordinário,
calculando- do, Elias Napoli, Leopoldo do Rocso-uma mOflla do vendas dè clnooa chi, dr. Vieira do Moines, íamüla
seis quadros diariamente, Isto quor Rudge,- Julio do Mesquita, Abelardizer quo a arte de Paulo Vallo ê do V. César o-.Toão A. Salles.
admirada oomo merece pelos pauSARAU REGIONALISTA
listas, quo assim lovam ao pintor
patrioio o mais carinhoso e slgnlO interesso despertado pelo oxcel»
'fioalivo
dos ostimulos..
da "Giga.-.-Ainda hontem estevo om visita a lonte-earau .rogluiali.3ta'sociedade,
exposição, ó sr. d, Duarto Leopoldo o ra", om nossa
foi tamaSilva,, arcebispo dc S. Paulo, quo s? nho, que a cnsa está Inteiramente exmostrou encantado pelos trabalhos gbttoda desde sabbado ultimo.
expostos, manifestando a Lopes de
A' vista dessa suecesso, "A'CisarLeão o enthusiasmo que sentia paIa sua arto o. promettondo-lho vol- ra" repetirá a festa, com o mesmo
tar novamente, do outras vezes, ao programma e os mesmos elementos
salão.
. .
quo vão tomarparto na primeira.
'
Umas"quinhentas pessoas estivoO eegundo sarou regionalista reana exposição, regisram hontem
lizar-so-á a 0 do maio proxinio, tio
tàndo-sci.' mais. as seguintes aoqtíl» 'salão
do Conservatório,' em boneíisíções:; .p, 1.5. "Florença do manhã",, pela sra. fl. Olympia V, Ru- cio -total do Alberguo dos Pobres eni
Domonico-Sle- construcção
dge; il,.. .159.' "Snn
om Santa Còciíià e oujos
ria'', para ã Tombola da Matriz ia
obras estão paradas por falta do roMoysé130, "San
Consolação; n.
Veneza", por d, Pauiina V. Rudg2. cursos, do accOrdo com um podido
continua aberta à foito pelas dan-as do caridade da SoA exposição
rua Quinze do Novembro,'20, doa ciedado do S. Vicento
do Paulo da10 ás 2'0 horas, nos dias uteis, o
qüolla paroohia.
das 10 ás 18, nos domingos o feOs bilhetes para o sogundo saràu
rlados.
,
.
estão á venda na redacção d'"A ClBORGÒGNONI
EXPOSIÇÃO
garra", rua S. Bento.*'í3-A, o custam
Gf000. - , ¦ • ¦ ¦
. Continua a ser bastanto visitada
*
l>
*
a. esposição de pintura do proCeaO COMPOSITOR ELPIDTO
installada no
sor J. Borgognonl,
PEREIRA
Oinomn. Central,
Balão nnnexo ao
Esto.
considerado
niusicista brasisendo
João,
avonida
S.
ná
grande
¦0'. interesso despertado no publico leiro, ao que nos InfOrmain, oontaiído com
a coadjuvação dos "habipor essa mostra,
. São, alím disso,
numerosas as tuf;i" dos .círculos do arte, protendo levar a offelto, om junho proxi-pronotaçoês do quadros expostos,
mo, antes da temporada 'lyrlca, uma
audlçã*o dá sua opera "Calabar", no
PEDRO 1IRUNO
tliõatro Municipal. Por essa ocoaslão
'bellos
trlumphos sorá tambem montada, com scoua. E'. um dói? mais
rios
apropriados, "A eterna presòhnrtislicos flesta quinzena a formosa
exposição do pintura do Pedro Bru- ça", que fez parto do ultimo còiicorho, o joven o talentoso artista pa- tò syriiphorilcó;
• * *
trieio, installada no salão annexo ao
Cinema',' Central, á avenida S. João, O PIANISTA ARTHUR RUBINSTEIN
esquina da rua Formosa.
sido essa mosDiariamente tem
'centenares
Telegramma de Nova -York, rcde pesti* visitada por
ccbldo pela caia Frederico Joaquim
*
encantadas
soas,:'que se-'mostram
Filho, -representante da fabrica
j do.
com iís- lindos tolas expostas.
Steihwícy e Bons, noticia quo o piaDestas,: alem^ de outras já prenonista-Rubinstoin estará cm B. Paulo
tados O; lenepmmenfladas, foram já
: rtflin de
pro-dinomc.-doMaiv-1 nó ,.
. ^maio,
,adqülridqs -HS segnirites:., 35,
,
"virconcertos.
celebre'
O
guelral, pelo osoulptoi* Leopoldo^ll-j1'eill'i!;:1"
om
S.
Paulo,
9,
Recandp
PáqueÚi;
va; 47, Ilha
i"f^'^^"fl^^
so grangeou fanáticos áduiiradorés
to .trauquillo; 33, Volho, visionário;'
do seu .talento pianistico.
41, Mercado (estudo), polo pintor
Lopes do Leão; SI, Salomé (estudo),
pelo sr. Mario Guimarães; 20, Ho- RECITAL DE PIANO — DINOKA1I
DE CARVALHO
canto dos namorados' pelo dr. Réiiô
dr.
30, .Iei-cado, pelo
ThioiliOr;
E' hoje, á noite, que so cffootua,
nu', pelo no salão do Conservatório,
Raul Briquet; 31, Dorso
o recital
de
sr. Mário" Guastlni; • 14, Manha
de piano da sonhorita Dlnorah de
sol, pelo esculptor Leopoldo SUva.
Carvalho, unia pianista do escol, que
so tem imposto ap-nosso meio pelo
EXPOSIÇÃO TRAJANO VAZ
sou talento musical.
^
Mas a rocitulista não vai apresenTom alcançado grande exito a exsomente
corno
.tar-se
pianista, sinão
posição Trajano Vaz, installada no
salão annexp ao salão de chá da Ca- ainda como inspirada compositora,
figuram
programnia
sa Mnjipin, á rua do S. Bonto, es- pois no seu
quatro composições suas do flnlssiquina- da rua Direita.
. Comp3e-so toda a mostra do Tra- ma faotura. Eis como foi oigitnlzaa quo vai
do natureza dp o forte programma,
jano Vaz de quadros
morta, tendo sido já adquiridos os obedecer esse recital:
l" parto
seguintes, além do outros prenotaBach-Tausig — Tocata o fuga.
dos: ns, 3 o 6 (Cerejas o maçãs),
—
Sonata, op. 27, n.
Bcothòvcn
pelo dK A. Couto do Magalhães; n.
11, cesta'com cravos, pelo sr. Ale- 2: adagio; allegreto; ullcgro.
2U
parto
xandro Collnl; n, 15, mesa do leltuDlnorah de Carvalho — a) Nora, por mino. Julieta Glerk; os ns.
Dança
das bonecas; e)
b)
cturno;
12 o 14, abacaxi o bonbons, pelo sr.
Gastão Barreto; ò n. 10 (pecegos), Meditação; d) Pyrllampos.
Chopin — Polonaise, op. 63.
pelo sr. J. Telles da Silva Lobo; o
V parto
n. 17 (Romãs), por mme. Martlnho
Liazt — 11" rapsódia.
Prado; n. 18 (ablos) por mme AnSganibatl — Laudlor.
ns, 19 e 20
tonla Prado Júnior;
Dêbussy — O filho pródigo.
(morangos o vaso com rosas), por
Sohuber-Tausig — Marcha milimino. Luoenna Durai; o n. 29, por
tar.
mme. Loureiro.
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EM JUNDIAHY

Lançamento da pedra túniamantal do grupo escolar
".onde da Parnahyba" - Almoço ao sr. secreario
do interior - O recesso de s. exa.
Afim de assistir ao lançamento
fundamental do grupo es»
an pedra
colar "Condo do Parnahyba", segulu hontem para Jundiáhy, em
oarro reservado, ligado ao trem das
0,20 horas, o sr, dr, Oscar Rodridúe Alves, secretario dó Interior.
L'm companhia do s, exe, seguiram os srs, dr. Oscar Thompson,
diroctor geral da Instrucção PuPiza
Sobrinho,
blica, deputados
Plínio de Godoy o Pedro Costa, dr.
Eduardo
Ro„o.-i6 Augusto Arantes,
ilrigues Alves, Leopoldo de Freitas,
de
Franclsoo
Godoy
Mauro Álvaro,
t representantes da Imprensa.

instante em que aqui assistimos fi,
Iniciação do levantamento desta oécola que ettestarã que os homens
de agora multo cuidaram dos de
amanhã.. E,: como v. .exo, foi um
dos beneméritos paladinos
desta
cruzada quo bem comprehendéram
esso dever, av. cxc. cabem os agraitecirn.ntos do povo de Jundiáhy,
om nome de quom. neste momento,
lhe falo, para que sua carreira politica .Iniciada tão brilhantemente
continue no caminho da prosperldade sempre crescente para honra deste Estado e-para gáudio de
seus amigos, que eão todos os que
sabem amar.a Justiça e pregar a
A
JUNDIAHY
CHECADA
verdade".
Recebeu calorosos palmas o disdo
onde
Jundiáhy,
o
estação
curso do sr. prefeito.
Na
10
1|2
ãs
horas,
espechegou
trom
FALAM VARIAS ALUMNAS
ravam os oxcurslonistns os srs. coronol Boavontura Mendes Pereira,
substituto;
dr.
do
direito
Eloy
Entregando
uma linda "oorfieil-juiz
Chaves, dr. José do Miranda Cha- Ie" ao sr. secretario
do Interior,
vos, promotor publico; dr. Olavo falou, om verso, a alumna
Maria
Guimarães; prefeito municipal; dr. Peroslni, depois do que a alumna
Heitor doa Santos, delegado do po- Josephiná Sacomani disse o selida; coronel Tlto Llvlo do O. Lima, gulnte; •
"Excollentissimo
commandanto do 2.o grupo de obusr.
dr. Oscar
neiros; major João Lacerda, presi- Rodrigues Alves.
Excellontlsslmos
denti. da Camara Municipal; Boa- senhoras.' SenhoreB.
vice-presiventura Pereira Netto,
Na quadra da vida- em que a com:
dento da Camara; José Pedro de prehensão das cousas so cifra em
oliveira, vice-prefeito; vereadores obedecer ao papa o d mama, desde
Francisco rte paulá Penteado e TI- o momento om que,
ao despertar,
burclo de Siquoii .; Secundino Vel- lhes beijamos a mão até d hora do
"Jundiahyense";
Getulio N. ropouso em que a osculamos de noga, do
de Sa, do "Jündlahy Jornal"; Tau- vo o, om pensar no escola, ora alorlno Jos6 de Araújo, collector fe- gres e confiantes e ora tristes e te
rteral; Alberto Costa Pereira, col- merosos, consoanto temos, estudado
loctor estadual; Joaquim
Antonio a nossa llcção e a sabemos; na es
Ladeira, director do grupo "Slquci- cola, que é para a. infância o pão
ra Moraes"; Waldomlro Lobo
da nosso de cada dia, a fonte inexhau
Costa, Eduardo -Álvaro de Castro, rivol de onde bebemos a luz espirlOsmundo Santos Pelegrini, secreta- tual quo nos ha de conduzir pelas
trevas-horrendas da ignorância; o
rio dn Camara, c outras pessoas.
Depois dos cumprimentos o em- nosso maior esforço, excellentissimo
nuanto a banda do musica do "Grc- senhor, converge, não ha nisso a me.
mio dos J.n.pregados da Paulista" nor duvida, ao escopo-do. correspon.
executava o Hymno Nacional, o sr. der aos immensamente maiores es.
que
secretario- do Interior, acompanhado forços dos nossos professores,
das pessoas quo o receberam, o de so desdobram em dedicação e desvelos
com
todos.nôs,
discipupara
sua comitiva, seguiu para o Grêmio
da
doa Empregados
Companhia los diligentes uns e negligentes ouPaulista, onde foi servida uma chi- tros.
E por que 6 que assim procedecura de cafC-,
todos mos?
Em .seguida, dirigiram-se
Por que 6 que obedecemos sem
pr.ru o local da solennidado, já, a reluetancia d imposição dos que nos
rto
hora
cheio
das
escrianças
essa
os passos na incerta senda
colas, uniformizadas, o grando mas- guiam
da vida, freqüentando as aulas, ousa popular.
vindo e npprendendo
as
UcçBes,
A' chegada dc s, exe, a banda de ratos do luz creadora,
que, penemusica executou o Hymno Nacio- trahdo fundo no nosso espirito
e
dc nello _o refloctindo, fazem
nal, emquanto
um pelotão
que se
B.cotoli'03, com bandeira,
prestava condensem aos poucos, om ligeiras.
continências.
fulguraçOes,
para resplandecerem
mais tarde em brilhantes scinlllla,
ORAÇÃO BO BB. OLAVO GUIMA- ções do saber, tanto ou maia es
RAES
plendente, quanto impulsiona a for
ça innata do talento?
O ar. dr. Olavo Guimarães, prePor que?
.'eito municipal de Jundiáhy, logo
Porque
qualquer cousa de im
depois da chegada do dr. Oscar Ho- prescriptlvel, seja a emulação que
dr°_ues. Alves, pronunciou o-seguin- nos offerecem os que como nôs este discurso:
tudaram ,e ápprendernm, ou a com
"Exmo. sr. dr. Oscar Rodrigues prehensão precoce dessa necessidade
/Uves, D. Secretario rto Interior; de instrucção, nos impulsiona para a appreiidizagem. primeira,. . em
mebs' senhores.
as nossas aptidões só revelam e
Ao lançar a primeira podra para qüe
se manifestam, om toda a pujança,
o levantamento, do edifício do grupo do um
porvir prenhe' de' esperanças
escolar "Conde do, Parnahyba", ca- e de conquistas
sociaes iriaprociabe-iiié, oomo profoito desta cidado. vela.
...
j
agradecer a presença de v. exe, que
tarde,
Mais
a
nossa,
entlquando
evii.qui veiu, dando demonstração
dade se fôrma e o nosso caracter se
dente do zolo pela Instrucção prima- accentua, robustecldo
pelas graças
ria no j_. de S. Paulo. Sabe, assim, espirltuaes
que nos foram derramav. oxc/dignificar o cargo que oc- das.
— prieducação
escolur
.upa e em quo, indlrectaniontc foi meiropela
nas bancas para sempre inoltollocàd. pela confiança do povo — vidavels das
primeiras letras, e apôs
oomprolíèniío u necessidade máxima
imperar no espirito dos pelos árduas locubrações do ensino
ipio devo
superior, o nosso entendimento
governo', democráticos, que 6 a tra-se reverente ante aquelles prósque,
Infância,
diffusão do ensino pola
no sagrado
preceptofos,
baso do nosso progresso, causa de serviram de mister edo dedicados
guias
preno futuro.
iio.i.o desenvolvimento
paradoroa para a conqulnta do lim
SI eu tivesse de fazer um exame bem
.üo grande, tão prodigioso, qúe
retrospectivo, dessa acção .governa- sô os
que o experimentam, ou motlva que se vai acabando, ontro pro- lhor, aoa
não o gosam, podem
vas rtu apreço o applausos que mui- dizer com que
eloqüente verdado o quanto bem lhe cabem, cu diria quo ella
to valle. Sim, porque, si aos quo bese esforçou o.n todo o nosso Esta- beram
a luz da instrucção 6 grato
do pela solução desse problema aipoder atravessar as luctas da existamente útil e patriótico o de que tencia,
servidos polo desvendar de
dependo a segurança do nosso Intrincados
problemas, aos que tafoescolas
o
mala
Escolas
porvir.
levantados forani, ctelam nas trevas da ignorância, sob
rain fundados;
do analphabettsmo feroz, a
em toda a vastidão cio nosso onor- as garras daquelle
bem se torna
me Estado, grupos escolares, crea- não posse
das escolas normaos, tudo Isto in- turvo pesadelo, roduzlndo-os d condicando o amor ao ensino, a lu- rtlção intorior na conectividade huclu contra o analplmbetlsmo, quo mana.
Ela porque, desde o instante cm
6 o faotor maior do nossa depropenetramos os humbraca do
dação, o gigante contra o qual todos que
n<5u temo3 rto no3 bater para attln- ortiflclo em quo vamos haurlr os
ulentos
da instrucção
glr a meta do nosso dCBOJo, quo 0 primeiros
e corres- bemdila e luminosa, o nosso temor,
o engranüBclmonto feito
vaclllonnos
passos
ponde, ds nossas maiores aspirações. revelado
Iniciada a campanha, tomos a es- tos, o na palavra balbuciada a mesua continuação, ¦ porque, do, so transfigura ,ao gosto amigo
perar a
Centro doa programmas dos gover- o ao maternal carinho dos nossos
deixa do prcceptoreB, em confiança e amor,
nos, osso problomu não
preocci.i-ar >i animo doa governan- sompro crcscentcB, por quem- tão
tes. E' quo elle 6 básico; 6 quo elle altrutstlcamenté se díl, no exercido
6 u liibou du nossu salvação, o eixo ãa espinhosa missão, ao abençoado
sobro que so h_ do assentar a gran- trabalho do crear, para a Pátria,
.e.u ilo nosso paiz. Por todo o Es- filhou proveitosos.
E, meus senhores: essa missão
tado ossnprou esse vento do traba'.ho nffecllvo, quo so condensou na sagrada sô a podem desempenhar
de
lOiisiituiçào do ostabeloclmontos
os nossos professores, os professosnslno, o, a Jundiáhy, não podia res dt ¦ toda parte', quando encoraja.'altar,
tambem,
o levantamento dos, quando auxiliados, quando csdesso ortiflclo que ntteslarft o espl- tlinuladoii pelos governos dos cirrito progressista desso governo que cumscrlpçõcs a quo sorvem. Bo aivai cxpi.-nndo, mas, dolxandò atras to presido a justiça, na apreciação
de a! um rastro dc sua passagem. das pretensões
múltiplas do não
E' :i v. exe, sr. dr. Oscar Rodrigues p-queno numero do pretendentes,
Alves, quo competom oa louros dosso
tudo pensam poder exigir, emtrnbalii i cm que v. oxc. empenhou que
bora lhes falte a etapa de tempo e
todos oa seus esforços, toda a sua competência; na .
perfeita distribuidedicação, torto o amor quo tom a
o equltatlva doa posesto solo paulista, que oncorra 03 ção merecida
a esperar no madespojos do seu finado pae, orgulho tos e vantagens
competência e acerto
na
ãc-sta terra, estadista
eminente, a glsterio;
nas reformas e disposições regulaquem substituo com galhardia.
mentores da Instrucção publica, e,
Deixe, quo a critica do hoje, quo mais que tudo isso, na estabilidade
não perdoa aos que se destacam, das boas normas estabelecidas, ê
não enxergue os actos beneméritos quo reside a garantia, que repousa
de sou govorno, mas esporo com a segurança, quo se affirma a cortranqüilidade quo o tempo vlrA com teza de um exlto completo, absolusua acção de reivindicação o de to, "indiscutível, dos elevados doslJustiça attestar o multo que fez cm gnlos dos governos sábios e prevl*
favor do ensino do nosso Estado. dentes.
Nunca negou o apoto as Câmaras
Pôde o Estado de S. Paulo jactarMunicipaes para ae conquistas no- se do possuir perfeita machina processarias nesse terreno, nem mes- pulsora da sua instrucção publica,
me ãs associações particulares que quer a primaria, quer a secundase prorupiiticaram a ministra a ln- ria?
strucção primaria: todas tiveram
Sendo a perfeição absoluta uma
sempre em v. exe. o nials franco utopia, podemos nos ufanar em dl* dedkado apoio. Ea prova disso zer que S. Paulo possuc o mais
ihi t.nioa em Jundiáhy, quo encon- perfeito modelo do todos quantos
trou eni v. oxc. o máximo esforço existem no Brasil, cm matéria de
para lho dar o que ambicionava instrucção, e que caso
resultado
tia' m.iito tempo — o Icvantamen- honroso para os créditos da terra
to deflte grupo escolar — cuja pri- paulista, elle o devo aos seus homoira podra aqui deixamos posta mens de governo, os quaes, desperIara ser erguido o dlficio que nt- tados pela propaganda
abençoada
tcstiiri no futuro o que fez v. exe. de Rangel Pestana e Luiz Pereira
pelo ensino eni nossa terra. Em Barretto ,os inolvldavels precursotemo --_ população de Jundiáhy. eu res da nossa grandeza nesse gênero
:_sseguio a v. exe. os protestos de de conquistas, seguida dos esforços
nossa consideração e espero que evangelizadores
Caetano
de
de
c aetc
João Plnhel"ico era que aqui veiu fazer seja Campos, Silva Jardim,
:ne_se de beneficios para a ro, Cyprlnno de Carvalho, José Fe_ran_,.__ <ie no***o Estado, para a llclano, Gabriel Prestes e outros,
iüuatra.âo dos filhos
desta terra attingiu com Cesario Motta, no go?ue bcnerào o ensinamento ne.es- verno do benemérito dr. Bernardl«rio pnrn. -iue .- possam aproveitar no dc Campos, o ápice de onde vem
c*_ *>.-.<.r--ta_ vivas de nossa cultura culminando por todo este
vasto
e r«pr-_9_:_r a. futuro
o papel paiz.
Oue «tí Brasil çg-jg no concerto dos
—
instrucção
a
conquista
Essa
Bo™» £*-._ ê o grande desejo nos- publica — eAbla e amplamente dis• -.enhum outro ba que tanto semlnada pelo nosso Estado todo.
^>•«•incha
_e orjulho a alma. que í obra essencialmente republicana;
•• osnlT. de emuntameato
tiesu um des grandes fruetoa da aova

tôrmu' do govorno que ao euperlntender as çousob nacionaes. onoontrou no orçamento do Importo pare 1880, a verba lnslgnlfioante.de
10.000 contoB, consignada para attonder fi Instrucção publica do. to*
do o pali; sendo 'quó 'sô o Estala;
do Si Paulo gasta aotualmento com.
a eua Instrucção quasi o dobro daquella, cifra.
Eis
porquo, senhores;
ao pergintarem hoie a qualquer dos nossos estadistas qual o estado da lnstrucção publica om S. Paulo, olle
não terá a responder
vexado e
sem alento, como nos últimos annos
"SI se
da monarchia:
perguntava'
ao mestre om que 6 quo consistia
a Instrucção, elle respondia
mos
trando casos sem ar e sem luz, meninos som livros,
livros' sem me'
thodo
e oscolas sem disciplina".
Hoje, para honra o gloria do Estado o dos seus
homens,
destes
principalmente, o Brasil pôde apresentar-oo mundo
uma região do
seu uberrlmo solo em que ao lado de
su: fauna abundantíssima floresce,
aurlfulgò,
soberanamente,
a sua
instrucção publica, produeto do csforço do seus governantes, attestad seguro e Inílludlvel da clarlvldencia com que todos, patriotas o
chrlstãos, filhos dilectos e homens
do coração,
trabalham
pelo engrandec.imento, pela
prosperidade
dc seus irmãos.
Bemdietos esforços!
Para a concretização de um dostes esforços e quo nos achamos aqui
reunidos hoje. E' para a realização
de mais uma grandiosa etapa no
rearcha
clvlllzadora o ascendente
do nosso amado Estado, que aqui
estamos, com a alma cheia de fo
o de esperança,
com a physionomia exterlorlzando a gratidão que
nns domina, com ds nossos sorrisos, alegrias do coração cantadas a
quom tanto nos penhora com a
bondade do eeu acto.
com a sua
presença sympathico,
sob todos
os pontos de vista, respeitável.
Excellentissimo
senhor
doutor
Oscar Rodrigues Alves:
A' vossa excellencia, cuja estirpe
marca, na historia do Brasil, paglnas aureolodas de feitos gloriosos,
sãohoje tributáveis todas as nossas
homenagens.,
Be nôs, as pequeninas alumnas e
alumnos qúe, apprendendo a amar
o a querer a todos quantos contrlbuem para,; a nossa felicidade, a todos quantos se interessam pela nossa sorte futura e que, comprehendendo o bello gesto de v. exe, conseguindo a construeção do novo grupo
Conde do PnrnahybiiV com qué. -v.
oxc. presta homenagem dupla a Jun(liahy, sentem-se felizes do poder,
em nome dos noasos professoros, e
por nôs todas, offerecer a v. oxc.
estas flores singelas,.. que traduzem
fielmente a nossa gratidão a v. exe.
Queira acceital-as, oxcellentlssimo senhor. Elias, hão de significar
a v. exo. que, entre vol-vens inesperados, dfeoepções amargas, dores
e esperanças, durante os poucos,dias
que a desgraça nos disputa a morte;
nossa continua troca de hostilidades
disfarçadas, de beneficios calculados,
de carici.-is enganadoras e de insultnhtes compaixões, a historia sabe
elevar-nos
acima
dos interesses
ophomeros, convertendo em proveito
dr. futuro as dores do passado. Ella
amplia a nossa existência a todos
o.- séculos e a nossa pátria ao mundo
inteiro, abrangendo numa vista unica toda a humanidade, destinada d
conquista da virtude, da sciencia e
da felicidade.
Salvo, doutor Rodriguqs Alves!"
Ainda, saudando o sr, dr. Oscar
Thompson,
offereceu-lhe
flores a
menina Olinda Ricci, que assim se
oxprtssou:
"Exmo. sr. dr. Opcar
Thompson.
Xleus senhores.
E' impossível que
numa festa desta natureza em que
se lança a pedra
fundamental ãe
um edifício destinado ãs crianças, â
educação da mocldade, a voz infnntil não se flzease ouvir de permeio
aos ocos das vozes que resoam dos
«lustres oradores,
que se fizeram
sentir.
Falo em nome das
crianças do
grupo "Conde de Parnahyba",. que
ohl .se acham deante de vôs palpltando comvosco e com tortos, deante dessa significação grandiosa do
aoto que se acaba* de realizar.
As ondas sonoras dessas harmoniaB que agora se levantam, são
bem e grandemente
significativas
paro o governo de S. Paulo e não
menos llsonjelrâs
para Jundiáhy,
que mereceji tão grande melhoramento.
A população infantil desta terra,
cujo peito
inflamma,
manda-mo
deante de vôs, illustre représentante do governo, para dlzer-vos que
vos agradece
e para proval-o vos
offerece este ramalheto de flores,
symbollsando os corações das crlanças de Jundiáhy,
agradecidas aos
seus bemfèttores.
Vol-o offertamos com subldp valor intrínseco, pois,
quão singellas
são essa* flores, tão grande 6 o nosso eterno reconhecimento."
PALAVRAS DO SECRETARIO DO
INTERIOR
Por fim o sr. dr. Oscar Rodrigues
Alves disse que agradecia de todo o
coração as bellas palavras do seu
prezado amigo, dr. Olavo Guimarães, e as flores que lhe acabavam
de ser oíiertadaa, que guardaria como recompensa aos poucos serviços
que lhe íol dado prestar.
Aquella inauguração vinha
provnr ainda uma ves o carinho còm
que o governo do sr. dr. AltinoArantes tratara sempre o lmportantts.lmo problema da Instrucção publica.
As auas ultimas palavras foram
para os alumnos a quem concltou a
estudarem sempre para melhor poder servir A sua terra.
Procedeu-se, depois, & cerimonia
do lançamento da pedra, tendo o sr.
secretario
do Interior collocado a
primeira porção de cimento.
NO SALÃO DA CAMARA

multo devia' o progresso
do Junilltthy.
Com palavras fluentes, s, s. historla largauiont. o quo tom sido a
carreira o a acção do antigo socrotario da Justiça, mostrando o sou
esforço e as qualidades que o oxornam.
DOIS DISCURSOS
O major Lacorda dft, apôs as pál6. sua oração',
'amas quo suecoderam
palavra * ao professor ,. baoharol
Waldomlro L. da Costa, quo, num
longo discurso, mostra .as diversa,
etapas da Vida do sr, dr. ElQy Cha*.
ves, oomo homem publloo, -domorando-so sobre ' cada' uma dollós,
—-pvooando traços da sua acção óm
Jündlahy, acabando por dlzor qua
as suas palavras traduziam o sontlr
da população jundiahyense, que se
aaaoclavu, do coração,' ãs homenagon» do quo',era alvo o eeuoShefe.
-~.-;A nverilna
Ganiria Bossr.pronun<}ls_ur-».--$íi«>!
pifiu tambom
"Exmo. sr. p dr. Eloy''Chaves. —
Ci grupo escolar "Condo, do Parna. hyba" ¦ assòcla-so 4 justa homona-.
.gem que o povo de Jündlahy presta ' a v. exe.*,-Inaugurando nesta eaIa vosso retrato,
.
.,
Pleito cívico,' acto summamente
significativo e ie alta • comprehensão6aquella que presenciamos;-om
que se cultuam o esforço, o talento, a
dedicação e o amor por .uma terra
que, si não vòs sorvlu de berjo, como si berço fOra fof sompre tra-r
tada por v. exo.
Tendes eldo ó exemplo, dr. Eloy,
do quanto pôde a forçando vontade
aluada, a uma urbanidade quasi ln-,
comparável e que vos.tem levado a
oecupar os logares mais
salientes
da vossa política.
Honra a vôs, dr., Eloy, xujo caracter ha sorvido de exemplo, ãquelles que querem ser grandes pelo caminho do bem, do verdade, daquelles quo procuram so Impor, não peIa força, mas pelo merecimento.
A esses, nôs, as crianças, adml
ramos, cultuamos, como honras da
nossa torra, como glorias da nossa
historia.
Nôs, que approndemos nas escoIas admirar e .venerar nossos grandes homens; nôs, que procuramos
tomar como mestres aquelles homens que tanto hobllitam a nossa
querida-Pátria, temos visto om vôs,
'dr.
Eloy, o
Ineánçavel, o homem
trabalhador por excellencia, dellcado, solicito; o homem, emfim, que
tanto tem engrandecido
a nossa
Jündlahy formosa, a ponto de tornal-a uma das cidade» mais conhecldas do Eatado de S. Paulo.' ; -.
A vôs, pois, o corpo discente do
grupo, escolar "Conde do Parnahyba" vem patentear esta sua admlração e incorporar-se a estas justas
homenagens quo ee vos fazem, offerecendo-vos esta corbSlha, embloma da gratidão dos crianças
daquella casa do ensino."
FALA O SR. DR. ELOY CHAVES
O major Lacerda convidou, então, o er. dr. Oscar. Rodrigues Alves .a descobrir o retrato do sr. dr.
Eloy Chaves, o que a. exo. tes, .debaixo de applausos.
O
homenageado,
agradecendo,
disse quo os seus amigos houveram
por bem associar aquella prova' de
amizado fis festas oom
que toda
Jündlahy recebia o secretario do
Interior.
Era-lhe sompre grato ter o seu
nome ligado ao do joven estadista.
Lembra que ha 20 annos chegou
d boa terra em qúe sempre viveu
depois, tendo encontrado;-uma voz
que o acolheu o amigos que logo o
conquistaram; a meshiá "V6z se fazla ouvir naquella solennldàde," .a
do major
Lacerda; e os mesmos
amigos ainda o confortavam.*
Affirma', que, sempre que de Jundlahy sahla, forçado pela sua poslção, soffrendo multa vez os ataquês dos seus adversários, encontrava em seus amigos, quando voltava, novos estímulos, novo reconforto.
Agradece aquella prova de ami•¦ade de seus amigos, terminando
por dizer que, apoiado por elles. Jámais desertara do seu posto de combate.
UMA INDICAÇAp
Por ultimo, o sr. dr. Olavo Guimarães apresentou a -seguinte lndicação, que ê unanimemente accelta, e approvada:
"Proponho que fique consignado,
ha acta desta sessão extraordinária
da Camara Municipal de Jündlahy
um voto de prof unia agradeclmento e gratidão aos exmos. srs. drs.
Altino Arantes, presidente do Estado, e Oscar Rodrigues Alves, secretarlo do Interior, em cujo governo foi feito u lançamento .da
pedra fundamental do grupo escolar "Conde de Parnahyba'.',
cujo
edifício serã. mais um attestado do
progresso da instrucção publica do
Estado — Olavo Guimarães, J, M.
Lacerda, Eloy Chaves, Boaventnra
l*-reira Netto, Francisco de Paula
Penteado, José Pedro tle Oliveira,
Tlliiirclo Siqueira". .
Dados por encerrados os trabalhos da sessão extraordinária, dlriglram-se os excursionistas e pessoas que
os acompanhavam, ao
edifício do "Grêmio Recreativo dos
Empregados da Paulista", onde, As
o almoço
12 horas, se effectuou
que a municipalidade offerecou ao
sr. secretario do Interior.
O ALMOÇO
Na grande mesa, em fôrma de T,
sentaram-se os srs. dra. Oscar Rodrlgues Alves, e A sua direita os
srs. major J. M. Lacerda, e deputados Pedro Costa, Plínio de Godoy e Piza Sobrinho; A esquerda
de s. exe. tomaram assento ob srs.
deputado Eloy Chaves, dr. Olavo
Tlto Llvlo e
Oulmarlies, .coronel
dr. Oscar Thompson.
Nos demais logares achavam-se
os srs. drs. tenento Paes Leme, reo coronel Soares Nelpresentando
'drs.
va;
Eduardo Rodrigues Alves,
Leopoldo de Freitas, Mauro Álvaro,
Francisco de Godoy, José Augusto
Arantes, coronel. Boaventura Mendes Pereira, dr. José de Miranda
Chaves, dr. Heitor dos Santos, Boaventura P. Netto, José Pedro de
OHvelra, Francisco de Paula Penteado, Tiburcio de Siqueira, Secundino Veiga, Betullo N. de SA, Taurlno José de Araújo, Alberto Costa
Pereira, Joaquim Antônio Ladeira,
Waldomlro Lobo da Costa, Eduardo Álvaro do Castro, Oemundo dos
Santos Pelegrini, major Storch, padre Lúcio Xavier de Castro, maJor Assumpçãó, dr. Joaquim de Almeida.
Aleardo
Barrlg," Antônio
Ladeira, dr. Antenor Gandra, Isaac
Blumer, dr. Ju .o
de Bailes, do
"Jornal do Commercio-*, a
Carlos
Monteiro Brisolla, desta folha.
Foi serviço o seguinte "menu":
Caviar A lo Belle Vue
Consommé A Ia Prlncesso
Tourban ão Sollo A Ia Parlslenne
Filet de Veau A Ia Bristol
Aaperges au sauce Ravigot
Dlnde A Ia Bréstlienne
Jambon d'Tork
Gateaux A ia dr. O. R. Alves
Frulte aesortls

-O sr. Oscar Rodrigues Alves e cs
demais pessoas que o acompanhavani, dirigiram-se, apôs o acto do
lançamento
da pedra,
d Camara
Municipal, em cujo salão nobre íol
Inaugurado o retrato do sr. dr. Eloy
Chaves.
A sessão especial, que então se
realizou, foi presidida pelo sr. major João M. Gonzaga do Lacerda,
presidente daquella casa, quo Unha
a sua direita o sr. dr. Oscar Rodriguea Alves, e & esquerda o sr. Santos Pelegrini.
secretario
da Camara.
Café
Declarando aberta a «essão, o sr.
Havanes
João Lacerda explicou
os motivos
Vlns: Madére, Ch. Iquem HOS.
de sua realização, dizendo ser uma Ch. Cos d'Estournel,
Grls Luprê
merecida homenagem a um velho cholet 1904. Pommery. Louls Roocompanheiro, .sempre leal. a .-¦*¦.-_ derer: Minéralee; ;....:.=

DISCURSO DO DR. lil.OY
CRAVES
Como.,1 o dr. Eloy Chaves, dl
zondo quo, quando a Camara e o
Directorio bo
lenr.braiam de seu
nomo para interprotar seu sontl
monto, tovo a principio corta lios.
toçilo, porquo falar do um amigo,
'suas
do
obras,
dizor-lho oom que
prostlglo,'olle
desco da seòretaria
quo abrilhantou,
era quasi uma
suspolção.
Depois do outras considerações,
affirma s. oxc. que. nos nossos tompos tt nonhiim homom publloo so
poupa', soja olle Campos. Salles. o
estadista, ou
grande
Bernardino
do Campos,. nota vol administrador
quo, softroram os mais oruols apo
dp».'.; . ,' ,'
Quando, so v6 um Rodrigues Al
ves, ,o grande bemfoitor quo oon
solidou
a Rppublloa e sonoou a
nossii- capital, rldlouiarlzodoj quando so ponsa que .Glyoerlo, o velho
pregador do
olvlsmo, soffreu a
mesma Injustiça, muito não 6 que
ainda hojo se reze ,a missa negra
da dlffamaçao contra os quo, como
o dr. Oscar Rodrigues Alvos,, doscem grandes dp poder.
Sim;' o actual secretario do In.
terior,
4 annos,
passados
sal
maior do que quando entrou, por
que no principio s. exo. vivia um
pouco A • sombra . do nomo de Ro*.
drigues Alves e ' agora, JA os seus
serviços e eeu
esforço lhe deram
um grande nome.
Allude, depola, o deputado Eloy
Chaves A feliz escolha feita pelo
sr. socretario do
Interior de seus
auxiliares quê
estão A frente da
hygiene e da instrucção publicas,
dizendo que a. èxc. teve extremado
oarlnho . para com o problema da
Instrucção.
Análysa os vários trabalhos reaUzádos na
administração
do dr.
Oscar Rodrigues
Alves, entre os
a
quaes
colossal iniciativa em prol
dos leprosos.
A amizado do longos annos não
faz o orador suspeito para dlzor
que não se fecharão as portas da
vida publica para o Joven estadlsta; multo ao contrario, ella proaperarÁ. e é por. essa prosperidade
que s. exe, levanta'a sua taça,
Muitas palmos mereceu a oração
do deputado Eloy Chaves.
Depois, levantou-se o dr. Oscar
Rodrigues Alves.
A RESPOSTA DO DR. OSCAR
RODRIGUES ALVES
Disse mais ou menos o seguinte
o sr, secretario do Interior:
Um acaso feliz permittiu que foese Jündlahy a ultima cidade que
s. exe. visitava, na qualidade de se*
cretarlo do Interior, do aotual go*
verno.
Depois, quiz a generosidade
da
Camara o do Dlreotorlo
Político*
servisse
seu
de
interprete
do
que
pensamento, o dr. Eloy Chaves..
S. oxc.
deve
confessar a sua
grande satisfacção por essas duas
cousas: por ser Jundiáhy, onde sô
teve amigos sinceros e leaes, o termo de sua ultima excursão. • por
haver'recebido as homenagens que
o municipalidade lhe prestara, peIa voa de seu velho amigo o dr.
E'oy Chaves. Velho amigo e oompanhelro, educado, como o orador,
na mesma eacola de Rodrigues Alves e Lacerda Franco, homens qus
não tiveram
outra pr.occupação
que não fosse a do bem publloo,'de servir sempre ao Estado.
Quanto aos trabalhos enumerados pelo dr. Eloy Chaves, declara
o orador que procurou orlentar-se
constantemente pelos conselhos de
seu saudoso pae e seguir A risca o
programma traçado pelo sr.. presidente do Estado.
. ;
8. exo. entrou
para o governo.
com o mesma preoccupaçSo do trabalho, que sempre manifestou seu
ohefe, e delle sal com a cabeça erguida, pois tudo fez para correspondèr A confiança do sr. dr. Altino Arantes.
Os serviços que teve opportunldade de prestar,
são, em grande
narte.. devidos a dois de seus. auxlHares,' os srs. drs. Osoar Thompson
e Arthur Nelva, cujos nomes não
seria preciso citar,
conhecida de
todos, como ê, a sua capacidade de
t-abalho.
Na pessoa do dr. João M. Lacerda, presidente da Cornara e do DIrectorio político, em cuja honra s.
oxc. levanta a súa taça, agradece as
homenagens que Jündlahy acabava
de lhe prestar.
Foi muito applaudida a oração do
dr. Oscar Rodrigues Alves.
O dr. Olavo Guimarães, por fim.
levantou o brinde de honra ao sr.
presidente do Estado.
OUTRAS NOTAS
Depois do almoço, 6 df. Oscar Rodrigues Alves fez uma visita A Es*
cola Parochia! de S. Franolseo, estabeleclmcnto que ponsue 820 alumnos matriculados.
Dirigido pelaB irmãs vlcentlnaa da
Casa Pia, easa escola ô mantida pela
oxma. sra. d. Anna Queiroz Telles,
uma verdadeira benemérita da lnstrucção publica.
Dirigiu uma saudação a s. exo. a
alumna Judith dei Porto; e aa meninas Irina Plrarelll e Maria Adelaldo
Guimarães • entregaram-lhe
uma linda cesta com flores.
Uni sogulda a minuciosa visita polos dependências da escola, o sr. secretarlo do Interior e comitiva estiveram no esrlptorlo da Companhia
Força o Luz de Jundiáhy.
Em carro especial ligado ao trem
das 16,15 horas, s. exe. e seus companhelros de excursão regressaram
a esta capital.
4 • •
E" do seguinte teor a acta do lanlamento da pedra fundamental do
edifício para o grupo escolar "Conde do Purnahybá":
"Aoa 27 ' dias do mez
de abril de
1920, nesta cidade de Jündlahy,
município do Estado de S. Paulo,
sondo presidente da Republica dos
Estados Unidos do Brasil o exmo.
sr. dr. E pitado Pessoa e do Estado
de S. Paulo o exmo. sr. dr. Altino
Arantes, achando-se presentes
no
locai
destinado A construeção do
edifício A rua Barão de Jündlahy,
entre os predios de propriedade de
d. Rosa
Fladt e Luiz de Castro
Barros, os exmos. srs. dr. Oscar Rodrigues Alves, secretario do InteHor o representando o governo' do
Estado;' major João Maria- G. de
Lacerda, presidente da Camara Municipal de Jündlahy; dr. Olavo de
Queiroz Guimarães, prefeito municipal; dr. Eloy de Miranda Chaves,
deputado federal e vereador do municipio; padre Luclo Xavier de Caatro, vigário da parochia; dr. Oscar
Thompson, director geral da Instrucção Publica; dr. José de Mlranda Chaves, promotor publico; dr.
Heitor dos Santos, delegado de polida; coronel Boaventura Mendes
Pereira, José Adrião Cassalho Junior e Casimlro José Alves, Juizes
de paz, sendo o primeiro substituto
do juiz de direito; coronel Francisco de Paula Penteado, capitão José
Pedro de Oliveira, dr. Manuel C.
di Almeida, Boaventura
Ferreira
Netto e Tiburcio Estevam de 81queira, vereadores da Municipalidade; coronel Tlto Llvlo de Oliveira
Ramos, commandante do ..o grupo
de obuzes. com sede nesta cidade:
tenente Francisco Antonio de Queiroí Telles, _. Anna dc Queiroz Telics. Anlonio J. Ladeira, director da

grupo, Siqueira Mornos Ootullo.. N,.
de Sã diroctor do grupo Conde do
Parnahyba! corpos docontos e discentos dos colloglos: Gymnasio Rosu, Collogio Florença o Escola S.
Franolseo o mais posaoas
gradas,
pelo rovmo. vigário
padre Luclo
Xavier de Castro, foi feita a bençam da podra fundamental o, aoto
continuo, os ongonhelros drs, Franolsco do Godoy e Oscar Americano,
onecarrogados do dirigirem a construcção, entregaram ao oxmo. sr.
dr. Oscar Rodrigues Alvos a trolha
com quo, actb continuo, s, oxc, deposltou a primeira argamassa na
pedra fundamental do odlflclo que
encerrava, om uma urna, esta aota
os jornaes loeaes "O Jundlahyonso" do próprio dia, "A Folha" e o
"Jundiáhy.' Jornal"
e, bem oeaim,
uma descrlpção do Jündlahy, por
uma alumna
do grupo
escolar
Conde do Parnahyba
e diversas
Em
moedas da época.
sogulda,
usando ila palavra o sr. dr. Olavo
de Queiroz
Guimarães,
profoito
municipal, proferiu um discurso de
congratulações pelo auspicioso acon
tcclmento, encarecendo a admlnlstração dos exmos. srs. drs. Altino
Arantes o Oscar Rodrigues Alves e
agradocondo 'a estes o valioso concurso em' prol da Instrucção publica, que ee traduzia na construeção
quo acabava de sor iniciada com o
lançamento da" pedra fundamental
do edifício para o grupo
escolar
"Conde do Parnahyba". Fazendo,
a seguir, uso da palavra 6 er. dr.
Oscar Rodrigues Alves, por st e
pelo sri dr. Altino Arantes, presidento ão Eatado, agradecou as saudações e referencias que lhes foram feitos pelo prefeito, municipai da cidade de Jündlahy o desaularou sentir Immensamente
tisfelto por ter tido á felicidade de,
ainda nos últimos dias do seu governo, poder fazer
o lançamento
da primeira pedra de um edifício
nas condições de bem servir A lnstrucçtto publica do Estado e, partlcularmente, de Jündlahy. O exmo.
é
sr. dr. Oscar' Rodrigues Alvos,
saudado por alumnas dos grupos
"Coronel
MoSiqueira
escolares
raes" e "Conde do Parnahyba", que
lho offerecem flores,
Perante as acclamaçõos de todos
os assistentes e ao som do hymno
nacional, foi, em seguida, declara*
fundamental
da lançada a pedra
do edifício para o grupo . escolar
"Conde do Parnahyba" e encerrada
a cerimonia. Para conetar, eu Ossemundo dos Santos Pellegrlnl,
cre-.arlo da Camara Municipal, lavrel esta. — (aa.) Oscar Rodrigues Alves, Eloy «Chaves,. Olavo
Guimarães. Oscar Thompson, Pedro
Luiz de Oliveira Costa. Tlto Llvlo
Leite de Oliveira Ramos, Leopoldo
do Freitas, Boaventura Mendes Peretro, Heitor dos Santos, José de
outras
Miranda Chaves e multas
pessoas.
«, .,«?>, ??«¦?<, ><,»,«,»,» ><¦«,.,« ,»,?¦-,?¦

Vida militar
FORÇA PUBLICA
Detalhe do serviço para hoje:Dia ao commando geral, o ajudante do S.o batalhão, oapltão Januarto Rocco.
O regimento de cavallarla dA o
serviço do costume;
o primeiro batalhão dA a, guarnlçto e o serviço dó costume; o eeiundo batalhão dA a. guarda
escolta
Jury,
para o Tribunal do
'presos ao Fórum
para acompanhar
e o serviço do costume;'
o terceiro batalhão da o serviço do costume;
o quarto batalhão dA o serviço
do costume;
o quinto batalhão dA o serviço
do costume;
o corpo de bombeiros dA o serviço do costume;
o corpo escola dA o serviço do
costume;
o primeiro corpo da guarda clvice dA o serviço do costume;
' o segundo, corpo da
guarda clviça da o serviço do costume;
amanuense
de
dia,
sargento
Guerra.
Uniforme,- 2,o.
——- Requerimentos
despachadoe:
Pelo commando geral:
De José Vlctorio, ex-soldado do
2.o corpo da guarda cívica — Sim;
de Assumpçãó
Gomes
Soares
Pinto, viuva do 2,o tenente Celeettno Soares Pjnto, do curso especial
militar — Sim.
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tado a esto commando, o soldado
desertor do 4.o B. C„ João Baptista
Paschoal, sendo mandado recolher
preso ao referido batalhão,
LR. T.G.
Nomeio lnstructor do Lyceu do
Betado de Uoy.T-, o l.o sargento
agregado do 2,o C. T.. Edgard Freitas, que passa a addido ao O.o B. C,
sendo desligado do 4.o B. C. Segue
na primoira opportunldade.'
BOLETIMRBGIONAL N. 94
Medico
Fica servindo adãldo a esto quar-'
tol general ate sogunda ordem, o l.o
tononto medico dr. Arthur Tavares,
do B.o B. C.
Rectlficação
Conforme seu tolegramma do hoje, o capitão Augusto de Carvalho
estA respondendo pelo expediente da
delegacia do ..a linha no Estado de
Goyaz, e não ua ohefla interina da
mesma delegacia, conforme partlcipou em telegramma do 24 do mesmo
mez.
Apresentações
Apresentaram-se: hontom, de regrosso de Caxambu', onde tinha ido
a serviço, o coronel Fablo Patrício
df Azambuja, chefe do S. R. da 4.a
C; e hoje, vindo do Caçapava, afim
de ajustar contas, por ter sido transferido da T.a C. M. para a 13.a C.
M., o 2,o tenente Antonio de Andrade Vieira Cortez, que regressa a Cacapava.
Commando
Em telegramma de hontem, partiolpou-me hOver deixado o eommaado do 4.o B. E„ o tenente-coronel
Emílio Sarmento."
>??«>.?«?? ??,«¦?¦»¦»????¦»•?»>???,??

Petos flagellados do Nordeste
Para as victimas da secca do Nordeste brasileiro, recebeu mais o padre Alberto Pequeno, reitor; do Seminario Provincial, os seguintes do-,
nativos:
30»000
Um devoto ãe S. José .
Angariado na colônia
syria de Araraquara
pelos srs. Dorival Al':.!0$000
ves o Fellcio Tobias
Angariado em -a-araquara pelo padre Tabosa o ò joven SebastlAo da Costa Ma.
3351000
chado
Alumnos do Externato N. S. da Gloria de
Cambucy, nesta ca20*000
pitai .........
Angariado . em Bauru'
por uma commissão
. de Filhas de Maria
896U00
da parochia . . . .
Restante de uma subsorlpção aberta pelo"
Commercio
de
370$300
Jahu'"
Angariado' pelas. sras.
professoras' dò' Grupo Escolar do Brotos, remettldo pelo
TSÍ100
director do mesmo.
Parochia- de Santa
Iphigenia, mais' (Usta confiada A Senho56*000
rlta Annlta Passos)
Quantia JA publicada . 82:800*550
Total recebido

85:205*050
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Associações

SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA
Achando-se ausentes da capital os
srs. Conde de Prates.e dr. Raphael
Sampaio
Vidal,
respectivamente,
presidente e vice-presidente desta
associação, devera presidir A sessão
COMMANDO DA II REGIÃO
de hoje, fis 18 horas, o venerando
MILITAR
dr. Luiz Pereira Barretto, seu presiO sr. general Barbedo oxpedlu dente honorário.
hontem o seguinte boletim:
Pede, pois, a directoria o oompal* parte (8. O.)
recimento dos seus oonsoelos, ainda
mesmo sem convite pessoal.
Serviço
Dia ao quartel general para amanhã, o l.o sargento Freitas; auxiliar,
o anspeasada Pontes.
Desligamento
- Tendo deixado o commando do
4,o B. E. por effeito de transferencia para o Q. 8. o tenente-coronel
Emílio Sarmento, apraz-me , tornar O sr. juiz federal julgou
publico o alto apreço em que este
commando sempre o teve, oriundo
prejudicadas tres ordens
da observação diária das suas quali*
dades de comr..ando e ohefe da com- de «habeas-corpus»
missão que desempenhava.
E nessa du: itcldade de funeções.
A favor de Sebastião Paiva, que
verifiquei com o máximo agrado que
a primeira dellas era effectiva e usa tambem o nome de Sebastião
Impetrada, ha dias, uma
exercida oom o máximo escrúpulo, Baptista, foi
"habeas-corpus" ao sr. dr.
attestando-o o grau de Instrucção de ordem de
sua unidade que se não foi rlgoro- Washington de Oliveira, Juiz federal.
O paciente allegava que o minissomente completa, deve-o tão sômente A falta de material peoullar tro da Justiça expedira portaria paA especialização dos serviços da ar- ra a sua expulsão do território nacional, visto Julgarem os autoridades
ma.
Desligando desta Região o tenen- que o mesmo era anãrchlsta.
A favor de Manuel Lopes de
te-coronel Sarmento, torno patente
Carvalho,
que allegava ser de origem
louvores
e
votos de agradecimeus
portugueza, porém brasileiro natumentos pela eua oollaboração.
rallzado, tol tambem impetrada uma
, Aspirante a official
ordem de "habeas-corpus" preventlA 4.a B. I. providencie para que vo, procurando o paciente, com esse
seja Incorporado ao 4.o B. C. o as- recurso Jurídico, evitar a sua deporplrante a official de 2.a classe da tação, para ouja execução o minisreserva de l.a linha. Edmundo Aur- terlo da Justiça havia expedido a nenlg Burle, do conformidade oom o cessaria portaria.
n. 15 do programma para o exame
O sr. Juiz federal Julgou a ordem
dos candidatos ao primeiro posto de prejudicada.
Finalmente, uma outra ordem
official de ..a classe da- reserva, de
l.a linha, publicado n» boletim do de "habeas-corpus" fOra Julgada preExercito n. 187, de 11 de agosto dt Judicada por aquelle magistrado: a
1918.
de Adelino do
impetrada a favor
Carvalho, que allegava ter sido proHabeas-corpus
arrobesO sr. Juiz federal da secção deste so em Campinas, quando ali
sendo oon»
Estado, em officio de 24 do corren- tou a greve da Mogyana,
cidade para esta eate, communicou haver ooncedldo a duzldo daquella
'.&V
ordem dé "habeas-oorpus". Impetra- pitai.
O fundamento da decisão desta ulda a favor de Getulio Dias Montei- Uma
ordem I de quo o paciente não
ro, Incorporado ao 4.0' K. A. M., de- se acha
preso nem ameaçado de o
venio por-Isso oasa praça ser ex- ser
por crime de alçada do Juiz te»
cluida do referido regimento.
deral.
Inepeeglo de __•»_•
Como os pacientes, nas suas petiquo
Satisfazendo A solicitação do ma» çBee pretenderam demonstrar
Jpr chefe Interino do Hospital MUI- eram illegaee ae portarias do minis»
tar desta capital, em officio n. 111, tro da Justiça, o sr. Juiz federal, em
de 24 do corrente, seja lnspecolona- eua sentença, deixou de tomar oodo de saude neste quartel-general, nheelmento dessas allegaç.qs, por
o soldado do 4.o R. A., M. Lázaro de ser matéria da competência do SuArruda Silveira, que se acha em tra- premo Tribunal Federal.
tamento naquelle hospital.
Hospital
Teve alta hontem do Hospital MIlltar desta capital, o anspeseada do
Communicamos
aos interessados
2.o C. T. João Baptista Monteiro Filho, que seguiu para Plndamonhan- que o sr. prof. Francisco Augusto
do
Nunes, director da succursal
gaba, nessa data.
"Correio Paulistano" em Ribeirão
Desertor
Preto, A rua S. Sebastião, 67 (Red.
Conforme officio n. 1058, de hon- d"*A Cidade"), continua
encarretem, do 2.o delegado
auxiliar de gado de tratar de todos os assumcapturas dc.to E>t_.do. íol asr-sen* ul.s referentes ao nosso jornal.
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" CORREIO PAULISTANO"

nosso? DauTo.
LIBERDADE
"Correio Paulistano" — O sr. Aí»
mando Nobrega ê nosso represou»
tanto neste distrioto e reside A rua
Conselheiro Furtado,
n. 88, onde
podorá ser procurado para tratar
de todo e qualquor negocio com.
referencia a nossa folha.'
Festividades. religiosas t—¦ Presi*
didos. pelo revmo. conego Messias
de Mello Tavares, capei lão da Ir*«
mandaâe. de Santa Cruz dói En»;
fercados, tiveram inicio ante-hon»
tem, oom enorme concorrência, na
referida egreja, as novenas que pre*
cedem as tradiclonaes festa de San»:
ta Cruz a realizarem-se nos proxU
mos dlaa 1, 2 e 3 de mato pro»
ximo.
A egreja de Santa Cruz foi rica»
mente ornamentada do flores pelo)
sachristão sr. Benedicto
de Assis
Novaes.
Regresso — Regressou de Guará».
tinguetA, ondo fOra a negócios, o'
sr. major Celestino Luiz de Sousa,
funecionario do Juízo Federal.
Proclumus dò casamentos — No
cartório do registo civil do districto, acham-se correndo os seguintes" proclamas de casamentos: srs,
Raul Dlb com d. Franclaca Novaes;
Joaquim Ribeiro do Prado com 1,
Henriqueta Christlna Salomão; Ores*
tes Primo com d. Maria Canteiro;
Eloy Vlrlra Pinto com d. MogdaUna de Oliveira; Avelino Teixeira;
com d. Amélia de Miranda; Arman<?o dé Oliveira com d. Angollca Ro-«
drigues; Caetano Del Liso com d.
Maria Gianuzzi; Antonio Arminato
com d. Maria Christlna; Benedicto
Praxedes de Oliveira, com d. Maria
Bernullo; ügo. Aversa. com ,,d. As-"
sumptlna Mônaco; Alfredo Llza com
d. Ubaldlna Lopes da Silva; Jorge
Violra doa Santos com d, Gonny Pereira de Godoy.
Eleição de mesa administrativa
— Conformo
noticiamos ha dias,
realizou-se ante-hontem, ãs 12 ho»
ras, no conslstorlo da Irmandade de
Santa Cruz dos Enforcados, da LI»
bordade, a eleição da nova mesa ad»
mlnlstrativa que tem de gerir os
destinos da refd
... no
anno de 1920. o! a_a .,".,.- .,: realli
zarA no dia 3 do ináld prpximo.
¦ A essa hora, ii_.i--n.ii: a presldeu*.
cia o sr. conegi- Messias de Mello
Tavares, que co
tarlal-o oa srs. •ntonS** ítergio de
Macedo o A. Ne reiTii. « dó ác-0...
do com o regul! li.nto inlclou-s- a
eleição tendo dl io o aegulnte ro.
¦
sultado:
Provedor, coro Bi .l_rr.es*. RUolm|
provedora, d. A íalíii Lebre;'Sum*
paio; l.o secreti ív;, .'apitUo Antonio Sérgio de M .flüdrt,. «.o Rdcrota*
rio, capitão Linii
ceiçAo; thesoure:
uocenclo da Cru
pltão Miguel de
curador, SebastU
curador, Fellcio
j
Conselheiros: e
ratlninga, Vlctorj
Baptista do Mer
:• JoSã lia9
cker. " :'
'igo Sies.ias da
Definidores:'
Mello Tav_-nn e
. Antônio lidou
'
fonso da Silva.
¦
Mesorlos:
Ac
Benedicto Jaoynl o da Silva,
S. Pereira, Benedicto I_ de Olível*tra, major CelesL' ao "r.iiz ti
Armando Nobre-:., capitão ÍVÍíruoI
Rcola, Manuel Reboliços' da Silvo,
A Eugênio do Silva, capitão Bens»
dicto Arruda, lauatino Dantas .
João Mendes dai Silva."
Em sogulda d olelção, usou in
palavra. . o sr.
Iíheim, que agradecei! sra -seis noi
me e do seus cor.
'cio mesmo nr.
pa a sua roelelçü
foram propostos para, sócios bc-iii
merltoB pelos bo:
síirvlçot- presta»
-;;¦ ara, Fuiioítl
dos A ,Irmando(':
Bbecken o conegi Messlt
lo Tavares, sendo
a proposta ajM
provada uiüralmemont..
Nova resldenoRomeiro Sobrlnhi nou e.rarauntcGs
haver transferido ti sua rnoideneis
da rua Galvao Eu-üci, n. ZX, par»
A rua Alfredo ElUs, ri. S.

YPIRAMGA
Falta ile aguu - K" gorai a ra»
clamação pela faita üa água noa',»
bairro. O precioso liquido vem „_casso, e assim m-unho- a cortas hoi
ras do dia, não chegando para a
população:- Desta mahelra, |_s. reclatn.-is.es d»'
povo são justas o i U-vamos ao il* .
roctor da Repurfc.ão de
a quem do dlre.ll o imra tomar tu
providencias qus
Poeira na aveiiida D. I»«riro *•>. |
Quem tem chegac'.> ate ao Tpiraa<
ga em visita ou mosmo a po."b.í*i,
ha de ter. verlílc--<i. 'tu* » poeira
é insupportavel ni: ti-tj._to da aval
nida D. Pedro.
E' sobre isto rque vamos fiix.í
uma reclamação, temos certs»
za serft attendlda p.lo sr. pref.tta
municipal.
Pedimos para sor regada por au»
tomovel da Prefi tura easa traje*
cto em toda extenH-o da avenida i\
Pedro ate 6. subi
da ruá Bom'
Pastor, cousa de
idn, mna qu*v
no emtanto, mulb contribuíra pade to_-ts nt'
ra facilitar a via
pessoas qus vão visitar nu qus mo-»
ram no Ypiranga.
Pelo menos aoa dQoiingos, 4 44
que ne r.gu«
extrema neoesslda
essa extensão de via publica.
—- Em viwa"
V-ta-em de recre
de recreio seguiu para ©>r*___tt>t*.'.
¦•
com sua exma. espose*, o sr, c »
nel Natal Jafet, |-r.»Idiiste tio DU
íeotoiio Político lo
Ptc-nic — Pron'.'." :.3-- pelos j*x
vens João Pedron e Elias N;.*:ü>.
oe operários da tubrics. ds teetd.i
Ypiranga vão fazer uai plc-nló ;-ni
no proxt-r'.-;
Santos, em Ouaru'S.
mes de maio.
Reina grande sutliusl-nciâ p.1
parto doB operarlor Sá dita fabrica
por esse passeio i -i-iafle praiana.
lei df. linha
Bondes — Oa l
Bom Pastor JA por eaa* èxtens*
via seguem em no.*, percurso para
chegar ate ao ponto fla
avenida Nazareth.
Esse melhoramento j_ veiu factlltar bem o trawi'' Ao» habitaates que moram < i
Moinho Velho e i
O necessário £ qu
o circuito, Ugandi'
,.t __no_.li
Ypiranga com a
da Fabrica, o que —¦** «. __gtB—
rio quiz fazer apesar de reiteraaos pedidos de todo c-ste povo.
JA tem mesmo uma indicação
neste sentido do st. barão Duprat.
mas a Companhia Canadense at*
hojo ainda não a atten-leu.
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A IIEIIMA DO 1)11. CÂNDIDO
MOTTA

E em 1719 surgó o noticio do en*l
ISni aogulda a Inauguração do mo.
I
contro do segundo dollcs, por Poe-1
dns Monções,
mimaiito
o n,., ,ir(J
sous
compao
Cabral
Moreira
choal
j
do Estado o sr. secrotario aâ
nldento
Cuyaba,
do
minas
As
illustres,
nhelros
• paulistas.
Agrlcultuni, sompre iteolumados ps.
allucinam as populações
lo povo, âlrlgiram-so parn o Jartl|ni
~'tt^EC9!lSÍftH HUSIUn
Terra do ouro. ondo ô ò motal tttovll
' ?';'-' I!' •¦^' Jl jftíl
¦PflpjfPfnfPHH HsXm^ 'MnléwiMéltCUU':'* ¥*i
mmWwtj ¦^KfJ&Vi 'V
Municipal, ondo iui offlclnlmehU
quo ou doscobridoros vaó pdssarlnhar,
Inaugurado a liorma do sr, ilr, Can.
atirando com os gràos' omorolloa padido Motta, quo ou seus conterra.
ra poupar o ohumbo I As notlolne
nons, num bello genlo do kthtuirl0 .
aos mala calriios cetarrocom...
mnndiM-nm erigir om homenngom aa
rush polns aguaa
D&-so colossal
Illustro flllio daquello
ó Podro Tapedaço li!S.
do rio das entradas
toiico do nusso Eutado,
quos conta-nos as riilfloi-infl IndesorIAo ser descqrradn n cortina (|lw
ptlvels de muitas destas caravanas,
o a esmo,
velava o busto do actual oocrotarlo
organizadas iu pressas
da Agricultura, Cnlou, om 1101110 ao
pnra vencer o doserto ásperrlmo, e
pevo d o Poto Pollz o ,:r. dr, Lau.
onde tomam porto indivíduos de torindo Minhoto,
que pronunciou o
das as oiitogorins;- aventureiros a
civis,
seguinto discurso:
bom collocados,
burguezes
Exmo. sr. dr. Altino Arantes,
ecclosiastlcos, As fobree,
militares,
os Índios
Exmas. srau, meus Henhoreu,'
os naufrágios,
a fome,
'
SI so tratasse do homenagear o
exterminam expedições Inteiras, re-l
dr. secretario do Agricultura,
latam os onnallstaa do Matto arosaa
-Podro
Taqucs
um dos muis fecundos governos lain
so. E nSo nos rolata
-Joüo
CarB, Paulo tem tido, eu torln do dnr
O- historia typlca daquello
6. miiilia ornçfio iv fôrma parlomoti.
|
vallío da Silvo?
"Cidadão do S. Paulo, oecupava
tar, odoptada nns magnas cerlnio.
nias, om que vultos
proomlnoiites
do Bortilo? Quaesos os cargos de sua ropublica, tondo
devousodoros
MONDM13NBO
«v'¦._,„._
iTtfVUGÜRACAO
consoconiporecom, e oomeçor o meu ilia,
edüboro
Uí.vuuuiwJ.yjvy
_,..
ondas
quo
aa
as
estimações
ns
partiu
„.,„.,,„.
„,,„
ma
sulcorom
quo
especial,
sulcoram
lho
quo
DA
Bm comboio
—
primeiros
Exmo, er,
ourso polo vocatlvo:
TO CÕMMEMORAT1VO
o a graduado estação do Sòrooabana, os B hoo affronlaróm as ponedias? E" o quo guir a suo- docllldade
nascimento,
dr. Condido Motta.
PARTIDA DAS MONÇÕES
eorruiram
nlnguom, sabe e provavelmonto i&- çao do sou distineto
ros, conformo notlolomos,
não
mo
pareço quo ente'
Todavia,
afim
possuía bons do fortuna, quo o nüo
mais so aaberO. .
ante-hontem pnra Porto Feto,
Da estação, o er. dr. Altino Arangrauito, que aqui esta, ropronérito a
ramal
faziam Invejar aos opulentos do sou
Immemorinlmonte navegado, com
üo inaugurar offlcialmento oessa cl- tos, dr. Cândido Motto o comitiva
de um filho
ophomoro
passagem
Índios do planalto, om tompo."
ferroo <iue liga Boltuva o
o Paredão, flflm de certeza, pelos
desta terra por um governo prestei
Pado
natural
que
ora
seguiram
para
Tão
aquinhoado,
torras
Arantes,
guaranys
das
Altino
demanda
fladc, oa srs. dr.
o ser substituído, a domonotraçüo
.çommc- roguny, pelas, águas do velho rio do so não alianlançasso oos porlgos do
'TE-DEUM'
com seu aju- Inaugurar o monumento Monçõos.
presidente do Estado,
A1*0'S O SOLEMNi>l
do umo vaidade politioo-admlnlBtrãi
da Partida daa
os explorado- sei-tao, mas assim nao so dou. ;
MATIUZ,
BA
Hermorntlvo
desceram
VOR1V»
eapltao
/v
sr.
Anhemby
üante do ordens,
ÜKVPP'-AfANHADO.
"Estimulado da grandeza-do ouacompanhados
popular o um
tlva, manifestação
foram
nossos
primeida»
desonoxea.
dr.
Ss.
enormo
o
Sllvoi
o
res
outono'do Carvalho
e da ro dns novas minas do Cuyabô, converdadeiro ão- ras portuguezes
homem publico.
triste, de que oe an- ton, o remodelação
o
,
descobrimento
Cencom
do
fúnebre
quo
Agrimulto
décadas
Desinfeotorlo
da
ao
polo'povo,
extln*
diziam vimento dados
Condido Motta, socretario
o pa* oecupação, em demanda do deserto. tinlia o llnhagista,
Ello ó destinado a lovar ã posto,
dispoz-se com Bocular,' val-so aos poucos,
acclamavo os visitantes, "União
tigos tomlom multo porque
trai, o sr. dr. Herculano do Freitas, rldado o testemunho de gratidão de
oultura, oom seu auxiliar do gabi- lirlo
um grande bicho .
o ox- ^iâo0velho
muslcaes
havia
margem do rIo;d,c\gi- numerosa eacravotura
&
porá
ohi
Penitenciaria
corporações
da
que
se
Quando
las
Jordão.
e-tao illustre. que
amigo a um filho quo
"Eutorpo Portofo- ratininga, na antiga várzea do Gua- tracedo do mesmo
nada falta, pa- oom a inauguração
sete, dr. Edmundo
um
ouro;
porém,
Assim como vemos
construcção do Palácio tem povo
factos sofo- Portofellccnso»,
sabido Baerlficar-.se pelo sou
o "folk lorc» trodicio- e o Inicio da
"Recreio das -Artes . do repo so puzeram pela primeira vez nesta jornada, a mais arriscado, adorna das lendas o dos
Em companhia de ss. exca.,
completar
ra
liconse'»,
.
SUda Justiça.
torrão natal, é um legado vincula.
ram do S. Paulo ob srs. dr. Lulz om Copivary, e por
uma. soeção da a meditar acerca do curso prova-e voltou-so a rodo do fortuna, por- hSturoos próprios
catharlne- nol dos monções.
Bello intelUgcnclo, o orientar a do 110 solo, quo n mao pátria, dosuo nou ^s"
estranhas
águas,
No século XIX oscassoiam cada
voira, chofo do commlesariado dire- banda do Força Publico
o.
do
todos os escravos, eeo antigos. Tem aaollondez voa.tor.
daquóllas'
déndo
vel
quasi
desenvolvimento
do
marcha
fluvlaes.
perto impossibilitou
pois do um Boculo « melo do atrlserviço ta, on o seu
o
Bruxellas; dr. Alfredo Braga, Luiz
ro vez mais as expedições
volumosos, quó nasciam taomteiior,
;para
n Paulo, do eua passagem pelo gover- bulãda oxi.stencio,; ontroga -10 filho
monstros o çoUma celebre entro todas ô nacorriam para o
ctor das Obras Publicas; dr,
.thosouros quo o mn tom 03 seus dos liagiologlos.
o
Aranlucroaos
mar
do
Altino
dellos,
o
presidente
no, deixa
o infoliz
dr. Hugo
reconhecido quo veiu amparar a vò.
oceorrido-4 conduziram aqueiies sertões, a custo So
SlfiN0ao nos pogir.oa os chronlstas í do do Barão Langadoríf,
FruotuoÉo F. da Costa,
das torras, que. teria
do padrões valiosos.
CasIhicc abandonado da niííe, quo II14
nosJtolam
turnllsto subsidiado pelo Czar Ale- tes uma serio
P^oado"8 de tQo excessiva despesa,. riscos do
desses
Bibelro, coronel Valencio de .Toaprimeiros
em
mente
os
vogando
podores,
coração
UlX
E transmittindo
dera a existência o om cujo sola
Para ondo iria o m>s- vida, tolerância de incommodldadee, embarcações mystefiosas, e guame- xandro I, para explorar o
tro dr. Fernando Motta Netto, Arhomem
'!'¦"' ¦¦:'',,':'':: ¦"""/''¦ ¦*¦
dr
planalto?
um
a
falo
1910 recebidos,
da nevoa,
dos
Gões
¦^^¦-^:'-V-''í/i''rv:^v'::---°'-1'''/.;
desobrocharnm oa primeiros sorri.
do America do Sul.
ás
torloso caudal? Para as terras mi- além das contingências doa assaltos S espessura
intenso
quim Ignacio, dr. Joaé do
amor
os
do
soa.
U1„ por Ignotos tripulantes?
.oer- i Desta expedição faziam parto na quo A elevação
coruqueans ou dos
do diversas Sso
tigos, inspector geral da Sorocabaterra
gigantescos
bárbaros
gcritlos
nossa
dos
de
tradição
que
10presontados
eousas da
coroN.1o posso, portanto, tomar esta
doIs auxlUarcs
NBo noe conta Juzarte &s
guayazis? dos innumera- riaçuoB, a cujas forças tém perecido
do
na; dr. Theophilo de Sousa,
nusculos
recessos
oridos
WpffJ
no conhecimento
fecolumna rostral do Zanl, pelos
homenagem, sinão como umn festa
dos gigantes de, tantas vidas."
to manha o avisaram
maturyu's,
nol Marcolino Barreto, deputado
nitlvo's
vlsao
a
rclovoi
i-cIovob
allin
pbantaBptantoBos
baixos
B0,,ol.bng-¦
passado paulista,
do
atrouma destas canOas
intima o sincera, como simples 6
*^ flos Bobarb0g
deral por S. Paulo; dr. Leonel
pes voltados para traz? acaso
Nãq tarda, porém a corOa a to- de auee
expedição |• ao oml)artJUO 0 ao partida: Hercu da das questões modernas e a decl- sincero é o coração desto povo, quo
da
atV vista da
Atadda
vessorlo as florestas de.oryores.de .mai" providencias para a organiza- mas estava dtizta ao matadouro de
imRezende, dr. Orlando do Ireitos,
dos
problemas
notável
potrlnrcho são onfrentadora
iliiR Xi«i01.0„cc, 0
aindiv conserva ns tradições c oa
de
vidro o arvores-do sabão, povoadas ção-das novas torras, doadas a mo- quo «Uo con'
Prado, dr. Leopoldo
da ioonographia paulista, o Amador postos pela vida tão agitada e com- j¦costumea austeros do uma geração,
lo Dl-.l
de nbentenas e animaes monstruo- narchio lusitano,
geuio dos l5Sm
an25
cônsul da Guatemala: Toro
pelo
silenciosa
nos
tempos.
morto
nossos
o montaria
Adriano Taunay,
ploxa dos
An-,
cm quo a palavra era sagrada o o
sos? Ou antes: Nao «o dirigiria pa- bandeirantes.
núncio, José Maximlano Motta.,
Acceltaram o novo presidente, n fio de barba um documento insopola madruga- nos nau nguos do Guaporé,
El-->•
do
ra as paragens prodigiosas do
a
Ccsar do Menezes, o mystorioaaraonto.
afinal
Vai
Rodrigo
nlbal Machado, director
do
acabo
um
o
granauxiliares,
dignos
o guio
pomboto
Interrompc-so
os seus
Povlmo'
Ayroo do togo de
a cstabeleoor da havendo
dorado
Paulo Illustrado»; dr. Plínio Poreidivisado os seus navegação para Matto Grosso com n de compromisso para com a pátria phiamavél.
oonquis- pelos rios, o Cuyab.1
Pei-mlttl, pois, exmo. sr, dr. Alli*
a
Quanto sonho ardente do selva, do os primordios. daqulllo que, om real perfeitamente
continu
Paraguay;
,a, Sylvio Brandt Corroo, J. Leito.
do
Cabc-Uios np Aa-antes,. pei-mltti, senhores, quo
da
universal.
e
abertura
e
civilização
a
da
remadures
p^J^}«
da
ta, do perserutação
alira Pinto, Armando PereiraLlchtenamo- 174 S, servirá ao estabelecimento Bo Iodos :oa incógnitos navegantes, no- em S. Paulo- iuterinitteijtemento,
dirigir 'o Estado ¦ numa phaso em ou mo dirija ao secretario da Agridesveridamento do mystorio
nova capitania, matto-erossense.
jayme de Aguiar, Carlos
respondera ao chama- montada pela existência da coloiiio quo transcorro
a ophcnverldo gio- cultura, prescindindo das suas pro*
do
voz
íluir
esto
nhumo
ovocaria
Bejul»
nao
rieano
so do'todo esto novo surto de expio- m^lr°sS?
feia, Alberto-.. Martlno,
militar de Itapuro. E emfim cessa por riosa do 1022, fjxadb.ro do todas as rôgativas, aliás multo honrosas 9
Edgard
Anhumas?
das
rio
Motta,
raçi7o. coivnituiu-Sú o remanso loGento do Cuyaba? comploto. Alguns docennios passam attouçOcs brasileiras
Duáchl, Othoniel
o extraneel- lhe diga: — Condlnhol
-Ind os? sem
Ja no fim ão século XVI, dao-no cal das ponedias ondo, segundo os
Penteado, Franoleco Augusto Fercerimuniosas
quo as- águas do TietO sojam ras,
dipaulistas?
tia palavras
hospanlióes
Sim;
Cotelhonos?
üo
entender
papeis
troo
-raz do Amaral, José E.'Jfâg!»3k
Ir.dioe, vinham as araras amolar ob dosertores7 controbandtetob? fugi- súlcodás, slnao em pequenos
com lamanlio afnaa
ora
exprimiriam
ferra»
consnão
Groussac,
Eatao
de
perfeitamento
por
porém
vulgados
bicos, essa Arna os- chos, por embarcações pequenas
do tão Justa
Amoral, Lulz Ferro?
freqüento. Do- férreos o aduncos tão
dos do Iguatemy? Intimados
Jo»6
cios do muito do qúo de sua acção tecto os sentimentos
vegaçao do Tietê
Motta,
do
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te da coração materno.
mento, a braços com as consequenEis a acta da inauguração do ramonto...
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mas anno do nascimento do Nosso Senhor
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largo doscortl*
quo,
• ligo companheiro dos bancos aoao que, para todo o tompo constar, eu,
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Não; níio guardeis osta fortuna, com os outros centros do actlvida- quo, lida o conformo, vai por todos
los de Assumpção,
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João Francisco 'Sjbernardes, .' júyo Pauloconseguir quo ao Estado do S,
io passado tom já tão grande aoor- as ultimas
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sr.
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Em trom especial, quo sahla da Doneux, Mantièl.f^íAtigusto
Campos Vergueiro, Antônio Cardoso, portante do nosso vasto paiz, cujo ra-boias espooiacs para a classiflAlfaya 'o som
l-o para aquinhoai-os e o vosso ta- dento do Estado.
prazo, a somma de 110 mil
o
Marcollno Barreto, deputado federal; encantamento moral o material so cação do café.
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O terceiro andar foi projecta-io para Santos
Draco de Albuquerque, Juiz do direi- um modo brilhantíssimo, vai ser mais especialmente para escripto- Srs. .dr. Altino Arantes, presidente Borges, dr. Oscar Loefgrcn, J.
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O. compra do cerca de 3 milhões At
sortldos
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do Estado, o seu ajudante de or- Cramer, dr. Cosia o Silvai capitão .tio
to; Eugênio Motta, profelto munici- emfim dotada de um edifício, du um rios de
nula do familia, não deve sor partiintermediários,
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está; desisti
para molhor dizer,. para dispOr-se, ali, de mais de podendo dens, major Afro Marcondes de Re- corvota Alberto Augusto Gonçalves,
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E' esse, sem duvida, mais um ser- principal
Mnrcilio Franco, ürs. Jorgo Tibiri- Mario Frias, José do Carmo Noves, dado com ttuo a
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dr. Bornardo Browno, Firmlno AI- ruinada pelo aviltamento dos pre<
ueiis grandes feitos.
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ves, Luiz Armando dos Santos Dias, ços, e a praça do Snntos complota*
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liosa recompensa quo tendes recobl- que acabava de ser. inaugurado cm Altino Arantes.
Impõe
se
cíija
commercial
—
potência
dos elogios.
o suao como homom publico:
Lembrança
Eis ahlí sr/dr.
ao sr. dr. presidente do Estado o dr. Jovino do Faria, Joiio Carlos de
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Sousa. Qttlroz, Au- cipal da nossa
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accosso aos pavlmentos supe- rua 15 do Novembro, a vista do ee- presidente do Estado.
sua esquerda ob srs. drs. Cândido menção.
Commercial, a captivantl
rés, 2 ajudantes dc administrador, rlorcs do edifício..
'
honestidade proverWol, a Associa- claçfio
livreextender
ee
o
oape-.
poderft
Era. deveras encantador
pectador
Trata-se, cm summa, de um mo- 3 fiscaes. 15 escrivães.
Motta, dr. Luiz Vergueiro, coronea
aproveita' o cnse- . olioilude com quo v. cxc. o seu II*
Commercial
ção
o
Sado
sobre
pala;
fachadas
ealllo
andar,
o
duae
No
mente
apresentava
pelas
cto geral que
primeiro
u lustre secretario da Fazenda atten.
Cardoso do Amaral e capitão Hcr- nuniento .1 altura do facto histórico
Tara fazenda" ou fera delia: 3
ao
o aspecto
fl- jo para confessar quanto deve
ajudante de que deve perpetuar, facto este qut ajudantes de guarda-livros. 2 pro- lão da Bolsa e correspondente Frei .cio, pormlttlndo obeervar central na -das festas onde ee la realizar o
culano dc Carvalho,
o aa seu governo, pelo apoio deram ft hoeea renrcsentacBo, auv
v.
exe,
da
motivo
dò
.rua
monumental
majestoso
no
ordens da presidência; e-6. sua dl- .mcrc. s;. ft nossa evolução coloniza* fcssor_E, 2 chauffeurs. 1 maohinls- portlçp.
' agape.
sempre tove, pela solicitude terizando, sem detougas, a conGaspar, existe uma galeria qué sé (rente Frei Gaspar o sua archlteCada mesa se destacava, pela sua quo chamar o estado-maior dn strucção do Palácio dn Bolsa «ti
Marcollno dora c asslgcala,
por Isto mesmo, ta, 1 cerâmico, 1 pedreiro.
rclta,
os srs. coronel
derft
cada
uma
ura
característico.
original,
ricamente
ctura
admiravelmente
para
ornamentação
presta
Barreto, deputado-federal; dr. A. um dos: mais importantes empreforam recebidas as Café, cuja primeira peura ser», laaj
Immigrnntoü:
na escolha das com que sempro
o do onde se
Nesta parte central, cujos arca- diversa da outra
E. Tuunnay. dr, Ataliba Dracco de hendimentes dos paulistas daquella
\
Chegados, S6 -- Esperados, 4C3. museu commercial,
suas representações em prol da nos- cada dentro de poucos inian'tos._
a
detodas
da
Bo!entro
reuniões
abundantemente
Destacava-se
fis
das
se
acham
assistir
flore»
poderft
internação
Albuquorque e sr. Eugênio Motta. época: a
ao nc- • cl,mpelas zonas
Proporcionando
Lotes dc terra ft venda:
sa conectividade.
ore
cuja
folhas
de
honra,
do
a
central,
de;
coradas
meta
guirlandas
Oa demais, logares foram tomados ainda virgens do solo pátrio, onde
Pariqucra-Assu", sa.
Noa
núcleos:
Dentre estes, para sô dtar um, mercio um edifício digno dn sua
além de verdadeira'
andar foi dividido .grãos da rubtacea, ae traduz a lm- namentacão,
".ireO resto do
pelos membros da comitiva presi- iria plantar-se, com o tempo, o tra- Gavião Teixoto e secção Nova Paupela sua excepdonal importan- importância, e concorrendo
que
supremo
de
era
movimento
se
artistica,
do
Intenso
mente
prestam
c
ealBes
que
portancla
do
denotai o convidados. Ao champa balho c a civilização.
v. cxc um Utu- etamente para a constriici**
constituiu
Hcéo, Dr. Martinho Prado Júnior. em salas
para
cia
gosto.
o da defle Santos; -». exa.
A hérnia ao sr. dr. Cândido Mot- Visconde do Indalatuba, Dr. Padua para. dependências da Caixa de H- das transacções de café.
gne falou, brilhantemente, offerede lo do bcnemcrencla. está.Relembrai- primeiro palácio
fôrma
ae
cm
mesa.
significação
da
de
essa
Ao
centro
frontao,
Syndlcal
No
r,uidaçãp.
Câmara
cendo o banquete aos membros do ta, f- uma outra obra dc arte que Salles e fazendas: Sanla Amclla.
torna-se por mais um titulo, cr»Cosa da nossa producç_o.
para _Me do completa com oe attrlbutos ahi ea- .circulo, uma linda piscina com um o aqui. porante __s testemunhas vi- dor da nossa estima
e da nosea
geverno o sr. dr. Samuel Martins, mereceu grandes appiausos de to- B. Vista, Soamitn.. Itapcty, Morro Fundos Públicos. o
os
todoa
attrahia
a
culturepuxo.
syinbollzandp
delicado
culpturados.
ê
dos os que faziam parte da comi- Vermelho e Cumblea (Guarulhos). firmas commerclaes.
promotor publico.
vas de .tudo quanto se passou,
gratidão.
lindos
surgiam
agua
do
Da
venda
lso
e
a
olhares.
ra,
colheita
preeloem
local
a
é
desegundo
andar,
No
Pedindo-lhe. portanto, sr. presttiva, inclusivCo sr. dr. Altino Arancultuar a Justiça e a verdade,
Contractos effeetuados:
exemplares de nymphéas. lllazea e ver
situada a grande eata co produeto
eu cumpro dente, que acceite os nosso» tincoe
Impõe
tcs. que teve para o seu autor, o cese
que
FAI__ O SR. PRESIDENTE
DIrectamente: 1 famílias de co* lado, está
que
Eis em linhas geraes o que vai rosas; em redor da piscina, rosa-. com a mais viva EaUs-àcçfio.
dc classificação da Bolsa do Caros agradecimento» e as nossas ho*
DO ESTADO
ctdptor Julio Starace, palavras de lonce.
•
rosa, entremeadas de aspa'
em menagona. permltta v. exa que, era
er.
presidente,
Estávamos,
Destino certo: • famílias de co- fé,, quo se acha ligada A. secretaria ser o grandioso edlficio, cuja gran- cCr de eprlngerll e
grande e carinhoso elogio. O busto
plumosas, selaespecial, para d-, tachada da rua Frei Gaspar, at-lragua
Uo anno de 1S17; a con-j nonie aa praça do Santos e da sua
Respondeu o sr. presidente
por uma elevador
da Agricultora, lonos e 56 eamaradas.
do do Mui-tr- titular
phalaer prinaploe
am conjunto do| ginella crespa e áurea»
poderá ser vista
ílagiação européa attingia ao seu I Associação Cctpmcrcial. em nome
fitado que. agradecendo as home- que corda a licrma. é um trabailio
Aviso — Esta agencia acua-se .mostras de café.
O resto do segundo andar é de_- canto da rua 15 de Novembro, ou loi!
a Allemanha, contra todas as|úc Ka0B M nossos amigos eu leragens que acabava de receber da dt valor, jft pela perícia com que o • berta todos os dias uteis, das .
. * G««" lorcta. ".tle oreío_a!na**aJ auS°'«
r-noirtn «íT-w^^mAnt» A -_.'¦.'*_. <-a fjf» A» n»s>f«. _.*v_u*-_ TuotíUi.
«_VI fc?v.-_j- a f*-_ji 19 ts IR hrvrpw.
populac-Io de Porto ifelia. proaun-1 tratou o conhecido it'.isu>. « *»i*

O quo vai ser o soberbo edifício • A partida do sr, presi; dente do Estado para Santos - Brilhante recepção - Visitas e passeios - O banquete no Parquo Balneário Os discursos -A cerimonia do lunçamento da pedm
fundamental do novo edifício da Bolsa
O tt^KI^O Al. PAUJLO
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vante a minha taça,
la "Lula de 'judim" es ar*, dr,
t;nnili(lo 'Rodrigues, general Barbe»
pela aua saude, pola sua felielãa»
família,
ie pessoal o do' tua exma.
do, dr. Padua Saltes, tlr. Forrclra
Ramos, dr. Kaphnol
Duarte, om
pela proaporidnão do- aua carreira
-felicidade
do'
cada
sou nomo o no do dr. ftoltor PenpoUUea pela
do
ítéadò*.
um- ãe naus lllustrea aoorotarloa
——. O sr. secretario da ifUBlIo*
sovernõ, polo futuro da Estado do
contra
attentado
bárbaro
O
Braão
fez-ne representar p*!o sr. dr. DJal»
o ar. Vital Pacheco j
São Paulo, pola grandeza
Um cavado.
ma Goulart, delegado de policia.
sil".
a sr. dr. Sylvlo de Noronha;
o delegado do poliéia do
Uma vlbranto salva . ãe palmas
• sr. Jor..' Pinto Quedes, funectoCINE THEATRO STO. 1CSTEVAM
ha dias, prendeu o proA
policia,
ar.
do
oração
~
bsllhanto
coroou a
0 falleciRio Claro
PIRACICABA, — —• Continua
oolobra "cavador", «ul- itarlo da S. Pnulo'Railway,
co—ou
um
Junior.
Aaovcdeo sn Vtctor Capollano;
"doutor", oom
, trabalhando, m-stu tlioalro u> trou»
•>
sr.
dr.
»
ill«.nc
Jornalista,
Covictima
ergua-ae
depola;
da
mento
Pouco
o sr. Guilherme Kuhlmsnn, In»
re Freire.
Altino Arantes, quo om eloqüente costelletas o cravo vermolho.
apector escolar;
o
crimo
so
deu
otoglcaa»
mo
n»
agradeço
Improviso
« ar. dr;. Evaristo JeeO Garela,
Soubo que o hoinnnzinho, somp—
dlpalavras; do brilhante orador,
va Oomo8 de fift, Eduardo Corroa
advogado • do nosso tOro,
VISITAS A ESCOLAS
zenda qué ellaS hevlaiw caladoi fun- encadernado om ot_ç9o> de luxo, ora
da Casto, Antonio Augusto dos SanSERTAOS5INHO, í+ —• O er. fn(Retardadi»
•doi n. sou intimo, porque aa via o o mesmo quo me*, pasmoi farlscava
Nupetos
Aposar dos
RIO CLARO, 37
tos. Eduardo Monteiro Rela, Joio .íipecíor esoolar visitou, duranto a
'íiolarno,
FALLECIMEMquanto eram sinceros..
«mprogadoa por todos os
esforce»
rcpliupade
Flor
Cí
Sorra
dr.
Avenida;
a
da
Nero
corsos
noa
«emana,
a».
os.rola.-i
municipaes
si1rillO.
Refcre-eei s. cxc a um liicto tn»
SANTA BRANCA, í* —. Viü«.
EMmd Iicbtenfeh»Moi-i
facultatlvosi de Rio Clarov entre oa
taa om Vasseural e iJecMisanc.
cru»,
'[
Uma m sua vida., passado na ge- em auto de .luxo, pernas om
',,
cujo
'I
mado
Ohavoe,
Avelino
o
dr,
i . i:
por longa e cruel snferiiidá»
.•.!
quaea
niatrlCONSTRUCÇ-O DA G._tAGB
Roall'za-so hojo o onlaoo
narósa e Hospitaleira tecra dei Ban- ohítruto na bolça. Tinha nns ares d»
de. fSIlecea hoje, às d horas, o ve»
homei noa encapoi^ nd telegramma
ATOO-DO
MUNICIPAL
tose A «ua! sempre dedicotu o- taá- personagem de Balzao; olhar' rapa' inonlal da sonhorita Elza LlélitsO- 'horitein
ancião ar. capitão Anto..
p.erando
transmittldo,- auoisumblu;
SANTOS, 27 — Perooeu afogado
i SErt,TÍ.QZINIIO,; 24 — APS- 'nta Canstancto da SainfAnna, l.<ximo do su» af feição.
Bernardo Ltchton hoje, a i!._ -to. minutos, cin. um
sr.
filha
do
B«is,
de
theatraca
millionario
ce,
gosto»
(IUtai'_»dn)
dos
,
na Ponta da Praia, hontem, ft tarPassa, em seguida, a tratar
feitura Miwlclpál abrftt «oncorr^n» supplontn d* delegado, de policia *
Cela, lnãustrlal om S. Paplo,, e da Hljiartò particular da:-Santa Co^ii,, de. a sr. Benedito de Andrade, an»
ITINERANTES
leus prli-otrosi diaa ds governo « Pm v_estatura.
!cia pana construajãò da garase e membro do Ditvetoria Político lo•desta
•
fa__a.
Üa
rodeado
««tado.
*
o.
LÍditaiSa- i IT.VPIHA, 2*. —¦Çhojou da ea- outras depeiidoiiclns municipacs.
lo» ataques, d» que fiara: alvo
Admirava ft minha Ingenuidade sra. d. Adriana Stlwlra.
cal.
Cfiil- ligo empregado da (Commissãò
NcérrtroH'
do
Estevam
sr.
dr.
tia
O finado, que contava 75 anuo»
janlzação ão sou governo por
SA CIDADi;
pitai o sr. Francfseó Vieira, memvOr um Jürnallatoi tão, (Tela, oom o sr. dr. Cândido SÍotta marães, quo vinha exercendo, ha nttarla desta cidade.,d
blaonlia
O sen enterramonto; roallzou-ae bra d» Dfrcctorlo Político local e
ionstuuldo' de gento mosa.
de edade. deixa viuva, a esmo. uru»
.21.-.
do gablneto e filho ma!» ão dois annos, o cargo do díSERTAOieiNHO.
Estive»
iíunlor,
i
official
vldftí
d»
senlodo'.
aa
platôa
d»«i—m.
hoje, âa II horas, no cemlUrla do prefeito municipal.
Passada»' o* flrthielr» período,
ram na cidadã os sra. Javau A. To- it Roaalla. de» Santoai SanfAnna,
Kaboò.
. •>
corridos oa" quatro anaoar de-' gtt- jmentr. eollegas — caitadoet — oflo do ar, dr. Canüldo Motta. secreta- legado do policia dosta cidade,
Regressou do tf. Paulo a: ¦leilo, eu-b-prefelto de Santa Cru_ o eom qu« «ra casado cm segundas
Negroiros
de
EBtcvam
dr.
O
sr.
lhe
era
._.
agradável
orno. nada mal*
senhoritá Cynlra da Rocha' Cam- Rsymundo Medeiros, suarâa-tivros nupeias. • numerosa prole.
ENFERMO
^^fo ao Bofthadore«„ de irlo da Agricultura, e da ar— d. Cia Oaímaril-ia nasoeu a 1-1 ão junho de
.,.;; ..
..
to ouer euvür as-palavras do. prosi»-!. .
, _:,•: -____*•
escolar em Ribeirão Preto.
substituta, do grupo
Nesta cidade, ouile o capitão An»
olhei- ra do Amayal Motta.
2T — Acha-se em vias pos;
SANTOS,
^*°*'
»»»<*
«ripelas
filho
do
''•Pr.
era
cidade;
181$,
nesta
Commercfal
fl-nto da Associação
tonio Ct-nisuu-cio- de SanfAnna rc»
¦ .N-tSCIMESTf
o sr. Carla» Lulz • •_—Julio do Mesquita".
de
restabelealniento
aelabrádo
surli.
*
Guireligioso
de
Oliveira
a
O
aeto
Antonio
senvi-1
Inaomnias,
coronol
oa
i/asi
das
paaaam.
qne
ennnmcfando
Se Santoa'
slilia ha longos nnnos. gosando acia»
Seguiram para a Posso de
cidade? I garatujar seus devaneios por Iob-f na matirte, do* Santa Cecília, S* t% e taatã—i. (»apltallsta. residonte nesta, de Aíffonaoca, tabollião do (.o offi- Resaca a senhoritá Jacyra Fonsa- ! SERTAORINHO, 2'4 — O lar do pre de multa, estima e symptitlila
jos prestados A priitetpali
elo e membro do Directorio do ParLeopoldlntu
Maria.
fallecidn
d.
dr.
Durval
da
eiipr.
ViUnça,.
naaritlina do Eataütf o, quo «*_¦!,
puseu
Norbertlnh»
Irmfioztaho
promotor
da nòsau. poiiulação. pelos «cua eiH0lte8, di> v,giU'a. são magros! «' mela lioras,. servindo do paranynatíâo Republicano Municipal, desta ea o
de Negrtriroa Gulmarã-.
do sr. dr. Mario l.bifco désto comarca, acha-se enri- ccllenteu predicados moraes, á ia»
ien_ d reflexo, das prlndpaea pro- y
o sr. Jora* Feírtr
cidade, que deade ha din» se achava Fonseca, filhos
d.
Chaaru,.
vittvi»
desde
o
dia
19
com
o
nasémaa.
n
jqneddo
.ccu). lões- qu» tivera emi seu gò- trlates, de bolsa fôía e amblçOcs phos: da noiva,
fausta noticia: do seu passamento,
Fonseca.
.Deixa,
Gui- epfermo, recolhido A sua residen—-— Chegou dc S. Paulio. o sr. «.monto de- uma robusta menina..
NSo tôm arroganclaa na e a sra. d. Maria Nolaeco' Pereira, rublna do Negretroa Rinsldl
eurt_ur.
rerno;
causou profundo penar.
cia.
realizai, so-d amanhã,
Depois de fazer varias conside- voz,, nem attltude« qulsotoscaa; Tt- da Cunha;1 do noivo, o er. OdUon marães. c o» sesuintes ÍUhos: Macoronel Josí ile Sousa. Ferreira, ban»-.
O enterro
. PAMA 8, JOSÉ'
ria, com G anãos; Miguel, com 4;
ráçiüi33 eObre a oração do sr. Aze- vem da lllusuo
fts 8 haras, devendo o corpo «çt
queira, n lavrador noate município.
esposa.
exma,
de.
ei
alimenta,
Goulart;
oa
quo
rápidas
Inhumudo oo cemitério do Santis»*
cora 2, e Antonio, com.
76<ÍQ Junior s. estai: oa
. •—— Partiu, para a capital a ar.
SANTOS, 37' —- Scguiu-hoja para j¦dr.
Na cerimonia civil; effactuada n« ,.%nto»i*t«,
Paula Pinto, delegado d» poiSfmo Sncratoento'.
O dias: apenas.
phrases lembrou a terrível crlao' sar U-o.si e admiradas, e apagam-se:
Campos, ondo vai rodos
S.
ELEIÇÃO
MÚNKJ_?.\L
ípisí'
O dr. Estevam GulmarSasi for* gor _aoi eadelra no coileglo oata- lida.
por que .paésóu O porto do Santos, na anotnímlia. doa que não? nos Se- Trianon, Sa 1-k horas, a noiva terá
HOMENAGEM
LORENA, 24 — Rcallzou-ais
-——Este—' nesta cidade* em .cnropfa!, ram.
durante a conflagrarão
Mouro, exoncontrSo no tu- como padrinhos d sr. AtUntto SK- I mado pol* Faculdade de- Dlnelto d* dual. ei sr. Biisiliano
um.
SANTA
BRANCA, íí — Estü*,
jftmalft
vea
eleição
31,
do
corrente,
para
cuBhado, Franciaco do
«Ita a
crlso qué nüo atünglu somente a.
o cam
vélra oi a. sra, d. —Jíth H. Llchten- 8. Paulo, «na 1305, «tereeuem Por- proftnsor do Coileglo de NoSsa So- Espirito sou
readores: e julzea de paz, deste mu- espoatoa na sala da redacqão d'"A
e
a,
sua
irmã,
ar.
Santa
a
nossa lavoura-,.' mas (it_e so íèflOt. niulto doai ruas.
delegado
d«>
poUcía.
cidade.
Carmo,
desta
ga
,de
nhora da
orgam. do Partido. Re-,
An tonio Duarte, negociante enu Ca- nlclpl-, tendo- comparecido ftsi ur- ."¦Nova. Bra".víove-rnist—
ctlueom tanta ou malS Intensidade
Era Justo, pois-, que mo alarmas- fols, o o noivo,, a srv dr. RahlSòi to FelEz. Itu", Kspfrfra Santo
dá
local, os ãolai
das- duas fac- pubúcauo
nas. 653 eleitores,
BOA tanduva.
DO THEATRO
sobro à falta de transporte;
'
'ções locaes.
se; ar nababesca existência do Ho*^ Meira e a aro., d. H,ut_ Motla Mollo»; Punhal, Plraelcaba « flnalmente en» COMPANHIA '-«TA
grandes, retratou dos srs. ssenadoí
-— Adia-se em S3o Paulo: o sr.
El foi nessa emergência quo o- i
surp-—morte
o
onde
aRio
Claroí,
. A gevernlsta tez 6- vereadores; 2 Vlsgllio, H(?.drlauca Atvcsi vice-pwr
mem das Costelletas.
Julia Cunha, juiz. de paz,.
Ba
governa" do Estado se viu na neSANTOS, Ú.— Á Companhia do dr.—-—
hisníle— em pleno vigor.
doitq dO' Estado, e' dç. Os»
Contaram-me qxw tinha jornal oa
Estevo: era Campinas: o sr. jjupplentcs- <_, todoa oa Juizes depaa sidente
cessldade de lançar raSo do medilrmSost d. Mar. N«- Theatro Bon. Vista, de S. Paulo,,
seus
S5o
c a opposlc-onJstu, Z vcrcadorcK, ai car Rodrigues Alves, secretario dqt.
das: radicaes para a, defesa do. nos- revista;: projectaya álbuns e ftra-,
ReallMa-se* nesta, eapltal, na mar 3Í..!roi* Callado. e»pos* do _.- Joa- levou hoje ft secna, mais unia vez, . Cx-. Vieira Bicudo, medica e lavra- 'guns
Nagocíd.i
supplcntes c os imniediateai 'uollocados do Interior, qué vfl.0 seii
'triz da- Peaha. de Fraaís., o baptla»to principal product—
argentina Idòi;.,
uo salão nobro- üik CeíPerolra Callado;, d.. AmaeUia. no Guarany, a revista
i-pagandas. Nasceu em mim,, polo bl!em
votos;
dos Juizes do paz.
qjilm
filha
Está
hospedada
oni
casa
da
Pqnha,
esmiuçar
d*
tornava-sa
Mari*
Desnecessário
do da menina
de Ncsrelroa. Cippa-rono,. esposa do "Historia do A-no", cujo desompe \'«xnia. sra. <i Elisa Ferreira, fazen- • O pleito çorreui na, nielhor or- mara- Mtiniiiílpal. •
anímíidessas
uma,
zarra*
pandorga,
sra.
da
o
operação,
Ribeiro
dessa
iodas as phrases
pordo er. Aslcuwalda
Essa corporaçSo, opportiinamcn*
sr. Miguel Clppairroner ãr, Alonso !nho agradou bastante
dem, havendo; - umpla liberdade e
luanto estava ella ainda bem paten- »açi5ca bun-ílldses, quo- deve ter o co- : d, Joeepha do Sampaio Ribeiro.
jilélra, o do visita ao sou! amigo dir.
A concorrência foi boa.
te; már-irít a Jfa pjra a Ihauaura»*""
fiscalizarão,
do Ncgrelros Guimarães, delegado
prlnclpalmen;grando
Peroirai,
o
dr.
FlnnlaF(I.
cr*
era.
todos.
acto
a
dò
rrçu.
o
;c na lembra
Paranympharam
gervasio
deuses irai ratos. ;••*•"-•.'.
gaiiiclla pelo eoquelro.
•nòt
do capturas, ha capital?
CIRCO CUBANO
Pinto da Silva, advogado cm S.. re per parfq.—/^opposlelpnlataa qua ção ¦ ' ¦ e o sr. coronel de poUci* -. Negrelroa
Fala então, da realização do gran' '
Gulmp.rãeaj *.••
.íenclierami oariÈíçlntos.. eldtoraos do
Durou pouco o "truc" de lioné»- Hilária Ribeiro Lion
Carlos
raXER-NTE.'
dr.
\'
—
thoa
com
Na
contrahtdo
le empréstimo
pro_dii>a.-qiiln- |paul'a.
Leite. Sampaio, antigo
'ile CarvalhaSANTOS,'2.
IJoaqulm.
de
na
sua
maloi*l;i,
ifiscaes,
Bcnedtotot
pessoas
.t-edlea;
er.
A poUcíi Pe*
SANTA DIt.ll-CAv Z* — Regres»'!
tíirco Cubano
Mtinleipal do
FALLECIMENTO .
o Grando
Jhlão; para effcctüarr. a referida ope- «dado e grandeza.
itit-íelra,
j
sourtíri.; dtt citmara
ifi'*a
vevlflcar
ojie.tiiG.
LeiSanta.
Anna,
d.
puderam,
Guüuttrãea,
quo
•ação, empréstimo que nos; ulttmos gou-a polo gasganeto c. aem rea Salto de: Itu'.
a trabalhar no Colyseu SanITAPIRA, 26 — Falleceu. nesta de correu em,, ordem e com. ltzura. sou dei S. Paul», comi. suai exina,
te, uapeea do professo- Hugo Leito;! passará
Uae áa sen governo havia sido ta- peitar sua vida. do "iníellcctuali"'
convldaJos foi offereclda imia d. Merccdos Negroiros, dc: Camargo '(Lota, onde. realizara, uma série de ddade,! no dia 18 do corronte meu, ; O delegado' auxiliar;, ar, dr. Au- família,, o an, <ü*. Alexandre MoBel»Aos
•elramento resgatado.
cinco espectaeutòs;. com progritm- o si-.. Augusto Avanclnl,
docos.
ex-tiogo- 'íguato Pereira Leito, que veiu por ra Peami, Julx de direito- da eofarto, atirou-o para o- sadrez; como lauta, mesa de
marea.,
"ordem
í Aranha, c«Dosa. do dr. Fahla Car» mas variados, e atti-ahentcs.
Elogia então' a obra desenvolvida
dante
desta
praga-,
üo governo do Estado, ássls- ! »——- 1'Vatii. na cidade & sr, dr;.
Ariualia,.
promotor
râa ã» Ciúnasgo
O- CirfiOi Cubano, que actual ntanJoão dt Barro»
K_a
doe:
srs.
Vlrgünio,
Franjoio sou ex-secrctarlo da Fazenda, o a um. ladrão- da galllnha...
pae
medidas
tomou,
eleições;,
as
preorphams
do
;tlr
Deodalo Neetlielmer, prefeita muni.
publica e curador geval
ta trabalha no- se» pavilhão, armado.
Ir, Cardoso de Almeida, extondendo
Agora, postos os ponto» nos- li,
e senhO' A avenida Con_lltelcs> Nebias, tem claco, Annibal, AtUlIa e. Adelino I.ventlvas para não haver alteração ! cipal dai- vizinho- município dc Mo
isses eloglos'ao sr. dr. Herculaino de não tenho mais, pelo Ilomeut das
Avanelni,. todo» negociantes' consl- da ordom' e na companhia âo dcReatfza-se amanhai, fts 21 horas, í ausentes desta, eomarea,
Ita
rita Apparecida.
gy da» Cruzas' a conceituado- cli»alcançaido exüraoriUnailo; suecessa. dorados dia nossa praça.SYettas, que foi o digno continuado*
Azevedo Castro, inico aU i-esidcnlo. ..
legado local, dr.
maravUliada no saia» ão Theatro Municipal',, a
aquella
Costdsllé.tas,
Logo quo eo dou o triste, deseit' fi
lo seu antiga auxiliar do governo.
O
seu
enterro
coiwou»
C_3_ttiESTQ~
foi
miuitoi
fez o policiamento nos: edifícios on
—¦—¦ SCsulu. hoje paiai. a capital,
do Uíustre poeta e ho- lace', alld» IA esperado nas ultimae ; PBOCJ.AMAS DB
'rido1.
O sr. presidente d'o Estado terml- admiração, h(Mu asco, aenr pena. ièanfeueneta
:de tUncclonaram ,i_ messí etótto' jtf sr, di-;- Aiftdl.ui! Guerra
SjVNTOS, 27 — No cartório dio'
de Andrai»*
pamfssa
do
A.
seElin»
6Ut
será.
cemu dizendo quo bastante1 oonfortado Não tenho nada. O nababo vulga- imem- de letra* dm. JoSo die Bar-W,; hòraái foi a corpo transportaãa
raes o assistiu «ni pessoa tt apura do, promotor publlcoi d* cemai-ca,
coronel .Gufma- negtsto Civil es_o> eotrondo oe só- feDrada no- dia 20 do' —rrenfd,. fts ição•'Portugalí
residência-do'
ra
a
de
ho-Jí»
rf
ie sentia nos últimos dias dei seu go- rlzou-fio no espertalhão rélest
thema
o
esperan
em todis* as aecçíes,
A | sobro
_—- Dd' in.idutnça, encontra-se lia
rá*s;; paô do fnileciito,, pol», devido gMfóte» praelama» tte' casamentos
forno por haver realtzaüo aa pro'Reiiaáclmeato «j.espansáo".
õ» Carvailh», 8 horoâ, na egroja matriz,
{dtf om- cada unia a. entrega dos bo- a.ífádô, <a_mi sua: exmai' fitmtlla, *
a. ctreunjstaucísW' d'ff iraude, não foi- I Màaiuei Franel^co
aieasas .eitaa no' seu programma re- conatataçãa ãa sua realeza espúria
fiscaea.
aos
respectivos
S-MfA DE S. BENEDICTO
iletlna
sí- Ob(-._ Varia, fazendeiro no mu.
Nessa oontereivela abordará, o aos- jaigadk)1 corivenícnto- leval-tf para cont a^ (-_eelijfto Ntatesr Josít da
O gesto- de myslerlo
(ersntee ft cidade de- Santos, por cuja plebelzou-oi
1T_M_R_*, 28'-- A autoridadeptí» Assim, pois, correu' eni calma o niciiiib de Jiiteaíehy.
atva cen» d. Alzh-a dia. Conceisitar
riqueza e prosperidade levantava a. que' o acaliclava, perdeu-se., O que se- dlstincto hospede um. thema (jue, perto- do aua esposn, Indonsolftver, Rfcardtf PSatO' da Rocha- com; d. llci.if não pern-iüte, esto anno, o pleito-, não havando durante d. trã'[
SANE'_Mli-TO'
a toda em sua própria residencial
aua taça.
baihos, alterarão: da ordòllt.
me Interessava no onlsmaUco: jor* de ntodo relevauíto-,: Interessa
6 Irai—_*• Marqueai;'' Artttnr Benedicti» jogo na festa do S. Beiiodlcto,- qu«(
ieu»
-l-jp«ph.ov:
ÍJIlSiVNCA, 24''— Esfiíil
A'
liorai
efn
á.k-.i_
do1
as
A. oração- do: sr. dr. Altino Aran<íe
e
As''
policia:
za do»
doa S.iirto» eom. d, Eülaritu da, crius, s* dever, reaitoar nm dia-. 19, li, 'íefòrSo- pragas
não- mo- fa» mossa no a numerosa colônia. portusT—
güindé ò- numero de amifgw o- attes foi acolhida, ao terminar, par nallsta
qii«; Vieram com1 tf delega» bem aíT'-iiií'U—.f4 as obraa- do sauca»'
e
1-1
13
Ho
m...
dei
molò.
'auxiliar,
próxima
aos
er
tambeim
Brasil
AUTORI»-»»no
PAGAMENTO
nUolllada
"agula^ frusto.
feiçoados quo accowai»: A rostdeuestiveram áquarfefladnaf mente das* uosaas: ruaa1 d praças pu»
do'
uma calorosa salva'de: palmas..
*
cam cia dOF eürtineto, onde so — um sem
sèsefm, 27 ¦— o _;• p_.f«ctp
» sõ A noite fizeram o pollclccittcn» blicaa,
Servido o cate, retiraram-se todo»
Entretanto, uma cousa ha quo' brasileiros q,u« «.companham,
•to da. cidado.
pagar a Josá
CÍ.VitjVliA MUNICIPAL
oa presentes, tomando novamento: os me snitprehendo e delícias ai Inge» enthusiasmo:. e comraoção', oi renaecl- numero do oot-Oas fúnebres, entrei mmtfcfpal! maíidou
»
automóveis em direcção ft rua Frei
QuàfídO tüdor estava fcrmiinado,
ias qjiae» uma- do pessoal da. foro Md-at-irá lfHp—_n<—t d"o*
BE-AMCA, 24 — Es.»
d
esteeiSAWÍA,
e
Portuíalvelho
io
nientó
iOSÍSOfl..
ae..IUo Clara.
Gaspar, ondo pouco depois das. 1* nuldade do publico!... Pareça ln»
-OVIM-NTO Í»RENS-Í
jras proximidades da estação da Ea- mareada* parst- a dia 27 dtf cwrorft*'
'Í0EL.
Irmão
aoIaaos;
doa
¦
quo
palz.
Os; edlfroloa: publico» hastearam
CINÔINAfO' COSTA; •
crivei quo ainda houvesse: ontro noa- lamento
horas, se procedeu ao .
MÓG.-SURIM/_i: — Effèctuoü. tráda do Ferro Central dtf Brasil, ci seasfttf* ortlt-i^i'-. da Cornara. Mu*
2T —• No dia 2tf. do1 so «- iiKtnirlção para prova dtf. au- conhecido desordeiro*, desfechou? 2 riicfpul, deata cidade.
cahlsseni
nas noa: lfsaüm p«l« intelUgencia e* pelo bandeiras a melu pau. assim
SANTOS,
que
parvos'
LANÇAMENTO DA PKDRCon-in-ienta»se vivamente o bi-a- corrente, -fia 8. horas, no Santuário sencla. do immovel Caveiras;, eto di' tiros de revolver, trâlçflclr_ím-"«te,
ES-R-DAS DE! RODAGEJl .
garras griphanhas do Homenx das sangue.
FUNDAMENTAL
taD attentado. de que foi victima do Coração de- Jesus, ieza-se* unia iVlSCtf requerida, por Aquillno' Fer> contra João ROlrig-ücs dá Silva- queSANTA. BRANCA, 24 -— No dl'_
(passava sobraçando alguma* dúzias
Costelletas..
o viajantes
Hospede»
uma autoridado. honeata,. oxonvp—. mlaiwir suffcagaudtf a! alma» dtf coro- i-eiini Leito.
l.o de maior próximo, serão, atacaO loe.il oiiáO se realizou esta certehcSe: t_«. fawUlB,: cidadão' bcmquls- nel Cinctnat. ílartlna Costa, pelo
Foram nomeados: os; srsi. «é foguetes.
Qua: seria que explorava o dr.
aúxflldr compareceu cados em to<W o munldplo o* ti-a<3
delegado
nonia, que se revestiu do toda a soda-,
respeltoe
Hot_l
credor
Hospedados
todo»
e*
no
er
Antoalo
Acham-so
João1
dos
la
ai
CorrOa
Santos,
«ou
íallóóinwinto,
do"
sétimo dia
alheia oi»
¦no local do delicto* dahl a algum' baihos dtf -oonafrucçdo das estrada»
cnnidade, estava garridamente de- Gervasio: ã ci-odull-lai—'
Carneiro, o» srs. Antônio» Tefxeira maior conslderaçía do povo' do Rio- Í.RAC-1 DOS »EN» DE VytA ME- iRo^figue* Poiieira e Basllto' Fran- •tempo
o fez. desarmar o* desbrdei» üe rodagem»
tarado com plantas naturaes o fos- a alheia vaidade? Sei 19;... .•
na
co
daCunha»
avaliadores
'
Pinto e família, dr. Antônio d'a íilarí. que: lamenta, profundamente
para
ltâSJttjA y
ro> áppròhcndisridtf" à arma crimi»
Ides de flores.
O corto & que suai figura suspd» Carneiro, os ètrav dr, Antônio da 6 seu passamento.
dr,
Josô
Falso»
BorexecitíiSo
o
'suecesso'- inosa,
SANTOS, Z1 -. -ealfea-.<-' ama:» pes movo' quo
Ao funde» do terreno foi levantado ta, manelrosa e artificíail, não; ptt» Cunhar Mendes, Francisco
aos líòrdelros; tf
Éltó;
'Orlam!.
." João Ròãrigüea 4. Silva; quci roli horas, ita Fórum,, a se- rfcs dtf Doiniítgos
nhã,-. fts;:'pr&sa
am pavilhão onde' depois se: proceFert-èfrài
O
d
O-CORBEü
OOMO
sra,,
íAT-ES-.
' '. •fro- Eaelydés: âe Lima ef
dos bdns' pertefKJdntes tiu.tiròs. •.Josô;-'
cebeil os 2 tiros,; um-.«m cada braginida
__*
Jeu ft. leitura da acta escripta om nha dô- sobreaviso o Incauto
V_____i-'"_'Ú-_'''
do
'
.
Bálfc»
Baptia.a, Arístldes Ttemaz.
f,o, foi conduzido ;iáju-"»'casct dtf* -. EG—FJA DK- SANTA..CKta_..., _i
ft herança..dtf finado* Jallff Affonso
papel pei-gümlnko o í_33.gtfada: pelo gui» das suas tramóias.
BENEDICTO
DE
S.
FESTA!íü'd»
Manuel Luiz
-'nf » família,
«lepüt-fíh)' federai dr^ Airn9lphoi(de
T^&kra, avaliados oní 17íflfd _.í> qifff,
26 — A .cont»
A!RABAQU.-i-,
ir." presidente' do Estado e demais
O povo, enr gorai* 6 Slnda ponúo nella, Luto ZuanerJla, M, Camàíá.
RIO __-U_, -í Conforme;.' com; o'abatimento togai da 10 ; olo, > MOfSfSmtmu, n _>¦ os"-tom*di_8: Azevedo,, onda, compare, u o _iio- mlsSãO'
es-KiuUva dan» obras--do lin»
ref»
pessoas presentes..
i-eprol-nsác-*'
i'd_CdF..dr,
«otlcíá—ou,
Não reparou que, por Fegatto. Elysdu dás Chagas Pôret»
u .*,de «dr desta cidado: fnrão realizar
Etulain Aütran. tf procedeu do :teihírttf''*qu#* ema' a praça d»
fica.redu-dtf a 16:S.0|-—'.-. Poi- csaà oceasião. falarim o sr. psycholo.go..
èòülildi peld ànéiidssaàft' Carldà, foi
uma sftbla tel da natureza, a alma ra o Mlguol A. Bueno.
ENVIADO AO a —-_ _ S. B-iedliito, nopfoxlmo htf aute dò çòrpó de delicto tí aos Santa Crua promove grandes &•*•—
X_fiEGR_M_i.\
Ti.
Junqueira,
UM
ãr. Gabriel
proâiíiJendo
bçtrtaro'
determinante
4.causí
*BoI»a
di.a 13 dc maio, em homenagem á frimeirds curattvos.
tojob para a sua inauguração BO
::
¦
Official de CàfG do so éíípielha no corpo, fia em todo* tí>
»KJj___0 :.
te* da
¦ Foi aberto inquérito pelo delega- t.tfia
aítenfade qae; vlctlhidtí'0 div. EãtoNoorotogia
(laia da Loi Áurea.:
3 do maio próximo,
de Frei» indivíduo uma Integral côtreaponSantos; o dr. Horculano
—
do
SoeO
diroctor
27
.''
8A3—?0S;.
Güliiiáráes;'
tam
Azevedo Castro, que
do locai dr.
1'¦;-;•- SALÃO AMÊIttCA-O
Para-tal'fim a commlsaãò, cm. retoe, aecretarfo
er.
corimol
-rato.
en.vltfuao
'Publica da Justiça, e Segu- dencia physlológtca ô psychlcaí foi
assfití
i.iço.Srtfiitario'
fis
hora*
desta
ÒtdaáO
10
testciiiunhas.
hontem,
Um jornal
Falleceu;,
'MOGt-MIÚIM, 28' r- O sr. Thoduvlndoi
unido liontem realizada, organizou
ranfia
o Interino da FazenàòaquiOT Montd-ndgro, profoito mu» í
Constan» relata- o crimèí
encarregadas
stf.cO-.mli—i«s
ds
»IL OOT-VIO MARTINS
mais uma oro- atí por leso iiue Lombroso engon- «esta capital, a senhouita sr,
maz Estabile comprou dò sr. Ka- !
dai, que produziu
teüesitamfaas
»
o
segulattf
nldiitai;
Eu#'S»
Sabbídtf
finados
d*
ultimo,
Locazo; filha dd»
Na ttolte
'dotai
Buccl o seu salão dò barbei21 r— Pela rftpido de dos festejos, ile angariar prendas
Phael
*sn
LOHENA,.
quente oração quo nSo reproduzi» dro. eua cislcbrô theorfa crimina* Oa
¦
Gra'to
autoa;
Ban
__bdndÒÉíi,
prefeito-d#
nio Cu-ístancio Lacaz* e á, Iria ar, d'«-S!ado',
to denominado. ,,fAmevicano"; sittó ii, seguiu, país OBstt capital, cóm pata os leildes quo precedem a íeandeantado1 da hora «m "-gieá,
ír.os pelo
qutf tanta, porròtádas e íou- Ferreira de Menezes Lacaze,
píév ffittettdcfm ai um pedido d* íiò;- pn-ioridai-i <-wii>*ehe»aao causai na esquina Aa» ruas ÜUvC^ 'Cintra- jãestifftf ft Uberaba,
ò adv-.ado sr. ta.' Nos diaa- % e 3 da mato farft
que faiaetnos «Ma noticia1, e O- sr.
manlPraJetutf..
essa
âo
reatei4»
publica- per
cárifè-incfáa religioso» no novo tem»,
A exüitcsa que gosav» d« estima mens de* C-i' para; *•
e Cohdo dtf ParnabyBai.
dr. Octavio Martins.
coronol Joaquim Montenegrov pre» vores tem levado tias Academias* «
-atíài'.
Èaiii"
eom
áervic*
teldíSés
fnsfnda
e symipáthla por parto áv todos w «m'«ambrt, que sa effaettídu
pio o erudito orador sacro, cones»
'farto,
feito muw-e-tpwí, que offoreceii, co- tratâdòí,
PELA
POMCIA
MANIFESTAÇÃO
adbítf
tolhlia
dtiranl*
«««Ifiõ,
Oscar Sampaio quo de Campinas1,
«aa be. do pütôo de Sáo Benedicto.
et
eoiil-Cerahv,
'
peta
qno
Altino
rro lembrança, ad sr. dr.
Mas, BÍ alheia. Cu.p«9 redl-n.om- dtfde, ettt- Irmã ass. ata*, dd, Eií^
MOG_-_EIMV 2tí -_ Foram reLORENA, 24 — O deputado fo- !vlrft- especialmente
a esta cidade»,
0 artápessadá Carlos fd_,- có*úi inodtf /«oflitada pstriolíoo <s#tmtt«à
Arantes a vA de prata, tendo um'
d. indivíduos deral, dr, Arnolpho Azevodo,. chefe naquelle dia.
.òator"*' Gervastt. nia Lacázé* Háimos de ktoved<f( ei. ím outras multas
vezes, encorrò--- í., ».; pret-ittf meu reòonhèclnieiito. collildofl «o xadre.
rubi
encravado no cabo o a ae- asi: ftroprWs;- dB«n«iíi(_to Ignacio da Silva, vulgo político desto munioipio, ao regres-: ! liada A lmpOi'tancia dc tão fans"Marcd - inlolai fein' a SOU faVOr « trlsfe «erteáal dõ' pwsa dó> sr, di..
FratwilíKJó' Panla «ado du, eòm t-s< ou «tal* pfa««s, !_ l-.èctfli. ServiâO' saaiHario,"
guinte lnscrlpção:
Oat. prefdlfo respondeu it esse "Dit» Goiano* o Benedi-ttf Pire. •sar de GuarntinsuetA, ante-hoittem, !fosa acOntaCl-iento já- para a. po»
Bolsa de Café da r.ílo ser o* "i_i_íeo'y esiiedlmoa da. Ramos âe Azevedo;- Amélia Lacane policiai' it*a*Uai fssf à, i_fi .ai, <ícM
HO- edifício da
de Oliveira, qua aggredirant ao sr. pelo misto das 20 horas, fòl alva puli-çilo catholica desta cidade, jí*
nos sé_rui~-a terteos.
vaié-ab.rtüflgom '.«- dóapachi.
Santas,, 2Í-4-11.20", e aa dr. H-sr- fauna cavatoria, Muitos outro» ha Mafa. filava ão dif, Atíteav Máfet; m» se «ibe, _6
"Dr.- Afthüi" Nelva, dirèctot' Sor- Lcureiifio 1_ an«0' de Campos/ dono de significativa manifestação, por pftra ò» que simplesmente olham paAdeílmt Líeaao
Laman^iros, «uva mette, havendo, qüasl sempre, d*.
eulano d*. Freitas unia bella pascio sitio Ft-tditllho, do qual os ag parto da seus correligionários que rit os itOBSos progreMoa motcrlaeSi.
'a acompanharam desdo a estação
da Rússia, eom uma pdr íhl qud lho sôiíiiei- aí píÉía** do dft, itieé Mdfla LatiiiÉ.tierés'; tis* ordens, motivadas paio clum» e Pi- Viço Sanitário. Agencia- S. P, R
ta ie couro
são colonos,
é de esporár-so grando esplendor
Reòotvlieoldc. dt.dnc.dSd telegVamma gressoíes
oxalá. Ih'as sigam até ft tnef Lacaíe de> Souaa Caiuargo, 6s» fo "ciuenfiio",' principalmente,
shapa de prata, tendo idêntica in» das,,,
A autoridado abriu inquérito a da . Central, até ao sou' palacete, nwiuellas solonii idades e grande
sómpre
asséêuiio
de
V,
cxc.,
poder
Car»
d
aítópessddá
do?
Aivafó'
Des**'
íflunlãó,
Cândido
tr.
dr;
lerlpçâo.
do
coVieira
da
isso,
posa
respolto.
um
tíadéla. Tor _e-ld,. dott»
onde o professor João
concorroncia da povo.
¦
-_-» Foi autopsiado em 2$ do Silva o saudou cm nome dos maFinda a cerimonia, a que assts» moço do
Cãmaríd; da senhoritá âte** loi troasse vsri— presi» liomenS e pioclanlar suas oScoIsas qualidades
Multas
liropliylaiiíla' profissloníiiL.v sousa
trazer eíao» do admlulsirador" « ácçfto, brilhante corrente o cadáver
tltt considerável' numero de p*sdo Joaquim nifostantes.
tildo* Lüdazo è des sus, Antenor Ls* mtilííei—v Maridand»
AUARAQÜAIU, 20 — Pelo fia»
ioa*i deu-se o
agradeceu,
Oiiüo o* í —«Io í-cüí-, esto jft falte» premo, ft sua presença, n* manhã com quo- honra o posto qua lho con- Bento de Camargo, que se< suicidacxc.
sensibilizado
S.
9. Paulo, Còr- rn tio rio Mogy-gu«aan', permano- aquella demonstração de apreço e cal municipal Antônio Arena, foHELIÜS
didtf. Era cuithada; dos- sís. Cohcéí- do domingo, 'tf dr, Esteivam ouviu floü o gdverno de
cm 10$000
eauditgSo* — Joaquim Monte- rendo nagua cerca de * dias,
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va,
*?t5Pv.'a-fc

GAMARA DOS

,

'

DEPUTADOS

FRANÇA
UM ATAQUE DE UEDOLVOS
PARIS. 27 (A) ~ Notícias pro»
coilonto» do Cairo dizem quo dois
mil boduinos atacavam o posto milltar de Somakb, obrigando a rotlrar-so a poquona força brltannlca
quo ali. se achava dostaoada.
O OOMMEROIO EXTERIOR
PABIS, 27 »- A estatística do
oommorolo oxtorlor da Franca durante o primeiro trimestre do
corrento confirma pleiinmirateanno
- a
.ünprçssfio favorável que haviam
"aolsado
aa estatísticas
dos dois
primeiros aiiozo-s.
O valor das" oxportaGBcfl ausmentou oom effeito.nesto
trlmestro
-l-li0JÇ!l -o ^ué, o üAm Importacoeíi. O bnlanflo .coininorolal :aoouaa
ainda flotiolt. mas* sènslvolmente
menor do qno o verificado ho fira
a íi??"1?. WM0 -oorrespondeute
fttthiglu do fado o 3.33« mflhtes
1'181 taimae
it
,r?«03 on co^ra
em 18M,
8pja quasi
«
o flaç iniportatjbes sOMtio otriplo
mllhíes oonhu 6 Wlllfli». 80S7.7Í7
mllhfJes o TCO mil francos no mesmo
período do «umo passado. _ ctii.
¦
vas)
'

POLÔNIA

ÁUSTRIA

DOS
AIXEMÃES NA
ALTA SIXESIA
¦/ARSÓVIa',
27 -- .Os allomfio-i
da Alta Sllesla declararam-so cm
parode pnra protestar contra a cxpulefto dos allomttos dos territórios
onde houvo plobisolto.
O procurador Fottcr rooufia-se n
cumprir ns ordens
da oommissão
lnter-alllaúa e a' prooossar os infllvlduos que mataram o eoimothelro
municipal polaco. — -(Havas).
A INDEPENDÊNCIA DA
UKBANIA
'mintaVARSOVIA, 27 (A) — O
tro dos Negócios Extrangelros aonunclnu quo o tratado entre A Po»
lonla c a tlkrania serfi asslgnai-hi
dentro do breves .alas.
A Independência
do, Ulcranla
serfi proclamada .alguns dias ap0.i
a assignatura do referido tratado.

A TUIlEKÜUkOSI")

PAREDE

os alliados auropous vão desistir dai
rnia^ proposta para"'quo os Estado»1
unidos aeoelteiu cimo mandato.

'Duranto
A PRIMEIRA SESSÃO PllEPA»
VIMNN4, 27 —
o anno .0 presidento Wilson ainda
findo a tuberculoso vlctlmoii riasta respondeu & proposta primitiva,' nüo
BATORIA
cs.
'27.
capital io mu pessoas. — (lluva.i). perando, ao quo consta, qU0 0 Con.
KIO,
(A) r- nealizando-ae
.pronuncio
grosso
no
dlrocta
Indl»
amanhai, na Camai-a .dos JDeputadoB,
rootamonto -sobro o ,,lao, ou oooa»
a •primeira soesílo proparatorla, a. sefilão de votar a rosoliu-Bo por
da
Cama.
orctaiia daquella oasa do Congresso
ra, mandando abolir aa lois
da
officiou ao major Carlos. Reis, soli.UN«X>NTROS ENTRE ARAMES F, guorra.
"
éltando seja poeta ft. dlsposlcfio áa
INGLEZES
O sonador Lod-jo <lo«iarou hon»
meBa da Çamarti uftiatüímo. do clnT
CAIRO, 20 — Annmiclii-no r|iio totta que o «ommlBiiilo dos Nogoclon
eo guardas olvls, para o nbooúarlò
Btunos do nrabes tom tido vários •«xtrangelros do Senado cra S
pollolamento do eou eül.flolo.
onoontvos com as ti-opau biitaiini- .memonto contraria í uccoltaçao da
Hoje estl-ZeritmiiaVC^iriaiu^ vaa'los
'("Correio").
cas na Palestina. — ("rtavas").
[tal mandato. —
deputados. A «oca itarla' daqnélla jsasa proviaenelou para que eo fatja
080"1*' Wo"Mohen»X!lt, o pagamento dae ajudas de euanesse Moraes, senhorita Conty, dr. Hèntem recebido,
dr.
Mello
Ruis, dr, Rauí camiM)Si tos 110 Mojiroe, tendo solicitado 110
paiillsliHio" mais captlvantcs, espon- iique,Cunlia, barão-'Mendes- Teta;
INUNDAÇÕES NOS MAIRROS
•O VATICANO m A ¦QUESTÃO
«nlUo-^X^s i.rovaa de apoio Waltor ISretz, capitão Jotto Nelva, div Antonio Berrorl, ihtendente Pio ministro da Faaenda que eis faca «H>
JBAIKOS
DA PALESTINA ,
'"•
desde esto mez, o pagamento dos vencapltSo Dloclcclo Silva, in EidnuinTenldo.
'
copo.
«m ?r ,
TN,0B'J'!lrtt:
BUENOS- AIRES, 27 (AD — A»
ROMA,-27 &4. O Vatioano esforçaelmotitoe d-oi seus funocionarios.
Lima,
do Lacerda, Fernando Miranda; frei nel.Meira
moalmtr*nte
um
, EynHWt'*»
do
Raja
„„ roaimánto;
O ar. .Lamounlor
so para -que a goIuçOo da quéatóo jti- «uamlos bateams de <agno jme deuBasilio, frei Celso, dr. Eugênio An- Gaoagila, coronel Sporldlío Rosas,
TriiW' '
üodofredo,
ü0 cxqiiucilo liiadlavol drado,
nibaiwim honieiiii >soibivs Mia c*{ilt*l,
ditlea cm Jerusalém
coronel Alvos Sampaio, dr.- (lflputiido Thomaz- Carvaicanll. dr. presidonto fla CòmmlBsao de Poderes.
necessibU-eHosa
••"ftua.ção catholica da íiHò aitfectò n •eansaroin aliriwniis -lnundactos
lí»
Francisco lúlchlorj'
Alveâ Séábrri, Mendes Dinte. deputado Vicont* convocou para.sabhado proslmo uma
cidado «teriía,
not
gjf{
'do
•-íc
cspedialmoiito quanto aos saiituarios. balrnÓB baixos,
Castro," iv j;
rennlflo, afim dii so tomar conheolsem conforto senhoritas Gomçs
aotual,
õst(lMÒ
—
spiii
("Correio")
O RECONHI-ICIMENTO DA RE;
rni^nto diw elelgoos roallüados «ni
A
a mínima Monteiro e senhora, eerthorltas pi- jMetello Júnior, coronel-Rodolpho
nhelro, dr. Paulo Siqueira
Abreu, deputado ¦ olégario Pinto. Piauhy, para o .prooiichlnicnto da vaO PROBLEMA DO ADRIÁTICO
,, aÍBolàtiimenl«'
1*UBUCA ARMÊNIA
correspondo do for- e senhora, capltSo Antônio dé Mello
n5o
PROROGAÇla
A
DOS
TRABALHOS
'minisCastilho,
thctlca
ga "'do sr. Antonlno Freire.
ROMA, S7 O primoiro
BUENOS AIRES, i7 íA) ~~. por,
Sylvio
PARLAMENTARES
Leitão
Haroldo
da
ali!'-»
dr.
Brito,
Cunha e seseverlno da Silva :pa.
d
candidato dlploinndo & essa vatro britannlco,
recebendo om San lntormodlo .do sr, iluiz Je Lios Lia»
dr. Fraga 'Torres, dr. Arliii- mos, Lopes Sampaio. Coeta
LISBOA, 27 ~ O Congresso do- Remo JorntttlstM iltaliatuos, declarou iiQ3, ex-ministro
ser substitui» nhora,
Mlr«n- ga o commandanto Armando Brala»
?? ,prtlIlrMÍn''to"iintc3
«ãe
da,
fl„T.d.flo.o
uenliora,
•vo
do
Sousa
e
Romeu
senhora
LyRibeiro, dr. Paulo VI. nuiqul.
rounir.se amaiihit pana deliberar que, 110 seu, entender, á solução do -Hio do Janoiro, fla Ai-gcntlna m.
«»Plo. bollo e Ho de Siqueira, tenente
&Ü
foi apresentada ao
Zacharlas, dal. Baptista Medeiros e Carvalho
A secretaria da Camara dovolii por um
em scatfio conjunta sobro,a proroga- problema do Adria-tioo podo ser :fa- govorno naoltmal
novo
um
constitua
¦
a leolle-tncfiQ de
,
Arthur Loureiro
.capitllo Azovcdo;
"'"-•'m "nua a Incontestável tenente
—. clliuento obtida por anoio de nego- reconhecimento
veu.ao juiz federal do S. Paulo os
dos
trabalhos
çfio
parlamentares.
da Republico
Julio Uamelro, capltSo Constantino
Na "gare" da Rrai.-i
da
cinçBos dlreotas ontro a Italia e a Annoiiin,
llwos eleitoraes *juo lhe foraan re(Havas>.
Famosa,
nosso
piogi^p.
S
reverendo .Floher, dr. tecaran, as bandos do musica
polo
agente
Yugo-Slavla. O sr. .Lloyd Georgo af- diplomático,formulada
"wWrilo do Preto, em virtude do do Auevcdo,
metttdos para o reconhecimento de O^ASTEOIBIKNTO
O
PROnLEMA
BA
dó
EMIGHAÇJUJ
-sr.
Étlemio Brasil, que
Leitão,
Antônio- Ho-iendo, Batalhão
DE s>XO
firmou
Naval o do 1.0
a Ingilatoriu
estava'
tem Sylvio
com que
rorf- deputados eleitos e reconhecidos no
encontra hêfíto momento i«o Rlq
L1SDOA, 27 — Na sscslo da hoje- praiiipta aquo
POVVIAVM DE SARÁOOCAAi
Leite, rc*ento do cavallaria do Exercito.
„»nd'i. coefflclentea existência des- Sylvio Barbosa; dr. Orozimbo
appliaar o pacto ds Lon- so
üm da sessão legislativo passada, '
'
do
Janeiro.
dr, Gomcnsorlo, Lauro
Braga, dr.
MADRU), 27 _. niüom De Sarogo- da Camara variou deputado* chama- dres, (jue a. Inglaterra observara *
&1M0 Pnra
?— O deputado Alaor Prata,
ferro-vlarla Heniiquo Palxfio, viuva
'
pre- oa que as autoridades
ram «orlamente a attenção do govor- coin tantos sacrifícios cumprira
SSmon empresa
COUSAS DO MÉXICO
.-Poroulncula, EXPOSIÇÃO NACIONAL »É GADO sidento da Commissão
uo
locaes .omiti, nn para «a «mlgraçllo-, tanto lega)
Obra«s
do
melhoramento.
Puesso
coronel
Guilhermo
100-,
Wemeclt, dr.L ju'6 a
" <A) ~ Na «>unülo de bllcas, relatando
idecorrer
nuam
da
a
couvomiçüen
As
BUENOS
guerra.
providenciar sobi-e <a ;abasteAIRES, 2,7 (A) — O
om 1913 um pediproviden- Arthur Cruz,- Honrlquo Kltmcj-er, i,«íií0; a
mo claadestina, qno «cstfi assumlnlo do San Remo tinham
Ur-o, portanto, uma antes
cimento d« pfio * carne &
«weutlva da do de coucessfio para -o estabeleci,
extrema- onoarragaúo de neaooios do Mexi-,
soja Arthur Moretz, Frederico • Santiago, tSÍL.
,"ommjBsil°
população. proporçSes de *sodo, que com-Utuo monto oorâinas o em sido
i-erceliu Exposlcüo
—•
,1b. oflni 'lo quo quanto
todns
Nacional
as
disao,
(Havas).
de
neata
Gacapiital, raocbcu da chanmento de zonas francas om determlAntonio Corroa Ijlma, «Ir. Teixeira üo, o erjli-mando
um verdadeiro flagollo para a 11:1- cussBos transparecia o :inals profun- collarla
mui a grando obra.
do gou .paiz um despacho*
municipal, do Almeida, viuva Enáas Martins, 4^ approvasSo as Rocha eubmotteu nados portos- da Republica, elaborou GnE"VE GERAJD, EM SARAGOCA Jtfio.
-o mais completa
da
cordialidade
O sr dr- Prefeito
condldOes
dizendo
o
para
um projecto . nesse sontldo, que foi
¦ O srovorno prometton
qno. 16 falso .'me o govorMADRID, 27 — Telegrambià'
hum bello go»to digno do máximo dr. Luiz Qulrlno, dr. Joaquim Ue- fornecimento do forragons
proviaenclas, sinceridade.
tenha solicitado
mandado imprimir, -para estudos.
aos .Estados
«O sr. Octavio Carneiro
saragoça Informa fliib devido fi d» —- (Havas).
do Almoldn,
O 3r. Lloyd George terminou an- .no
,
LaiftO, Wüciou ft directoria da lamare, dr. Gregorlo
informou
pritinidos
Com e,»rccento dellbouacao do go- silo do oomitê vermelho
senti- Armundo Martins, Vicento Amorlm, aos seus collegas das
permissão
para passoBon»
nunciando que o chanceller itflenifto
(omiKuiliia Mowaníi, nesse
Xol"4eclai-aCARESTIA
DA
A
VIDA
providencias
do
-no
tropas
mexicanas pelo seu ter-.
verno do crear mua eona franca
patriótica o Follclano Tocantins o Santos Júnior. que vem pondo ein pratica, com
fla o parede geral, comprehendendo
na prexlma conferência do Sjia .torfi
j0 c certamente, a lia
reLISBOA, 27 ~ O assumpto prln- posição
do alten¦roirreffltói
ompresa
Inteinumento egual íi dos rltoiio, aílm de dar -combato- «es
Quundo o trem
partiu da gare, Iaç,S© aos melhoramentos Introduzi- perto desta capital, houve necesslda- os empregados dos bandes o dos jor- cipal
prefeitura,
revolucionários
a
<S
dos
carostla chefes dos ijçoverjTOS alliados. —
ainda
represou otiviriiin-so vivus e acclamaçües da dosno recinto da cxposiçHo.
de de se tomar conhoeimento do tra- naes.
dc Sonora«
Jornaes
iicr a nossa
da vida.
——A commissão
O caudilho A-tinilpho Gome» ata»,
ribero- multidão ull agglomerado.
Aeí autoridades oetao íomondo
(iHovos)
augmentou de balho daquollo deputado, que nilo foi
anto genuína úo publico
ascou
a-imprcjisa
Toda
Tnspan,
encontrado no Monvee, então em providencias necessários
600»
sendo «sinagado «nért
pede ao governo
1'XTKOU O "AX1'E8" — O SEU inor para 1;000J o prêmio ao me» obras.
pfeteheo.
glcnmeuto pela* forcas do general
modelo apresentado, quo será
ter a ordem. — (Tlaváé). para man. a adopção das mais .enérgicas provi«COItltKlO PAliMSTAXO"
ESTADO SAMTAHIO — PÍÚ- conferido
refrear
denelos
Murgia,
a
aiiiblcão
paro
Agora, ultimadas essas obras, fo»
ga^
que ouusou ínmcllo «ume-,
- A
BOATO DE NOVA CRISE
SÃO DF. DOIS 1'ASSACiElKOS soluta de ao quo reunir maioria ab- ram ali encontrados
nâncibsii, dos commérclántes:— (HaroBfl-s balsas.
jtlBEÍlÜO PR CTO. 37
votos, metade e mala um
troa esemplftres
estft foComp.
A,
SITUAÇÃO
e
-votantea
NO
MINISTERIAL
MÉXICO
tóyolla
.
27
Esta
KIO,
no
vai).
(A)—
dos
<!)
porto,
Iniprcsa
flo referido trabalho, os qtiaos forom
general CarrtiTiEa, ^iresloieiiite
.ateando, ria teia do freqüentado desde pela manhã, o paquete lm-le*.
MADRID, 27 (A) -» Corre equl PARADA GUARDA REPUBLICANA
WASHINGTON, .27 — -As tropas da Republica,
O concurso encerrar-se-a 110 dia remètUdos ao secretario da presidencontinua iroccbenao,
'arlos tiomei". ""' magnífico re- "Aitdefi", vindo
tio
oomo
.general
Obregon
oecuparam
corto
^1
de
Southampton,
do
Buondliosões
melo
cia
do muitos, centros polltli
que, antes de segundaaa Republic. e ao ministro da
vindouro.
"Correio Paulis
LISBOA, 27 • *- Realteóa-so -hoje' ¦naroca.
¦—-— A commissão
•feira,
'assoclaçDes
ecr.1
-nova
Umo luminoso do
deelàrafla
1.05'J-pnnsügcirorf.
com
cos,
Fazenda.
uma
operárias, povo «l
informou ao
crjí •ama parado da guarda ropublloar.a
' mostrando ks oxcepeionaes
O
Pablo Gonzalcz retirou exercito.
Attendendo ü. clrcumstanelá de se mlnist-srlál, devido aos reoeles qne
O 'Andes" foi visitado pelo ..in- ministro da Agricultura quo,
em um -tomaram parte as divorsas a'suageiicrtíl
candidatura
-marechal
&
do
a
ontasi-ns quii este jornal ofrerece s-p.rot.or de saude, que so demorou não terem sido preenchidos os por
vieita
presidência
vir
do
a receber dentro de multo pouco çausitm,
íoffre
O EMPRÉSTIMO ITALIANO
rodaquella corporação militr.
México. — ("Cori-clo").
08 novos asslgnantcã
quisltos determinados pela Compa- tempo o rei Alberto;--foi dada oflen- 9, cidade do Barcelona e a»?naraixé8. armas
JWBstetlram ao desfile das forças .0
"CAVADO» a borcJo dusdu seis horas ate cerca nhia Armour do
BUENOS
AIRES, W (A) — O
'Ml
DK
taçSes
O
operários-do
TRATADO
DE
WlÃbAXGII!
VERSALHES
taçao
Brasil,
fis obras de reparos no Monroe
"
dia í*> de maio presidente do conselho, ministros, aiinBtltuldora
do iiieiii-ãia.
empréstimo italiano alcançoti
do
uma
aU
lindo,
VOLTARA*próximo.
taça
AO
SENADO
do
nr,S" — UM REPRÉSIÍUfí
o
examinar
os
tride
modo
S. s., depois d
prato, para
que «so colloque o palaclbém,
tia autoridaaes e grande massa 4b^
hontem a som-nia üo l&Q.WO.ooQ d»
íM.vii: di: viCENTiç ou»- pulüiilcs e i>asaa;reiros, verificou a ser conferida na ultima exposição oondlQ5«a de receber a visita de eua
NOVA
YORK, ü~ — O presiden- .Uras.
TABRÓMAOHIA
"Wilson
povo.
v.isio iot hibeihAó preto eslütóiicid do um tripulante de no- do gado aqui realizado, deixou de majestade.
pretendo submettor novaMADRID, 27 (A) - Durante uma
O facto de terem participado da te
ser adjudicada, ficando cm deposito
"A
Pelos cálculos
auteriores, aKm
mo Al o oro Clarons, «pm gastro-en- na Sociedado
itlBUmÂO PRETO, 27 —
corrida do touros fçi ferido l«v«men. parada -todas as armas da corpora- mento ao Senado o tratado de Ver- dessa remessa, os italianos
A RADIOLOGIA
NO
HOSPITAL
criv-fei-.
Nacional
rrollics.
seguinte:
do
o
Agricultc-iiíc, t> «)e um ptissáfíolro de tèr- tura, aguardando
lidado" pubili-uu
to numa perna o num braço ~ oonhe-* çtto esta «endo«bjecto do commewta-,
MUilTAR, DE S. PAULO
ordens da alludlDesta vez o ar» Wilson o enviará ram ú. mãe pátria l.OÒO.ooo.OOÒ
»0M
firoironsaniento generoso o gen- coira ciosic, Domlugce Amarante, da companhia
cido
'Pregue.
«centros
toureiro
<e
ries
noa
mosJcano
militares.
políticos
RIO. 87 (A) tfr Seguiu pelo treía
Luis
acompanhado do uma mehsaseni. — liras.
que, por seu turno,
II para com o próximo e os não coin gripiü} prtbunionlca, e. em es- acaba do communlcar
— (Havas).
AS OLYMPIADAS DE
("Correio").
quo pretende de luxo,para essa capital «ier.'<sft. O RCTjkFFONSO 3ttn MULTADO
roximos, o no.--.so prezado eompa- tado çíra-ílssimo.
instituir valiosos prêmios
EM
O ASSASSINO DO SR. 6TDONIO i A
DUAS PESETAS
aos exno. pltâo. dr. Pedro de Alcântara Pes»
,
ANTUÉRPIA
DO
MANDATO
bolrn »"í foi, nn to-liontem. lamenQUESTÃO
SOBRE
O Inspector
providenciou para sltores quo mais se salientarem
soo
dà Mello, quo vai em commisPAES
11a
U) -' Çoanmnl-.
— "Pnw
A
ARMÊNIA
BUENOS
livclnipnte illnqundo mi sua boa que o,=sea enCennos fossem interna- próxima exposição.
AIIRES, :£?
Jn\Í^~;J7
Bão dò governo organizar o servttjo cam do Sovllha, om data ae
LISBOA. 27 —- Segundo noticia' NOVA YORK, Ul — Informam cedente do Chile, chegou(A)o «sta ca»
hontem.
f!
dos no Hospital Paula Cândido e
"Século",
foi adlaflo o Julga- de Mantireal
redací-Sò coiuií-iitui unicamente no ãesembar- REGRESSO DO SR. JOÃO - LAGífi de radiologia, do Hospital Militar que: o rei Affonso XIH foi multado hoje o
esta
Tendo vlsltaiio
ido Ca- pitai o isr. Elwood Breivii, dalegejflo
de S. Paulo.
em. duos pcBotas, pelo
mento do assassino do presidonto Sl- a«adíi, declarouquequoo governo
maneiras,
im indivíduo de boas
dos
-o Domínio nfio. do Comitê Olymplco Internadonal,
guarda
RIO, 27 •d* piiineliaRegressou hoje de
dos passageiros
quo
famosos jardins do Alcazar,
-podia,,
donlo
Paes,
dòvISo
a
ter
".tourafca" 'peles)
O- NOVO REGULAMENTO DO
requilrido
o
\k eè dizia representante do um classe, «vjo sê destinavam ao nio, Buonos Aires, o er. João Lage;
por ter
aceeitar .0
uma
sobre &¦ que reaUía
'-pai-tes,
dlpisado o gramado.
criminoiio, -por lntci*mcdio do seu A:rr.^i-?. como foimajidaío
IMPOSTO DE CONSUMO
rgani paulista — "A Rua" — que faz-.ndo lemovcr oe de
diversos
fáucnao
lembrado
terceira rector do "O * Paiz", que teve conpropa»
,por
Foram tombem
multadas
uma grande
,em aavogado, a «constliulflão de um Jury lord ;Curson, na ooníerencla do San gania dos Olj-mplaaàs
st.-iva promovendo
RIO. 27' — r-tjm' -vespertino on- e«ua;_
a roo.iaa'»
n ilha dns Florss, onde corrido desembarque, sendo receclai-ue
quantia
»—
todas
misto.
as
(Havas);
Remo.
pessoas
liatilféstaciío ao novo governo, X [icarampara
nuncla
bido a bordo por numerosos am'1que
reni-8o em Antuérpia,
que a commissão incumbida acompanhavam
em obsu.rv8.fi': o.
sua majestade naNos .círculos ftfficiosoB do WashinBoeti-ilie alguns succulentòs eloDaqui fiogui-.it. elle, por estes dias.
regula- quella visita,
jornalistas e homens viole- da organizarão do novo
O "Andes" foi deslnfectado p'0- gos,
!gton
los, íifcslni como ao dr, Vicente
acredita-se,
mento
—
fi, vista disso, quo para o Rio do Janeiro.
do Imposto do consumo pretrás..
("Correio")
O guarda quo foi ao encontro do
la Uarca •'Pnstcur".
lervtiflo, director d.i empresa.
lendo
O dr. Ncv.-Um Uc Catr.jios, termi- »MAJ'ADOCRO DE SANTA C1MB5 balho entregar amanhã o seu tra- monarchu. levar-lho o conliecixnenMcnitejii. porem, com a leitura
ao ministro da «Fazenda.
A POLÍTICA DO GOVERNO RE- ??»»•»•«>-.¦«>¦¦¦•¦<.«»>. »,»»H.»,«.« »i«<.».» «M^^.»^.»^»^.»^.»^,»^.»^.»^.»,.,^,,,^,!,»
to da opplicaçCo da multo,
disse i
ficamos nada á visita, ao regrecisar dè borios jornaes dn cnpitnl
RIO, 2Í — N0 Matadouro ã0
LATIVAMENTE A' IRLANDA
Quanto ao regimen da scllagcm.
a mesma foi Imposta cm vírtuquo
tales do quo o nosso oonip.-inhel- do, tiotón com surpresa a seguinto Santa Cruz foram
a
commissão,
no intuito do evitar de do violação
abatidos hoje
LONDRES, 27 — Na sessão de
dc
toposlçOea
om
vieiilrra nns mn1';! i«« de refihà'dife liid*le-iQã-< (ia rosldeiicta de dois pau- 453 rezes, 31 viteüos, 66 porcos e os grandes fraudes
verificadas, vor.
\
hoje da Camara dos Communs, o
chiese, Fer- 15 carneiros;
sageiros de primeira
imo n.aroto.
a
sellogem
directa dos teolpropíe
ministre dos Extrangelros, .«sr. BoO alcaldo foi a
Pois Vicente Uerraeio não
Vigoraram os seguintes preços-• doa, cereaes e fumos,
C- liando ÍZeité e Ariosto de Asevedo:
mesmo os culpaB-ao rei, e palácio pedir des- nar Laiv, responflenido a uma inlcVeste-respondeu-lhe
(intui- nem cousa siuüiliante.' Ape- "Caf«r... (Segue-su um nome Im- rezes, 980' réis; vitellos, iílOO
destinados
ao' fabrico de cigarros. dizendo
declai-on que a política do
e
que o guarda
procedeu pcllação, relativamente
as, iinbil trniniiolinfelrai desses que moral). O dr. Newton de Campo». 1Í200; porcos, ljflob, é carneiros PropSe
tombem a sellagem, em bem, sondo
á Irlanda
digno de recompensai governo
com o caso, 2$600 e 3Í000.
|
íodoe oe estabelecimentos commer»
jisáiiit-iaiii por esse mundo fOra. ju.stair.ento indignado"Andes",
continuava a mesma, limitando-se i
rector o conhoddo -transformista
soliclS.MANUEL
ciiios e pèlintras, a custa dos in- resolveu voltar uo
Fo^-am recolhidos aos curraes clacs, do todos os artigos que sof- por'haver feito cumprir a.lei.
o
a
aiario
os
cidadãos
Freire.
i
governo
proteger
iu'.,v...
tnndo ao sub-inspector Valle Pc- para;a màtamja do amanhã, 640 re^' Crerem elevação de taxas, ou que
•
-A' vista do grande ;sucoesso, a es»
pacíficos.
Com o tá! negocio d'" A Rua": o reira a. piiníio daijaelles cavalliol- zes, 97 porcos, 46 vitellos c ÍQ carcorrespondente,
em
84):
(Dò
írrom agora tributados, ílxando-se
'
.
O sr. Shortt declarou que dos 179
forçada empresa' do
Esteve, na cidade o sr. coronel tem feito a Companhia, dnc-Theaf-ro,
oinónàgoin no dr. Washington, ros, que fornm conduzidos para a nei.rífs.- —' ("Correio").
trlandezcs que se acham - detidos
para; esse fim o prazo de sessenta
trabalhar om
Rodrigues'
Barbosn,
Francisco
ineesulu o nosso botnein abiscoi- ..Policia .Marítima..
pro-i
dias..'
.
em
. ;,
Londres, 174 eBtão recorrendo -sldèntfe
.*
,...:-¦.
espcctaciíio cpiiipleto." o. pregos, po. ÜOJLOSiy^VCAO ,.; .... v , ¦
O: -TRATADO DE PAK ~ DES» II
do
Directorio
Republicano
,r 10 pacotes, por melo de eubscri- O DESF.MBA1TQÜE DO SU. EPl- _¦ |
Varias
foram
sus
rocIamaQ«5es
-•'*.
da
fome'; e acerescentou
Ipúiáres,' .
greve
jft: ':
;
RIO, 37 (A) — O presidente da
de Itatiba'.».
DE
MATE1.IAL 'nenhum dos detidos qué-estão que
5*es! Agora, preiiarava o terroendeieçadas e attendidas pela com- * TRCIÇAO
T.VCIO PESSOA
Hoj'ò Bublram 0. Bocna as comena
-—.—
"avanço¦
de.
Çamíira
S...Manuel,
de
exma.
Acompanhado
sua
BELLICO GERMÂNICO
Minas, pe- missão, taes como o uso do . factuí fàja o
em Ribeirão
¦dias "Opníorencia da Paz?,., "Ro»
de dlu ao. ministro
Inglaterra foi ainda Julgado, nem
'Baldo,
RIO, 27 (A)' — itegressando
filha jiiou o Jullota" «3 um acto
da Agricultura fanlt ci horlüBiiJos se delineavam
BERLIM, 20- — (Retardado) — o goyerno tencionava Jülgal-os. ~" iesposá e da senhorita
de varie*
passou a 'estaflSo zer encaminhar líara.a lavoura da- ras, ém' vez de notas de venda; a
retropolis, oiidc
"mm e serenos,..
de
Oliveira,
do
sr,
Erasmo
seguiu
artèrminaçfio de que os exames e (Official) -»»• Em cumprimento ao' (Havas).
dado pelos. "Freire.
de sua quello municipio 300
coiiiiiniiliia
ealmosa,
em
o
iliü
dias
Machado,
Minas,
-assistência,
para
1 polida, porém —
famílias
de efioriptas em geral sô sorão. feitos estlpiilado no tratado dê paz, sobre
a eternn
numerosa, uua re<
A
OS ACONTECIMENTOS DA ÍR.
passeio, o pharmaacutlco si*. Luiz. enteou applausos.
nporluna, - Informada do que o-ma. familia, desceu,'¦ pela manha, immigrantos.
com a presença dós Interessados, a *'" destruição d*, parto do. material
LANDA
—— Durante os mezes da
Oscar
Herdy.
icorla cnlrou a agir, o Gervasiõ d- hoje, o dr. Epltaelo Pessoa, pre—-—Entro.os .cocheiros João Sanjan«3i- obrigatoriedade de
que os autos bellice allemtto.
foram .destruídos
"Illustro dr..",
nèpubllca, que se fez ro e fevereiro do corrente anno,
sideute da
LONDRES, 27 — Na sessão de'
——• Realizou-se ' no dia SO do tini « Antimlo .Sanüril houve honoe sejam lavrados nos próprios esta- no se^nestro ultimo 4.100 «anhOes,
pràftssoi' de Geo- aconipanliar
capitão do colonos Cos ;
dos era.
hontem
da
Camara
dos
Communs,!
raphm. Cosmographlo
«corrente
casamento
ão
sr.
Frano
núcleos fundado» pela beleolmentos autuados,
tem, no ponto do corroa, uo largo'
o Choroçoiá" es 3 milhOes de obuzes, 19 toneladas no decorrer .doa debotes relativos'
Bf-unque e com- Directoria' do
hlln Nunes «om a -senhorita Dllo- do Theatro, uma questão por naorapliia", espin, agora, no xaJrez, fragata 1'taphaol
Povoamento effe- quaes
ficara uma nota «ecrlptá, de explosivos. 21 mil metralhado- fi. situação
•finado
na
Irlanda,
o
«r.
Rdbert
do
Simões,
filho
coro»
i cor.feqnen. ia» da suu habilidade •i.andanto Nobrega Moreira; do 0S7 ctuaram, .entre outros, os seguintes com as InfraoçBes commettldas.
cta
üvos profisslonaes,
tendo Antonia
ras ¦'«' Importante mmterial acoesso- Oecll deplonMl que o
govenio t»aó! ,nei Manuel Rodrigoes SimSes.
i "iiollwr.. da InliiibliiilaHò dos ou- iiidó-müibr da presidência, e major pagamentos, relativos aos lotes
•oom um pednoo ide ferro, ferido, le»
Cem relação ás novas taxas ríoi ; ! ; que
ordenasse
o
«mprego
de
tropas
reBarbosa Gonijalves, auxiliar da ga- occíipaiii: Affonso Penna,
MaSimcão
Cavadoanto
O
sr.
os".
vem«nt«-s, o eontendor.
creadae,
..... .
prevaleceu o critério dé ' Foi: Iniciado • arrazamento dos rulares do exercito para
bineto da presidência.
proteger1 oambyra solicitou exoneração do
I.A1X.A ECOXOiilCA
10:9BO»0»10; Annltttpolis, .. .. .. serem,
Foi aberto inquérito.
quanto ao assucar, «ella- fortaleza*.
-partidor e dlfena os45,
deu
entrada
a
os
ataques
eontm.
•cargo
e
do»
11
contador,
A's
policia
de
-—- Foi levada hoje, om hasta
a:432$530; Bandeirantes, ;'; .. .. doe os pacotes de 250 gramrhas a
bibkih.10 Pitraro. -n — k0.
"elun-felnorS". ~» (Havas).
¦tiibuidor do Julso.
O governo
o comboio
Praia
Formosa
energioatai;ão
da
protestou
és 12 horas, uma cabra,
im deposlliidds hontem, na
3:0511413; Inconfidentes
publica,
15
kiloe,
sendo
acompanhados
do
mentoj
Caichefe ãa naçío,
perante a eonfenencia da ESPERA-SE UMA GRANDE MA»! ¦—— Foi creado >em Porto Mar- approhendida, por andar vagando
2:627$825;
Eci-nomicn, quantias num total que conduzia o
erepsetivo
Monsfio,
sello
os
saccos
ou
"gare"
barri13:«74$30fl;
"NIFESTAÇAO
•liaz
'.-',;.•
o ó ILga ôas NaçBes, contra
era quaA essa hora, a
DOS MINEI» tins, desta comarca, districto poli- pelas ruas da «cidade.
.I133N0O'
Il-uhy, 12:846»711; Vera Guarany, cas de 60 kilos.
a entrego 6. Bélgica da estrada de
—— O Íris-Thèatró, o elegante
si intransitável, ostando repleta <!• 9:929$371;
rolai.
será
feita
a
Visconde
Quanto
Jóias,
scllade
a
Mauü,
i'Hi:n:rn;i't.\
ferro" â* regito de Munechau, que
elementos do inundo official, altas 1:26!I$70S.
Foram oniecadados e dopo» •cinema da rua São JosC, da empre»
-— Espera-se quo
27
.
LONDRES,
num
livro
especial,
mediante
gem
*um
ArmaniBfclilAo pueto. 27 — Pelo patontes do Exercito e da
o governo afftrma sor puramont» todos os mineiros britannlcos
aban- •sltados em mt&OB dp dr. Macliado sa A.. Campos, vem de fazer
fle O ALMIRANTE BAPTISTA FRAN» o numero ' de ordem, do modelo or- alle^itl. -para
numero
iconíraoto
prefeito milnlclpiil fornm
da,
a
cxhllilQüo,
fts
grande
resolver
a
jornalistas,
os
Sobrinho,
curador
bens
para
quar«
geral,
questão,
donem o trabalho a primeiro de
drs.(•halos os stgU|mus r,MueiimonÜO FOI CONDEMNAUO A 6 gnnlzodo.
classes oporáo chefo do
representantes das
propoz; que a maio próximo,.afim dé promoverem .pertencentes a Miguel AnnunclaQão. tas-feiras, dos films da Universal
Quanto aos objeetos de adornos, mesma seja gabinete
•Carvalho, ausente «m logar ignoANNOS DE PRISÃO CELLUOs esfor-jòs do empresário tiverias.
submettiaa
a
tii»
tim
uma grande manHestação tendente
o moveis, a sellagem
devera «er bunàli ibternaclonal
LAR, COM TRABALHOS
ram feliz êxito, com as enchente!
Tarando a locomotiva, o presirado.. .
?«J«K6 da S. Uueno - O lan-dos
do
arbitragem.
a
obter
a
redúcçtLo
horas
de
feita
em
objecto,
mesmo
qualquer
mono prevalece nos termos
dò
és— (Róvas).
RIO. 27 (A) — Terminou. 6s 4
—- Está. exercendo interlnamon- quo tem tido, notadamento naquel»
trabalho, a partir de julho de 1921.
da dento da. Republica desceu Epltaquando ee trate de mobília,
¦ ''de accôrdo com a informar.
— (Havas).
noras de hoje o segundo julgamenpoclal, ao lado da senhora
te o legar do contador, partidor o les dias.
A SITUAÇÃO
FlNANCülIRA
SerA
DO
tombem
directa
sellagem
a
''recebendo
cumpriAos sabbados exhibição da "Moc.
os
io. do almirante Baptista Franco. de lâmpadas electrlcas.
cio Pessoa,
distribuidor do Juizo o' sr. Juvc2M12
INCIDENTE
ANGLO-ARABE
O
'Quebrada",'
'« Eugênio Itosa
da
2 episódios por «e-4
Estado
de
doa ministros
Durante a noite,' tendo falado o
Filho
nal Romualão da Silva.
De- mentos
Ob artefactos de tecidos tiveram
SEMAKH
BERLIM, 27—0 ministro das
rido:
mana.
—-—
Mario
Rodrigues
Br.
dr.
presentes e demais autoridades,
O
defensor do rêo, dr. Nivnnor
do um capitulo especial, estabelecendo Finanças fez hontem perante o asÍMÍdlson Leito - O
LONDRES, £7 — Telegrammas Torres, advogado no foro de BoEmquanto Isto se verificava, ap- Nascimento, o promotor voltou
MAYRINK
tajl :anierl.
a se o seu estompllhamento directo. sembléa. nacional graves revelaçOos procedentes ão Cairo
informam tucatu' registou no cartório do l.o
Prevalece nos termos dn lei
do Estn- õecupar a tribuna,
chefe
do
pvoxiniaram-so
—
repiícando".
O
("Correio")
acerca
da
britannlcos
as
autoridades
noaltuo«3ilo
* Wírdo com u Infõnnufiftí»„ indo, cercando-p,
que
financeira
do
os representan- advogado treplicou,
officio desta comarca a sua carta
(D.o correspondente, em 22).:
por sua vèz, de
O PAQUETE »OOLLA'0" Z
paiz. 1
quella capital são de opinião que de bacharel era adendas jurídicos
operárias, orando modo
teu das classes
Chegavam hoje, em , trem espe» '
sô an 4 horas.votaram oê
que
ni Prejuízo do direito
anglo-arabo
bo
deu
A
Incidente
Allemanha,
o
disse
que
—
o
ministro,
HIO, 27
Sociedade Jurados ob
Fundeou hoje, A tor.
e sociaes.
ciai, fie 11 horas o 20 minutos, os
do terceis rntilo o presidente da
quesitos formulados.
"Col- esta. çado- vez mais próxima de um cm Scmakh tem caracter put-amen'¦ Esteve na cidado o sr. José srs. dr. Cândido Motta. secretario **•
dns Operários cm Camara, em no»
Apus a votação, verificado o re- de, em nesso porto o paquete
Ião", que faz parte da Manson LI- krack' financeiro; 6 preciso que as to local. — (Havas).
do
'ue das classes marítimas, que lhe sultado.
Pires da Silveira, escrivão
paz da Agricultura, o dr. Josô do Artio
do Tribunal ne. vindo de Buenos Aires. Esse na- classes, abastadas se submettara CONTINUAM AS DEMONSTRA»
offereceu- uni rico - ranialtíete de proclamou apresidente
.do districto do Igarassu', desta co- sas Góes. dlnector geral ãa Estrada
condeinnação do rfio vlo,
aos
sacrifícios
OS
JAPONECONTRA
grandes
marca.
>
6
e uma resum dos ex-allemfies de»
que
COES
foros noturnos.
("o Ferro
Sorocabana. com
suas
& pena de seis annos
—— Na noito de 23 do correu- exmas.
ZES NA CHINA
O dr. Epitacio Pessoa, ao rece- lulnr, com trabalho», de prisão cei- tidos, pelo govereno peruano, con- tricçfib geral.
famillns o comitiva. Aqui
Arcopolls,
des11r.ua
Em
de
districto
seguida
te.
no
mostrou
das
arrendado aos norte-amerioaa maneira
l^&^OKMI.UEH-fÍMo Ikm a offerta do representante
chegados,
LONDRES, 27 — Tclegi-apham
demoraram-se
uns 30
A defesa appellou para a COrte nos,
por que. cada um Bevla viver para de Shangol communiçando «que o ta comarca, na casa de negocio de minutos no grande restaurante da
cIiipõoi»
operárias, tol coberto de do Ajipeliação.
o
-Zecchl,
houve
entre
Monteiro,
Manuel
Veiu
as
finanças
boas
viem
da nação pudessem governo declarou .a lei marcial o
condlçOes sonlta- que
tlefes, ouvindo nessa occaslSo
vluca
onde almoçaram, seO almirante Baptista Franco, ao lias e trouxo
Roquo Vianna, vulgo Pa- guindo
poucos
\-.is
passageiros, equilibrar.
ao presidonte da Republica, terminar
logo, em seguida, com o
que as demonstrações «ontra os ja- toureador 'Leopoldo
berilo Altino .Snunes acll^
¦mon
o
seu
do
OliRolim
julgamento,
taíuso,
e
entre
partiu
Alludlndo
—
do
oe
o
sr,
Jofio
Lage,
dido musica
ao caracter provisório pooezes continuam.
quaes
trem especial para. Plrnclcaba.
(Havas).
,-ar pratica , mamc&, emquanto a banda
dp o-nçamento em vigor o ministro A REMESSA DE SOLDADOS PA- veira, uma troca de palavras de quo
Batalhão Naval executava o Hymno para o Arsenal do Marinha, ncom- rector do "Paiz". — ("Correio*')
Diversas senhoritns, foram & es»
tiro
um
do
dar
Parafuso
do
panhado
almirante
Machado
resultou
declarou
Nacional.
AS PRIMEIRAS CONFERÊNCIAS
que Incumbe ao próximo
RA A IRLANDA NAO RESOL- revolver em Rolim de Oliveira, o tação levar bellKslinos rnmalhetes
' ""¦"'¦¦••¦¦¦¦-¦
Dutra,
seguiu
"Reichstag"
e
dahi
ilha
a
W* a napara
o
i 1 1 ,
(.a flores Ss çxmn«; espocis do dr."
Terminados os cumprimentos,
o encargo de procurar
NÓ CATTETE
VERIA O PROBLEMA
R,,""i,! 1*í!li'*l". Pela
das Cobras, recolhendo-se ao Hoserrando o alvo, foi attingir a João
.,"°
presidento da Republica tomou o
— O sr. Bonar Mãrchéshi,' queveiu ss. íallecer im- Cândido Motta e dr. Artigos.
RIO, 27 (A) — Ò presidente dá outras fontes do .receita para co27
LONDRES,
de
Marinha.
pitai
—— O Joven mecânico Amadeu
-'ef0li'"-»-''.os uo dos- anto «lo Estado, qüo o conduziu paRepublica, logo quo chegou ao Cat- brlr o déficit .que orça por 2000 Law, respondendo na Camara dos niedlatamente -em conseqüência do
tho h,;
FEIJÃO APPREUENDIDO
Dnlflno,
ra o Cattete, cm companhia da seoonvldoil o representante
teto, recebou em conferência os ml- mUhíles ãe marcos. — (Havas).
sr.
RoCommuns fi. lnterpellação do
ferimento recebido.
do "Correio Paulistano", para exanhora Epltaelo' Pessoa e dos srs.
RIO, 27 <A) — O commissario do nistros dà Justiça, Agricultura, ViaCedi, declarou quo a remessa
se eradiu logo minar
bert
.Parafusa,
quo
da
secretario
dum Invento
e dar notHu
Agenor de Koure,
hygione municipal
dr.
Fellclano ç."io, Marinha o Fazenda, ohefe de
do soldados paro a Irlanda não ro- apOs a pratica do crime, foi preso sau.
¦
o coro- Motta epprehendeu
nos armazéns policia, prefeito municipal o com«•«> para os
S? , entrada
os cofres dn presidência da Ropublica,
o problema, ainda quo fos- hontom em Lonffaes c chegou hosolverla
iir„.
''",Jos 112 muPar
estadoTrata-se
de
uma
machina
da
do.
de pe»
Companhia Immunizadora 1.640
tantos contos, nel II.' do Moura, chefe
sem enviadas aos milhares.
je a esta cidade, devidamente escol- so do 4 kilos, tendo um sô cvllndro
saccos de feijão branco, completa- mandante da Brigada Policial,
emI»'«sMmo o lu- maior da prciliduucia.
dias«i o ministro, quer tndo, dando -onu-ada na cadela.
O ministro da Marinha voltou a O NOVO DELEGADO A' CONFE»
O
governo,
RMtaE?id0
o
vezes
faz
o
as
mente
de
dois
cyüuv
estragados,
"lcs "° contraoto, desqual
Ao dâlxar o automóvel
do onferenciar oom o
que
procedentes
RENCIA DB PARIS
Sobre <o facto o sr. Caetano de
faser o possível para convencer a
presidente fi
m „
conduzia, uma companhia de guer- Rio Grande do Sul • destinados a tarde.
de que Campos Mello, dolesado de policia dros, dos qne se usa actualmente.
inteiro
«n
o
inundo
Irlanda
BUCAREST, 2C — O sr. TctuloBra do 8.0 batalhão,
postada em uma firma franceza desta capital.
— (Ha- em exercício, abriu, inquérito que JA foi experliu entado o sou func»
O GOVERNADOR DE SANTA OA. co, ex-mlnlstro das Finanças, foi eBtã agindo «som oquldado.
n'onamento e os resultados obtidos
frente ô. estatuo da Praia Formosa,
MENLNGITE-CEREBRO.
A
OPOrocflo
devera ficar concluído amanhã.
vas).
"'¦•-ira ««brada
filacom
THARJNA NO KIO
c,
nomeado delegado da Romania 11
foram completos. Faço notar quo o
ESPIN AL
o Brande pr-estou ao chefe da naçSo os cum»
ta,,,,
sr. Delfino é o mesmo quo em 1918
"•'millo
RIO, 27 (A) — A bordo do pa- conferência do Paris, om substitui- REVOLUÇÃO BOLSHEVISTA NA
pi-lmentos da pragmática.
RIO, 27 (A) — Tevo confirmaPIRACICABA
YUGO-SLAVIA
crnstrulu uma penuenn locomotiva
nacional "Kacoatla", chegou çao oo sr. Valda-Voevod. — ("HaEntre as pessoas presentes 8. reSão mais um caso de meningite- aquete capital o
o que lhe valeu então a attenção
LONDRES,'27 »— Segando um
sr. dr. Hercillo Luz, vas").
esto
um Si a cioso cepeão do presidento da Republl- cerebro-csplnal epidêmica, na
"Central
News
pesda
do sr. dr. Condido Motta, Becretacomniunicado
(Do correspondente, em 24):
conver- ea. notamos ns seguintes: ministros soa do operário da fabrica de Ba- governador do Santa Catharina, que
O pardo Luiz Abílio de Mello, rio da Agricultura.
Agcncy", hoje recebido de Roma,
Paru o governo da Justiça, Fazenda. Agricultura e gu" Luiz Viuva, residente naquel- veiu acompanhado de eua família,
revolução bolehe- cujo nomo figura no promptuario
E\ pois, do suppôr qno esto norebentou uma
do gabinete do
do sr. dr. J. Collaço, seu official de
Vlacão; o chefe
Foi elle
removido
da delegacia local, oomo desordel- vo trabalho do Joven Amadeu. te>.
vista na Yugo-Slavla.
coronel Mal- la localidade.
e do deputado Celso Bny
poino 1«nnilo r.'.u!stro da Guerra:
gabinete
GRE'VE
DOS
REPARADORES
í&Idera 'run™'
hontem como suspeito para o Hos- ma.
declara que fo- ro incorrlglvel, tendo tudo condo- ilha algum mérito real.
Esso despacho
»«• lant d'Angrcne, representando o dr.
DE NAVIOS
Sebastião, onde estA
^''«
.
ApOs uma longa ausencli
',:1"rci**a <l0 Es* fandlft Calogeros; o sub-eecretarlo pitai de São
ram mortos pelos tiros de metra- ninado por diversas vezes, as 11
10 liaria ', ' ;nr0la1°'os
Ao seu desembarque comparece«A
—
BRUXELLAS,
tratamento.
Ultima Ihadcras
centenas de pessoas ém horas do hontem, encontrou-se com acha-se novamente nesta lpcallda
**• M'a nüo T, Um
ram os membros da representação Hora" annuncia 20
1>ublic:l 1° das Relações Exteriores e scnhorl- emTres
'° a lnIscria
moBancliez,
Antônio
doentes desse mal, que uii do Estado no Congresso Federal e
que os patrões Te- Belgrado, morrendo 30 em Agram o hespanhol
Falei, represenOctavio; o chefe do
kdos fcoer-. ¦'
-"a8 ta Rodrigo
'no morro do Enxofro e sem de, o sr. Domingos
cusaram o proposta da arbitragem
tante do "Correio Paulistano".
causa e 18, em Lu- rador
pela mesma
t»«Perldaara3' maS sobro a estado-maior do Exercito, marechal se achavam, ja. obtiveram alta, da colônia catharlncnsc aqui doml- para a soluçfiodo
Sanchets:
a
¦"
dizendo
loi
conflicto com ob blana.
Acha-se ainda na capital
pteambuloB
da existindo em São Sobasttão qua- ciiiada e outras pessoas de desta- reparadores
Ponto
Ribeiro; o presidente
"Vou cortar sua orelha".
dc navios, e proclamaonde foi operado, a viuva Zcecli'
Essee communlcados não foram
Cftrte do Appellação. desembarga- tro nicningltlcos.
*Iock-out".
aqui domiciliadas.
que
com
ri.m
atiròu-o,
continuo
acto
B
— ("Correio")
***>. aiinn a ":'"• to™a-se, ao dor Caetano Montencgro; o chefe
PARA S. PAULO
No cães Pbaroux tocou uma ban
SObe a 5.000 o numero de opera- confirmados.
¦"deacr,
uma rasteira, para o chAo, e «ad0 """"íao.
FIGUEIRA
do estado-maior da Armada, alml— Pelo primeiro da do Corpo de Bombeiros.
S
RIO,
27
rios
GO\XRNO INGLEZ condo de uma faca com o cabo
—.
(A)
DO
sem
trabalho.
ACÇAO
A
("Havas").
*r "mo elí,Utr0' Estauos E0 d<>- ranto Max de Frontin; os secreta- nocturno seguiram hoje com deeti•Oi
diversas -pancadas, ferlnRELACiO A' IRLANDA
DO SR.
O
DESEMBARQUE
deu-lhe
°
**¦ a «Iüi-T;,
(Do correspondente, cm 83):
.'«"amente ou- rlrs da presidência e do presidente no a essa capital os srs. Ellos Zarlevemente.
EDWIN MORGAN
LONDRES, 27 r—- Falando hon- dõ-o
Em goso de licença, seguiram pa*
d.- Republica, drs. Agenor de Rou- zur, João Andrade Costa, Ettiene
d po»
apresentou
queixa
Sanchez
«Andes",
—
^^«^^''^^ade re
o
rePelo
RIO, 27 (A)
tem na Camara dos Communs.
ra S. Paulo c Dourado a senhorita
e dr. Pessoa de Queiroz; o com- Oswaldo,' José Makcoud.
que jâ abria Inquérito.
Rcydefendeu a acção licia
sr. Bonal Law
mandante da Brigada Policial do naldo de Aragão. Ernestinodr, Rocha greesou hoje do sua viagem & Euro- AS
—— Fallecou hontem, nesta cl- Alzira Santomnl o Renato Penteado,
TROPAS
TURCAS
"^
fleten«"«Idade
REOCCUPA» do governo, aprisionando e
Mr Ub««!K. Districto
pa o sr. Edivln Morgam, embalxaprofessores nesta villa.
Federal,
general Silva
^
dade, o sr. Urbano Setúbal.
RAM A CTOADE DE ALDA—— Acha-se nesta localidade,
^°'t«teaiUn1,S5US-1'om*;ns dc P«ssoa; dr. '84 Freire, prefeito do e familia, Alberto Ramalho. Adol- dor americano
do os suspeitos na Irlanda.
ao governo
Junto
O cjrtlncto que aqui gosava de
Rodrigues,
K.
Auvazu,
MoralBAZAR
declarou
pho
que sympathlas, era Uo dos srs. capi- onde lnstallou gabinete o sr. Ma»
Aquelle ministro
brasileiro.
Districto Federal; marechal Caeta- lio
Tellet, Jofio de Oliveira, Arthur
CONSTANTINOPLA, 26 — An- em muitos casos as autoridades sa- tão Rodrigues Nogueira o João Ba- tio Amoral Gnrgel, cirurgião -den.
S cm \^ P°''«<:a adminis- no de Albuquerque,
O seu desembarque esteve muito
senador Ray- Jullanl
C dcíx*!m muitaB
18 «ftainar
e Heracllto Valente.
tista, formado
nuncla-sc que as tropas turcas go- blam quaes «ram oa responsáveis ptista de Sousa Ferraz.
pela escola dessa
concorrido.
mundo do Miranda, dr. Prudcnclo
«
Pelo comboio de luxo seguiram
ternamentaes reoecuparam cm no- pelos crimes, mas qne oe terrorlshontem mes- capito).
a Millanez, senador Pedro Celestino,
effectuado
O
enterro
L*íS?SS nCst"p:damentc
¦
Izldoro Mtzger, dr.
mais os srs.:
Vindo dc Jahu', onde se en«
me do sultfio a cidade de Adabazar, Ua "slnn-felners" dlfflcultavam as mo, teve grande acompanhamento.
<"ca°eino,i)!aEO d° *»*¦ dr. Severlano Marques, desembor- Alberto
g^
Penteado e senhora, dr.
ãe onde se retiraram as forças oa- prisões desses indivíduos o os seus
Hontem, fts 10 horas appro- contra com eua exmo. familia es*
gador Gemlnláno da Franca, checionalletas. — ("Havas"),
julgamentos naa cOrtes. Disse tam- xlmadamentc, descia a sua Santa teve aqui o ar. Francisco, eu-pre»
fo de Polida;
deputado Antonio Eduardo Guimarães, dr. Carlos AlPOü«CBUCA E.M PEmo. Nogueira
bem que o terrorismo ditficultava Cruz um automóvel guiado por João teve oqul o sr, Francisco Lenlse, sub»
Antonio Rezende,
dr. Cavalcanti berto Penteado,
• filhas;
Brandão, dr.
e Impedia qne fossem colhidas pro- Serro, A mesma hora em qne Bn- prefeito e fazendeiro nesto districto^
tiot..
Jofio Luiz
áe Mello, deputado Costa Rego, co- Valerlo
van contra oa suspeitos,
rua Prudente do Moraes, o qual veiu tratar da Installaçao da
bia
tonei João Costa, deputado Mendes Rego, dr. Albaerto Postian, capi"Pai* nenhum do mundo — dia- outro,pela
tão dr. Pedro Alcântara Pessoa dc
guiado pdo sr. Antonio Guar- luz electrica. nesta prospera villa.
«a
coTavares,
RepuNeves
da
Rocha,
d>.
^•«rwu^"-0-*'50 flas
Maia tarde chegou o gerente da
se o sr. Bonar Law — teria trata- dado; ambos os autos em grande
AS ELEIÇÕES GERAES
10 e 6*5. ronel Ribeiro da Costa, còmman- Mello, dr. Costa Leite, dr. Sã Pin55*1 « «ui'1'tt'ai
do a Irlanda Uo suavemente co- disparada, não podendo parar aa Empresa cm Dois Córregos, que
dan to do Corpo de Bombeiros; dr. to, dr. Jofio dc Almeida, Frederico
—
COPENHAGUE, 27
Termina- mo o tem feito a Inglaterra, de- n.-.chinas cm tempo, foram-se cho- fez o orçamento das lâmpadas dl
AS ELEIÇÕES SENATORIAES
Lima e famliip.,
ilerclllo Lns. governador do Esta- Barey, Frederico
cada capa.
eleições geraes.
car, sahindo multo damnlfiçados.
pois da rebellião naquelle paiz.
PRAGA, 27 — Os sociaes demo- ram as "trades
do de Santa
coronel Francisco Asevedo, dr. Dunchcs de
Catharina;
Figueira, desta vez, vai ter este'
As
unlons"
eiegerara
O governo tem a máxima conO popular Cine-Theatro B.
« ^4n!."OIv!^ com Menna Barreto, deputado Colíaree Abranchce e senhora, coronel Eu datas obtiveram maioria nas eleife
*** i-> -ZÍ *r«toa as con. Morsira.
quatro candidatos, os conservado- fiantyi cm lord French c não se co- Estevam, tem tido (trande*asBlsten-1 grande melhoramento, pnra o qs-al
depntado José Augusto, I genlo de Figueiredo, Jorge Moraes ç8es senatoriaes.
**"* OtttTPC-.,,
Foram eleitos setenta senadores res IS. os radlcaes 17, os soclalls- g&à absolutamente na eua renun- cia com os bello3 trabalhos da aía-1 multo tem trabalhado e a que tw»
¦* Otto Premerei,
dr. Castro Nunes, j Barros, Scott Muiray • eenbor» e •filiados
A
ias 42 e os Uberaee 4», r- (Havas). cia. — ("Correio")
¦ madn trouoe Freire da onal e d* I Ir.contestavelmente direito.
an nartldo. -- «"Havas'').
Sr. Xe-meraldlno da Ollvelrs. LueU I. Gsldlno.
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'fÃCTOS
mVERSi

da destruição do matoriul
i n
Dlna, umn' caipirinha, amiga in- | cu-int-e-,
Mnu.ijliòrltn
u
o doS oulpadoa
imtallclo,
iilvt'i'i.'ni'Io
allomão
exalallocução,
bella
naval
vos, que, cm
declarado d. Curo- Urna do Bósciiluolo, tondo'assistido
o
fllhri
presidente
Martins,
Hltii
Para a _onnocu*|flo desto dosldctendo
ria
extlncto.
do
guerra,
Joaé
çou as qualidades
da oonoc.ultiimoiue d entrevista do
multo jntliilrnm, perante a
o _roncorrodos os trabalhos
No numoroso acompanhamento do llna Dlna.
(Do correspondente, em 80):
nhã, mais um com o barão, narra a Boscaluoln a feroncla de San Remo. —. (Havas)
anui
Fonte
t.m.mmt.m-mu.ttmt.mv..*.*,
jarA
Jamaro do Bola Córregos, ou srs.
sogulntcs
as
Íntiirn
fugir
a
Acompanhado do oua exmu. cs* extlncto notavam-se
o coronol Joannno do c.lHtoncla a oxma. sra. d. oocorrldo o uconsolha-a
)lr. Ciislllho Filho
oom
do Caldas pessoas:
oncontrar-so
Poços
Ir
seguiu
°ONFE*
pnra
e
cavallo,
para
po.n,
»A
Chaves,
esposa
presiluliu Jtnrcondos, prefeito
Jãclfttha Adolaldo
OS KESUI/ÍADOS
de Limn, prcslAugusto Ulgiuirdi, Álvaro Montei- do capitão Arlntldos Chaves, nogo- Diogo, quo so acha na fazenda do
lento dn menina o o alludido sr. o sr. dr. Kacharlas
BENOIA DE SAN IlEMO
do Dlreotorlo do Partido Re- ro Morauto, Antonio Borba de Mou- ciante nesta praça.
sou tio o Boscaluola
do
dento
Podro
H.
íenliii'.
e
MolhoPAGAMENTO DF. l-RICMIOS
amado
sou
Doda
ra. Cassio de Carvalho, Annibal
informou puldlcano o da Companhia
fogo, vai tor com o
nos
navulholro
Esto
PARIS, il — O encarregado
Alto.
Marcondos Machado,
tudo o que soubo com rodo Dois rtimontos do Monta"Rio
onAmerloo
narra-lhe
ria,
Político
deu
Directorio
o
Romo
San
Eífoctuumos, liontem o piijtuiiicn.uof
conforoncla de
Branoo", da Ângelo Gallanl,
O elnoma
O monor Virgílio, de i-,
Antonio Blundi dt
d Commissão
loção A trama do Barão.
chotos dos govornoa to dos seguintes prpinlMi
os
a
sojo
porregos, vai offlclar
que
Boas,
Villas
lho do Jo.sc .Mursa, rosM.»1!-»
o
Bergaraò
José,
Antônio Blundi dl
tratar emprosa
na fade
se
Fernando,
—
deacobre-so
sentido
Barbosa
roclprono
Iiurleo
Sr.
Ínterim
Nesse
1009000
pirectorn
alllados testemunhassem
BlguA,
continua a oxhlblr os melhores fllms
quando passava í*9'1.
Plcazzlo, An(Do correspondente, cm 21):
fuga do BosLlinu, de l-liuluniimliuiiKuliii;
Ba oonstrucçOo do Posto Policial, do casos amorloanns, o quo llio Tem André Onofre, Affonso
'a
o seu vivo contentamento
As zenda do S. João a
Voritlcou-B0 domingo, ultimo,
¦tara u quo o Congresso ja. votou
%3
obriga Dl- tnmonto
Barão
tonio Tobias, Antônio Lulae, Antovelho
Choras o .0, peVT
dó
—
o
Vlllar,
e
Miguel
caluola
Sr.
obtidos.
100$000
do
resultados
sr,
João
pólos
do
enterro
valido boas enchentes.
o
horas,
10
onAlborto Cortez, Augusto
Arene,
docontar
nio
a
para
a
ameaçando-a,
assignado
na,
K-rlia.
terem
Iliiveravn.
'.MU
de
noticoncom
multa
Dopois
foi
Prosoguem
forotro
O
conduzido
Falcão.
csAndré
Arruda
André Bocucci,
polo ehnnff"
Oliveira,
lú' outro melhoramento a que
do fugira Boscaluola; a pobre ra- olaraçtto, sô hontom publicada, ob
do exgottos da de
---. (ilHtrletb
Rddrlguos, '" -!««$
diroito o vldado os serviços
Agosllau duzldo A mão do predio n. 14. dA
enorKoram.
tom tabom
Roalto, Antônio
ministros das nações aiparlga, depois de uma lueta
cemitério
o
primeiros
até
-rondo necessidade o cuja construo- oidado.
Bonto,
A
S.
victima
avenida
Anto«cou
Antonio Monteleone,
com
Consta-nos .quo, brovemonte, Oreoco,
me, conta o paradeiro- da fugitiva. liadas aportaram-se as mãos
do Aguiar Junior, Anor Ar* municipal, ondo foi lnhumado.
ifio devo logo ner Iniciada, a oxemO Barão ordena a José que monte efíusAo e cada úm dollos manifesdesdobradas as aulas do nos- nio Dlaa
serão
aoompaMaria,
que
as
e
Santa
pessoas
Entra
om
num
do Ângelo, coronel
sa- noccltn caseira simples que
ruda, Antonio
num dos seus melhores oavallos
pio do quo so fez
tou em brevos palavras a sua
esta o quo s; grupo oacolnr, dovido ao grando Antonio do
Sov .. Mondes, Angolo nharam o enterro atô A nooropole, lovo ao seu filho a ordem de partir
íocalliludo menor quo
senhora «sou pnra tirar m cms
vêr concluído o acMat-umero do crianças em edado os
tlsfacção
por
Trajano
dr,
srs,:
o
os
prompto.
Paulo
notamos
sou,
S.
quasi
com o
dois annos procurando torFaga, por si o por Joaquim Cândido
e.llt. Acha-so
Estivo
para
lmmodiatamonte
matricula,
d
candidatas
colar,
oOrdo,
t'i_„_
si e
do novo residindo
Boscaluola para a
Lloya nar o mou .cabollo para a sua cOr
Arlsüdes do Carvalho, por si chado, João Arruda Lima, por
Junlòr,
"Matm"
roconduza
cuja
Bahia,
quo
da
rolata
quo
Vindo
.om
O
o sr.
do Amaral; JoãP
con* natural com tintas o compostos promajor Carvalho Filho, major Autonlo Aranha
restu, com sua exma. família,
Isaao fazonda.
Georgo JA ha tres dias tinha
foi os- Faculdade do Direito so diplomou, e polo
ds Carva- Affonso dos Santos, capitão
do parados, acm quo nonhum mo uotisfiNelson
Carvalho,
Áocacio do Moura quo aqui
Dario
de
do
vista
amiga,
Hormogoa
sr.
o
trnhlu
nôs
o
entre
çlr.
ostíi.
ponto
vendo
com
que
Dlna,
o
oordado
do Brito, Selab-l-cldo oom cosa de negocioim- r.es da Rocha' Medeiros, que. prég lho,
louPlínio tle Carvalho. Affonso do Mesquita, Durval
zesao, ainda quo todos fossem caros,
a
prin.como
ladoB,
oomquanto
os
todos
Mlllorand,
ar.
-Furian, Dorival bastião Costa Machado, João Gur- corre por
nuo vai montar, brevemente,
Pornm O.onoodldns
eloAugusto
Monto
om
por fim poguoi numa receita «Ímpios,
roaldoncla
Monogazzl,,
desmaiada.
tende
fixar
seduzir
pela
finalmente
delxasso
se
cahlndo
oipio
ca,
commerM «sii-5
Filho, por si o João Gurgel, do
•
sr. quelnialurol om minha cnsa o dou llcóhçiifl:
portanto estabelecimento
italiano,
Alto. '
acto.
Alves, Adolpho Marcondes, Amorloo gol
ministro
l.o
do
do
Fim
quencla
Lourenço
Antonio
capitão
Trans.mltti-a
Amaral;
fiai.
¦DíwlolÜ,
resultados prodigiosos.
De
mos.André' VJgorlto, Agostinho
bacharel (s Irmão do dr.
sela
novel
so
O
mo.es,
osto
B
caRm
porém,
o
sr.
Nittl.
Quando,
Estevo nesta villa,
,
Cesarlno Affouso doe Sanficaram ra Ramos,
omlgna o todas
multas
2,o neto
cabo il0 C8^-í'Sj
om Raul da Rocha Modolros, estimado Poroíro da Silva, Augusto Vieira do Corrêa,
trou hesitante em ameaçar a Alio- n
Ferraz.
ía'M
Pinto
Rogério
ruão Aristidos Jorge, residente
clinico o prefeito municipal.
coerçao encantadas com ella. Eil-n cA: água, quarto batalhão; "'
ooronel Antonio Corrêa tos, dr.
do
Magalhães,
medldaa
José
da
com
firma
da
manha
no
JoaJardim
Campos,
O 2.o aoto passa-so
Arruda
Stio Claro o soclo
sr. 810 grammas; Bay Rum, 30 graniChlossl, dr. Francisco
Antônio
do
do
sc-is
Arruda,
de
mezes,
n
palavras
fundadoalgumas
dos
Manuel
Lu*
um
militar,
e
i •
Eduardo, João
fazonda do S. Podro. "lntormezzo"
Eorno o Comp..
a mas; Composto Barbo, 1 caixeta, o (l.o), soldado do
Américo F. Monozes üordn, Anaoleto riuím da Costa
Mlllorand bastaram para obter
*,-•-> desta localidade.
quinto haS
com um
Gonzalez;
Começa
lntodos
Bernardo
si
e
1|2
7
so,
graminns,
por
Carom primol- glyoorlna,
Dias Baptista, Adolpho Gomide
do Amaral, João syphonlco, que descreve a transi- palavra do sr. Ilymans
£1- gradientes baratos o vendidos em
(Do correspondente, om 21).
doso, Bento AfConso Zello, Bernardl- Bento Marcellino
João ção da noite para a alvorada, o tro- ro logar, dopois do sr. Matsut o
Moretti,
Antonio
Morottl,'
Brandão
JA so acha entro nós o rovdmo. no Armeato,
om toda a pharmacia. Uso-so cada (lois
Bernardino
Georgo
Lloyd
sr.
Bosdo
fogo
nalraonte
em
Elplque
Aranha,
tar do animal
('.lun, atfi so obter o matiz requòrlsr. padro Jeronymo César, vigário Machado,
O pico, Bernardo Marraclnl, Salvador
Bruno
encerraram complotaElydlo Corrêa, Odo* caluola o o galopar em quo vai termoK quo
,20).!
ilo. Não sú oniiegreco o pêlo, mas
da nossa parochia.
No Villa Leopoldlna onde
Clonzalez, Bonodloto Marcondes, Braz dio Machado,
debates.
ido coirespondcnto, cm
os
monte
seu
encontro.
como tônico do
m\h
Luiz Plrola, Francisco José ao
hontem.
Bonedicto rico Lima,
Izlquc,
O padro Jeronymo foi oporado, Ortiz, Darnabê
a Impor- tira a caspa e at:*»
sua ramllla, o menor lll-nic
salientam
na
O joven Ouldo Guldottc,
Os
natureza
a
Jornaes
Altambom
Descreve
Machado,
nem
0
vlscoso,
V
Não
grnxcncabollo.
Thoophilo
de ml- na capital da Republica, pelo cirur- Marcondos
Soraplão,
colheta
Cora
conferenMachado, Caetano
.Manuel
da
ia
resultados
Ron-.oro,
dos
tancia
mando, procedia
.„".'
foi
somnolento,
paulatinaVictorlo
.nem
mancha o
sua lethargla
cascavel glão (Ir. Leão do Aquino, tendo si- tez, Clodomlro do Olivoira, Clemen- fredo Gavioli, Luiz Plrola.
facto da to, nem so borra,
liòtitem,
polo
a
um
congratulam-ao
orehestra,
II o foi mordido por uma
cão
e
cia
a
•
toda
h.dropiJ!'
Elias
começa
Machado,
mento
Lázaro
couro cabolludo.
por
hoje. em conso- do felicíssimo na ol)cra*:ilo.
Clemente Barbosa, Bomore,
tino Machado,
O menino Co! li-miedíâlameairis
num política francesa ter sido ttlo bri1'lnãc a Xnllccer
Ellas Botelho, João principio sombria e depois
d
graças
S. rcvdma. ao quo nos consta, tri- dt. Cliristiano Infante Vlolra, Carlos Lima Junior,
consagrada,
duzldo
no
dosPosto Central da ,w
tiiiehcia disso.
lhantemento
fortíssimo,
ao
até
Amaral,
do
crescendo,
Pedro Aranha
muito estimado foltzmento, não continuara, por mui Falcão,
do sr. MilleCaetano Plccolo, Celestino Arruda,
ao enérgica franquoza
cia, ondo recebeu os prlmolrtfl
A victima era
do Nascimento/ José crevendo o brilho da naturoza
Dias
a
sentido
Affoiiso
Didlmo
francoPerez,
da
Coslmi.ro
parochia, que, Macloli,
to tempo, A testa
tiros, sendo removido depols^SS
anui. sendo geralmente
rand, tornando as relações
Attillo Coppelato. amanheoor.
- Corrêa,
do quo nuncom tanto critério o zelo, tom dl- Vieira da Silva, dr. Daphnls do Frei- Bonto
911a morte.
Altino Corrêa,
o "lntormezzo", Dio- inglezae mais cordlaes
Aos nossos ilgcntcs ç correspoii- «titulo Pastour, afim de í!ltat„*
Heurlques,
Terminado
Emílio
Deocleattitudo
dr.a
, Acha-sè gravemenle enfar- rígido.
disso
tas Vallo, Dlmas CorrGa,
ims se ao neceasárlo liMlnracnto,
[lentos rccoiiiiiiemlanios que,
Lima, Honriquo go conta as suas magoa» e o sou ca. Elogiam além
Venanclo
Luiza
Badarú, ciano de Carvalho, Enéas Sampaio, Moacyr' Pinheiro'
que •uiiis
Libero
ma, a senhorita
gablnett francos
A Escola
cartas dirigidas á uilmliiislniCorrêa do Freitas, horrondo sonho. Apparocem os dois do chefo do"Figaro"
Justino
V
Lupo,
Luiz
coronol
San
de
de
mado
Georges
dr.
BI
alumnos
trouxo
Eduardo Bcrrangcr,
desta cidade, tem
Martins; filha
segundo o
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cheiro,
quo,
maestro
O
¦
entu'.
"
co- Ultimo adeus de João o Magdalena; oporá desto titulo, a. quo Jânos te- as negociações para o reatamento tuerpla om 14 do agosto.
.Santa Adella. oxtningiilaram.
Km visita ao seu progenlIrmSo
dr. Bellarmlno
6
~Ser- bardemente. Desesperados pelo ro- Ao saudoso
que das re.açõea commerclaes. Para esA partida do suas majestades
mos referido, communica-nos
Rodrigues
or, sr. Domingos
para
so G-rossI; Ultimo adous doe membros o seu trabalho opérletico nao Bora so fim, a mlssfto econômica maxi- considerada como.
a que
provavol
ultimo
do
sultado
Jury
¦_io,
sr'.
Terceira
estovo em Cerquilho. o
do seappellaram dn sen- dn Loja Caridade Universal
dado na actual temporada,' porque malista, que so acha actualmcnto fins do agosto ou princípios
Sorrao, agente submetteram,
Ao
querido tltlo,
plgydlo Itoflrigues
do que sé utl- do Araraquara;
findar, mas que. o sr. em Copenhague, será autorizada a tembro.
a
o
formão,
esta
tença
estA
para
„"v estaçilo Americana.
saudades de Flavlnha; Ao
a
mnutem-so om
Rotoll se prompUflcou
um grando rom- etornas
visitar a capital dos paizes alllados
O rei Alberto
'
Estiveram entro nôs, a pas- llzaram para abrir
do Donato
o
na próxima temporada, a e provavelmente os poises neutros. constantes communicnções cora
so achavam dr. Bellarmlno Grossi, saudades
em
montal-a
cellula
bo
quo
na
o
do
Carvalho
Josó
Ao
silo,' os srs.
famílias;
e
o
Ferreira
Virgílio
anno.
Brasil,
esto
do
misainda
essa
so puzeram
tambom que
do Exterior
reallzar-so
Espera-se
c
qual
recolhidos
i.iinistio
pelo
aquello
proprlotaMacruz,
de
jesfi
o guarda res- bom amigo dr. Bellarmlno, adous
são visito Borllm o outras cidades com r.lação aos planos o detalhes
LA BOSCA-TOLA
rio do Hotel do Sul. em 8. Paulo ao fresco, não tendo
ei Augusto de Magalhães; Ultima hooccorr-mcla'
allemtte, para concluir a ratificar de sua visita e permnnoncla nesse
dado
pela
pectlvo
e
fazendeiro
commorciante,
b esto
dos Sancom muita ani- accôrdos recontemento
estão ainda
concluídos paiz, os quaos não
listão correndo
do fuga dos cri- menagom do amigo Antonio
depois
multo
não
Moraes.
Anizlo
de
cm
Industrial
do dr. Margarldo o mação os ensaios
tos; Saudades
desta oporá do com a Allemanha pelo commlssa- completamento elaborados.
Dc passagem
para Con- inlnosos.
família; Al suo presidente, omagglo maestro João Gomes Junior, a qual rio do povo Kops," em nome
do
Embora o objectivo principal da
A policia tom a photographia de
chás, a serviços do fórum, estivedelia S. I. do Mutuo Soccorso; Ao
dada, a l.o de maio proxl- govorno do Moscou. A missão eco- viagem do rol Alborto no Brnsil
nôs. o sr. dr. Eugênio ambos e aguardamos os acontecl- bom amigo dr. Bollarmlno, Olintho vai sor
rum entre
v-6r, deumo, no thoatro Municipal, para fes- r.omici'. ficara autorizada a nego- seja pagar a visita que opresidenPodia, juiz do diroito da comarca: mentos. na esperança üo
essa
va- o Marlqutnhas.
tejar a posso do governo do sr. dr. ciar Uvremento accôrdos commor- te Epltaclo fez a cate paiz,
capllSo Jonquim . Josuino da Cruz, tro cm brevo, a captura dos
Como so sabo, claes com corporações
partícula- viagem tem, no emtanto, um tini
Washlnston -', Luis.
.
ndvogado, e Antônio Dias Forraz, lentes crlmlniosos. justamcnlo conr-iém dessa opera, haverft, uma parto res, sob o controlo dos alllados.
multo pratico. Ha muitos annoB que
dcmnndos a 30 annos de prisão.
rscrlv&o do l.o officio.
o
ontre
| S3__,____-'-3__i_3
.Grasslni,
executarão
o
sr
declara
commerclaes
so
Segundo
relações
em
que
as
symphonlca,
O capital particular emprohojo para Tiote,
Partiram
e chofo da delegação," a Rússia tem Brasil o a Bélgica tõm sido multo
do "Guarany:"
a
.,*»*»*üa
protophonia
r. negócios, os srs. capllfio Manuel gado em cmproKtlmo, registado na
(Do correspondonto, em. 22):
dosr. dr. armazenados
|<,|t|lM«>»t*.>«>«l«>**H'*'»'-'»*»-*-*t.-'><'''''<'
quinhentos milhões Intimas.
Não passou despercebido entre, composições symphonicas
c Natale Collectoria.'de Rendas do Estado,
de Siqueira
itoàrlgués
existia
grande
torça
mãestrigo,
uma
de
da
do
velho
o
do
alqueires
guerra,
Antes
do
Campos
attinge, para o exercício de 19">a. nôs o 21 do Abril, tondo sido fei- Carlos
Ronohi.
commero es- parto do qual devora exportar com mimero do companhias 'commersubstituição. no sr. a 1.629:921*300, produzindo o res- t. a commemornçao dO grando da- tro João Gomes. Terft inicio
Em
do- claee que exploravam o
com o Hymno relativa facilidade, por nao
do gala
do ta. polo batalhBo do "Gymnasio S. poetneulo
da pectlvo imposto a importância
Francisco Moreira, contorenlo
-oa dois paizes.
executado
pola- . banda pender isso de transportes ferro- cio entro
Luiz" que foz uma -passeata cívica Nacional
estação local, veiu de Salto de Itu'
8:964»E64..
A semana passada orgonlzou-ee
Publica, sob a viários. O sr. Grasslni acerescontou
v sr. João Rangel 1'aohèco.
pelas ruas da cidado e ft noite, pe- completa da Força
uma compaU "Philarmonica Pietro Mascsgni", regência do maestro Antüõ Fernan-: .que a Rusela precisa do locomotl- em Antuérpia mais
Fedlmos.
por ostas colu(Do corrospondonto, em 23)
20
.:
; vás, \agoes, tccldoe do toda espe- nhia, com cnpital de mais do
um bem organizado des.
.i
amas, ao sr. coronel Soares Nelva,
Falleceu ante-hontem, na capital, quo executou
se doa
o
francos,
qual
do
chimicos
Pudp
couros,
milhões
o
cie,
no
Jardim
entrebjio
produetos
.11musical.soguir
Damos, a
c mimnndanto geral da Força Pu- 4>ara onde seguira no dia anterior, programma
de machir.ismoe em geral, effectuan- dlcara especialmente no commerbretto da,"Boscayola", original
blica do Estado, que seja dotado o afim de submettèr-se a uma inter- blico.
* ; .'
de
existirem
ão prompto pagamento desses pro- cio com o Brasil.
vista
Em
d.í-tiicnmento
dc Cerquilho.
com venção cirúrgica, o er. dr. BellarmiKerdinahdo.Fontana:
um
íol aberto
Nesta capital
dé impôsduetos cm ouro.
mais uma praça.
no Grossi, engenheiro que aqui re- actualmente 70:000$000
l.o acto
seml-oíflclal,
commercial
consta
atrazo,
bureau
em
municipaes
tos
Existem
aqui 2 soldados e um eldla ha mais de 80 annos.
Ao levantar o panno, os caipiras
Informações do caracter
fi coTItABAtHOS DO COXS1.LHO quo presta
commandante, para
attendor dlllO extlncto, quo desapporece aos 57 quo a Camara vai proceder
para a festa OS
em
estão
preparativos
e geral sobro o Brasil.
mesmos..
dos
commercial
branca
'SUPREMO
judicial
longo
edade, duranto o
genclae, patrulhas, piquete e esta- annos do
i
declaram
belgos
dti S. João, enfeitando a scena, que
banqueiros
seguiram
Os
capital
essa
ParB
eô
nôs
entro
tompo do domicilio
;ão.
da fazenda
Isaura •epreser.ta um bairro
bancos do Brasil mantêm
Costa,
os
Isaura
senhoritas
as
quo
conquistou, pelas brilhantes qualldaSAN REMO, 27 — Official — O Importante commercio com a BelGuedes o Maria MUccl, quo vão en- do barão do Gonzaga, com lantor(Do correspondente, em 24):
des de coraçlo e de caracter'que o
a Con- nas
venezlnnas,
galhardetes, etc. Conselho Supremo rcunlu-so fis 17 gica.
como
rolIglosnB
ti
para
ar
sympathia
Por portaria de 22 do corrento, acrlsolavam.uma unanimo
nesta oceasião varias horas do hontem.
As rtlações de amizade entro _o
í)ii Administração dos Correios de om toda Araraquara. que nelle ho- gregação das Irinãs dc São Vicen- ouvinde-so
brasiloiros,
Foram approvadas o discutidas ob Brasil e a Bélgica foram cimentaPaulo.
cnnç5c-j
to
dc
puramente
raulo,
foi
t)üo
marcada para hoje monageava uma das suas mais veneO barão de Gonzaga tem um filho ultimas cláusulas a Inserir no tra- das ainda mais fortemente, o ánlinha postal dosta randas, caras e ji tradicclonaes flk installação da
Líogo, estudante de direito na Fa- tado de paz com a Turquia e acceita r.o passado, quando a colônia belVilln <i Dauru'.
briguros.
c-ídado de 8. Paulo, que nutre pro- a nota recebida pela delegação
ga do Estado de S. Paulo enviou»
Faro os cargos de cstafntiu* foram
Natural do Cosensa, na Itália, paconformidado com o Bélgica, para distribuição entre as
do
f,-.r.do amor por 6ua irmã ndoptlvo, tannlca,
nomeados oe srs. Benedicto Pereira ra c4 vira moço e aqui sempre resiuma enorme
a orpliã Maria, conhecida por Bos- projecto apresentado pelo presiden- victimas da guerra,
dc Camargo, Sebastião Germano e dlra, exercendo a sua actividade prodc roupas o outros obter sido en- te Wilson referento d Armênia.
cm 23):
quanti-ade
por
correspondente,
cayola
(Sertaneja),
(Do
Cláudio Geraldo de Almeida.
flsslonal com. bllho e honcstldado
na "-floresta, • Em seguida, o Conselho o_aml- jcctoS de uso doméstico.
Francisco Custo- contrnda abandonada
O* sr. cnrltão
Paru o cargo do estafeta do Cerdo
da applicação
oxemplares.
Grando numero dos mols antigos
no'dia'20'do quando ainda criança. Passando as nou a questão
adquiriu
dio
Falleiros,
quilho & Tleté foi nomeado o sr.
resolveu
Aqui contrahlu matrimônio com a corrente, da Camnra Municipal, desdo Antuérpia
q
e ricos capitalistas
-João na fazenda de sou Tratado do Vcrsallles
S
dc
Pedro do Castro.
festas
representantes do governo estA lnteres?adisslrao
sra. d. Celestina da Silva Grossi, dcl- tu cidade, a Empreea Auto-Transpelo desena este o dc- convidar
manifesta
Diogo
O sr. tenento índio do Brapae,
dia
no
o
a encontrarem-re
xando os seguintes filhos: d. Magdavoivlmento do commercio com
Franca-Sapucahy. por 20:000$ s-\io «Je esposar Maria (La Boscayo- allemão
nii, official da Força
Publica do
porte
com
Spa,
25 de mato próximo em
ossada com o sr. João Soares; ficando sujeito fi tabeliã ¦ estipulada
Cardes»'
Brnsil e outros paizes da America
nega o conEstado, e aua exma. esposa, d. Mar- lena,
eeu
o
pae
laK
quo
para
Supremo,
especialos membros «lo Conselho
eenhorltas Judith e Yaya. o o enge- pela municipalidade.
do Sm, Intcrcssando-se
as differonallegando
Carida Kitrlne. passaram pelo desinter
sentimento,
e
do caf*
'
nhelro Humberto Grossi. Era cunhapara que os aluados possam
Conformo noticiámos, teríi
de nascimento o dei formações as mnis precisas possi- mento pelo commercio
gosto de perder o seu filhinho BeMargarl- logar. no dia 25 co vigente, domin- tes condições
da herva matto.
nedicto. dc S mezes de odade, tal- do dos ers. dns. Randolpho
Justamente
ambos.
do
Alieda
fortuna
situação
real
veis sobre a
Vasconcellos, módicos go, no salão da Camara'Municipal,
do o Cunha
Xa Bélgica o consumo de mattc
Incidi, ante-hontem em Tietê.
orando • toda a fazenda está rnlrc- manha, no quo concerne ã appllcado Club tle
|
Está entre nôs. a passeio, residentes om B. Faulo. o dr. Euge- n reunião dos sócios
ê extraordinário.
tradiecloda
aos
preparativos
Tratado.
do .presidente ;
ção do
o «r. Atltllo Nlc.lo.1, commercian- nio Margarido, engenheiro, residen- Football,
fundado gue
rec-mtemente
Durante a visita
de
Diogo, eni obeainda,
João,
S.
de
aprrovou
na!
festa
Conselho
O
te cm Tio té.
te no Rio do Janeiro.
as suas expressões torar_ j¦
nrsta cidade, afim de se tratar da
(Mii
barão, vai para accúrdo *»m u opinião manifestada Epltacio,
diencia no velho
A serviços de sua profissão.
O corpo
do
.
pranteado extlncto organização do mesmo.
interpretadas como Indicando qu*a
afim
a
resposta
militarc»,
fazenda
próxima,
outra
uma
esteve entre nôs, ja tendo regress..- chegou aqui pelo trem das T 112 Uopelos peritos
esperar granam :
Festejou no dia 21 do corpoderia
Itçlglca
a
dia immediato, para a dar ao governo allomão a proposido para a sêdc da comarca, onde ras da noite.
rente, mais um anniversario, a" se- dc .cguir. no
das riquezas naturaes d<
Viam-se
na
estação in nume ras r.horila Marlana Lacerda, filha de capital. O barão, «sabendo quo seu .to do excedente dos cffcctlvos alie- proveitos
reside, o. sr. capit&o Joaquim JeBrasil.
-mino da Cruz.
e admiradores úo ¦: Anna Carolina ila Rocha e cn- ndm-nütradcr. José, tem paixão por niãts na lona neutra e a sua con.ccpessoas amiga-s
Os llnan-ciro- belgas falam es
-Rocha, Maria, incita-o
morto
íerido morto.
i *.--,-_. do mll-or
Em vi_i*a ao seu filho An- querido
a esposai-a. pro- quente reducção progressiva, como
*„,,.,.-„,
nos credito* qu* o BraO enterro verLlcou-se hontem. __ I i-.mmrrciante e capltaluta Besta cl- mettendo-lhe
dote, isto determinam as cláusulas do proto- perancesoe
um bello
fcwtfo Stefano, partiu hoje para Pai4 Bélgica. —
abrir
_ii
poderi
da manha. Ao baixar o corpo I dade.
com õ fim dó Impossibilitar o eala- collo de 8 de agosto de 1919.
mital o er. Angolo Stefano, agri- g horas
-moultura.
sr.
Dorival
t-Uou
Al-l
o
as (•Correio*"»â
_—__ Hontom, festejou o seu an- ce de Diogo e Bosca-rola.
.tvm* ultimo, foram tratadas
cultor neste município.
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Casa para teme-tas e cava.ne.roSf om
mos aposentas ricamente n.o_.ííado_8W
novo, asiensores ventiladores, cozin-w
de primeira ordem - Preços moúm
bondes para todas as partes
Telephon. em todos os andares • íelenraüiid, üSAüHOTÜ
\\& filial, quartos com ou sem pensão

JABOTICABAL

"C0RRE.Q PAULIS 10
Prestação de contas
COJTJW

PATROCÍNIO do
SAPUCAHY

FALTAM PRESTAR AS SUAS
ESTA EMPRESA E DEVOLVER 2l^üllt
PODE".
RECIBOS QUE SE ACHAM EM SEU
SEGUINTES SRS.:
Lino Vieira, de Olympia
Antonio Alves Ferreira, de Areado
M.neir
João Baptista de Salles, de Colôniai
Olyntho Alves Rodrigues, de Cajobi
Trajano de Moura, de Rio das Pedras u g|
Porfirio Luii Epaminondas de Arruda,
FALTAM APENAS DEVOLVER OSI TjU»
SK>'
RECIBOS OS NOSSOS AGENTES
Pedro Salazar Filho, de Rio Bonito (Go.»
Militâo Alves Monteiro, de Tanaby
Máximiliano Ambrozi, da Estação
Almeida ¦_.*-___
Josias Moreira, de Fortaleza (Minas»
Emygdio Marques, de Prata (Minas;
André Holffner, de Santa Lúcia w™
Sizenando Vieira Starling, de Ponte
Chrisogno Goulart, de Conquista
Celso de Mello, de Piumby
Lindort Pinto Lobo, de Sabará
João Chaves, de Villa Brasilia.
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CORREIO PAULISTANO .-qnarta-teira. s
8 de abrU de 1920

IIÍÉ v
*^w^m^_?
1

imara

iitiiPinnl

ÜmülMl

Mu

nimo da lO.a lo^lalura)
,ordinária do 1920, l.o
l.o de maio
Ordem do dia
ilostlnado ft fornioçflo de um
1.a
« <|l8^VTE J. Mio»

ü parte.
& nubllcodos, ontorlxaudo
nraadCFHeiuU'1'atínqi"-"SS com o construo*
'!'fao
ao.cenilterip
liuro feeiio
o odle üc nm incclio par"
irão.

oureIlusão ilo projeclodo JuspCias òonuntesSes
gnpis, cm scús pareceres
oplnmi15 já «iiiroviMlos,
«macio do arcowto raleM prefeito com o baroneza
P»™ <? ncaulsçito cin
rfwbo,
'
—
ssornS, 02, necessário
Conceição.
do
rua
cnio ila
ji. 5*1,
Iscísfio ilo pròjecto
autorizando o prefeito a
um terpcríio ilo Estado,
afiliai liara o oonsttuccao
¦io Jo Gyimraslo do Estado,
reteres ilas coriuiilssõca do
Obras e Finanças, sob m.
iIO.

tava
parquo; em resposta, inlormou o sr.
secrotorio do Intorior quo o goverprotendè construir
no do Estado
no local n edificio do Gymnasio do
Estado. O sr. profeito, no seu ofülelo, antecipou a suo opinlüo favorovol ii protencjílo do. governo o a Ca-'
moro, quo, por um dos seus nioindo coder ou doar
bros, .14 cogitou
lim torreno para o merttorio lim,
prestara móis ' um rolovante sorviço
nao contrariando a
ú, inBtrucgüo,
louvável iniciativa do governo. Ponsn a Commissão do Justiço que, rodigido convenientemente o projeclo,
Junto aqui por copia, poderá, o mesnos termos cio
mo sor approvado,
— Sola das
pedido da Prefeitura.
março do .1920.
otm missões,.; 10 do 'Armando
— Roeliá Azevedo,
Prado,
lt. A. Gurgel.
PARECER N; 11-, BA COMMISSÃO
DE OmtAS
A Camniissuo do Oliras nada tom
do terreno, eni
a. oppor íi ccísiuj
questão, ao governo do Estado pa.
ra a. eonstrucçHo do edificio do
Gymnasio do Estado. Apresento,
pcü, fi consideração da Cornara o
seguinto projeoto de lei:
Municipal docreto:
A Cnmara 'Fica
a Prefeitura au-.
Art. l.o —
terizad:. a entregar oo governo do.
Estodo o torreno, de propriedade do
no largo vjsmunicipio, situado
condo do Congonhas do Compôs, om
Pofronte oos edifícios do Escola
lyteclinlca de S. Paulo, porá nelle
ser construído um edificio destinado
ao funecionamento ilo Oyínnosio do
Estado.
Art. 2,o '— Itovognm-so os disposloiio3 dm contrario. ,— Sala das
commissões, 13 do abril de 1320. —
Luiz dc Anliiila Mello, Luiz Fonecen,

do dd, Elvira Abbado do Araujo
Limo e Maria Qulrino Ferroirn, —•
Sim. (Providenciados) j
do dd. Mario Josopha Mondos, Irma Forma do Amoral o Ida Rona
Anna John, — Prejudicados',
do Antônio L, l.ohlovo e d. Alvlna
do Olivoira : rontoado, —• Indeferidos.
do cl, Allco
Forroira Poako Taquln. — Sim;
de Constantlno Augusto Plnlte. —
Dirljn-so a Fozonda;
do Álvaro do Campos, — A' Dlrootoria Ooral da Instrucclo Publica;
do Milton do. Tolosa, d, Amalia da
Silva Moreira o Edgard Moraes. —.
O mesmo despacho;
do Carmellno Corrêa Junior. —
Ao er, presidente da Camora Municipal* do Patrocínio do Sapucahy, para aúoso digne informar quantns
faltos deu o requerente no corrente
anno;
'—
de Oscar Vlllasa.
Ao sr. direotor dos Escolas Reunidas do Santo
Antônio da Boa Vista, para informar quantos faltas
dou o roquerento no corrento anno;
de Achilles Bloch do Silvo. —
Prejudicado;
de d, Maria Angélica Grollct. —
A' Dlroctorla do Instruccao Publico;
do d, Mario Mugohia'do Amoral
Motta. *~ Requeira na fôrma regulamentar;
do d. Sylvia d'EUa.—A' Directoria
ão Instrücção Publico;
do d. Mario José Alvarenga Villaco. — Idem, idem;
de d. Beatriz Lopes do Silva. —
A' Directoria do Instrücção Publloa,
para Juntar aos rêquòrimontos anto*
rlores tronsmlttldos om 21 e 20 ão
Janeiro doste anno;
do d. Olga' Soaros Prooncn. —• Ao
diroctor do grupo escolar do Villa
Bolla, para Informar quando commuiilcou a regência do classo vaga
em questão;
do Fausto Cruz. — A.' Directorio,
do instrücção Publico;
do Romeu Braga. — Ao director
do grupo escolar do Loiigoos, para
attender.
*

¦

*.

9
•w*

N. 9792 -* Copltol — Appellonle, Jo.o Luolo do Sllvii;oppollnda, o
Cniniirf. Municipal. — Deram provimonto A oppollnçllo.
N, 10206 — santa Crus do Rio
Pardo — Appollontos, Franoisco do
Loiiroiiço o sua mulhor o outro; appollíidos, Jaelntho Forroira o Sa o
suo mulher, — Convortoram o julgamento om diligencio contra o voto do sr. Meirollos Rols. — Designado o sr. V. Whitaker para oscrovor
o oocorãain.
Rolutado polo
sr, mlnlBtro
F,
Whitaker:
N. 10130 — Capital — Appellontos, Antônio Manuel Martinho o outro; appolhdo, Jono Fornanden dá
Costa GuimnrUes. — Negaram provimonto fi oppollncao.
Kolatailos polo sr. ministro Octaviano Vieira:
N. 0989 — Capital — Appollante, o Tronqulllidodo Compnnhin de
Soguros do Vida Terrestres o Marllimos; appellados, os menores iinpu
bores Cassio, Suznnna e- Sylvia do
B, Noguolra, — Doram provlmonto, em parto, 8. appollacüo.
N. 10380' — Itapetininga — Appellonte, o juízo ox-offlclo; appellados, Antônio Manuol Ribeiro
o
outra. — Negaram provimonto íi
appellaçao.
Embargos
Relatados pe*. sr. ministro Sori.ano do Sousa:
N,
SSÍS9 — Faxina — Embarganto, Manuel Joaquim
Garcia;
embargada, a Fazenda do Estudo.
Desprezada a
preliminar Hobro
o nullidado do processo, — rejoitoram os embargos, contra os votos
dos srs. Moraes Mello, Urbano Marcondss c Meirollos Reis.'
N. 9322 — Barretos — Embarganto, Ataliba S. Ualiollo; ombar—
gado, Serafim Jorgo Ferreira.
Rejeitaram as embargos, contra, o
voto ilo sr. V. Whitaker, quo i-ecobia eni parto.
N, 9-162 — Soutos — Embargante, Antônio Joaquim Monteiro Morgado; embargado, tir. curador geral do orphoniso ausentes. — Reioltoraiii os embargos, contra ps votos dos srs. Costa Manso,
Urbano
Marcondes e F. Whitaker.-'
Relatados polo sr. ministro Moraos Mello:
'
N.
8S28 —. Copltol — Emborgante, Mario Galzignan; embargados, Diomedo Bcrtoliiccl o outro. —
Rejeitaram os omborgos, contra o
voto do sr. F. Whitaker.
N. 9370 -. Capitar— Embargante?, Secmeu Movlnsky o sua mullier; embargados, Walnstein o C.
Rejeitaram , os. embargos.
Relatados polo si\ ministro Octaviano Vioira:
N. 9299 — Capital — Embargantf, Jorge Maluf, süccòsáór de Maluf o Comp.; embargada, Tho S*
a. Paulo Tramway Light and Poivcr Comp., Ltd. — Rejeitaram os
embargos. Deixou de votar, por -lmpedido, o sr. F. Wliltokor.
Relatados pelo Er. ministro Gos¦''
tn Manso:
N. 9589 •—• Plràsstiuuriga — Embargontes, Archangelo Mareai o outro: embargado, Romíla Figaro. ~
Rejeitaram os embargos, contra os
votos dos srs. Costa Manso, Cotoviano. Vieira o Moraes' Mello. Dcsignado o sr, .. Whitaker parn. escrever a necordam,'
•-"-Na primeira sossílo dósimaedida uerão Julgados òs soguintef
cnibargos:
N. 2397. — Santos — Embargantes, ,d.;01ara da Costa rrado, por si
o como tutóra de 6aus filhos, o ' ou
tros; embargado, dr. Antônio Jonúorlo1. Pinto Forroz. Relator,, o sr.
ministro V. Whiüíltar.
N. 7226 — Pirassununga — I3mbargontoa, .'Podro do Sousa* Bueno o
sua mulher o os menores ' João o
Elias; embargados, os Irmãos BOIdini..

FÓRUM CRIMINAL
Ilnliens-corpus — Ao sr. dr. PauIo Américo PaHsnlacc.ua, Juiz ila 2.a
vara, foi impotrada uma ordom do
"haboos-oorpus" a favor do
Manuol
Ramos Polxoto, quo alloga achar-so
som
noto
do
culpo,
preso
Aquolle magistrado requisitou informaedos a policio, com o comparoclmento do paclonto para hojo,
fis 13 horas.
Prommclns — O sr, dr, Aãolplio
Mollo,- juiz da-l.a vara, pronunciou
Elias Monn,''por haver ferido lovomonto o Roglna Slmtlo, no dia 23
do dozombro do nnno passado,'a run
Vinte o' Cinco cio Marejo.
——- O mosmo juiz pronunciou
Udefonso Barroso, por havor forldo
lovomonto O sua
esposa Josopha
Branco, ém unia villa da rua Caotano Pinto, no dia 9 do janoiro do
corronto anno.
Em libordado — O sr. ilr. Adol-

pho Mollo, Juiz da soxoouçOos orlmlnnos, mondou expedir alvará de
soltura a favor do Honorio Joso do
Silva, quo tormlna hoje o cumprimonto da pena do vinto o dois cilas
e melo do prisão cellular, a que
foi condemnado por aontravonçllò
da vodlogom,

FÓRUM CSVEL
Primeira vara Ao- orphnnis —. o
sr. dr. Adalborto Gorcln, juiz da
l.o vara do orphoms, proferiu hontem os seguintes declsOes; Julgando
por sontonça o calculo o portilbo
procoãldos nos autos do Invontario
dos bens deixados por José Cruz;
'prestados
julgando boas as eontns
por Isabel Brosser, na qualidade do
curadora do liitorcllcto Corios Augusto BreBsor Junior; julgando por
sontenca o calculo o portllhus procedidos nos autos do inventario doa
bons deixados por Joaquim Job6 do
Moraes Castanho.

•??-•••*••? •••?•••?•«•?••.«.•.?...#.,.?.„?„,« .»•???» »., •••.i.«i,.».m».,.»<.
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ABRIL DE J920
Approvu
o iiçcOrdo celebnulo com
o .firma Pereira Ignaeio e Comp.,
j>.
:
inileniiiiziil-o pela perfl» dc
pnra
543'iii3,0'5
do lerreui) iifcvssurii) il
fonnução dc uma iica-io no' criizúincuto dos ruas Matto Gíokhó c Itaculiiiny.

Indicador
MÉDICOS
DR. O. HOMEM DK MELLO —
o mentncs —
Molestlns nervosas
Residência ô consultório; Alto dnB
Perdizes, rua Dr. Homem do Mello,
próximo fi Coso do Sondo, do 11 os
16 liorns. — Telephone, «0. — Colxa postal, 17.
Dlt. SOUSA ARANHA — Cllnlcn
medico — Doenças do coração, pulrua Llboro
mães o rins — Cons.;
Badarô, 12 — Das 13 fis 15 — Res.:
Alamoda Glotto, 24. — Tolephono,
201, Cidndo.
PROF. Dlí. ÁivCARINI, ox-dlroctor do Instituto Pastcur. catliedraMedicina,
tioc da Faculdade
do
Analyses bacteriológicos, chimicos o
clstoloyicas.
Reacção
do Wnssermann o auto-vacilhas. Rua Auroro,
n. 5G, eaqulna do run Cons. Nebias.
Telephone; 17*69, Cidade, das 8
,tis 9 o das 10 fis 18.

buoy, oom copacldoilo poro BO doon<
tos, oocelta grotultamonto
partu*
rionlus pobres om suns onforninrlan
o rooebo' pnnlonlHtnii
om quarto*
portloulnros, do 10, 6 o 3 mil rôii
por dia, — Consultas gratuitas do
8 fts 9 lioraH,
O seu oorpo clinico ô assim con*
Ktltiildó: director, dr, Nunes Cin*
trn; vlco-cllreotoi', dr. Roberto Dina
fiMvolra; dr. Oodofroilo Wlllton, dr,
Luiz do Rego, dr. Adliomnr Nobro,
dr. Onmn *Rodrlgues, supplontos do
adjuntos: dr. Ruttniann, dr. rtnul
Wliilnkcr, dr. i''i'iiii"lsco T.nraya,
dr.
'Frogo*
.Ramos BjMinpi>.' i"'. Roolia
so, tir, Vnlenllm niu«'i*u, dr. FronCisco I.yi-0, dr. Sljwnrtn Cintra o dr.
Gilberto do Andrnilo.
Tombem oh dra. Clcninitu Forreira o AristlilCH Guimorães utlllznm o tratamento
da tuberculoso
pulmonar, ophtouioras nrtlflclnl, semore, que fi lndlcoilo o protlcovol,
podendo ttpplical-o o doentes alholoii
no obtoncrarlo, mediunto tarifa mocllcn, ' em bonoflelo do íncsmo. iustllulo

DISI'ENS.UtIO
OLE Sl 15 N T 13
FERREIRA — NcHto Instituto fa*
zom-so oxanies raãlosooplcoa o op*
jillciiçóes radlotlioroplcos aos doon*
tes não portoncontos ao Dispensa*
rio, oobrondo-so preços módicos ero
DK. MÁRIO OTTON1 DE íl.- beneficio
do estabelecimento,
ZENDE — Clinica exclusiva das mi >
leftlas dos ouvidos, nariz o gargon.Mme. MARIA
GRUSCIIKA —*
ta, — Esoriptorio: rua S. Bonto, 14. Instituto Jaguaribo, rua
Jaguaribo,
—Das 13 fia 10 horas — Ros.: rua
n. 33-B o C. — Toiophono, 2.338,
3. Carlos flo Pinhal, 30 — Teleplio- Cidade. — Hydrothornplo,
Oymnas.
no. 1S2, Avonida.
tloa: orthopodlo o sueca;
appare*
llioa
meconothernplo.
TratoDR. AUUIAR PUPO — Prof. do monto porá
do deformidades phystcas e
Faculdade ile Modicino. — Medico ilesònvolvimento
cm geral. Banhos
do Santa Casa. — Tiulninciito du • do
luz. olcctrico? » a vooor.
syphilis o doenças do polle. — Injoeções (le "DM". — Cons.: rua S.
Bento, n. 8. das 15 fis 17 libras. —
Res.: rua S. Viccnto do Paulo, 24 —
Toiophono, Cidade. 22-34.
OS DRS. ADOLPHO A. DA SIL<
DU. ARISTIDES tUJIMAUAES — VA GORDO o ANTOXIO MEKOA.
Consultório: rua S. Rento, 29-B, 2,o DO tCih o sen esoriptorio fi rua at
andar. — Das S <u 5 horas da tarde. S>. Bento, n. 45, sobrado,
Tolephono 140, Contr.il. —. Residoncio; rua Barão do Iguapo, n; 114.
1)11. MARIO
HENRIQUES DA
Toi;, 2S20. Centrol o 0S52, Cidado." SILVA — (Formado pelo üniversl¦íoilo do Coimbra o poia. Faculdado
DR. I*. DA CÍUNIIA MOTTA — do Direito do S. Poulo— ltedaoto?
Assistente da Foculdado de Mediei- dos "Debates do Tribunal de Jusna — Do Sanatório Santa Cotliarina tiça" no "Correio Paulistano") —
Cirurgia — Gynocologia — Vias
lí. Llboro Badarô, 0 — 3.0 andar
urinarlos — De 13 fts 14 lioras '—
Toleph, Cont*, 41-D5.
rua Llboro Badarô;
MO — Res.:
Tolephono. 032, Central.
DRS. ANTÔNIO DENTO VIDATj
e LUIZ SILVEIRA — Advogados
Rua do Quitanda,- n. llfiA.
Clinica de olhos, ouvidos,

ADVOGADOS

JüSTIOÀ F, SEGURANÇA
PUBLICA
. Requerinientos despachados:
Do Francisco Messias — Sim, indemnlzando os cofres do Estado da
Firmlfliio do Moraes Pinto, Profei.to do Município ilo S, Paiílo:
importância do 215730, proveniente
Faço saber que a Cornara, om sos.são do 17 do abril do' corronto
HÈCTO N. 51, DU 1010
Ce fardomonto;
anno, decretou c cu promulgo a soguinto lei:
do Adolia do Notlvldado Campos
Art. l.o — Fica approvado o aocôrdo constanto ão termo lavrotoara Municipal dc São Pau— Ao sr. commanãanto geral;
do em 15 de dezembro da 1919, entro a Prefeitura e n, firmo Poroira
liai - Art. l.o -- rica o
—
de Isolihò do Oliveira
Sim, de
ignaeio e Companhia, polo qual 6 cedida ó Municipalidade* pela quangarganta e nariz
autorizado n doar ao goDRS. GAMA CERQUEIRA, VAL<
accOrdo com a InformaQ&o;
tia
7:SS2$925,
do
fi
razão
1-IÍ500
de
•
metro
íireo
da
por
a
o Eatoilo o terreno de proquadrado,,
—
do Luiz Augusto Mendes
Sim,
DR. HUEXO DE MIRANDA — DO.M1RO DE CAUVALIIO, EDBAR.
terreno
do
G-13m2,05,
do
fôrma
triangular,
necessária
fi
municipal quo fOr cícoformação
do
DO
indemnizando
os
Hstodo
MAIA FILHO
cofres do
umo praça, no cruzamento das ruas Matto Grosso e ItaeoTomy, de pro- Membro do Academia do Medicina, *MA. CERQUEIRA, o JOÃO DA GA<
ra a construcciio do ediíido
da Importância do 64Í112, proveadvogodos. —
ex-chefe da-clinica otolrliino-l.írinda
referida
firma.
pasio Ofílelal da Capital.
priedado
Escriptorio:
niento de fordomento;
Rua
eologioa
da
de
na
Santa
Caso;
ocullsta
S. Bento, n,
N.
BA
PARECER
111,
COMMISSÃO
—
disas
Róvogani-so
!,o
Art,. 2,0 — As despesas com a execução dn presente lei correrão Polyclliilea. Res.:
do Joaquim Alvos Nogueira, de
85. ruo Arthur 2:, sobrado. Tofepliono, ÍO-03; Col<
UE FINANÇAS
em contrario. — Sala das
—
conta
da
autorização
no
lo!
contida
2.011,
por
—
xa
oúpla
do
n.
de
30'do
Postal,
Araraquara
Junto
dezembro
270.
proTrado.
Cons.:! 31, rua Josô Bojj do juiho do iam. —
do lüic,.-..,. ...
nifacio. 31.'.dc 13 fis 10 horas, .
A Commissão do Finanças, estn- cesso crime o quo respondeu.
151, Gonçalves,
— Revogani-fio as dlsposlcfies cm contrario. ' Art.S.o
D
It
S.
HORACIO
PEREIRA,
dando o pedido feito pelo governo ? •?•?»•-»¦••'?••-»•#*?¦•'?•?*?••'?••'?'*•?•#.?•¦•
' '
O Diroctor Geral da Prefeitura a faca publicar.
WANDERICO PEREIRA o PE*
' '3C7.Ô
do terreno para nelle
Moléstias
nervosas
IT, X. üíí; DA COMMISSÃO d*. Estado
Prefeitura
REIRA
do
Municipio
do
S.
27
Paulo..
ão
do
1920,
NETTO,
abril
advogaãos, no oaconstruir o edificio do Gymnasio da
BB JUSTIÇA
DK. VIEIRA DE, MORAES ~- pitn.l o interior. Rua da Quitanda,
iI.m L'iüulaQ.ão do 3. Paulo.
Capital, está ilo accOrdo, em p-rlnciProfessor
livro
o
ex-dssistento
da
n.
O
2,
Prefeito,
S. Paulo. Tolcphono .19-71 «'
do Justiça -e
illlclo do 3 do corronto moz. pio, com os commissões
'
Faculdado do Modtcino do Rio. de 37-93, Central.
it. prefeito & Câmara quo, Obras, mas, ao projocto offorecido
Flrnilano SI. Pinto.
Janeiro. Assistente do prof. Franco
commlsH&o, apre-'
i Id 57!, de 7 do miüo de por esta última
da Rocha, da Foculdado ü.» Medi¦ O •¦Diroctor Geral,
i cedido a titulo precário senta as seguintes emendas: — l.a
clno do S. Poulo. — Cons.: rua LI... ia
io So Estado o uso do tor- — Ao art. l.o — Ondo diz entregar
Cintra.
:..
Arilhlilo
boro Badarô; n. 140. das 2 fis 5 hoCVMARA CIVIL
lílclpa! situado no largo ao govorno, oooresoento-se: "a tlturas. ,— Toiophono n. 835, Central.
—— .'Foram determinados os po- teiros;. 0 servontes, 1. carroça — Roi Congonhas do Campo, em lo precário"; S.a — Deixando o
Res.: Rua Formoso, n. 42 ~
Sossfío ordinorio em i! 7 do abril
i tola Polytechniea, para Gymriosio do funecionar,' o torreno,
Moléstias da bocea
gainentos do, r>7.3.$700, a Angolo Za- posição.
Tolephono n; 3109, Central.
do
1920.
i-ontl; 1005000, a Antônio Costa; ..
Rua Benjamin
mesmo Ministrado o ensino com as edificações, rovertorá para
Constant —. 10
—* Boooa e «nnesos
AÜBERTIB
Br. ministro F.. Salo
Presidente,
100$000, a Ernesto Zabem; 2-l$000, çalcetelros, 8 sorventes, 1 carroça —
sos alumnos deste ostabe- o municipio, Independente do qualDR. LUIZ P1COLLO — Medico Rua Florencio de Abreu, n. 7, tele*
sr. dr. Luiz do
a Feliolo Potty; 100$000, a Fernan- Reposição.
o de ensino. Constando que quor indemnizarão. —Sala das eom donho; secretario, o
votednario por Turim, com 17 nn- phono 1S-3S,
Central.
Junto a.
Araujo. .'
....
do do '200$.(ft).oro
Jesus;* 30$000,. ;a Gastão dc
Rua Francisco do .Sousa. . ¦— 12 nos do clinica no Brasil: -oxanies Mosteiro.
o nüo mais ali eo fazia; con- missões,
20 do ollrit
do 1920.- — ' A' hora
.*
legal
presentes os srs.
Brito;
José jooqului Mel- coleetolros, 7 ^serventes, . 1 carroça microscópicos. — Aalameda; Noth. Prefoitura ao governo bo- Mnrlo do Amaral, Tlonrlque Quclministros Meirelles Reis, F. WhitaRoposiçião,,' .
lo; 2:044350, & Light and Pqwér;
iBli.üo do terreno, ino as- ro/..
, ,, mann ii. 119. — Tel. Cidade, 700.
'
A PVORfíHÊA
ker, Urbano Morcondos, Soriano de
10'0$00'0, a'Mariano Carreiro;-.' ' 5 Diversap runs — ,8 .colccteiros/ 2
Octaviano
Mello,
"Ca- serventes,,. 2 còrrocos ^-JJgaçães de
. Moléstia local, Infeccioso a puril<
MM Mi *¦•< i>i'4*-4t 4 .«< « ¦+- * h. t ••¦ ?¦•*? ¦••# ¦•• * '*'?¦*»¦••?*#*?*?•?• #***•*>« Sousa, Morocs
530$l0.0,.;ft-'aoí!leiloão
Anonyma
Moléstias das crianças lenta quo so..caracteriza peia In*
'¦'';
-r.;— *n ¦ E ,yiolra:* ou.Oostá VManso,.-íol>.aborta a
sa Vonòrãen".
água ò gaz.
j »y r*g* i(
'—
o. d.esoóllomento . dai
'Requerimentos
Porto
3 do agosto do 1913,- com 'regência segado.
do
Canindó
2
DR.
VLWNA — flammacS.0
serventes
MONTFJHO
'oulos
•
despuobacíveis
Guardas,
Passagens cie
'
do classo voga. . - •-.
.
Molestlos dos crianças, com pratico gongivns, suDuráção, mau .hálito «
¦ i-.íJ ... .
dos:',
—- Turma de macadam — Dl- dos principaes hospitaes da Europa. queda dos denteis,..
Llcofrços
concedidas a adjuntos
' Do' Vlisento Jordono,
O sr. Moirelles Reis ao sr. F. Whlpndindo-roCura garantida polo DH. A.VNV*
de grupos escolares:'
¦ Collnl, Mo- rootoria do Obras .-•- Terceira soo- — Cons.: rua Boi. Vista, n. 11; das llAh
talter, Í027G do Rio'Preto, 10105 de
missão
fOros;
Roquo
do
VITRAL — Consultório deu*
Do lt, dias:
11 fis 13 horas. — Telephone,-008,
10360,
do Jahu',
10033
Itapolis,'9292
¦ Luizo Mi- ção.
do
Viuvo
ria
Agostinho,
torlo
0. rua Direita, n. 53*A. sobraa d. Antonina do Costa Copdovil- 10387,
. Distribuição ãos serviços no dia Contrai. — Residência; rua ItambO,
o 8807 do capital.
4*4.'
Filho,
rolevomenronda
o
podindo
"Coronol
do. Tolephono, 1.828. Central.
lo, do
n,.18. — Toiophono CG, Cidodo.
28 de abril de 1920.
Paulino Carlos", do
O sr. F. Whitaker ao sr. Urbano
Nilo procede o nllepço to do multa — Deferido;
.
H. Carlos;
Rufl. Dr. Almoida Lima — 1 íolMarcondes, 8760 de Battaes, 10083,
•do Emilio Castello, pedindo tronsuno
havido
cã»
dc
ter
tio um mez: . •.
tor, 6 operários, 2 carroças — Rede Santos, 0292,
Oculistas
10023 e 1003G
lllüo U. Mtmlns Coelho —
próvlaniüiili; Inventario o ferencia; Franoisco Scheliga, Sove- posição do macadam, .
a d. Nõoniia Fonseca, do Santa 10273 e 8B7S da capital, ao sr. Couto
¦ *¦
•
—
ra - A enoonimenda do Cru» do Rio Pardo;
obstiir
A
riuo
Bassl,
remissão
DK. J. BRITTO -- Professor capedindo
'
partilho, para
'que
—
*l
Rua
Oriento
1
ioitor,
oporáPirassununga.
do
10192
Manso,
'Roposlção
io seguiu hontem sob rccli visito do predio, desde Sim, pago o
for devido fi Muni- rios,
tliedratico da clinica
olhos do
a. d. Rachel Assis Barreiros, do 10312 da capital, e.oo sr. Meirollos
1 carroço —
de mo- Faculdade do Medicinode o Cirurgia
•juorde carta.
¦'Coronol Siqueira do Moraes",
ciuo ft licrnuea s6 per* clpalldadò; *'
lbitinga — JOSÉ'
ADOLPHO
do Reis, 97'14 de Espirito Santo do Picado
m.
,.
to D, Hotot — lbitinga Jundiahy".
leiiula. o iiiniKivcl ,-ü'j'vl*
de Arthur' Coso'r Gúlntarães, pode a. Poulo. — Cons.: daa 13 o 314 MTJS5A, e-x-engenliolro das
oompa.'.
—
Ruo
Coniúdô
3
'despacho'
operários,
1
nhal.
— Rua Boa-Visto, 31. Te- nhlos Mogyana o Douradetiso, real¦ carta registada.
do
dindo rooonHldoraça.o
clendo.
do dois mezes:
carroço.— Reposição do macadam. fis 17 li.
Marcondos ao sr.
Urbnno
—
sr;
Sim;
O
IMIIo
lophono,
—
418
Residência:
ruo
13
"Cosodindo
Farto
actualmente nesta cidade, enAraraa d. Julia Rodrigues, do
j
Divorsàs ruas —
Soriano de Sousa, 9330 do Tietê, Hiiiburgos D.5SU, dc; Piriissunuiisa
W foi entregue. Aguarde rio Bastos?, do Santos;
do Josô Fortunato,. pedindo li- carroça — Ligações 3 operários, 1 do Moio, -271 — Tolephono, 497.
carrega-se Jle .todo e qualquer trado
ngua
9309
o gaz.
José do Rio Pardo,
i recibo.
Num proeosso divisório, allogpu- cotiç:-. — Sujolto-so fi Inspcccüo Ca
balho referente
fi sua
profissão,
a d. Maria dos Dores Pinho do 9688 de S.
—— Turma do trabalhadores
* Vieira Junior — ga.a- Olivoira, <lo ilo Bebodouro;
do Ribeirão Preto, 9221 do Barro- "so que so não podia proceder fi, dl- junta medico; sorvlndo de peritos os
taes cimo estro-das a'e ferro,
de'
—
Directoria
do
Obras
Terceira
soe10092 de Jun- visão,' visto qno não liouvero pre- drs. Sérgio Meiro o Pinheiro Cinde
Bariry,
6702
«I feito haúein, 0 recibo
los,
optnmovels.
demarcações, etc., etc. .
a d. Evangelina do Albuquerquo,
ção.
Araraquara, 10335, vlomcnto portilbo. om inventario,
de
w.
10223
dlahy,
tra.
do l.o do Braz, desta capital;
Distribuição dos sorviços no
dia
'"'id P, itlbclro da capital, ao sr. MoContra os votos dos srs, mlnisno Di- 28 do abril do 1920.
Devo comparecer,
a d. Rachol Ayres, do "Josfi Bo- 9914 o 93G-I-9930
1)11. ARISTIDES GUIMARÃES-'»P5!« -leram entrada Jahu'
o ao ar. tro.i Costo. Manso, Octaviano Vioira
capital,
da
Mollo,
raes
na
ésclanifácio",
Patrimônio,
idom,
rêctorio
idem;
do
para
—
•— Analysos clinicus, exames complo.Almoxarifado
2
operários
Cruz o Mordes Mollo, o Tribunal ropol0 » quo te reforo o
do
Santo
10206
Rola,
Meirelles
a d. Jocelyna Qrillo, do dó S. MarccimontOH, o presidonto da Socie- Guarda o arrumação de niatoriaes, tos do urina, fezes, cálculos, sueco
';n!nlo para despacho,estuó
ão Rio Pardo.
:!n, c-m grau de: oniljorgòs, aquella cindo Syria." Mão Branoii".
nuol;
-Centro da cidade — 5 operários. gástrico, escarros, leito, sanguo, etc,
Mongunnto 8.0;)ü
ao
sr.
Soueo,
do
Soriano
O
ei'.
_.
.
(?)
xr0
do quatro uiezos:
priítenqão,
— Di- 1 carroça —- Roposlção
do calço- —Constanto do Ambord, soro, renoFlraeicaba,
ioe no dia n, oonforTurino
de
eoleetelros
do
9761
Mello,
raes
inimovel
ora
o
unir
O
dividendo
a d, Zerialdo Agulov do Amaral,
f
çCos de Wossermaun o do Wldal—
OÀSA .HAUNIER—- Alfaiataria
1C07, 10370, 10129 e 9769 da capi- oo havido polo herança a quo reo- rootoria do Obras — Terceira seo- mentos especiaes. — •
P."..5?s que óbíívomoa dn do do Piihnelros.
Divorsos ruas
2 operários, 1 Vaocinár de TVriglit, eto. — Rua de de
We so refere,
tal, e ao sr. Octaviano Vieira, 9544 neltarlam a, partilha e inventario a ção.
primoiro ordom, e socclo oom«
— Tel.
29-B,
—
S,
2,o
andar.
Dento,
carroça
Sorviços
diversos,
Pono Nctto ~ Avahy . Distribuição1, dos sorviços no dia
Licenças concodldos;
plcta do artigos finos para homens,
da capital, ao sr. F. Whitaker 1013C fazer, Do modo quo os interessados
—
Contrai,
Dos
9
fis
17
horas.
140
—
Rua
Padre
João
Manuel
1 fei23 de abril do 1910.
Do dois mezes, a d. Judith do Mel dn capital, o oo sr. Moirelles Reis, ua divisão do
Rua 15 áo Novembro, n. 19.
m «e seu podido vai
predio possuído em
R. Dr. Almeida Lima — 10 cal- tor, 8 operorloB, 2 carroças — Rclogo- que lo Padua, professora da escola misto 9793 do capital.
eomnituu sempro teriam quo fa—
do
o
gularlzOçõo.
Passarinhos,
Jocm Jundiahy,
M'*™^
O sr. Moraes Mello ao sr. Ootavloo
inventario cotolros, 7 serventes, 1 carroça
'*' Sirònlm Rua Cnrljô — 1 feitor, S operoom no Vieira, 9791, 1019Ü, 10240 o 9980 zol-0,, nocumulando
tyr Gomes, ila
1 leposlçtto.
Guavró s. Bernardo; do Alto ilo Serra,
oom a divisório.
1 pcauo tai sor
Pestana '— 60 rios, 2 carroças — Regularização.
Rangel
Avonida
da capital, oo er. Urbano Mnrcon
provldònNão hovio, pote, motivo paro quo
Rua Conselheiro redro Luiz — 1
de um mez, a Gustavo Dios de As5'carroça*
CASA DE SAÚDE DO DK. UO
10370 do Dois Córregos o 10076 bi. negasse o- diroito íl divisão, s6 eolootolros, 3C-'serventes,
'* Cepcllos ¦ •'
HumpgSo, da nocturna do Botucatu'; des,
feitor, 9 oporarios,
Reposição, '
3 carroças -~ MEM »1D SIEIXO —• ExelUBlvaEUGÊNIO UOLLENDEK, traduPlatina J. Mario José Cyrillo do Costro, do do Santos, o oo sr. Jlcirolfés Rols. com o fundamento da falta ão inRegularização.
—
10 cotcotelRuo Veiga Filho
publico
nervosos o ctor juramentado. Sworn
mente poro moléstias
10003 do capital.
ventmioprivio.
da
—
Ponte,
Fio*
Bernardo,
e
d.
em
S.
—
Ruo
Palm
1
feitor,
10-opero®artleao Mspoctlvá. PaBeporos, 0 serventes, 1 carroça
Vieira, ao er.
mentaes, Tem como ontorinetros ir- translator, — Encarrega-se de le*
Ootaviono
O sr.
n.
si.
risa
om
Elfano,
—
do
do
Josô,
mista
S.
rios,
c
3
carroças
*-¦¦
Regularizarão.
Sé, -7<
sição.
Travessa da
mãs do caridade. — Esplendida o galizaçGos
? «messa aa mUl] 0
Costa Manso, 10114 do Campinas e
S. JosC' dos Campos,
— 10 calRuas de" Vlllo Prudente — 1 fei- espaçoso chocara no Alto dos Per. sob. — Tel. 501, Central.
Rua
Mngdolona
Santa
sr.
Meirelles
e
ao
Santos,
do
10020
Requerimentos despachados
cotolros, 7 servontes, 1 carroça — tor, 10 operários, 4 carroças —-Ro- dlzes — Medico rosidonto no estoPreto.
Do d. Regina
Halllor. — Sim, Reis, 9785 do Rio
gularização.
v beloctmonto — Dr. Homem do Mel
Reposição.
soro
Moirolao
sr.
Manso
romeitiCosta
sr.
O
oncatc.
—— -Turmas extraordinários:
quanto ü gratlfIcoçíio<
Rua Domingos do Mornos — 10
lo, com mais do 20 nnnos do clinica,
rreiiidonte, sr. dr. Adolpho Muido d. Adoly Coolho. — Ó mesmo les Reis," 10412 de Avore, 10143 de
<?!*¦?« ?,..,<
—
Ruas
do
Pinheiros
7 opera- medico consultor.
1 carroça
102S9 o 10338 do lo: promotor, sr. dr. Mareio Mu- oalcotclros, 7 serventes,
Ribeirão Proto,
despacho;
—
Reposição.
rios,
2 carroças
Regularização.
MATERNIDADE SANTA MARIA
ilo d. Maria Ottllla Peixoto. •— Santos, 10087, 10218 da capital, ao nliqz; escrivão, sr. Siqueira Reis
Projectos, orçamentos, construo-.
Rua Corlolano — 1 feitor, 15 òpo- — Avenida Locerão Franco, n.
Rua da Glorio — 10 eoleetelros,
pr. Urbano Marcondes, 8022 do Ara- Juiilpr.
Sim. (Providenciado);'
—
— Serviço especial ãe ob- çOes a dinheiro e a praüo, Juros âo
~
rarios,
1
Regulariza-'
carroças
0
Cambucy
Reposlservontes,
2
carroças
er.
no
o
a
capital,
verlflcou-só
da
chamada,
a
Feita
9883
il.
do
Julio Augusln do Oliveira e raquaro,
e gynor.-iloglo — Esta in 10 0|0 — ADELARDO soares
ção.
ã. \Vanda dc Araujo Pinto. — 8Im, Moraes Mello, 7647 de Santos, 10016 presença do dozo jurados, motivo ção.
— 10 calcbtolros, 7
stituição
do caridade, que esta in> CAIUBV. O OLAVO FRANCO
Rua
Victorio
recorreuo
Sr.
de
Complnos.
presidente,
e
9377
por
quo
ijor equidade; (Providenciado);
Jaliu'
do
— Reposição.
stollado numa grande chácara, op. OAIDBT, run de S. Bonto, n. 25,1
carroça
serventes,
sorteou
Hupplomontar,
íi.
urna
do d. Mario Apporeclda Dias. —
do
Pareceres
tlmomente situada no alto do Com- sobrado.
Rua do Consolação — 10 calconovos juIzch do focto.
Aguardo a Gpoco logal;
Istotrlcio
O sr. procurador geral do Estado,
prodo Jotto Sllvolra. — Nüo convém
eivei
na appellaçao
dou parecer
o rirovlmento do escola requerida;
Alves,
o nos om
Pwfcssor (lllíit iwo subde Goncalo Guodes Cnslmlro Fi- 9907 de RlbolrRo Bonito
ver em Nancy. Não esquece que
:'V*i Dias
bargos 9916 do Ribeirão Proto.
Com seiscentos mllholros! acorda, no regimento, meu Ho, o entrego a
", ila
l-olhetim do "CORREIO (PAULISTANO" (108»
escola nooturnâ. do lho. — Sim, medlanto recibo;
minha lionrn entro ns suas jnãos. o senhor salvou a vido a meu pae.i
sobrinho!
do
do 1'lacltlo Braga, Octavio MondüLGAMENTOS
Sei o quo é a honra.
A tua Estlmá-o. Antes quo o Bonhor par-i
Thiago passou a niüo pela fronteiro Pompou, Joilo Silvn, d. Mario
estfi. cm boas mãos. Sl fõr preciso, to, quaesquer que sejam os acoiite<
to quo mais se vincou ainda.
Appcllnções cíveis
Fessel. — Projudleoãos;
melteremo.s o gerente do club nu- cmontoB quo possam dcsonrolor-s*
Tu pensas em desertor!...
do Josí Pereira do Abreu. -— InRelatadas pelo sr. ministro preExpulsa- eni Nancy, minha mão quer tornar
Thlago fez um movimento onor- ma policia correcclonal.
srá \,.-° n«n>arao;
deferido, por nSo ter comparecido slilenU do Tribunal:
desso
casa
de
ram-to
jogo
vez
Era
a
do
recuo
çúmo sl o vel-o. Nao lho recuse essa satls*
primeira
gleo*
•1 liisiiecçtto medico;
Dyo—
Appellante, José
Santos
furas mu laclrlio. Tens o direito, de facção, . •
esdeante
dolle
que
pronunciavam
do d. LSo Roocoto. — O mesmo nlslo do Pinho;
José
appellado,
sa palavra odiosa, vergonhosa pa-a apresentar unia queixa ao procuraThiago estovo commovidisslmo po*
despacho.
Teixeira —- Julgaram deserta a apVeremos como Ia delicadeza desse procedimento.'
um soldado. Desorc&ol quo covar- dor da Republica.
*?» eubst ini tnaa I--it':s
do Companhia Predial
Alvares pollacUi.
apresentarão
a
esses
prova Comtudo hesitava.
Innooento do
patifes
dia! Do certo, pensava nisso, mas
Penteado, declarando nao so conforTatuhy •— Appellante, Julio .Car°?\ aa mista
sem imaginar o poder dessa paio- dd suo dlffamticão.
infâmia de quo o acousavani, nem»
* a j
do mor com a iiitimaç&o feita pola Dl- los de Almeida; appellado, Elias SiMuito torde, repeliu Thlago por Isso tinham deixado do o ex*
vra sobre.o seu coraçlo!... Descrroctorla do Serviço Sanitário paro
óõmeadof _]_ Cami,oa— Julgaram deserta a appelVoltou para
tor! Isto é o quo fugiu ao dever c cujo tom testemunhava a rosoluçUo pulsar .dessa oasa.
fnzer reforma om casas do sua pro- muof
InçAo.
trahln o. seu paiz. Ah! quo (longos- Inabalável do nfio bo furtar ao pe' Mangerona na esperança do que oi*
priedado no Becco
do Pnysandu',
LrouRelatadas pelo sr. ministro
to ter escapado no Tonkln, a tán- rlgo suspenso sobre a sua cabaça. Ia lh» fizesse um signal negativo.rua Sylvio e travesso Sylvio. — Con1 -» SÍ'» DroÍ6£3f'res:
—: Bom entendido quo Mongoro*
tos perigos! E dizer que rejubllara
p:,ra o Ae S. cedo o prozo de seis meses, a con* no Marcondes:.
Nesse, dia, Bernardo foi 11 casa
—
í» Vis2?'
Appellan—
Capital
N. 1017»
ao plsor. depois do ama longa au- da raodlsta.Nílo o esperavam. Thia- no o acompanha, disso-Bernardo.:
tar dcata doto, porá attondor fi. inI
VOLUME
appellaml-sendo, o solo da pátria!
Fra„,.fl, pa. tlmacSo da Dircotorla Geral do Ser- te, á Foienda do Estado; —¦
go chegou a Imaginar quo Bernar- Conquistou ella oa corações de Deve
Deram
^*.^«
do, Edmundo de Oliveira.
viço Smltorlo:
O tio Cesor, implacável, conti- do era portador de uma boa nova, iiha ínüo-o de ui!*»ha irmã.
tempo.
dc d. Dolores da Silvo Salinas. — proTlmeato a appcllacío.
nuava:
.... ¦quo a sua Innocencla estava Teco- tcl-o notado., ha multo
O senhor 6 bom, Bernardo, •"
.Relatada» pelo «¦•¦ ministro Ur- Podia-o laser? Nüol Devia viver, no idía, que ganhava forcas no seu
fíim:
—- N4o dlgos o contrario. Tu pon- lihecida, que a suo lealdade triumconsolar a minha tristeza. Setenta
Maroondee:
"Pebano
de
phara.
p'ua
d.
Preju*
Belmlro
°
Valente.'*—
espirito.
cffi sua própria honra.
?** eapltai;
eari,-,.'
irei, o direi a sua mlle que para
'Junto delis vela- sas nisso. Vc-se. Ora ouve: Nio
ja
¦
N. 10171 — Capital —¦ Appellan- interesse
dlcoilo;
'fe150^'illummou-so.
rosto
seu
O
Felismento
vinque
passo dd um pobre diabo, sem
provar quanto lho sou reconhecido,
Bernardo! que mo diz?
dn Joio de Compôs. —¦ Aguarde te, a Faiegda do Estado: appellado.
s tle FrolDepois, pensou na desercSd. Sim! va o tio César, cuja viva lntelllgen* tem, o quo nto impede que te espola confiança que me testemunha
Nada
Infelizmente.
novo,
de Oliveira — Derim
de
a
—
reforma
Edmundo
Normaes;
sob
dos
Escolas
Supde
um
oceulto
filho.
si
uns
ares
tia
meu
foras
como
time
ante«'apesar de tudo" — e reforçou eatal era o terror que concebia
do sargento en>
_* d« OUvei™ «„
appeUscüo.
•
dc
A
e
José
phyalonomla
*—
Antônio
Alves
enconcomprehcndla
camponês
Antunes
velho
provimento
egualmente
que
acolhino
ponhamos
^¦«tliiia cnna»
clpadamente, pensando
Voltou os ta phrase —• estou prompto a fazer
Gomido dc Castro. — NÜO podem
N. 10181 —• Capital — Appéllaii- mento que deviam preparar-lhe! E os tempestades dossa alma em ml- trovamos mais tardo a chave do sombrou-se outra vez.
"Botija, „'
da minha vida,
Companhia;
consternados
e
para a por cila o sacrifício
tes. Pedro Romero
"-ai-atT.' k. EC<Ilfl0. os «er ottendidos;
elle, o soldado por voca- soro estado. Um dia, depois do ai- myaterio quo te preoecupa! O que seus olharese viu,
a minha vida puder
dia
chegava,
algum
si
-—
dc
lagrimas
Comp.
a
de Ilaphoel Luclbello e IrmOo.--- appellados. Baechell
pelas
escrever&s pa- sua noiva
ser útil nnlguma cousa a sua mSe<
çjo, ft arrepenaer-so de ter consa- moco, o bom do homem chamara-o acontecera alada? Tuilscndo
Indflfcrldo;
Converteram o Julgamento em dlll- grado a- sua existência ao serviço fi parte, bruscamente:
.que es- Mangerona, quo tombem ella tivera Nesse dia o próprio joronel nfio du«
ra o teu regimento
Bernardo
esperança.
momento
um
do Companhia- Brasileira de Be gencia.
Thlago, adivinho em que pen- toa tnnocente do roubo, mas nem
ão paiz, de nüo ter ficado,-como seu
••WW,
desgosto vldora mais de mim.
N. 10ÍIS — Santos — Appellan- pae adoptlro, um simples operário,
por Isso (Marta menoa culpado... do. compartilhava o seu cabeça,
para o guroi. — Nada ha quo deferir;
Nüo tem que fazer a prova da
e
tristeza
a
com
Sacudiu
de Mario Arruda. — Dlrija-ee â te, d. Rachel
appellados,
a
viríi
deserção.
D
Ponao que sou muito Infeliz e culpado de
Nunes;
pri«r« ,
um ambulante, sem outro cuidado,
sua coragem. Quanto & sua leolda»
a
toda
6e
onde
Kecretaria
pintava
num
tom
tua
visua
mulher.
a
da
Carnp
o
a
e
a
deshonra
ao...
algum
Fazenda;
para
para
Os, do
Adoucto de Queiroz
r-ita*
de, lí-ae ella. na sua physlonomla.
ganhar a aua rida, dia quo afio ha remédio
do dr. JoSo .Ferreira Machado.— —-• Deram provimento A appellaçao mnio o dede aldeia
da... recolhe poia ao teu regimen- sua sympaüita pelos noivos:
em aldeia, ao ar minha desgraça.
o dia,
SO tonho a dizer-lhe que o se< sente-se no próprio som do sua voa.
Sim:
acontecimentos
verdade
Entfio
to...
espera
oa
A
TI
por quo
-1.
Nesso coso. Bernardo, nunca
em parte.
llTrer sob esse bello cio da FranV*r
de Luiz Rlnaldi Junior. — Inde*
Tem confiança no teu tio... Ah! si nhor vai partir breve, e eu tambran duvidou do mira?
K. 1186 — Rio Cloro — Appel ce. Mae ninguém eupporla que ei- surgira e aer&s vingado.
* pet
afim
Nancy
hoje
ferido;
foi
meu
para
rico...
Tu
fOra
pae
rioo.
a!
Multo
de
alguns
an
eu
Pedro
(Ora
tarde.
Dentro
e
Hanaonl
Mariano
Nunca, Juro-lho!
"chale estivesse farto «o officio dos ardo j ,ar a8«b
P3»-'.«n-Po
cie Leopoldo Augusto da Silveira lantes,
preparar o nosso
asco
da Rocha: appellados, os nas. Ninguém acreditaria tio pou- dias deverei reunir-me ao meu re- ?etlmavss multo o teu pae adopti- de mandarAulnales
liem euo mãe tfto poucot
faa
nossa
onde
tt«t-l. d. nua Krance. — Ao sr. director da Escola nophael
teau"
das
rstore*
vo,
nto?
Ia
nte
cao
—
daqui
pois
DeNegaram provi- co que desertara por covardia.
gimento;
Acabo de Bio afürmar. ¦
mesmo acima.
na semana
Polj-technlca;
reunir-se
ha
do
De
milia
dizia
men
coraçio!
•
todo
hoje.
cdeanUdoe
mos
mais
que
bravura,
O»
eua
multas
appellaçaoossim. viria eu ter com*;
ra
a
fora
provas
r.âo
mento
Ire
minha
de Jos6 Bento de Assis.' — Ao sr.
próxima. Minha mie
Talvex. Em todo o caso, o Thlago.
' aooieada
N. 10073 — Capital — Appellan da aua energia, da aua lndliferenca
5* Ci i,'
èirector do Gymnasio de Campina rua. Air.pí- sigo?
hoje
mfi.
estfio
Poia
pois
teu
como
considera-me
te*
encerar
o
•
Uu
dever
que
perigo
era
appelDesertando,
dos
diante
perigos.
te. Joso de Oliveira Moraes;
aos;
pae aúoptlvo. KBo te serü isso dlf* r«. Pensaram que o 6CBhor devia
Caixa Paulista uma espécie de liberdade que reco* mes talvez sem tnotlvo.
—•
de Luíb Tfcjoco
Cabral, Alcides tada, a Previdência
Quisera
fleO, po!* Que rae pareço com elle estar consternado a pediram-nie
sinto
mas
eagar.ar*me,
Uberdadeaca
usar
Negaram
brava podendo
?Malícia» v-¦
do mes* porque a da aua parte qua eu vede
água
duas
como
«rapo eiNi Perrelra, Constantlno Mlgnone • 4. dc Penaoe» A appellacS».
estou
«t»
•.Continua).
gotus
ptrdldo.
o
mystedecifrar
tentar
perfsltameate
de
para
i.fco — pura o levar Junto dellas.
X quaes s9o os teus projectos ruo ribeiro ae parecem «nlre ú.
"os l»r- Cyrene Cavalcanti Silva. — A* er. provimento
ç'fc
¦-s
Rilatadas pelo er. alalMro Mel tio Impenetrável da «cena do club Vaes
driector do Gyrnnaelo de Rlbelrfto
sl
tornará
nio
ute
o
taíe
Minha
Dentro da quinze dia* etitrei
ficar toactlvo ajtls oa dial
Era íímo âeaste dessa
d'Antia.
relles R*5e:
iTet». para IMonnar:
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-——CO MM ERCIO
BOLSA DES.PAULO

Ditas do 1917. port,, 40, 20, a . .
Ditas idem, 800,.
Goraes flo. 200*. k ra»
I"}, a'e' Minas
'do
,*...;-. i
7,5o
10,
Ditas do 1:000»,
E. flo Rio (Popular), 20, 40, a . . .
Dnucos:
Commerciàl, 4, 6, a .
í.ovouro o do Commorelo, 26, a . .
Conipanlilns: .
Áurea Brosllilra, 200, a .......
ItPfle Sul Mineira 200,
Mlims Sfio Jeronmo, 100, 200, o. . ,
.
D. de-Santos, nom., 114, a . , .
Ditos portador, 2, 6.
Dobentnvcs:
. ,
Onças da Bahia, 2.n série, .10, a
•
•
Ditas Idem. 100,

INDUSTRIA
No vapor niwloni'
eoné"t
RIO, 27 (A)
Naumann, Oopp e Co, Ui, , ,
£Un°Samta0V8Lfardos
j, C. Mollo e Comp
.sahiram 882 fardes .
No vapor peruano'««.i'
fardos.
¦
loo»i
'¦•
.....,,
«Utem em stoolt 49.582
J. Aron o Co. Ltd
Borsnt Frlela ¦'-,-.,..,
IMPOUTAÇAO
—— No vapor franco» %$
MANIFESTOS
ta":
carga do va- j, o. Mello o Comp
SANTOS. 27 — Manifesto da
'L.
«Monterosa».
—— No vapor Italiano
ontrado em 17 de
por Ua™
to
Branco":
abril, noste, porto.
; . .,?>-¦¦
R. Alvçs, Toledo o Comp, , ,
- 1 oalxa a F.
ATOESnS0RÍ0S MACHINAS
Total
,,.u
r.
Mato^ojla.^
_
r ,.
%
— 3 caixa» a AlberARTIGOS RECLAME
ALGODÃO
-i O mercado

188*500
180*000

d»

algodUa

'dora ot
880*000
Tronsaecoes realizadas nontom na
912*000
.
Clelol:
•
101*000
FUNDOS PÚBLICOS
85*000
a
80 letras da Câmara' flo Limeira,
165*000
90*000
a
88 letras da* Câmara do Mocjica,
174*000
90*500
• 30 letras da Camaro" dó Mococo, a
-52*000
BANCOS
do
62*000
8 acç-oes do Danço Commerciàl
a . 232*000
70*000
do E. do S. Paulo, o|60 0|0.
Paul".
.
S.
de
450*000
.lo Boneo
50 accoes
'•
57*000
•
460*000
j
oom 60 0|0,
S. louip,
do Banco de
50 ocfiOes
57*0011
•
120*000
a
....'••¦
oom 60 0|0,
•°
- 1 caixa a Al123*000
do Banco,de ;.S. Pauio,200 acç5es
^OSTRAS VERMOUTH
57*000
•* '
•
•
com 00 0|0, o ....
EMBARCAÇÕES
bert0ASSsTRAS
- 1 caixa
COMPANHIAS
VINHO QUINADO
SANTOS, 27.
Muntt
;¦:.-¦
y
D'Ara.
{,r\
a
,r>.
OFFERTAS
PaulistaDo Copenhague, Christlaula, cií
a Altrt°oSTRabenVn^n X
8 acções da Companhia
us seguintes:
eom 46 -lau ds vla.em, o „
A Bolsa fechou hontem, com
de E. do Ferro, c|00 0|0, a . . . 200*000
Rio.
6 CTmo_TRAS
o
v*
a
-'
«ai»
1
"BraHll", da 2.105
TECIDOS
Vnnoo.
íiorueiçuez
24 ac-joès da Caixa de Liquidação,
cada
\ftfa
0o_|pi
dissolvendo
'
diariamente
jmblleos:920-00U
rf
•¦ 480*000
•
•
conaljçnado a Fnj,
Apoiees:
eom 40 0|0, a . . .
de 3 t 4.eolhereo daa de chá
vários
gêneros,
üsa«
j
TomaseMj>
G.
a
—
Liquidação,
caixas
..........
9l6$o0l)
de.
300
Caixa
da
Polotaa,
acçOes.
Porto
Aloure,
Uniformizados
10
AZEITE
De
Rio'5
¦
'_
Sconto; 50
- eom" 40' Ò'|0.'a" .'.'''. '•'."••¦ --•
cálice de agu*
I
em
• 480*000 D. Emissões
Italiana
dose
Banca
a
•"¦
rlanopolis, Paranaguá o Antonlns, à,
Clo.( 400 caixas
902,oOO
ccntl»
eontem 2» ^
„.--„„„ I
5 noções da Caixa do Liquidação,
O. do Porto .£ ......
caixas a ordem. „„_,-_„m« PJpu. de- vlugem, o vnpor nacional "lup*
colher daa déthâ (dôae prescripta pot tas)
Cada
• 480*000 Ci do Thesouro , . ...» »"*
Companhia
fi,
•';«.-•
—»
saccos
100
oom 40 0|0 a . . .
tAMAlflrlilfl.
f-íirSTít
VMl'lr.1 [jenero*,
crf.no-.R_ ..
cargo
vários
AVBLANS
10UOOO
toneladus.
102*000 101*000
do sal actívo « puro.
B. do Rio (4 0|0)
DEBENTURES
Rebusttllo.
A.
gllsl.
915*000
—
grammaa
-r-.
ao
1 caixa
E. de Minas Geraes . . .
APPARELHOS CIRURGIA
De Pelotas, Rio Grande, iíjjH
191*000 190*001)
33 debentures da Sociedade: Anony81*000 Emp. Municipal (1906) .
__ 195*000
dt'
nopolis, Ita jahy, arto Francisco)
ma "O EHtodo de S, Paulo", o .
cal19
soibntifioo
Dito (nom.)
IpparelSos
com 8 dias do vinnem, o vapor 1
190*500 190*000
Dito de 1914, port.- . . .
195*000
xaa a Companhia Mecânica. —
pacy", de 510 tonoladas, carga
ao
Bancaixas
ypy ..,.;,..
; . OFFERTAS
8
Dito (nom.) .....•'
MILHO
ARTIGOS FORRADOS
oonslgnaflo a A. Rebusttllo.
189*000 188*600
......
da
Dito
(1917)
mnlatlnho
FeUSo
190*000
Comp
¦
eo Francez e Italiano.
SAHIDAS:
_
Lundus publicos: Vend.
{Por 60 kilos)
-.1 caixa 6, Cia.
Dito (nom.)
secca, novo, claro:
12*500
AMOSTRAS CHAPE'OS
Vapor naolonal "Poconê", cou
176*000 —
.
do Estado de S.
.... . •¦ • • •
.......
Apólices
Amarelllnho
Dito
(1909)
—
Presente
.•""'•:
960*000
12*300
.TT»Branca.
_
Sajita
Seda
230*000
227*000
T.
neros.
porá Hambursto. "Fldclense1
...•*•:¦
,.
Paulo, 7,a A H-a série 970*000
A mar ollo . . .. :,.
19*600
•
Cia. X Selo
Dito (lb.. 20) .....
•
12*300
~
ALABA8TRO — 7 caixas a
Vapor nacional
250*000 286*000 Maio .......
182700 Amarello . . . V ... • >• • ,;
BANCOS
»'
.
.
Dito (nom.)
•
.
Junho
í!!S„„
Não lui
90*000 —
.»
. .._,#, "Esperança", com vários gêneros,
Santa Branea.
19*500 Branco, crystal ......
«»••
•
Dito de Nlctheroy . . .
a Cotonlfl"Sllarus",
Julho
•
*"
Commercio Industria do tilií*800
ÁCIDO CITRICO — 1 barrica
Vapor Inglez
_
com
460*000
commum ......
Branco,
.
.
:.
setembro
Bancos: '•
e
Agosto
do S. Paulo, .'-..•-. . . *»,¦
-.
12*609
258*000
_18f000
360*000
.
Livorpool.
cavallo
C'°
da
ros,
•
dente
para
• • •
. .
de
branco:
Dranco,
BanBrasil
i-Vliâo
—
ao
Estado
do
caixas
"Itapuhy",
1
__
105*000
Commerciàl
ARTIGOS ALGODÃO
Vapor Jiaclonal
«j
232*000 230*000 Commerciàl ...••?
Mercado, calmo.
Nilo houve offertos.
17B$000
.José neros, para Areia Bronca.
100*500 Commercio • •
co Italiano Sconto.
agulha: .,
MAMONA
casca,
em
Am»
L.
—
a
caixas
"Itapacy",
4
178*000
56*500
ARTIGOS LINHO
'
Vapor naolonal
cos
67*500
f280
Lavoura ....¦•••
„TT»„
2551000 Preaeríte
S Paulo, eom 60 0J0 ...
o Rto fle Janoiro,
282400 Misturada ....••••
MOrtA.ÍDO
"«"O
neros,
para
.......
f*00
Mercantil
Moio
MUNÍCIPAES
a
Emílio
—
caixas
1371000
40
CÂMARAS
TARTARICO
nncional "tai
222600 Mfidia ...¦•¦••¦••••
rebocador
22.1100
*800
88»0ÜJ Portugüez do Brasil . .
Junho
"-..-.
• • •
91*00
21*800 Mfuda .,....*•¦•
Araraquara ,,...•••
212600
Aspa-la'.', com vários
(270
pontao
O. do E. de Ferro:
,
*
'.
.
Julho
93*000
—
a
IO
6825011
Graufla ..-•••••....
6 volumes
71*000
BARRAS FERRO „
amparo ,,.'-. . ... • ...-,» •'
I Buenos Aires
Negócios a 21S600.
82(000 Minas 3. Jeronymo . . .
622000
Mercado, calmo.
21*800
.
«-*1500
Barretos .....¦•••
Zarr
SANTOS
¦ •
Agosto ;¦*•':¦.
94*000 Rede S. Mineira . . .
GriLINHAÇIA
ÓLEO DB
21*800
212000
B_OCOS VIDRO - 4 caixas a Fratelll
Botucatú' ....-•••
C. dc Tecidos:
95*000
Vniiores esperados
2122000 Setembro .........
e
....
.
genuíno).
Capital, emp. do 1913
.
(Puro
Cattete:
,
—95*000 Alliança .. '.'••'•
>
96*500
200*000
Em abril:
em enlxa, com
• • • •
Capital, emp. de 1918
Extra fino,
BRONZE — 1 caixa a G.— Rovlda.
mnio .....
—
79*000 Corcòvadõ '.',:
ao "Italtuba". naolonoi, do Rio de Ji
3161000 Presente o
•i
20
22*000
•
•
•
-30*000
latas de 64 kilos, 11Campinas
CONSERVA TOMATE
^caixas
r
Junho
70*000 COrlòcá .
85*000
"Itapuca",
2003000
2*700
nacional, do ltio de J:
22OJ0OO
86 barrieas a Companhia
. .
20*000
Cruzeiro
quldos .......
Banco ítalo Belga:
80*000 Confiança Industrial
"Fluminense
1652000 Julho
Vapores a snhlt
170J000
Cia.
e
em
quartolas
a
N.
Bizarro
fino.
Espirito Santo . . .
amacaixas
e
Extra
20
conunnm
Milho,
Puglisi:
60*000 Manufnctora
80*000
e "Aurlgny", francez, para Montevllti
1302000 —
líquidos,
Itu' . . .*'¦-. • » •
•— 2*600
de 180 kilos
rellinho:
Magoenee .......
CÓGUMELLOS -- 5 caixas a N. Plxarro
_
65*000
188Í00Ü
, ,
nos Aires
Jardinopoíis ....
mais-ou mènoa . . .
Nfto houve offertas.
°mCONSERVAS
84*000 Progresso Industrial , .
88*000
"Andes", francez r«r.t Montevllioi
120$000 —'
Nuitor, em caixa com
Jaboticabal . . • :»- ¦
Ideal
ATUN — 60 caixas a GlordaMainonn:
'.....
82*500 S. Foli-t
84*000
'
1502000
nos Aires
Jahu'
•
2 latas de 84 kilos lt»
_
Presente
„
83*500 Santo Aleixo
<_ 2(400 no • Comp.
_.
4002000
"Itolpava", nacional, pira Parauj
. .;.;.»
*345
Limeira ...
*320
quldos . . . . • • - • ¦'
FERRO — 10 volumes 8. ComTiíubote industrial . .
Maio
CÍRCULOS
102*000
Imblttíi
Florianópolis,
Nuitor, em quortola,
lahy,
Lorena . . . . . •
l.lea!
C. Diversas:
**"w Cr,St»"
_f"?V,__ „
90*000
94*000
panhia Puglisi.
_
85Í00O
Grando e Pelotaa
kilos. liquido»,
— 100 barrica» a
180
Mocoeo
Ararangude
de
Carbonlf.
Poente
POTASSA
CHLORATO
06*000
,
2**00
"Amlrsl Trbúdo". para Montevldiu
4002000 455*000
84*600
23*100
mais ou menos . . •
San*,os . . .
Plraa-iununga
:__-; 1 Maio
.nr.72nn
ordom
98*000 Docas do
100*0.00
868000
. nos Aires
79*200 Fervido mais 800 rêls por kilo.
>
78*600
....
—
Orlan
Bahia
Ribeirão Preto
a
fla
caixa
Docas
1
Junho
85*000
FARINHA CASTANHA
9*000 1
89*000
"Poeonê", nacional, pari o Rlodil
10S0OO
74*760
74*600
. . .
3. Manuel .........
Nacionaes
Loter.
Julho
;'-'•'•¦-"
.
~
72*000
dl Sobrinho e Cia.
Leixíea, Hra
70*000
Recife, Lisboa,
S. fi-flro
Saneamento
Cia.*,
74*500 —
Negócios
FIO SEDA — 1 caixa a H. E. Bott o
80*000 Prodinl fle
Direotor de oemano, o sr. Nestor do Barros.
13*000
14*000
—
tuerpla. Rotterdam e Harataiji
3. José'doa Campos ....
Pauly
74*600.
a
Torras e Colonização ..
caixa
1
Cia.;
o.
"Italtuba", nacional, para ParajirJ
1 caha a Strcpackoff
85'000
71*700
71*400
'
l Caríos
Debentures:
Agosto
78*000
_
e Comp.
—
2003000 190ÍPOO
Jahy, Florianópolis, ImMtuba, Pi
3. Joüo da Boa Vista . .
71*800 ——
America Fabril . . .
Negócios
D.
a
caixa
1
BRONZEADAS
FOLHAS
203*000
80*000
•
[
¦
de e Polotaa
71*600 —
raquarltlnga
71*500
Brahma
S0?00ü
"Syrlo", nacional, para o Rio dilt
Ramenzonl c Cia.
Tatitliy
Í5ÍÍ..Í
—
hontem,
71*500.
iMitraram
Banco
Docas da Bahia
—
ao
27
6
caixas
PERNAMBUCO.
"Llger", francez. para BordCon...
FF.RNET BRANCA
200S000
70*400
67*600
. • ...
Linho Sapopemba ...
COMPANHIAS
Setembro . .
8.400 saccos de 60 ldlos.
"Itapuca", nacional, para Fai_i»
202*500
_-•'•;•¦'
ítalo Belga.
sacMunicipal . . .
1.470.000
Mercado
3325000
325*000
.
setembro
.
1
de
Ferro
Pelllclottl.
do
de
E,
—
líaíiiifta
Desde o dia
100 barrlcas a Ulysse
93*000 I
GE3go
tonina, Florianópolis, Rio Otí
180*000 Mineira Auto Viação . .
anno
no
passado.
....
010
60
e
Cia.
2.358.400
coe, contra
v . l-ajjllsttt c|
H BR VAS — 10 caixas a A. Boys
180*000 170*0001
lotas e Porto Alegre .
....:...
272.000
Mageonse
220*000
218*000
contra
saccos.
.
—
Ii"erro
de
a
E.
249.900
de
1
caixa
Existência
Mogyana
190*000 I
INSTRUMENTOS AGRÍCOLA
maio:
Ei
anno
no
pas»
704.900
e
S. Paulo . 125*000 110*000 Manutactora Fluminense
anterior
dia
.lolhoramentos
.mee:s no
"Alair'Zora", Inglez. [iara o üloíi!
202*000 —
Dott. E. Crlscuoll.
300*000 220*000 Progresso Industrial V .
Santista
Del
Holnho
—
sado.
.
1 caixa a Tomaso
204500»
BÓIiSA DK MERCADORIAS
JÓIAS FALSAS
Bahia, Pornambuco, 3. VlçM
'Sta?superior
Santa Holena .....
Geraes S. Paulo,
tirmazens
•93*000
Vigo, Oheriiurjí
calxae a Vianello Attlllo.
ra, Lisboa,
seguintes
• 105*000
A Bolsa fechou hontem com as
e l.a - 17(700 a 18(000 Frate; 8
oom 00 010 .....
F.
—
a
104 fardos
thompton
LINHO GROSSEIRO.
dia anno
18(
a
17(700
• Vmeríüana cie Seguros, com
ootoçOes:
contra
kilos.
15
por
"Dorrn", inglez, para Montovldtai
90*000
Maggl a Cia.
100*000
40 por cento
AKRO-, 60 KILOS
terior e 11*600 a 12*000 no anno passado.
Aires
210*000
—
Vntarctlca- Paulista ....
.: DB
A
"Rovuma". francez para Monte*
130*000
—
.2ámpineira Agua e Exg.
COTAÇÃO DO TERMO
.
(Saccarla nova)
Aires .....
n
210*000
Central Armazena Geraes .
.
abril de. 1920
"Avon', inglez, parn Monttsvi
Aliertuin em ' 27 dcComp.
160 kilos)
com
Vend.
Liquidação,
MSo
ha
de
especial
."Jal.a
• •
Agulha beneficiado,
Aires.
•
•190*000 477*000
cento
40 por ''T"pãul*ò-Goyaí
Não ha
Agulha beneficiado superior
.llsodüo cmKrama, com140*000 120J00U
38(500
.
ferroviária;
bom
Agulha' beneficiado,
nium
*_à*20.0'
»—- 3 0 $ 0 U u
íi. ¦ 36(500
4-7*500
J
beneíiciado. regulaiporaí fle Automóveis
Presente .
'46*300
400*000 —
47*000 Agulha
Paulista do Seguros
segunda ou melo ar.
Asuiiitt
*!'-:!'>-!'¦ liuTnstri.-r ¦ . -. , '. - 400*000 Melo . .
28*000
47*300
46*900
roz .....»•"••
.I.unho , .. ,.. '•',1- • . • • • •
MOVIMENTO 1)0 IHM
48*000
¦ •i:ni*:NTunir,s
N&o ha
., . - •'.-.•. - 47*900
Agulha em casca, especial
Julho' ." .'' .
27 (A) — No porto d_
RIO.
cal1
Não..ha
e
Cia.;
•",(ilToii-ao Proto
Tlsl
.
—
A.
«4S00U
superior.
.
a
485000.
caixas
oasea,
'Aa.-;
0
em
Negócios a
,*¦•
LIVROS
a
48*700 Agulha
troram hoje os seguintes vapotMii
NILo ha 48*300
Crystaes — 18* a 18*500, contra 17(500
20'4*000 Agosto ; ¦.,,. • •-••.,••
"Taau-J*,
ha em casca, bom . . •
. '.
Antai-oüca l-aii-llsta ...
xa a M. Laechell.
.
'
49*100 Agu
',
e escalas, o nacional "AMt.pl*ha
48*500
Seda
9(300.
Não
T.
a
9(
e
—
Cia.
18(
gre
ti
•
especial
¦
•
•
caixas
tfdsoiw
6
beneficiado
.
...
Cattete
Setembro .'.
LAMPE.ES
Agricola Santa Bárbara . .
—
...
escolas, o Inglez
ha
Ndo
e
Aires
Demeraras
euperioi
96*000
enrooo:
.
beneficiado
eiúAlgodão
Cattete,
-.-,_
Campineira Água É)íg. .' .
,
_a F.
_, fax o esca<as, o Inglez "Canadtoi
17(, contra Santa Branca.
.
35*000
- S barrlooo
Terceira sorte — 16(200 a'
'Claro
0.2SOOO
Oattote beneficiado bom . .
Nüo houve offertas.
"FIum»*|jj
MOLAS P. MACHINAS
Ontral Electrlca- Rio
'
33*500 16*200 a 17( e 9(300 a 9(800.
inter-alllado
¦:'••'
.
regular
nlgí>dão::
beneficiado
Cáttète
Caroço de
_„.,_._. »m Rosário, o o Inglez "Stetken"j ii>
Central Electrlca Ulo '• Cloro
—"13*900 a 15(, contra 13(900 a Matarazzo 2,Cia.
283
orSomeno»
e
escalas,
meio
a
ou
.92*000
ordem;
segunda
blocos
ottertas.
—
1.464
Oauete
Kilo houve
"itacoatUV
2.à
-.
MÁRMORE
27(000 15( b 8*300 a 8*800.
da
e oscalas, o naolonal
,;•
niulatlnho
roz . .
Fcliãn
Ij,"* "
Trãcctlo
"Goyaí"i dejj
.Cnmnanhla
—¦ 11*500 ft 12*000. contra blocos a Glovanl Rovlda. .'.-_,'"„
24(500
„.,
seccos
Brutos
naolonal
o
leseolaa,
90*000
velho:
«Julrera
•
aeoca,
03ÇOOO
Forqa ....-,,.•.
Nüo ha
11(500 a 12( e 6* a B(600.
»5*00U
case*, especial
Cattete em
Nüo hbuvo offertas.
Electrlca Araraquara, 8 0|0
Nao ha
Mercado firmo»
auperior
205*000
casca,
claro:
neiins,
om
da**
Feijão
Ja- BarbtreCcSTc3a.xoa a Cotoniticlo RodolÉiéotrioá Araraquara, 10 0|0 —
'
21*000 Oattete
Não ha
19$000
. •
Sahlrom 18.00C saccos para o Rio de
liano "Gras Fiaza Istzon"; ae ••*¦
^^j^-£^
Oattete em casco, bom
presente .. . •- • ¦ • • •
Sul oho Crespi,
o
Fabrica dè Ferro Esmaltado
,.
11.000
e
para
Santoo
Var';
1.500
para
neiro.
calmo.
da
—
9Ü5000
ItaMercado,
multtilhho
• Silex
Banco
italiano "Barone Edmundo
—
ao
Feijão
•
.
150 caixas
.'
,
ÓLEO OLIVA
"Aurivlgny-; ¦
Brasil.
do
90*000
francez
KILOS
claro:
«0
1.000
novo
escolas,
o
seccn:
Glovlne;
ASSUCAR,
. .
Fiação Tecidos S. Martinlio —
liono Francez; 100 caixas a FIM.
e«|
¦
85S00') Presente .
sul, o nacional "Bocaina",
—
Rio da Prata. .
;...'.. .-.;¦• •
Força e Luz S. Valentim
21*000
"Calais".
(00 -lios).
caixão ao Baneo Hespanhol
19*000
85*000
88(000
.••••¦••
—
a
—
Capeoealas, o americano
.
volumes
Moio ....
20
Forço e Luz Jahotlsãbal
especial
filtrado,
CHAPE'OS
Iti.flnado
PALHA
18*000
18*500
87*00(1 Juiihó .... ¦ •• • •*'¦;•,'¦
-I 88(000
90*000
Do porto desta capital sahW
e Cia.
Ribelriío'Preto
Forço o Luh
19*000 üeíinado, filtrado, de l.a . .
18*300
pellfieio Serrlcchlo; 1 caixa a J. Lacafala
"KoWArick
Nomtnai
98*000 Julho ......;•....
para San VW
—
. -.; .
•. • ^-..gíj-.v.--"
—• 6 caixas a Casa Armarinho; 3 guintes vapores:
Lonltlcio
de 2.a .
A Bolsa de Mercadorias fechou hontem com.
lletinado
19*000
SEDA
18*250
80(000
"Sehees
Buenos 1*
—
95*000
»
Nount»;
para
•
•
l.o
."'
\g"osto
Lur.-e Força Jundiahy, 'l.a
¦li 86*000 as ge.ulntes cotaçOes:
Refinado-de 3* . . . .
«
18*100
caixas ao Banco Italiano dl Sconto; 2 faTdos
Inglezes
"Modlterrar.eo":
95*000
os
o
¦
—
Setembro
•
Luz o Força Jundinhy.
Moldo branco, 58 klloa .
ALGODÃO EM OAROOO
Cia. T. Seda Santa Branca.
90*000
Maneia
hrnnr-o:
l.a
—
Feijão
Cruz,
para
-Es-tó^.^
Santa
Stcamer";
do
Luz e Força
Urykal,; bom'.". secco
SAL PURGATrvO —¦ 10 caixas a Orlando nadlan "Rio Preto"; pari No» >
',•. Nao houve offertas.'.'
87*000
(Sem sacco)
-",..'«..» &i£$::
Inglez
Luz e Força Sinta Cruz, 2,a —,. . 90.ÍÒOO i
tadò' .
e Cia.
Sobrinho
-. : — ¦ '..
.75*000 . .'•- Arroz-Cm-,'cn'sca|. ogulha:
.
"Plutarch"; para Liverpool e ia
,
Batataes,.Melhoramentos
Orysral bom, seeco. -aBa'»'^.'.*' "•
24*000'
SALGEMMA — 20 caixas A Cia. Puglisi.
¦fresento¦'.
•
••
com—-.
ha
95ÍÓ00
•'
.
.
Ndo
"Herseher": para Antuérpia o»
.'Estado"",
qualidade
.
Do
Taulo
i
Wagner
Melhoramontos S.
a
—
hla
_¦'•„'¦'*"
2
caixas
23*600
LINHO
23*200
TECIDOS
• •
95*000 Maio
Nao ha
mum, 15 kilos
r'
•
—
secco. de Perbom,
Mac-Hardy ........
marquez "Melrose"; para PMUJ
ürystai
—
¦
e
Cia.
_*
Sehaedllch
_
-Negócios
IDf
A
a 23*000
931000
Nao ha
Mercado, —.
¦ nambuco •
—
Ce—
Na/.'i)h'al Estnmparia .....
-ALGODÃO
P.
a
caixas
o nacional "Aaracaty", s paraí
':-,
TECIDOS
23*200.
EloALGODÃO EM RAMA
secco,. de. Mado linergia
bom,
Paullstn
Cryoial
clonal "Philadelphla".
!
22*950
¦'.
22*660
';*..'• •
—
rlanl e Comp.
84*000
NSo ha
¦ •' •
Junho
Nom,n"\1_.ft„n
ctrloa . . . •
. .
TromcelO
•
—
superior.
•TECIDOS
A.
a
Estado,
•
«IO DE JANEl
2
Do
caixas
SEDA
'£¦ 87(000
"O Es
Ncgoeloe a 22*800.
4«»ue«
Sociedade Anonyma
22*000 Crysrol bom, secco. de'Cam-,
Do Estado, bom, commum
-81Ü00U
21*800
Vnpores e?pen*
e Comp.
mel
'-1
83*000
•'
•
•
Julho
,
»
Paulo"
.
....
tado do S.
:'¦
21*900
pos .
Mercado, firme.
21*800
TALCO — 100 saccos a F. Matarazzo e Cia.
Em abril:
ha
¦¦•..."
91*000
.Nfto
•
-.flo
•
.
.
Agosto
_•"
fino
Sofln
.-•
.
.
Crystal bom,
Tecelagem
Dos Estados do Norte:
TRANÇA PALHA — 6 caixas a J. Boslslo "Nevada", dlnamurmiez
a 21(750 —
A Ndo ha
Negócios
Sergipe
ürysial, regular, de
*em «n-e"»»
S^ridô, La
. N&o ha
e Cia.; 8 caixa» a M. Ch. Ralo Brás.; 3 "Collao", americano, do H0«^
-.' . . • •
Filho
21*800..
nteress»
í.o
Jaoto
Otystal.
*™
Sertão. l.a
L'h
ba
Santos
'
a D. Ramenzonl o Cia.; 8 oalxa» a N. PiN&o
oaixas
«nteress»
¦•.;,
Cal tule:
...
.
...
.
üemerara.
*™
|. _"Vauban", Inglez, do Rio « ro"
.OrjOllO.
68(000 Mediana
Cia.; 3 caixa» a Mlochele Laechell.
o
zarro
»:í,
Presente
^
......•¦
rbpm
Somenos,
DE ALGODÃO
• ¦••
.
OAROOO
Sul
—
"Syrlo".
Boyo
20*500
do
A.
a
.
caixas
4
.
"
naolonal,
:'—'
58(000
THERMOMETROS
Maio. Junho e Julho.
FUNDOS PUBLICOS
Mascavo ; .
20(000
. . "Rio de Janeiro", nacional,tam
Do Estado (sem eaoeo), 16
e Comp.
-;..
Agosto e setembro ....
... ;vf
Mercado, firmo,
Interesse
Sem
i\po",ees do ICsta.lo, da O.a
"Florianópolis",
Beinncional,
—
Ralo
Banco
ao
_Hos
-;-.-;-|':."'*'*..;-:. £, .. BAJÍHA.|í^í-40 barrlcas
Milho, amnrcHJrnho:
VINHO
'•'"•"" •'","¦* •? '*'¦- • '12*000:' '
eírle....
8era Interesse
....... ,, . —
'do
France» Italiano; •'Ro Vl-.torlo", Italiano, do m
Uo Estado, ensaccado, 16 ks.
Banco
Presente'
'.. *. .' ....'
ga; 1.976 caixas ao
-'r—:
Eetatlii," da 7.0
—.
Apoiices
¦• ¦•¦'¦¦
lithoJatas
em
Estado,
•
Mercado,
¦
Dó
•
•'
.
.'
Roverst; 60 bord. a Al» "Vestrls", inglez, do NovoJ'™'
Plerro
a
caixas
—
1.200
:—'¦" 980*000. Maio
»6rlõ -..'.'.....
W" 'a
•jraphadM, de 20 klloe,
Commum:
ÓLEO DE CAROÇO DE ALUODAO
berto Rabonne; 60 bord. a Álvaro Msgano; 81» "Biela", inglez, do Nova to W
_
.110*000
Apólices do Estado, da S.a
klloa . ¦
SO
de
"Minas
naolonal.
caixa
Iroffertas.
a
Geraes",
houve
caixa»
N80
965(000
bord. a N. Plzarro o Cia.; 1.098
Do Estado, em quartolas do
....
sGrle ...
lltho"Huron" americano, do ^0T¦
Do lOstádo. uin latas
Nüo ha
Miiinunn:
mios Frugoll e Cia.; 100 caixa» a D'Ara». Mn160 kilos, peso bruto . .
'— 965*000
(350.
Ap.iUceo do Fstado, da O.a
'.» ¦ •' •
Kilos,
$385
do 20
•
.
•
.
.
graphadas.
(60
^
Presente
Cia.;
laEm maio:
252 caixa» a G. Tomaselll o
1111(000 Do EBtado, em caixas de 2
'*•". • ....:«•
s£rio . . . • . • • >
(345
(305
42(000 nlt e Cia.;
caixa de 60 kilos . . .
Mnio . .
a Antonio Mot- "Pero. Mafalda" «sltonOj^gS
caixa»
lts., peso liquido
100
20
Puglisi;
tas,
Cia.
caixas
a
k,(-'obres do Estagio da I0,a
m*>
"Almonzoro". inglez ds
Do Rio Grande dj Sul. em
assucar wystal:
965?0ÜÜ
Do Estado, em caixas com 2
ta e Cia.: 60 caixão a J. O. Cramer o Cia.; 200 "Andes
'•' 86*000
eírle .
87(000
<> Rl°
latas Uthographadao de
Presente
•
, lngleü, parn
caixas
a
Nlcodemos
latos do 28 ks„ peso 11150
e
Cia.;
a
rascual
caixas
s. «
60
27(000
LETItAS
do
20 kilos, caixa
Negócios a 86(000.
Pernambuco,
Bahia,
118(000
quldo
e Cia.; 25 caixas a Bento Carvalho o Cia.; 134
85(000
•
83*000
Cherburgo.
•¦ »¦
klloo
»
84*000 —
Vigo,
lumurn do S. Vicento-. . .
Lisboa,
em
Maio
'•
ra.
quartoDc- Pernambuco,
bord. a Onondl Sobrinho o Cia.; 20 bord. a L.
Nominal
a 84*000.
Do Rio Orande do Sul, em
Negócios
Ias de 100 ks.. peso bruto
. Câmara flo íi. Poulo, em'.
79(400
Porronl o Cia.; 15 bord. a José Milanl; 66 bora. «Deeeta0dno".'lngleVpara'Mo>
79*060
llthograpnadaa d»
latas
1913
.
fle
frouxo.
Junho
Mercado,
presumo
a Favlllaj Lombardt e Comp.; 180 bord. a Fra»
de 00
20 kilos, catxe
a 79*400 —
Negocio»
nos Aires . . . • •
Cuoíará le S. Paulo, eml'i2*000
18 bord. a Bart. Dsl Oollot- "Aurlgny".
telll Romanl;
kilos
•
v
1914
79*000.
do
franoo-, ?%-,,-.«
prestlmo
7*1280
to; 60 caixas a J. J.. Figueiredo o Cia.; 6» caixas "Darro", Inglez, pura o W»
T4(5S0
PRAÇAS ESTADUAES
Morcado, calmo.
Julho
Camnra do S. Paulo, oma
Augusto
—
60
caixa»
e
Cia.!
Martins
a
Loureiro
hontem,
—
96(000
76(100
Entraram
99*000
Negócios a
de 1918
FEIMO MULATINHO, 00 KILOS
PERNAMBUCO, 27
boa, Vigo o Llverpoo\.

tosse *J*jj*Wal'
De todos os preparados contra a sabor,
efficacia
losos é preferível, pelo seu
e tolerância, o

MOVIMENTO MAR1T

SILVA flRflüJ©

koJSíTSmt. 1 3» a,N- Cht' Tornam o

0msm0m ««•;•

MERCADO DE ASSUCAR

MERCADO DE GÊNEROS

BOLSA W vwtrmS'-

BEBAM

CAXAMB ir |

NO RIO DE JAN

^cAMENTo3v-mT t-Z ras^iss-í mz"A^m

MERCAM DE ALGODÃO

BOLSA DE SANTOS

prestimo

Cia ; «Avon»,
Santoo »je v,«
^
Snusa c_ui«b
caixas a.a bhum
60 ca«ns
C!a.: su
Costi iü u:a.:
»-<> ..»»«. j_ ee ífilon
vjosti
Inglez, paro o w»
_»".
•__
_ .•»¦_. _ «nA _>»l
88.100 «aceo». 50 caixas a Álvaro Gutmarae. e Cia.: 100 cal
.etembro
1
d»
dU
Pemamb"';0'„S.'rcli»f*
o
Desde
hla.
72(000 Bom, claro
TK700
1'xao a Lucas Graça.
rnritrn 97 000 no anno passado.
AgOStO . . . • • . • •'.•''*
Lhbon. VI,,.. CherbortjA.
Bom, barreado ......•;
16.600 VERMOUTH —. 200 caixas a Oarela Silva "Oeylan",
bontra
eacco».
Negoelos
(«?«00
francez, Pa™ "% j
—
EUlstencla
'¦ a 71(800.
'••
Mercado.
70(000
68(760
1J8
Cia.;
Slm.es
o
anno
a
Lucas
caixas
pase
no
so
C|a,;
47.000
¦ Setembro
•
"Deseado".
anterior
Inglez, para B»
dia
no
mecos
(Safra doa agou)
o Cia.
a
J.
Constant
caixas
o Livorrool
Vigo
boa.
—
Nominal
»Gl.!
"Axel Johneon", swco. U.V,
Bom. claro
Preso do de l.a oorte. vendedor»» 40(000
Fechamento em 17 do abril de *•>•__e
"
40(
contra
Wlo».
16
Mercado.
Vend.
Comp.
escala n .•••••
e compradoreo 38(. por
EXPORTAÇÃO
Buenol
e 46( o 42( no anno poa»
DE MANDIOCA
do
"Andes",
-mina
anterior
FARINHA
dia
inglês,
ro
38?
com-,
AlgodSo em
"Martha Washington .
sado.
GAFE»
Do Bio Grande do Sal, d»
mom:
—
16(000
*»¦_¦«
calmo.
.
klloe
Mercado,
6»
.
do
York . • • • * .¦(^¦ua*1
aacco
l.a.
...»•••
Presente
SANTOS, 17 —- Relação do» exportadores «Prinolpeoso
'.'¦ »• •' 46(700
fardos de 180 ktloa para 8an100
47(600
Mafalda <^v%
do
¦•
Sahiram
eaoeo
l.a,
d*
•
•"
Araras,
;
•'
De
Maio . .
—
9(000 Í0S' PRAÇAS
que despacharam na Recebedoria d* Renda».
"Darro". Inglez. da BO»"^
«7*600
47(300
....••••¦»
t
»
kilos
4t
,........'
Junho
Paulista:
EXTRANGEIRA8
"Huron", americano, ot
Negócios a 47(400.
De Arara», de S.a, eacco de }' *—
SACCAS
t(000
411200
hon
Í
48(100
Vniiorcs a sali»
esteve
—
mercado
O
kllof
46
27
Julho
•
LIVERPOOL,
4.174
Naumann, Gepp Co. Ltd. . . .
48
do
baixa
com
Mercado, frouxo.
«ccesslvol.
Negócios a 48(1(1;?—1
ha.
1.600
yv~tem. ao 12.30
abril:
_ir.
Br. aor«.
Leon, Israel e Comp. . . . » .
• 48(200.
FARINHA DE. TRIGO
8.260 "Aro^an*". nacional P»'^
a 63 pontos, cotando-se: »-r
Hnrd. Rand o Comp.
48(800
•
48(650
1
contra
d.
Í0.Í6
Coais
Fair
AgOS>0
de
Pernambuco
2.100
Pernambuco,
40t«00 Da Republica Argentina,
48(800
anno pas» R. Alves, Toledo o Comp. ;. . .
.10(000
Setembro . • • -' • • • .'•
31.43 d. no dia anterior o 20.81 d. no
de 44' klloa
1.016 "Collao". americano pa»^
eacco
......•>.
l.a.
o
Comp.
Grace
Algodão om caroço:
M
1.010 "Vauban", lngle-. l*8" ,
t .
Da Bepublica Argentina, do
d. Nerl o Comp
'_.,_ i>.
.
33(000
Nâo houve offertas.
M_cel6 — Falr -- 30.8» d., oontra 81.41
do 44 kilo»
1.000
Y'<rk » • • ',
6
,
e
Comp.
j.a, sacco
Netto
Bneno.
Cunha
Caroço de algodio:
"Italtuba". nacion»'. P^,
* "'American
Argentina, de
190
Republica
•
.
.
Trlnks
Da
e
Comp.
x
...
Gustav
'
d.
—
1Í.T6
—
Fully-mWdUng
Nio houve ofrerta*.
tos, ParanaguL
,-v-.
10»
í.a, sacco do 40 kilos.
Soe. An. Casa Levy .-.--....
dn
mulatinho
e 18.17 d.
FeUão
I1
contra 27.18 d. «futures"
Imbltuba, W" Oj8""61
Doa Moinhos Nacionaes. l.a
Sooleté Flnanclét» . . . . ( . :.
rgfâ
para
37(000
(fully-mlddllnf),
secca, velho:
'Italpava"
osclensi.
American
•
.
eacco de 66 kilos
Mineiro:
«.
_ 24.21 d., contra 24.84 d. o 1MI
Nâo houve offertas.
maio
Santos. Fa^^oMili-f
170
Doa Moinhos Nacionaes, 3.a
•Dito
34.ÍÍ 4. Nerl e Oomp. . . -, •. . v , -.- .
__ 34(000
Fdjio das ngoas, olaroí
para agosto — 2S.T» d., contra
1U. Imbltuba, Rio0™;,!
do 44 klloa . . •
aaoeo
Paranaense:
*
Presente
iRéTOtorio^ltal^^p»
Mercado, calmo.
—
26
18(000
Ltd.
.fechou
.
.
.
Oo.
-—
Gepp
>.
Naumann,
O msreado
•Itamaraca". »-»c^r6" .A
Mala
NOVA YORK. 87
(6 poahontem acceoslvel. com baixa ds 20 a
Cabedello e ««""L jrí*
-.
-.
-,
As vendos realizadas hontem
18.113
RIO, 27
..
Total ,
,
.
v
>
¦"ÇT-^M
,__«„
to», cotando-se:
lupuca".
—
segulntej.
»••«»«•
«;fntur_i"
as
foi-T.
para maio
American
fu_,Anto-_n».Fl°rA,rf,.'1
•
anterior
Fundos públicos — Apólices:
no dia
900(000
EMBARQUE DE CAFÉ*
•*
por libras, contra 40.66 c
de, Pelota» e P-"^ (^
Uniformizadas do 200(, 1, a . ."
••Joio Alfredo". n^,,C^
26.45 c. no anno passado.
(20(000
.
26
dia
caí4
do
embarque
d»
do
Relaçfio
14.16
Ditas dó l:O00(, 1, S. 7. a ...
contm
—
14.(0 o„
Dito para outubro
922*000
Dltns idem. 1. 5. 3, 6, 7, 8, 10, a .
do corrente.
Mw»»*,
125*000
c e 16.11 o.
. . • • • •
Tuteya,
.
.
6,
a
SACCAS
Ditas idem,
"EmlssOes
.
4,
3,
de
1:000(,
Óbidos. PsrlnUa*
No vapor lngis» "Korean
Dlvertas
'.",
118(000
•
7, 10, a . .
naus •••*,'
SU'-*'
Prlnoo":
Ditas Idem, 1. 1, 2, 2, 1. 4. 11, »»,
8.128
J. Aron o Co. Ltd. .- .......
•20(100
1.' 33. 34, 81, a . .-....-*¦ v
P**"..?
e
P>
Pelou,
1.771
•85(000
Berent Friel» . . .
• • .-•«>_
ASSUCAR
«FlorUnopo.U". -g*j|
C do Thesouro, Ia.
Fm todu m operações bancarlai um condições ma» TuntajosM
No vapor Inglês "Bocra»
•moto
í». » í -t *
*J.
20.
An'°,..
func10,
assacar
—
do
Idem,
morcado
O
Pitas
ranagui.
íü»''
RIO. IT (A)
••1(000
te»":
m
***-**
do mtroftdo
Ditas Idem, 10, a . . ...
I28(6B«
johy. r.oi*i«'P0^
eionou firme.
, ,
¦ » Jk ji*
l.»80
H. • r
o Comp.
*
Rand
•
Hard.
W.2»
1.12»
•
.
sahiram
Munícipaes de lb. 20, port. ««• • *.
eaccas,
tevidêo
PESSTEAOO
{,
18.640
.
1Í1IOO0
ALVARES
Botraram
RUA
FILIAL
EMS.PAULO.
1.061
Co.
Ltd.
o
.
1».
Naumann, Gepo
Ditas de 1906, port., 25,
1(0(500
———— saccas • existem em stock 86.874 saccas
a -• t 1
DIOBENTURES
91(000
98(000
S. 1, Drosilolra
98(000
Oomr.nnhla d-i.A. Uerses . .
Habltaç8es
de
8 ' Pontos
Econômicas 206(000
ACÇOES
soatlsta flo Tecelagem . . .
._-*__. ..««»«
Con-ial do Armozens Geroes 160(000 "01000
331(000
340(000
.
Ferro
de
Pau. sta de E.
Mosyana de E. de Ferro . 318(000 214(000
Companhia Puglisi ....
Chlmlcn Santista*. .-¦*. . »•
60(000
76(000
. Santista de Bordados. . .
120(000
Ensatcd. e «ebeneflcladora
- Cer-imlca Santista ....
•
Agrlrolá Paulista
Cntfio e Transportes- . . .
220(000
;
.onstruetora de Santos . .
do
HaSantista
Companhia
820(000
¦citações Econômicas .
110(000 105(000
"A
.
.
Proprietária"
B. A.
_. 200(000
S. Assucarelr.i Santista . .
•
.
Vasconcellos
A.
T. R.
200(000
3. Anonyma Colombo . . .
200*000
.
Santos.
de
C. I-rigorlflc.-i

75(050 — 75(000
74(800.

—.

da ¦ecoa)
'. (Safra
..-¦.•

Nominal
Nominal

BOLSA DO RIO

Banco Portugüez do Brasil
_.
Capital ra. 50.000:000$000
- SANTOS
S.PAULO
RIO DE JANEIRO

Presidente: Visconde de Mowes.-^

30, 79,
Dltss do 1914. port,
Pitas liom, íi. -19- »*'.>_**'•••

JjífOO.

t

OS MERCADOS NO RIO

ipi
Ao commercio
c Cia., <!om lilbrl"

CORREIO PAULISTAN<

VINHO
ARO0D

MnNE-QUINA-PERRfi,
OMsIs poderoso rifjeneradoif-notcSj
dei ChloroMj Anemia pt-òruiíd
>mhf fla firma Alfredo Aelicar W«mlpuao«t« dçlorotae, FebcèJ?
, >„ ABiioaí*
0,ti Af01
oaj.ltul, avisam
'Vrn i _m ««ral, auo todo o

Mlil(-H#*
—
.' ,a datii. ««o tém com- |f «iff áSS1ilTSe,PA«iS'_^f"s3íQl
\í0
•n,íl
i, -ívldás sntto «om os
"""f flrmw' 1'Pton o Oia.. LI»._•?•».?.••«* »•¦'•? «'....*.+.••*•«>*••..»*
"cltear
0 Cia., o A_.
H"'
_
fír&t" Avisam mais, Quo to¦f.. .HvidiiH pequena», i. presen to.-

ÁS ALMAS CARIDOSAS

68 2intM-nto, flondo legacs.
«o abril ao 1020,
fvS*
.-¦•-?*•*•*?
,„.„.'i ._¦.*•*?'•

Oarollná da Conceição,- tondo perdido o seu marido.por ocoasiao da
grlpilè. o tondo ficado com. 4 filhos
menores, sendo um do poucos me*
,»-v,.,'...'.'''''v''*,,'',',,:,'''X':<'^¥ _e_, o não
tondo rocureoa nom para.
poder tratar do pequeno, visto não
poder nmammoiital-o, pedo ás aimas caridosas a esmola do um qualquer auxilio, quo venha, pelo me*
CLINICA MEDICA jg nos, minorar oa soffWmenlos dos
§
D,, ...í.iHJi" «' «Tlni-çai»
..' seus pobres fllliinlios.

pljlll

lt__lilon_l.i' ^
Tudo que lho qulsi-roni otfereeor
I. 6
1.,.., Itallliàiu. r.;s1wa,.ií.
«er .dirigido
OSSO
£
poderá
para a Villa
central,
Telpplicne:
-f.-.VV.T.'..?'..''-?^
P»._..-,..'.'M

Eloysa, 12, onde estft residindo.

„*„.*.».•¦•¦*•• ¦? ••< ? •#•?*# ?*•?¦?**^'?'••?^4<•¦?••.4_•.?*?»«.4_».4_».^.f.f

FAN Y K AH AN
ecem chegada da Europa, tem em
íxposição as ultimas novidades das
irandes casas de Paris,
Bellissimos vestidos para passeio
baile; ultimas creações para praia
estações de águas; Hlanteaux, Linjeríé, Pyjamas e Pegnoirs de luxo.
Rôtisserie Sportsríián
Apartinents 26r27

EDITÂESECHI-__lt_A Dl. ESTADO DOS
XÉGÓO-ÒS DA AGRÍÜDI/TURAj CO.U.MERCIO E OBRAS
r.DÜCAS
orlnleiuleiiclíi eni ooiiiiuls-ão de
Tias ferreis do iiãiiilialstriiçãd
estníluíil

_i_.l-.xa.lo np .logiuv do costume o pu..blicado, pelo "Diário OCficiai" o dois
jpriiáés do grando circulação, de accOrdo com o art. 8,o paragraplio unico do jfi citado decreto n. 3015. Dado, e passado
nesta cidade dp- S.
Paulo, aos 17 de abril do 1020. Eu,
.Evarlsto de Paiva Junior, escrivão,
o subscrevi. —' Mntheus da Silva
Chaves Junior.V

UDITAIi
O dr. João Baptista Srartins d o lionezes, Jitlí. do diroito da segün¦ da vara clvcl
o
commercial
desta comarca do.s. paulo...
Xo próximo mez do maio, os fre.t*t'io: saber que, por parto de Ari das tarifas moveis nesta Estra- mando
Rosa 1'crelni, mo foi dirii serio cobrados ao cambio do 17
seguinte:
pctiijão ão téôr
nk.ro-i por mil ruis, correspon'-. sicla'a,
"ExniOf sr. dr.
da sejuiz do diroito
Jo ao accres.lnio ds 3- OjO nas
*
Di:_ BErellas 3 o o' a IT o da . OJO nata- gimd.a (rara commercial,
mando Rosa rereira', por seu'-- -adi__U (sal ordinário).
vògadpí* que não tenejo a Socleda?
das
outras
tabollas
so- do Andnj-ma
|pjp..!0s
Fabrica Votõrantiiíl
Io _-!(_ do a-ãlòí-áál.
coiucçaflo a lho fazer entrega dos
S-Paulo, 1(1 de abril dá 1020.
trinta mil metros cúbicos do podra
calearca quo lho vendeu, nom asSócrates do Andrado,
signado
instrumento quo òònveriS-Pcrlntcndenio -em coiiimlssãò. clbiiaraiu o
assignar para cstipulaoão
do uma múltà para garantia,
da
execução do contracto dc compra o
IXIIUIIA UE FERRO
venda, 'perfeito o acabado, o Isso
-1-_1.AQ-AI_A
apesar da Interpelação e da assiDa 1.0 do inalo próximo em doan- feiiag&o do prazo dò dez dias, foivlí-oi-ai'!l nosta Estrada a autorl- tos
pelo' suppllcanto, como tudo
MJ 4o govorno, supprímlndó o consta dos autos
da interpelíacio
alimento do 50 0|0, do
processaque gasam quo Junta, devidamente
lersas mercadorias classificadas
dos o julgados por v.
exe, quer
tabeliã 4, SM,,0 conservado propor contra a mesma a compoMo abatimento Búmeiite no.i dos- tonio acção ordinária, para o effeldo inicias frescas.
lo de ser a missnía condeninada a
1 *o carga o descarga soraôAs ta- entregar ao supplicante
os trinta
¦ modificada para 1,5 real tam- mil metros cúbicos do
pedra calcapor
nM PMeursos atô loo kllome- rea, a pagar-lhe todas as perdas o
»3.,' o, cm percursos superiores,
il çUilTinos, aa mOra que forem arbirôlíj respectivamente, sl
fO- tradas, além das custas o demais
.-porto do trafo-o próprio o\i pronuneiasõoei do direito, por isso,
atuo.
í-onovando para os effeitos da taxa
Nüara
do ib: do 1020.
judiolarla e exigência da lei,' o valor do rs. 492:O0O$00O para a cauGabriel IN.ii toado,
Pí-smIo. oral, om coinn lasttó
sa, como ja deu em siia Intcrpellaij-O, pois muito maior 6 a somma
das suas perdas o interesses, como
opporíunahièrite o arbitramento deCO-N'VO(A,;.U) OU
JURADOS
toriuinai-íi, p. a v.' cxc. que, distribtiida está ao 3.o officio, seja ci^tl.eu«daSi,vaC!,aves^
nior, juiz de-nireito
tada a supplicada na pessoa do seu
criminal da c.niarca d...l.a vara
ío Estado i ¦-¦ Paulo.du capital presidente, parn,' rii primeira auilloiioln, vir vOr-so-lho
a
propor
respectiva ac.ão, cujo pedido, noS
P« sabei (ni°
e.táiidi) designado termos*
do art. CO, do Reg. 737', do
fo li di ãwlo
««. liara íC Iniciovindouro, ás i; 1S50, sorá então
offerecido, a<?sia
sessão
soinal do jiuy,
o prnüu para contestasob a sua presiden- g'iiaV-se-lhó
i,'ão, ficando desdo logo citada, sob
• d 1U.ll fi
•tt ao dia -i .o
pona du.rovella pára tddos os dereferido
mez
e
'mT6*?1 do
mais termos da oáusá, o sua exeM W.**. aos cuçüo,
r, deferimento. S. Paulo, 8
ftce
' a'aldl' i'0',,qu!,tGm **«*¦ do Diiiivo do 1920. P. p. João Antonio Pereira dos Santos." (Devi'"«^Mo Janeiro
Kcstn
petição
de.1919 e mais .lamento séllada)'.
o despacho do tcOr seguin•'.ires ainda proferi
"I>,
ao 3.0 officio o A., como résorteado:! os cida- to:
J. Mencquer. S, Paulo. S-3-920.
zen." Feita a citação requerida na
pessoa de Zeferlno do Freitas Cuipara os fins mariles, ao ser aceusada a sua ei19 Penas do
j,' citado decreto. tasflo n:n audiência de seis do corer:
rente,
compareceu a Companhia
c
I' •'•«mandes3 Jo Carvalho Ura- süppllcpdn por seu procurador
85. dr.
declarou não ser o citado sou dlrode Azevedo, dr.
t-tor e por isso não poder receber
j»W>r
AUar»
n. citação, tendo apenas comparoMachado V-edrosa, dr.
Antoãin üa
da
ista da Costa, Co- cido para arpruir a nullidado
ronel
nieíina. Replicando, requereu o auc^ do Assumpto, tor que prevalecesse a citação feit^'h
n
ta o aceusada. porem,
adiada
proposltura da," acção para a pri*
meira aiidleneiii. o para o requerento promover o quo entendesse. Assim o fes: pela petição do tcúr eeguinte: "Exnio.
"segunda sr. dr. juiz do dlrcitp da
vara commercial.
Sh ,'oí£v;'<1' arDI._ Armando
Rosa
Pereira que,
- ¦" *o.{ Tavares
Basto., por despacho dc v. cxc.. fez citar
ír
a Sociodade Anonyma Fabrica Voíorantim, na pessoa do seu presiSv^***» S'«3es
dente. Keferlno do Freitas Guiiuara«*. para, na primeira audiência,
vir v6r-ee-.be propor a competente
acção ordinária, para o effeito de,
iry, dr.
por melo delia, ser a eupplicada
FiP*elreao
JÉlunlor
..\_2
condemnada a entregar ao suppllcante, na fôrma contractada. os 30
í.-os3 :,nha foliado Pe- mil metros cúbicos de pedra calcarea.
quo a e-jppllcada lhos Tendeu, e não
os entregou ate hojo. não obt.-nte
&,\Putka*=>__
a Interpretação
quo lhe
judicial
8«á ã, c?'5!*a!o Pereira
foi foita, a pagar aa perdas e daninos quo produziu e eatA produv-íttarAlrircnsa' ^
zlndo o forem verificados e arbitra•^o$V.aE'01Rl'drdo?, alím das custas o demais proC
-*• li wnvM. a a cada ua* "*e nunctaçBes de direito, tudo noe terconiParecer 3s mos da
9 ii hn
petição articulada, quo na
audiência seria, olfereclda; e hontem. na audiência, de facto, accu.ou
csí cilacSo e requereu, juntando a
3 com,) ""
n ai« ««la- dita
e os autos
peliçSo articulada
U5»»---^*
da lnterps.lag&o processada e Julrtda devUamenle por r. ate,, 1 pro. Ae todoe, te .¦•!',_. .'_ ac^Ee, com présSo ds
aos eerí I cilcvjs. Com eraiiãe «epar.ío ío sao_*_3.-T6- Íl6'3,i *»;_: -,.> .Í!'^-*05
E-TCÁDA DR FERRO
F0_iILl..\'SE
¦ Tarifa movei

ScrtSUVa P'-a']0 Junl0r
&"*) cüàt Hvelra

&Z&0?**

J^á^Ví S^ Para íwe

•o

uarta-teira, 28 de abril de 102<

11

plloante, attonãou
o iiv^àoíWaU
r.íDNlOlPAlj Dtó
8_-Uitl-_.AI.IA DR IüSTado DOS
Parte du. «upplioaila, um dos ailvc^
S. -I>A_IJ.O
eaãos, Imril arBuh, a nu„laad0' da
NEGÓCIOS DA AGRlCIJÍ/ru*
o tacrto, por nfto ser o senhor
BA, COMMElt-UO K OIUIAR
l-illtnl ii. »
5.oforlno do Froltas Qulmarfte», direotor
Püni/TOAS
Roíniiiioa histórico por Franolsoo
No dta 4 de maio vai om luisla va*
De
ordem
do
sr.
dr.
Ineiieetor do
ãa Companhia supplleada. Dlneomos
Antônio Barata.
blica o sobrado n_. an 0 U18 da rui
Thosóuro
Municipal,
doota oapital, Supiulntoniloncln «íiii coiiimliiano ilo
com grande espanto: l.o)
1
volumo
2B
broohuia
de Março, nostu capital.
....
1I>000
porque o faço publico quo foram sorteadas,
viu íWrens de mlmliilsirnoUo
supplioaiato ao saber da
A frento meie 8 metros e 26 cfs.i
Pcdlãos
4
LIVRARIA
_vtAcr._LHA__S
partida, pa- para eorom
resgatadas
do l.o do
cstniltiiil
ra Europa, do sr. Antônio Perolra
|
Rua Libero Badaró, 08 — S, Paulo o fundo, IID metros.
maio próximo om doante, ae lotras
ignaoio, presidonto
SOCIEDADE ANÒNXMÁ DE CONAprovoltom senhores eapltaltotaiil
TRAMWAT DA CAXTARÜIRA
oleito da _M, do - empréstimo autorizado
poi» loi
tratou do lnforrtar'-se a <ju«n.
lr.ra lnformacnes: Foi-nt, ma
.STUUOÇAO E l'ISOl)DIO
d.
o n. _78 do 80 de sotembro do 180.
Faoo publioo que, flo aoofirdo
Thesouro, 2." Cartório do Orplini-s/
mesmo havia passado ousa
S6dc: Rua do Rosário, 19, «obrado PAHA
'¦—.. MM-. lliNNV -Offlolna de
prosldcn- (6.0 empréstimo) quo tem ris mimo- »om floepaclio
cia, o soubo do pessoa idônea
do
14
BIBIli.
JCnni
do
corronto,
COSTURA
e ln- ros «ogulntes:
do w. dr. «eçrotnilu da Agrloultu«ma da supplloada, quo «Im, e
_E'RIE UNIÃO
"l.o
—
--3228 — 46GG i—¦ 6110 ira, flea supprimiío,
ao
de, primeira ordem). — Grando sord.to sr. Zoforino de Froltas Gulmn- : 92 — 1G23
a
contar
"ÜJVJ'JtA",
do
"POPULAR", E "LI- limou to om vestidos 0 chapéos clegan202
17KB r- 8228 — 4074 — C15S do. maio pvçslmo,
raes; 2.o) porquo o official do
o abatimento flo
.
jus- 299 ~. 1807f-í DUO —• 4720 —.:Ü218 BO 0|0 eÉtabéleoldo
DERAL» .
tos. Soeção ospoclal do collottoa, clntiça que foss n oltácão, levou multo
titulo
a
do
ox889 — 1890 r- 3421, — BUO — .247
toa elásticos o soutlcn-gorgos sobre
Pagamentos Integraes
e
tompo a fazol-a, porquo da
iPerlonola
provisório
doorcpelo
própria 8B5 —* 1083 — 3000 — 0282 —* 637$ to n'. _.BB7, do
ReliiQ&o das npollcea que (oram medida <systoma francez). Cintos
a0 11
ll tio
administração da supplicada
«0 marco Cl_
a»íoin,
lOlfi,
elásticos para gravidez o sonhoras
aqui, 941 —2800 —3087 —Kãíí —«ÍR*. M "»•_«-Jo-taa
beneficiados
no sortolo realizado cm
tovo luformaqao de
classificadas
Kl;
o prosldon- 057 - WB
arllf ?M!l
«82_
a dlnliolro o n
20 do abril o corrospondonto ao moz operadas. Vendou
to era o sr. 5!efèr|no que
do Freitas Gui- 1122 «- 2852 —. 393ÍÍ —¦ D859 — 0009
prestações. — Pollos legitlmns da
duccSo aponas para .fruelas fre.s- do niarco ultimo.
marães, «uo ontao- so aolmva om 1288 —
Sibéria,.variado o osoolbido Eortl-jf ilni-____tj.______ m.i,:i;—* 4058 — 5378 — 0811
«*_. '
.Flnnos da Loteria. Federal, cowos- monto. casj aopndioi.onatiaa .oi);:' a granol.
Liudoya com a familia, fazendò.uso 1305 ~ 2421
AUeiidom-so chamadoa* ««""IWMO-, ItlOOlIia, ete.,
2G1-1 -_ 4147 —15402'—C90Í
poiidcntos aos nossos pcnullos predafl;a&uas-ó que iriam ohamal-o
pa- 1418 — 2544 Í4. 'H198 »~ 5601 — 6991
dlaos ó proihlos: 27-JC, 8900, 17C0, Tclopli. 4537 (.'Idade. ÍTcfios módicos:
,S. Paulo, li) aq rfljri cio' 1020.
ra vir. roçober a citação;
s.o) por-: 1419 —* 2Ó80-—.4410.— 5C20.V- 7014
2888,. 3583, 1457, 1573, 6319, GlSl, Rua MfírtiÒ tio Itapetininga,
VSo'cralo3 do Anàrnae"
7_.__l
que, pela manha do dia eni qúe eS- 1528 *_* 8007—4411 — B784 — 7048
Rs. 20:0005000 — Primeiro Pc*
so cavulholro íol.citado, outro não 1071 — 3199 —
Süpeíliittítiaoiite- ciii commissão. ctillo Pi'cdlul, no monor R, do Mat4503 — 5055 — 7805
menos Illustro,
o.bonhor
Antônio 1584.— 3217 '— 4579 -r-010.7 -_- 7481
tos, filho do àr. Manuol R. do MatForreira- Matheus, ¦ • pelo telephono, :A
tos, do Grupo Popular.
. . •
partir.'- dessa-mesma- data-sorão
tovo a bondade, .peco aos Cios lhto tanibíjm
Rs. 4:000*000 — Segundo Pecúlio:
pagos-os juros do roforldo SECRETARIA DA AGIUCÜLTUR.-,
recompenso, do me avisar que o sr empraatimo,
correspondentes, ao boCOMMERCIO E OltHAS J.HJ_ Predial, ft apolico do Grupo Popular!'
Uma senhora, leudo pordldo o maZoforino do Freittm Guimarães, ha- mestre a vencer om 8(1
(docahida).
'
ão corrente.
BMCAS
rldò o achando-so em extroma falta
via chegado,', ao.que . do propiuto .. .Thesouro Municipal
•3 iireiiikiK dc rs. -Ifl0$000
do ,S, Paulo, - Dlrcòtortn -de
do ròcurso-, sem podor trabalhar
agradeci, dlzòiido-lhoqtie ia Imiiie- 34' do abril cio 1020.
Obras Publicas
Ap «aV llourlquo Gomes, do Grupo para sustoiitar cinco fjlhlnhos, vom
diataraento avisar, o ofíielal para ir
Popular;
ao sr. Nicola Cnnall o Os- appcllar para as almas caridosas, fla
CONC01.RENCIA PARÁ AS OnRAS
O thesouroiro,
Oa QUIS SOFFREM' DO
oital-o, o que fie. Em faço do oocorwaldo Dol Cisüii, menor, fillio do quaes Implora uma esmola com que
'
9. A, Cunha ¦
DE OjONSTRUCCAO, .DAS ES-•
rido, como o ex-advorâó se vcciinasESTÔMAGO
Ollntò
Del
Clstia, do Grupo Liberal possa suavlsar o soffrlmcnto do sua
COLAS REUNIDAS DE ARA- '
so a doclarar na audioncia quem era
'
'
o
Popular,
rcBpoctlrnmcnto;
DEVEM --.SAR
¦ - QATÜBA'
ao «i: pobreza.
o presidonto actual da supplicada.
João GaiTota, do Grupo Ultra.
A cspoiiula pótio .«ea- entregue no
poia eabo quo na Junta Commoreial PREFIOTUR- DO MUNICÍPIO
-'Ooit,->I,-i
escriptorio
•1
do
Paulhíáno".
. Faço publico q-ao, no "Diário Ofprcmios-dc rs. 200S000
ou em qualquer outro acto do puficial". estão .ponde publicados ediAo sr. B. Pinheiro, do Crupo Ul- dirigido a CárPIlnn Siqueira..
bllcldado não consta a quem o sr.
Faço publicb, do ordem do sr. pre- fnes do concorroncia
pnra as obras tra; iid menor Lauro Rimiallio Gur-?.
Antônio Poroira lgnacio íiaja pas- foito, que, polo
prazo do 10 dias, acima mencionadas, dovondo o pra- gol, filho, do sr. Aurollauo Gurgol,
sado a presidência, o
supplicante contados de amanhã, so acha aber- zn para apresentação dns
propostas' do Grupo Popular; ao menor. Joa*
requerou o vossa excellencia dofe- ta concorrência pública
para o sor- encerrar-so no dia -29 do corruti.o quim. Augusto Ci-istiaiilni, filho do
riu, quo prevalecendo a citação foi- viço do'construcção do um boeiro e mez.
sr. Albino Crlstlanlni, do Grupo
ta e aceusada
do er.' Zoforino de calçamonto a. parallelepipedos o asA guia para doposito da caução Popular, e ao menor Ary Macedo,
Freitas- auimarães,
'tendes
representanto soiitamontb ão guias ap laáo lnte-: no .Thesouro do Estado sorã for- filho
do sr. Juvenal
Si
sido atê hojo uni íhíbIIÍ
.Macedo, do
dá supplicada,
conformo informa- rior dn rua João Ramaliio, entro as. t.eclda por esta Directoria ate £is Grupo Ultra,.
D.vnainlte c Gcllgialtc dc vaviveiutí
o desprotegido da sovto,
Cão ao próprio oíficial que o citou, ru?» Cardoso do Almeida, autoriza- lb horas do dia 28 desto íiiez.
rias tensões. — Pólvora para
sempro emdirficuldaãos ou sem poi
S1-'P.1E
PAULISTA
ficasse, a propositura d^ aceito adia- do pela lei vil 1.951-, do 22 do foveSão Paulo," 17 do aliril do 1920.
caca, preta o sem fumaça.
t,'er realizar vossos desejos, não d«|j
da para a primeira audiência, quo rolro do 1910 e do aecôrdo com a lei
Pagamentos integraes
Tciih.s cm stork
saiiimcls, escrevei hojo mosmo pa<
Alfavedo
Draga.
o supplicante, requereria o quo fos- n. 2.222, do 13 do agosto da 1919.
Primeiro sorteio mensal
rã a caixa postal 2.080, Rio do Ja-í
Director. '
so do sou dlrento. E' o quo ora vem
LION & GO.
neiro, enviando uin onveloppo sele
Versara a concorrência sobre:
15 dc abril do 1920
fazer ratificando
lado o subscriptado para a rcsposltt
o quo
a) — Movimento do torra, volurequerou
RÚA ÁLVARES PENTEAFinaes da Loteria Federal: 7134,
om audiência, para que a citação do mo ar-proximudo para o nlvolamonr[i_o remetteremos grátis o meio fa*
0052, 5353, 3315, 1004.
DO,
s
N.
sr. Zoferino do Freitas Guimarães, to da parte mais
eil o soguro do cm 8 dias couscguit'-T
baixa, Junta ao
Apólices sorteadas: 4713-1 4005
des o que desojaes, soja o quo ÍOr.j
provalescossc como feita o acousada, boelvo, com transporto atê 500 me45353, 43315-, 41004.
r-r oom o Segredo do Jaifa, que lu«j
e requerendo
mais, para destruir tro3, a medir^se no impro-thiio, proSegundo sorteio mensal
do so conseguo na vida — Só OW
qualquer ofíeito que possa produzir CO por<inctrp cubico;
22' de abril de 1920
_:.oí:suo ò Scgi'edo de Jaffii.
a chicana quo se urdiu, o seguinte:
b) —fornecimento, e assontamonFinaes da Loteria'Federal: 5977,
___."
l.o) quo sejam citados para na pri- tos dò guias ao lado inferior da rua, S. 1'ACLO RAIDWAY COMPAXÍ'
4«S4,
0987,
S716,
0759.
meira .audiência, -logo após termi- preco por ni.olro linear; ,"
:.
' Apólices sorteadas:
Sucção Bragautliui
.-,.
40077, 440S4,
nado o-prazo ilo edital quo abaixo
c) '¦— calçamento com paralleleATTENÇAQÜ
: TARIFA
40987, 4871G, 48759.
MOVEI.
so pede, vlrom vôr se propor contra plpodos communs, preco poi; motro
O milagroso remedio,
pomada
Terceiro
.
sorteio
incnsiil
a
No próximo moz do maio, sondo
supnUcada,
a referida
acção, quadrado;'
-tunueliun, para curar as doenças
20 do abril de 1920
para o effeito do ser condomnaãa
d) — caiistrucção do boeiro, con- a taxa cambial para applicação da
das liemorrhoidas.
Finaes da'Loteria Federai: 17 40;
tarifa movei de 17 ds., as bases das
ao pedido constante da petição ar- forme os detalhes seguintes;
Cura certa o garantida por mais
SUPERIOR
ticulada ja em Juizo o nesta referi1) — exeavação em torra para as tabellas S, 3-A, 3-B, 3-C o do 0 a S90C, 1750, 2888, 3583.
cha-onlca quo seja'.
¦
•
Apólices
17
sorteadas:
terão o acerescimo do 15 por
42740, 4ÍS90Í,
dc,^ todos ¦ os cavalheiros quo ora boceas do lobo, proço
Cura-so som oporação, om 0 dias.
por metro
das
melhores
marcas, tOaai cm
41750,
conto
42S88,
435S3.'
o a tabeliã
sal o de Opor
estiverem em exercicio dos cargos cubico; .
A receita ¦_ gratuita, a bem dos que
"sloeli"
— poçU.cgiilíio socado no fun- cento.
S,
Paulo,
27
—
do directores
do
abril
de
2.)
1020,
soffrem,
não
so
faz
interesso.
da supplioada,
por
por
j
Os
das
tabellas
i, 1-A, 2,
¦'-¦"! A Directoria,
LION & GO. •
conhecimento
Approvada pela Diroctoria da Hy-'
que possa
obter o do das boceas. do lobo, preço por 2-A, 4,prec.es
4. A, 5 o gado cm pC, em nuoffioial e nos qunes encontrar; 2.o) motro cubico; • •
do Klo o S. Paulo, sob n. 111.
gieno
Rü.\
ALVAR1ÍS PENTEAmero
Attestados A disposição dos Interes3) — areia lavada, limpa, acima isentos dedo,100 cabeças ou mais, são
quo om vista üa incerteza quo a
DO, N. .'!
addicional.,
nados. — Rua Vergueiro. 82 — Tc¦ •
motro
S. PAULO
própria supplicada creou do sabor- do pedregulho,
preço- '.'¦ pnr
':""
Suporintcíidericin,
S. Paulo, 17 de
Icphoiac, Central. 1755 — S. Paulo.
so quem é hoje seu presidonto, o de cubico;
abri)
de
.1920.
so achar em logar incerto, o icu
*) — calçamento com parallele• Arlliur Owcn,
presidento Antônio Pereira -lgnacio :| plpodos com argamassa dô 1 do cinos termos do paragraplio l.o dó monto por 4.dò areia, preço por me
Siiperintendeiíte.
j
1). MARGARIDA DA CüNILV CÃÍjà
art, 45 do rog. 737, ão ISSO.
tro quadrado;
peja
o supplicante admitlldo a justificar
1 ANO, VIUVA DO SR. CORO•
5) — para do'üni-tijolo do espes- ESTRADA DE FERRO
EUREKA
EUREKA I...
SOROCAos fáçlos quanto basto,, om hora sura, com argáriiassa do 1 ;de cimenNEti A.MARO JOSÉ' CAÍSTABANA
A' rua São João, r,. 179 — Livraqui o escrivão designar, o julgadas to pdr 4 do areia; .
NO, EN-INSPECTOR GERAÍ.
Duiis cisas, na Avenida Municia incerteza'o ausência ..provadas,
6) — emboco ou reboco vertical,
Farto, piiblioo que, durante o: piez pai, ns_. 20 o 28. — Não so acceita ria ICcsmos, eneontra-se í. venda A
DE VI-.HICUI.OS
TERCEIRA B ULTIMA EDtiJAO
sirva-se .v. oxo. mandar iiassar, pü- irit.rno, preço por metro quadrado; de maio de 1920, os fretes das tari- irtormodlií.lo- — Tratar
na mesma (.)
blicar o afflxar edito.'., com o prapedido) dos ji celebres e inc.omEstando a minha filhinha Amil(«#!
7)"— guias
parei o encaixe da fas moveis .ncstii Estrada serão co- avenida, n. 14 .
zo quo so pôde fixar, afim de serem grade o dà chapa, preço por Itiío;
paniveis livros de cálculos do autor de G annos de edade, atacado, de coi'*J
bradds ao cambio do 17 .dlnholroe
R Soares, para ganhar na certa, qucluclio obtivo a oura completa eia
por elles /citados, não sú quem pos8) —: grades .com càntonelras, por l$0Qj),- correspondente ao nunesto
sa estar «oiii à presidência da sup- preço por kilo;
Jogo. Nada. do sonhos nom do tempo relatlvanicnto curto com i
gmento de 9 o|o nas bases da tapatifarias. Cálculos roaes, Infalll- uso do preparado Coqiiclucliiiaa. EA
plleada, por lho ter sido passada
9) ..—'assento
chapa cpm càntonelras; pa- bella 4A (Bctl), e do 15 o|o"nas depelo prosidento eleito o constante ra ser
Adjunta de grupo escolar em cida- veis o niatlieniatioos'! Como prova cem satisfacção qno faço esta deelaje
ao nível do passeio,, mais tabellas, incluslvo as para eamanda-so grátis uma formula ft ração a bem do todas as criança*
dos estatutos, sr. Antônio
Pereira "preço por kilo;
fó, sendo Isentas da taxa calnbial de prospera desoja permutar. Carta quem mandar
o sou endereço em que possam contrahlr tão oiicomnioif
lgnacio, coiiio : esto -tambem, para
10$ — fornecimento de nianilhas as tabellas 3," IA, 2, 2Ay4,-4A, G PDr fiivor a J. Áíbcrto, caixa 1517. envoloppo
sollado para a caixa n. dn doença.
na primeira audiência, após a ex-' do barro, ãe 15", ilnclusivtS transpor- o 11,'especial
transporto de São Eatilo.
para-o
1194. S. Paulo. Hojo ainda 6 tempo, (Asslg.) — Margarida da Cunha
piração do prazo, virem ver propor ¦to e assentamento das mesmas com gaíi...'- ..iV- ¦-¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦
amanhã talvez soja turde.'
Citctauo. — Firma rocoiihccicla.'
a referida aoção ordinária contra a argamassa de 1 de cimento por -4
S. Paulo, 22 dcí.abril de' Í1I2.0.
s.uppJicoÇ(Ji| auJo pçflido Consta- da ãl areia, proço poV unldado;
petição articulada jã em juizo. e foi .-'11) —escavação om caixa, entro
JosiS do.'Góes Artlgas
Diplomado òpcatloo do pharinacla
nesta ja acima referido, 'ficando à bòcenVdd lobo superior e álêni da
Inspector gorai.
deseja collocação. Dã injecções, dudesdo..logo. citados,.para. todos, os .parede na extremidade inferior, pro-termos
chás o ¦ tratam en to anti-syphilitlcoB.
donriãís
da dita''ncção, ntè ço por metro cubloo;
COMPANHIA
MOC.iV-NA
DE
ESCapitão Matarazzo, n. 91
senteiiçn. final e sua execução, sob.
12) — camadas do pedregulho e
TRADAS DE FERRO E NA- • RuaAmiibal
pona de revelia; IV quo so cumpra do aroia, socado.no fundo da excaF. Barbosa
VEGAÇAO
na. fôrma requerida. São Paulo, 1 vação,
preço por metro cubico;
do abril do 1920. P. p. João Antônio
Tarifa
movei
13) — enchimento e socamento
Pereira dos Santos." (Devidamente do'terra junto ao encanamento, em
Duranto o mez do maio do t020
sollada). Nesta petição proferi o. toda a extensão o a olovaçâo da calvigorara nesta Estrada a taxa cam- r_!\TO sem CLAROS A ENcí-Elí;
Dentre os depilatorios conhecidos o mais efficaz é o
despacho do toor seguinte: • ",I. fa-" xa, proço
por metro cubico; .
y
bial de 17 ds. por 1$000, equivalenDepilatorio Martins. - O seu effeito manifesta-se em
ça-so a justificação na forma.1, re- ¦ 14) — 1'oruocinicnto o assenta- te
Estft feito do modo quo os srs. ad*
$
ao augmento do 15 0|0 sobre as
querida, cm dia o hora designados monto de lagoa formando canàileta,
minutos; não.produz dôr e liem ii-rita a pelle. As sevogados,
solicltadoros,
talielllães,
das
fcàsòs
tabollas
3-A,'
3-B,
3-C
3,
e
pelo escrivão, ficando o mais defe- na extensão
di 3'metros- além da 0 a l7,*sendo Isentas de .cambio as conimerclantes, guarda-livros, eto.,
nhoras que desejarem libertar-se dos defeitos pilosos do
rido. São Paulo, 7 — 4 — 920. J. bocoa !n-orlor..do booiro,
preço por tabellas 1, 1-A. 2, 2-A, 4, 4-A,. 6 e poderão minutar qualquer escriptura.
corpo, experimentem o Depilatorio Martins, com absoluta
Menezes." Ouvidas ás testemunhas metro
quadrado.
tarifa do gado a Campinas.
LrvltAI.IA ECONÔMICA
arroladas o com os documentos ofsegurança de obterem resultado satisfactorio.
Oa proponentes declararão prazo
Campinas,
abril
1920.
17 de
de
forecidos, proferi a sentença do teor
Rua Marechal Ücodoro, n. 16
Inicio do serviço, contado da
para
"Vistos
seguinto:
estes autos, etc, approvação da minuta do contracto,
C. Stcvònsoii,
Em S. Paulo
etc, cto. Julgo por sentença a pre- o o
Inspoetor gorai.
prazo a que so obrigam a. dnr
— Pelo correio, 01300 o*o*o«»o^)**o*o*»o*o«*oo«»_3«»o^n*o**o*o*o*»o*^^
souto justificação para que produza
-lerviços
Preço.;
BtOOO
findos os
constantes do
os seus effoitos na fôrma e para o por
edital, contado -da mesma
presente
fim requerido a fl. 41 — quanto â data.1
Incerteza da pessoa que estfi em
Depositarão os concorrentes, direoxercieio. da presidência da Compa- etamento no Thesouro Municipal, a
"Sociedade
nhia ou dlrootorla da
caução de 300ÍOOO, para garantia da
Anonyma Fabrica Votorantlin", e assignatura do contracto,
sendo ,quo
do logar na Europa onde so acha-' o
• para as MOLÉSTIAS da PELLE
proponento accelto devera exhiblr
o .presidento effectivo, Antônio Peda caução
do 00OÍ0O0, que
reira lgnacio, e -mando que seja ex- recibo
TermeUildiM Oaspm
Oolpeo
serfi depositada antea da assignatupedido e affixado o publicado o rá do contracto, com gula da DlroOont.naSea
P«wl»
(Jo
Oo-ilbh_«>
___ta*Un
competente edital com o prazo do
IrritocÍM
Coras
noventa dias, o tud.o nos termos re- ctoria do Expediente, para garanQueimadura*
tia da sua execução, do accOrdo com
'31,
quei-dos ua referida
e
petição;
Spyalpal-u»
Bi-smu
FriatrM
custas pelo Justlflcante. P. em mão a tabeliã constante do art.n. SOO, pado
ragrapho
unlco,
do"Acto
t-AaTamaçoop
DarthpfM
FMridM
OniM
do escrivão e intime-so. São Paulo,
20 de abril de 1920. João Baptista 1910.
«ceo-oo
__Mnuii_tAM
«uiprk
oi
cm
•¦«Mt
u
urnuoiH)
Ae propostas, com firma' reconhe«ui -coim-H-a e_o» «mm*
Martins-dc Menezes. E assim bb Er
cida, sem emendas ou rasuras, seipeão o presente edital, quo serA nf- ladas convenientemente e acompaCnoiOA u roo* fíirrt-»«i«*-nj_» mcn.ua a a, —nte «i» j<m»t
fixado e.publicado na fúnna da lei,
300},
o por elle citados ficam quem por- nhadas do recibo.da caução de estar
ventura estiver no exercício da pre- acima referida, o da prova do.
sidoncia da Sociedade Anonyma Fa- o proponento quito com a Fazenda
em
brica Votorantlin,' como tambem Municipal, deverão ser entregues
Antônio Pereira lgnacio, presidente onveloppes fechados o lacrados, meda mesma eleito na sua ultima as- dlanto recibo do director do Expesémblí-.a geral, para virem A pri- diente, na Portaria Geral da Prefeimeira audiência desto juizo, findo tura, at6 ao dia 4 do mato próximo,
no dia Inu.ieO exmo. sr. coronel Urbano Martins Garcia diz:
que soja o prazo do noventa dins, para seroni abertas
Directoria Go"Attesto
polo qual 6 este expedido, ver pro- diato, ãs 18 horas, na
que, tendo sido ha tempo atacado de influenza, usei com grande proveito do PEITORAL DE ANGICO PE*
Intorc-jsados
dos
por contra a sobredita Sociedade a ral, em presença
LOTENSE,
conseguindo dentro de muito'pouco tempo debellar todos os Symptomas dessa moléstia, ficando perfeitamente re__.
acto.
acçSo ordinária constante das peti- quo comparecerem ao
Accolta a proposta, lavrar-se-a o
tabelecido.
çfies neste transcriptas o nos termos
da petição articulada Jã em Juízo, respectivo termo do contracto, danAlem desse facto pessoal, possuo em minha familia differentcs casos, não só de influenza, como de outras moléstias-.
ao
interessado,
que
assignar-se-lho o prazo do dez dias ão-so disso aviso
resfriados,
tosses; bronchites, etc, em que os doentes, sob a benéfica influencia do PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE}
do
dentro
prnzo *;
para contestação, e mais par.ã assis- deverá, asslgnal-o
rapidamente ficaram curados.
tir e falar a todos oa demais ter- do 10. dias Improrogavels, 60b pena
mos o actos da mesma acção, até de ficar o referido contracto do nePelotas, i de maio de 1907.
vs
Urbano Martins Garcia."
cffeito, perdondo o contrafinal sentença e sua execução. As nhum
a
caução
depositada.
audiências deste juízo tc-ui logar (ls ctante
Vende-se cm todas as pharmacias, drogarias e casas de commercio
fie
terças-feiras do cada semana,
Directoria Geral da Profoltura do
Fabrica c deposito geral: — Drogaria Eduardo C. Sequeica — PELOTAS.
treze horas, no edifício ão Fórum, Município ú*e S. Paulo, 23 de abril
A rua do Thesouro. 8. Paulo, 24 do de 1920, 3C7.0 da fundação de S.
Depósitos no Rio: — Drogaria J. M. Pacheco, Silva Gomes e Comp., Araújo Freitas, Rodolpho Hess, Silva Araújo t
abril de 1920. Eu, Cliniaco César de Paulo.
Comp.,
Granado
e Comp., J.. Rodrigues e Comp., ErLegey, e outras.
.
—
Oliveira, escrivão, o subscrevi.
O Director Geral,
Em S. Paulo: — Drogarias Barucl e Comp., Braulio e Comp., Figueiredo e Comp., Laves e Ribeiro, ete.
João Itaptl.tu
O juiz de direito,
Martins do Menezes.
Em Santos: — Drogaria Colombo e outras casas.
Arnaldo Cintra

MUTUALISMO
"A União Paulista"

UM DUELLO NAS SOMBRAS

ALTA PECHINCHA!!!

Casa oa praia

122~m_-

z

=

Aluga-se uma com seis

&i^#*%*m* K*

AS ALMAS CARIDOSAS

á Avenida Bartholomeu
Gusmão, 84. «Tratar i
praça Mauá, 33, com Mar*
ciai Ribeiro dos Santos.

Guaranesia ,

DU PONT

MYSTERIO

m

HEMORRHÚiDAS

Chrato Portlawl

ÁnnuBcios

0BÍCH0Ü

VENDEM-SE

PERMÜTA

;enfermep

DEPILATORIO MARTINS

MINUTAS DE ESCRHTOAS

*

Exclusivo da CZflSfl BfIRüEb

Estojo 4$ooo

- A' venda em todas it tonai

r BANHO.
otetomol£z„
'

1I5T0LINO

ATACADO DE INFLTJENZA

Casino ANTÁRCTICA Cinema CENTRAL Theatro

- Theatro MUNICIPAL
EMPRESA:

JOSÉ'

OtrecoSo: Luiz Alonso

LOUREIRO

COMPANHIA LYRICA ITALIANA
— DIRECÇÃO: CAV. A. DE ANC.ELIS —
SABBADO — l.o dc maio de 1920 — SABBADO
UF*CITA DE GALA, soleunlsníido a posso da presidência, do Estado. do DR. WASHINGTON LUÍS, honrado com a presença do
sua cxc, o exmo. sr. dr. ALTINO ARANTES, UInsUes secretários c
altas autoridades do Estado.
Unlca representação da opera nacional de costumes paulistas, «rigin.il do maestro João Gomes Junior:

- LA BOSCAIUOLA -

COMPANHIA ITALIANA DB PROSA B MUSICA
CITTA' DI NAPOLI '
Direcção artística do applaudldo
uctor CARLO NUNZIATA, espectaculos dc
GÊNERO LIVRE
HOJE — Quarta-feira, 38 — HOJE
&a 20 S|4 horas
Representação da pochade de verdadclro GÊNERO LIVRE
cm 3 bellos actos:

HN1D0D1 UNA COCOTTE
Cario Nunzlata
....
Presos populares
Frises, cora 4 entrados. ISttOO; Camarotes. idem,' 1>|500; Cadeira de
l.e, SISOO: Cadeira Ae S.a. 2(200;
Galeria, 11100.
Bilhetes & venda na Charntarla Trapanl. das 10 horaa âe 17, e depois na
bilheteria do theatro.
D. Fclice

(A SERTANEJA)
Grande acto de concerto em quo serão executn.ios pela grande orchestra, paginas Inéditas, de maestros paulistas.
Oa bilhetes para este espectaculo estüo â venda na bilheteria do
Theatro B. Josí, aos seguintes preços:
Frisas e Camarotes de l.a, 62JOOO — Camarotes, foycr. 31$«0<_ —
Camarotes de 2.a. 36.000 — Poltronas e balcão A e B. 10$30) —
Balcão, 81300 — Cadeiras, íorer, «1306 — Galeria, 4.-00 — Ampliiíheaü-o, 21200.
miTT^B I ¦ W ¦¦

.

ESTRÉA
BREVEMENTE
— NA FRANCESA!... —
BspeciacuIOB exclusivamente pura
homens.

Empresa: GONÇALVES m-H.
GRANDE — — —. — Companhia Nacional de Oporetas •
no
fundada cm 1911,
NOS DOIS ELEGANTES SALÕES: COMPANHIA LY1UOA ITAMANA Revistas,
. D_kc.-_: C&a. A. de ANflEMS • Theatro S. Pedro, do Rio do Ja*
A FILHA DO
rtetro, e da qual faa parto o «ctor
BRANDÃO Sobri-dM. —
.. CONTRABANDISTA ~ HOJK — Quarta*fclra, 2S — HOJE — cômico
Maestro: H. Vogoler.
ULTIMA SEMANA
Poderosa oonoepcCo dramática ém
Os espectaculos desta companblü
A's 20 horas o 3|4-cm ponto
«.riistl _;i o gloriosa "Pnranionnt", na A OPEIL.V EM CINCO ACTOS, DO süo da mala absoluta morallflad»
MAESTRO MASSENET:
qnal é prougonitta a encantadora e
HOJE — Quarta-feira, 28 — HOJB
Espectaculos por sessões
joven artista
l.a. fia 19.45 — 2 a, Os 21.45
¦ . ¦ MISS ______ LEE r
—
Representação da opereta nacional,
amanha em 3 actos, original do J. Prasodes,
Amanhã ————Salllo "Verde"
to:
Boi
de
actos.
? opera em cinco
<0 feliz autor do *E' o sueco"),
MEFISTOFELH
musica dos conhecidos maestros H,
Kilaiblrci-oa mais doía cplaodloa ao
Vogcbir e Domingos Roque:
arrclM-tador romanoe de aventuras, Oe bilhetes A venda na bilheteria do
da "VHagraph"
theatro, das 10 horas em deante.
Preces do costume
A MASCARA SINISTRA
1 de maio — No theatro Preços: Frisas, 153: Camarotes, 121;
Sabbado,
í.o c «l.o episódios
Municipal — Recita de gala, em Cadeiras. 33; BalcSo, 23; Promcnolr,
23: Galeria, 13000
homenagem 6 posse do dr. Wa*
Amanha
Amanht ahlngton Lute — A opera nacional, Bilhetes il venda na bilheteria dü
theatro,
das 10 horas em deante.
em S actos, de costumes paulistas
MATINE'E ELEGANTE
— Original do maestro JoSo Gomes Sexta-feira - Bella soirée da moda
Junior LA BOSC._n.OI__ (A Ser- s de successo - Grandioso especta•¦¦ io completo Ss 20,30 - A celebre
trama da fabrica -TRIANGLE*, t-uii-j-t).
Os bilhetes para este espectaculo cpereta: A Dtiqaeza do B.il Tabnrio.
Interprete a formosa
estão & venda na bilheteria do thea- —Sopbin, Rrandio Sobrinho- Froa— GLORIA
. Prou. Sarah NobroSTVANSON — tro tf. Jcr_a.
HOJE

HOJE

--

HAN0N

--

nn SINHA' =_=

Entrt Marido

e Mulher

«ÉB___É__H____ll_--_«_^^
-T—• '.'-.-.v

S. José Theatro Boa Vista

Empresa: Job. Loureiro

VT'----«*<".——

.i l

mil

¦¦ ¦!'

de abril de 1020
_S8
u
quarta-ieira,
PAULISTANO
CORREIO
^^0—i

HYSTERIA
anti-nervos»

{Soberana oontra
, qualquer')——_-_*

ÍI8.UÇÍ0-ÉI-0BI
annos de axito

DA CRUZ & CIA.
MONTEIRO
RUA

Aeentes:

SO

J±*

DORES DE CABEÇA

de

RADIUM

a dos rins são causadas polas mfts
¦_
dlgestfes o curadas
radicalmente pelns

20
Filial em Santos: RUA GENERAL CÂMARA,
.«
RIO
Casa Matriz: R. DO OUVIDOR, 106181

<U :d

PASTILHAS DO DR.RIGHW

FERNANDES & CIA.

hiM,*.M<tJ!.9J&M9A**AM3A**9J{

(LOUCAS,

exija o de OLIVIER.

chft

• Os mocos do Interior, que qulzerem empregar-se nesta capital com
lions ordenartos, façam suas offert..
fi Caixa Poslal 1 — 6 — >S. Tniilo.

C.H. AMOR e
FE' EM DEUS

ENERGIA
IB-UDE,
*;- Molea. asFO-ÇA,
doa raisoa quentes. {|
I

s_

SSBO

cora:
. ANEMIA
H—IBRE3, DEBILIDADri
agradaaeh
I Activo.
t\ econômico, iiíalteraosi.
¦j ai.il 0 Silli d» "Union 4« Fabricam»

UMA.ESMOLA

A maior eni São Paulo

preto e verde ft

Chegaram excellentcs qualidades de
LOJA PE CE_L_0
Vondaa por atacado e a varejo
COSTA NOGUEIRA
41. ROA DIREITA

Guaranesia jj VWWm PARA TODOS

ADUBO-CINZAi;

RUA

Chegaram
41

"
os produetos da Compa-"
r.hia Antarctica Paulista

ÁGUAS DE S. LOURENÇO
UM GRANDE
PARA
PRÓPRIO
ov SANATÓRIO
HOTE,
A-iide-so em Aguás de São Loureiujo, nns proximidades daa fontes
mlnoraes, com 20 alqueires de torra,
e outra em
sendo parte em pasto 'pomar,
proeapoerões, com extenso
naclonaes
não «0 fruetas
duztndo
como estrangeiras:
Agna encnnada, e éxgottos.
uma dollas com
Ouas moradas,
lodo o conforto e capricho, toda mogallichiqueiro,
cochoira,
blladu.
r.hclro, offlclua do cnrplntaria, ani— Sentr.aes do sella o gado leiteiro.
— Paüo o seu procó; 150:000$000.
ra mais informagBes, com Absalúo
—
dé Sousa, li, rua Silva Jardim* 1,
P.io do iTiinçli-o. inn.lo :i" Rio Hotel:J

___nr__v_____i

-Pegam em toda parte os nòásos ty-—
pos jft consagrados de cérjjeja:
"Antarctica" (Pilsen ou Mynblien),
"Pretinha". —
"Hamburgucza"
e
1'ara ns senhoras que nmaminentam,
ms médicos recommondam a cerveja
"Culmbach", porque tornn o leite
abundante e sadio.

h

0 i_m"ll|'-'1. «•!___—

-gimrá_r« .*_- .
•li uama.»

SAO PAU

CAIXA,

DEPÓSITOS-

—

SSO

A. R. GONÇALVES

e do
aementes novas de hortaliças
CEVIiíO
DE
I-.IA
A'
S. PAULO
RUA DIREITA
COSTA NOGUEIRA & CIA.

PhirmacU e Droftrta
froneisee «insni
Rust.'de Margo, I

São

;,:

DE

iil^iipW^^ISi
s# mm i*_£Bg5si ms _
Brigadeiro

Franco, «3 - Coritiba
sorteio rc-ili-lo no dio a de abril
Rdic-.n daa caile.netas cinienipládas no ao.
•egulnlss .'«'neros: S-.7. 4.«4.
dc tSTvSí Lolcria Vclcral. concspoml.-iMc
f,.oP-, S.71C. 0.750, 5.CA f'.5(jo. 1,7— c 4-. 1.
Sírio "A-C", SS." BÒrtoío
'Costa,
residente
Um tmcni. no fr. Antônio'José-da
..«,«,„,
_
l-tilio
,.»ofooo »._» fcc™,'J,oOV0
NOVOj EstB,lQ ,io R|S G. (Io Sul
residente
Wy.c
Carvalho
— Um terreno no sr. Milton
,.,„*.,„
,.mf,a — ,.,*• 1'cÍuHo
[c™\mo GRAND|_i Estado tio-Rto Cl. do Sul
"B". 81." sorteio

iii^»-âí^^
.^^
Eá&«
IU1T0.

ll

com o seu endereço

-.

Rua Quintino Bocayuua n. 16
„

[

SSo os tres facto ros principaes, d» vida
que encontrareiu no Dynamogunol
O lij-nninogennl 6 indispei—ave. n lados os intllvlduos cujo trabalho produz., a fadlgu esrebrnl
— tnes «•orno litterutos, iorunllülns, |iudres, profcssnrcs, cmpregadus |iulilieos, vstudnntes e (jitor¦lu • livros.
O Dfnaiuogonol 6 de resultados surproüondoales nos Hsruttktes easos i

n bi:rci;l;i*íl

HOJE

i_.som_i,\

A-I...1IÁ
<H_>_lO.-Ai:.__i i.oi;i:s iiit.i .( vs

P..IIM.A €1 .t .!!lt.\l.

S
g

PAI.UUIS-O
IMIHIIAS SKNI1.AES
CO.WitLEitCEXÇA

niuíiií:/*

1IOHKS DE CABEÇA
HèSTKHKiMO
FAI.TA BE API _riTK
-IIHVOSO
VKHTtl—l\S
FRAQUEZA «EKAI,
UHO.VCHITES ( IIRU.MC-S SIIOHES I\'OCTURKOS
t-MJ1IIMÁ BHiESTÃO, ETC.
iHPOTKKCIA
Keslns o outras mulcstim o DYRA-OGE-OI. 6
de um elTolIo seguro e rupido KA IMPOTEKClAt ae
SI? r 4? vidro o doeate obtém n cura.

x
^

Dynamogenol

nio oont6.ii atrrchinina, arsenioo ou qualquer outra droga venenoia. A formula do DVKAHOUE-OL acoiupaaha
o vidro. VENDE-SE KM JOIsO O MHKIMt t
caMu"** n'8

HOJE

20:000 0.
por 1.800

60:000$000
¦

Bilhete ioieiro 9$00Ü

Tônico dos líervos — Tônico do cérebro
Tônico do coração — Tônico dos músculos

íl
• . ndereço lelegr. "LOTEUIJAN" S
1566
ii.
Correio
iio
(JuiKa
[

JPraiscóca 9001

Or_ém das éxto-ÇçOÉs nò mi:/ dk -Ut^_||g
DIA

MEZ

4 de maio || Terca-felra
|| Sexta teira
.
7
1|
Terca-feirn
'ii || Scxtn-felru
IS
21
05
28

|| Terca-felra
|| Sexta-feira
*'
|| Terca-felra
"
II

Sextn-feini

PRKMIO MAIOR

l!

I
"li.
^F-5*

.|| 20:000$o(i.
|| 20:0005000
|| 20:000$000
|| (lÒiOOOSOOO
|| 20:0005000
|| 20:0005000
|] 20:0005000
I! 15:0005000

II H-*1
|l lli»
|| 9lÍ

jl llitl
|i lli»
1IS»
.. llitl

lorinncll.
da r«spt>nc/'Tadi"cB ser!Os pedidos ão interior, acompanhados
Co»0»'
do
_.
porto
necessária
parac
O»
mais a quantia
rua Djreua 10 __ prJfl
rígidos aos Agentes Goraes: J. Azevedo,
,-Santos
20 - 8. Paulo. Amando Rodrigues dos
"Vale «
r'Antunfi !
Antonio Prado. 6 - Caixa, IC6, S Paulo
¦-¦"•'
10..
Caixa,
1-B
Novembro,
de
j,!0 is
Quinzo
- J. O. Sarmento, rua
Abreu e Cia., rua Direita, 3».
Jaguara. 16 — Caixa. VI — Campinas.
tj»e«servem P3!I'
NOTA — As machinas e demais apparellioa sempr c,aini_i'«l
.^
ser.
extraccao das Loterias de S. Paulo, podem
^
úteis. «•>por toda e qualnuer pessoa, tortos os dias
.„. a0 piiMWAs exlraccücs silo. também, sempre, fronqnen»-

LOTERIA FEDERAL

l lt UlIBlP Sí

20:ooo$ooo
POR 2$000

i

de passageiros
Serviços
"SEÜO.NÜA
PRIMEIRA LTNHA
O PAQU-—'*

Dia 30 - Sexta-feira

LOTERIA D»_ Ss PAULO

*mmmwtrn^___________a-^_¦___-_«___¦——

"1

-si————
"
LOTERIAS
DE
'AGENCIA

3.a-feira próximo

Sex.a-feira, 14 de maio

Müprüf

--»brinde CRA'

D. fcnnto ü Cot»». - S. Paulo

1

"D" serão liquidados dc accôrdo com o artiso oilaio do Rc-"
gulamcnto.
'
-c á SE'DE ou ás AGI-CIAS
P.ra prospectos c mais informações, dirijam
S Paulo, 32 de abril de 19».
DE LIMA
O t_.c__iro.gcrer.lc: ANTENOR VAZ
LEITE.
O tiseal do Governo Federal: DR. AVRELIANO

«!_

E*traeções ás terças e se_bas-feiras
sob a fiscalização do Governo flo Estado

por 1$80()

^.«ivel.^ee.

I BANCO LOTERICOjj

*.

Para as Pessoas Fracas e Anêmicas
NAO HA1 NÃO HO-VE! NSO HAVERÁ'!!!
Um remédio tüo etílcaz, de effeito tão rápido como a

20:000$

«Mistura Ferruginoea Glycerinada»

por 1$800

Preparnilo pelj pharmaceutico Gauss — Medicamento composto
— Arrhcruil, ferro e slrccrlna.
das raízes de planlns mcillcinaes
— A' venda em todas as
lÍBa-s" meio cálice antes das refelcOes.
interior.
dro .rias e pharmacias da capital e do
MJCIA
SANTA
nrPO-TO GERAL: PHARMACIA
ne.
Odarlc. AS1S
Teleph.
- S. ranto-^a - foSr. n. 200 í.

Loterias de S. P

eP»

l«t«í«Kít>.l<K«*l'l«***tK*K>aOt>»K

Os pecúlios da série

_

N. Ul.

JosC Caiubj' toM
'licenciada
A "AMCINA", preparada pelo pharmaceutico
Publica do Rlo^ e;to|
pela Dl'rcctoria Gorai do Saudo
o alio que tatt
composta do vegetaes.de que faz pare saliente
no_toW
tempo ê.empregado-emplricamente .pelo conceito popular
vários sclenlistaa notí
de muitas moléstias, e agora preconizado por
1 mento da tuberculose com resultados satlsfactorlos
«g
Na terrível epidemia do grippe que atravessamos
alguns raetos»
o alho aconselhado pela voz ão povo. o também por
me um preventivo esccllente.
«AI-CINA'7 nao" sõ como preventivo rmtaV
Nús appllcftmos a
da nossa «P^M
no. tratamento, e os. resultados foram além
fizeram ™n°°™MÈ
perdemos um sft doente e as pessoas queIsso mesmo tno benigna,ffi|
bem poucas contrahtram a moléstia (•
chegnram; a deitar.
- Rna Direita, ü. 11 — S, Pri
Depositários: S. SOARES &, CIA.

20:000$000

M-

RESIDÊNCIA

BÒxiÉI CAÇOES
— Maria Amalia de Sou:
MC- _ wí ,|„s Santos. SANTOS. São -Paulo
Maria Antonicta Rodriguet.
sa e H-. S JOSÉ' DOS .OTKLIIOS. Minas
,.,.,,,
D. FEDERAL, Rio dc Janeiro.
n
»B" — Maximiana Martins Costa, RIO GRANDE. Rio Grande do ul — Be-

¦¦-'

CÂMARA,

A Grippe e a Tuberc'iilose

Depois de amanhã

MOME

•
SC-rlo "O". 29." sorteio
Oliveira, residenle cn-.
de
liura
sra.
d.
—
í
terreno
—1>
Um
Pecúlio
10.«o5ooo
avKANClSCO
lO-oootooo
DO SUL, Estado de Sta. Calharma,
*-'•» <«"«"
esidenle no
an "..-Anlonio Corrêa de Sa.
w<s«o- - . Pe-lio - ^
.woíi-o
FEDERAI., Rio de Janeiro.'

IIP

l

r^r^-fKt

!"*^i_i,*_f^oí;«««_^

etn
fc&i-Ctitc
Clara -Verári
i :ooò$oòo — - 1'ículio — fi" ièrretio n dosra.Kmd. Grande
do »«)• -,
TAGÜARAO, Estado
, ero
.„
residente
Dulce Gonçalves,
i:ooc$ooo — .. Pecúlio -Um terreno á sra. .d.
SOROCABA, Estudo dc S. ranto.
- üm terrenoá sra. d. Maria da Gloria Var. residente cm
woínoo-.i-1-ulio
i. (FLORIANÓPOLIS,
,00,-d
Estado dc Santa Catlianna.

lliariiia.
IMPORTA NT USSIS IO

Tel. n, 3.1.

fófà,'¥e1¥&*¥¥Í^^

i

Taulo

UMEi Predial Palsla

MAIS

Caixa 142
Praça da Republica, n. 24
«'
No Rio de Janeiro:
GENERAL
RUA
S
Al. F. SASn>AIO

i;

tnronmnira---»'-^ww*»^^

útil
Um livro
Oatlo aos nossos íeitoros
annuneio
Q„em no, devolver opresente

1'lSCAUZADA l'KI-0 CIOVliilNO 1'liUEIlAI.
CARTA PATENTE N. ri
l.ooo AGENCIAS EM TODO 0 BRASIL

Caixa lill

J. VAZ GUIMARÃES _ CIA,

—

IIU S. BÉJITO, 54 -Caixa postal,9141

R. AiiUangababú, 67; tel., Clil., 5871
lt. Bon Vlstn, 1; teleph. Cent. 1102

Gratiiitamoiitc

li

flores

iffl
Brfziliaii fanant Cflioaaíiy Li"'"

PAULO

5501 Paulo.

Rua Quintino Bocayuva, 32

u(. OttTO OC--L.

"A INTERNACIONAL"

'!.-l'IU-

:

- Tel., Central,
Rua Libero Badaró. n. 10
"Platina" —.Sito
End.tel.:
J3m Santcs'

Faz adiantamentos sobre as mercadorias consignadas jj
S
Fornece saccos de todas as q.ilidades ao preço. doalia
•J
je
Prospectos e mais informações mediante pedido

Antarctica
Companhia
!
Paulista

«ipaiUminiÍN,

A V1CHV BRASILEIRA
Chapaclão
Raninl de Calda?

Fonte

CONTAS DE VENDAS A DINHEIRO

I''V'.7"**' . "

farmií» «rtr*Ms»miiileo
Fiun»^m *>n«ni
Indi—çõ»« precliu'
Ali—«õ-i coUneM,.»
phllltlcu, «scrophn»
Iü«b», herpetlc«9.
rh.umatlcM. al-cr»
chronlcu, boubu.
acMnu. (dartro»),
tmplsent. • •» . —'
todas •• deençoi
de»M»t á Impurti* i".
«angu».

ÁGUA PLAT NA

Secção Commissaria .
Communica aos seus amigos e frcüuezes que
continua n receber em consignação.
a _ rroas íeni . a-éa c liehcficiailo).
. Ameuiloimi.
1 1 eüão, illillio, Jflaniona
. ...
~ . Varinlia do mandioca.
-Cale (esiierialiilarte em niluilo, tv cs-g

aos
A preferencia que o publico da
ANTARproduetos da COMPANHIA
licores,
CTICA PAULISTA (cervejas,
águas mlneraes! gazosas, eto.)..*nao.6
Bapor mero bairrismo, mas porque fabo que só empregamos em nossas
brlcagOes matéria prima flo superior
qualidade.
\{ .

EDADE, , I -ÒF1SSAO,
ME,
RESIDÊNCIA e nm sello dc
100 .ri'-ls iinra n resposta-

•«.tuiiiu__i_á * *^tóii«*t *,«*--•-_•-_*?- M ! 8 m.-iut}

SEMENTES
;

Pnra olilcr consultas e 1>IA(JNOSTI-OS de QUALQUER
MOLÉSTIA, 6 sô dlrlg.lt'6 enisa do Correio, 1352 (Rio de
.laneiro). do Centro llumnnllarlo nclmn. mniiilnnilo o NO-

c pliarmacliis do lltuij

pcrfumnrlns, drogarias

ns

E em todns

Pedidos ft

José Maria, com tamill., estando
lia muito temp'' doènio, lmou-iblUtado de trabalhar, com umn forlcla
incurável na oir-nn, pode aos coraln
— cs caridosos ima esi.rola quo
venha minorar os aoffrlmentos, podende ser enviado qualquer auxilio
Peixoto
para a .un resi leneíu. ft rua
Gomide. 55.

¦

w

yCLj

1

*
Dá-se sratnitamento qmilqaer'
quantidade -na Í^W^^ÉJ^"
tnme, a. » AttUA BRANCA.

Médiuns inviztveis

É

m

para .

88 - RUA DOS OURIVES - 88

cozinha c
mais artigo?
concernentes a
este ramo. Tenho automóvel á disposição dos interessados.
sem compromisso de compra. Telephonar para 2113. Cid
Preços vantajosos
LI li I N O! 8 t
PA
JOSÉ'

Grande sortimento de moveis de
todos os estylos. e qualidades
Camas de {erro simples e
esmaltadas, coichoaria.
tapeçarifc louças e
utensílios

•-. .¦;*.-.
* CIA.

Casca de arroz

Deposito Geral: ARAUJO FREITAS & CIA,
Rio de J ii.ro

Casa de inoveis GOLOSTEIN

CHA'

PELO' CORREIO 5$00Q

3$000,

VIDRO

DE CÓZIMMA, ETC.
Wil.SQN-ONSí C."I.T."

conEstfis farto :1e viver. Querels
bons
ícgulr todos os seus desejos,
e
caaamentos, união, sorte no logo
loterias, melhorar de situação e ter
hoa collocacilo, ser querido, emtlm,
ter Saude, Fortuna o Felicidade,
em oito dias verás- a transformacaminho
Bfto da vossa vida para o
da verdadeira felicidade com o Ssjft
consegue,
gredo Indiano tudo se —
Envia-se
temos 1065 atteatados.
eniratls o melo de conseguir, basta
ciar um enveloppe sellado còm o voano endereço o pedir Ifi ft Cal- Pos¦tnl. n. 028 - Itlo.

PRD1Do

uue ó muito perfumado, com absoluta auseuciadt
cheiro de petróleo e ininflammavel.
Resultado positivo e garantido.
Não acceite substituições

VIDROS

A

MILAGRES ADMIRÁVEIS!!

MEDIANTE

PETRÓLEO OLIVIER

U-lPAÍTALHERESJRmS
''

ESTÔMAGO,
SOFFREIS DO
DOS INTESTINOS E DO
CORAOAO?

PAULO

CEDE COM O USO 00

chie
A liquidar um bom stock de artigos na
comprados
para chapéos de senhoras,
Casa RAUBODY, de Paris.
Endereçar-se no appartment 26-_7
Hotel Rôtisserie Sportsman.

RUA 15 DE NOVEMBRO- S. 50 ;

s,

Poslal,

Seja qual fôr
o motivo da QUE
DOS CABELLOS

AVISO PARft CASAS DE MODAS

A. F*_-*©í*e^i^a
;
'Agencia
J,
loterias ,

Cal.-

MAIS INFORMAÇÕES

E

PKOSl-CTOS

BRAmi_WARRANTSCOMPAN¥LTD.
(SECÇÃO IMPORTAÇÃO)
A
- cí_ _i _f^ ~ S--[asil
PAULO
RUA S IffiNTO N 54

—

PAULO

8,

•»»t»t>teMMIM»l»t_*»'H*>.»'-*»>8-lM>*>(

SAPONACEO

MíTORIZADA

N, 54
N. 54, Rua de 8. Bento,
Ull

'.

ele.
— n«i«_, •»•—
água, tanques,
de ngnn,
eatorlos <ie
vntorlos

DRllUAl
Pedir preços e
informações a

.

.,

Brazilian Warrant Company Limitei

BRANCO ESPECIAL .•SS--*""*
roscr'
;: ESMALTE
_____íát» - - -*»tornw ia,»lwmoa;lcr*9 **"*"'

^ A
.CAMERTNO; N. 73 - Rio de Janeiro

'jEniw.:
OUREL, -íarmaeonllçg
7,boul.bei__,X_»_
EOárosrro

DSA1

*> ^'P'
Gnrantcso a resistência até 7(10 g__

sumidades
Poderoso tônico estimulante da vitalidade, indicado pelas
denervosa,
muscular e
médicas nos casos de NEURASTHENIA, fadiga
moléstias infectuosas, cançaço physipressão nervosa, convalescença das
ortônico
para rápida «.constituição do
co e INTELLECTUÁ"., poderoso
astheniante.
ganismo em qualquer affecção

^'

RCO-BD KM CONSIGNA.aO'
saccos próprios jiiirn n colhcltn e transporte
Pornooe no
preço do din

NG UT «S__*.
PÍÍAS PREPARADAS
_r_
ns
om todas
tlHTA GRAPHIUTUH ESPECIAL :____£ _

jUMo progressivo
até ourai oom •

SOLUÇÃO,

caroço
Algodão em rama--- e -A-em -_EANTAmjeN^

TINTAS
"LO

VIDALON

EP1LEPSIÀ
Chores

"Min_

,

mais
Oa podidos do _t—rtoc dcT_n vir acompan——- o_a
^
TC6
ri- para o porte
#»

*xx*Mxxxxxx\mxxxxxxxxx**

LINHA

LINLIA AUXILIAR
O PAQUETE

O PAQUET9

ITASSUCE'

ITAPUCA

ITAGIBA

ITABERA'

ITAPEMA

ITAP ERU-*

_.t nn r*1'
Esp*?rado a 3 dc
no mesmo dia
dia
30
sal
de
Esperado
a
abril,
m°?mo
no
sal
abril,
de
20
Esperado a
PARANAGUÁ',
—
RIO para: PARANAGUÁ*
ANTONINA — FLO- para:
iH-ív
FRANCISCO,
S.
PARANAGUÁ".
PELOTAS B I
para:
RIANOPOLIS — RIO GRANDE — PELOTAS e GRANDE
ALEGRE.
PORTO
E
PELOTAS
GRANDE.
PAQUETE
O
PORTO ALEGRE.
O PAQUrTTE
O PAQUETE
mesmo dia
Esperado a _ do maio. sai no
Esi-u.ui • a 30 de abril,
Vicloria, Itabla, Maceió,
j.ara: Rio de Janeiro.
o RIO DE JANEIRO.
liara
Macau
c
IVrnambnco. Caliedollo

sil no mesmo

:f'

¦fc»»1* ^
Esperado a 7
dia para: RIO DE J--SE1E?priI1JfB»j
Sú recebem passagelre^J £
• mw"1**

s»*3

^±;^^t * 1»
.-.. «¦¦¦•
COmpann- '-**
«tirlgir-se aoa
aos E3CRIPTORI03
E5CRIPTORI03 da CompanhiaN~JJW?» ",^2___
Infonr-acSes. ftlrlg-r-se
tnals Informai-Ses.
e «S
•*«-'• ^]t
embarque. Para frete^
mallogro_?de Í______^____^«-_»W«_^
Pedro IL a. 1*
n^ntraL
em SANTOS: Roa D. Peir
íttí *e e™
Central. 2S1:
telephone.
109»»lli.
nadarô
n_
a Paulo: Rua Llber"
lephone. Central. 40S. -

