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I Cl

Compradores
Hoje Ant.

17S750 Í7Í72Õ
I7?õ2ã 17M7Õ
17ÍEU0 i7íü()'tl
Í7S325 17$S(,0

lCÍSãl) lGfS75
lÓjbOO lliíDifi
18.000 ü.Olin
Estável ' Estável
.mira o .fechamento

h m

Bolsa de Café dc Santos
SANTOS, IS — Cotação ofílcial do ca1' disponível,

na Bolsa de Santos, toi 10 itilos.
Hojo Ant.

T.vpo •!  1.7Í4.00 17M00
Mercado  Estável Estável

Foram vendidas 15.000 ünecas.
SANTOS, 17 — Çotaçõbs Jâ abertura do termo ti.,

Boisn Oiliciul de Cat'5 de Santos, fornecidas ãs 10 horas
e meia:

Março , , , 
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Vendas 
Mercado

Alto parcial de 25 a 75 16is.
anterior.

SANTOS, 18 — Cotações do fechamerio fornecidas
âs 17 heras:

Compradores
IT

Marco-
Abril , -,
Maio
Junho 
Julho
Agosto 
Vendas 
Mercado

Aitn parcial de 50 a 75 iíis
anterior.

O CAMBIO
S, PAULO, 18 — Este mercado funcclonou hoje in-

deciso, com os^bancos, sacando nos estormos de 7 19|3!'

d a 1 B|S „. No decrrer da tarde o mercado mostrou-

sè frouxo, passando u sor cotadas as tuxiu- de 7 9jlC d.

a" 7 io:;i2 d., com as qtnee o mercado fechou fraco.

A' taxa de 7 10|32 a 00 dias, sobre Londres, qi'e

foi d pfficíal de henteríi a libra vaie 3UB04 e o tranco

?G5õ.
A' taxa cie 7 1*5132, a "bra vale 82*133. o franco

«CÜ0. a Ura Í376, mil leis fp.vtes {700 e o dollar 7?.J8.

Hoje Ant.
175725 17.5*075
17Í6Ü3 17ÍI70
a r ? r» ti 17$duo
175300 175300
1B$925 1658Ô0
H' 5 ii 25 1055 Í.O
7.000 10.000

Estável Calmo
cor.ti-a o fechamento

1.4. •¦?»?¦?
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gnppe a
do "Manaus"

RARIOGRAMMA OO MEDICO
RE IIORIM)

RIO, 13 (A) — Em resposta a
seu radlegramma enviado ap sua-
Inspector sanitário marítimo, íi
borco do paquete "Mansus", etn
viagem para o porto do Rio de Ja-
fcelro, recebeu o chefe do terviço sa-
niUn-lo :1a marinha inerente o se-

gfinto iadlogrammn que lhe Irans-
nilttlü c allndido medico óe bordo
lo mesmo vapor, pela estação de

.Olinda:"Os doentes de grlppe cs.ão me-
lho'. Náo se verificou nenhum OBl-
to nem ha caso de grlppj pneumo-
nica. Tenho feito coiumtinicaçrio a.
todee Oi) inspectores de saúde dos
portos, sendo tomadas a.- provRleit-
pias."

Inspectoria úo tiro
de guerra

RIO. 18 (A) — O commandante
da primeira região militar nomeou
auxiliar dll Inspectoria do tiro de
guerra da primeira região, interl-
namente, o segundo tenente tluas-
ker Mattogrossonse. Rocha.

Congresso rie mutualis-
mo e orevisão 

"soei

Sentenças proferidas
pelo juiz da 4:1 vera

CílílÉ

RIO, lü (A) — O sr. dr. Simões
Lopes, niinistro dn Agrltluitura, rc-
flolveu que o segundo congresso ln-
ternaclonal de mutualismo e pre-
v'sSo social, que so deverft reunir
no Rio por oceasião do primeiro
centenário da nossa inucpendencla
liolltlci seja patrocinado pelo re-
ferido Ministério, a exemplo do pus
ee procedeu na Argentina quando
a!l esteve- reunido o primeiro Ci,n-
cresse, i

De tal resolução foram scientifica-
rios o dc.egndo do conselho superior
do Buenos Aires e o "cor.;it6" c-ãc-
cutivo d-j Montevldoo e do Rio, sen-
fio que na próxima rennlãn da com-
missão central, orgnnizad rn dos
festejos do centenário, serfi esse
congresso officializ.-nlo. atieudcr.d)
nãe so ao parecer favorável offcre-
eldo pc-ia sub-commlssi)o de eco-
nomla snclal como A importância
dn acontecimento.

RIO, IS (A) — O juiz de direito
oa -S.a vara criminal oondemnou
Narciso Rodrigues à 3 mezes de pri-
são cellular e multa de 10050110.
grau mínimo do art. 103 do Cadlgo
Penal, por ter, no dia 2 de d-zem-
bro do anno findo, nn rua do Or-
vello, em Santa Thereza, addlcona-
do água ao leite para distribuir aos
freguezes; pronunciou ignaclo Alar-
colluo da Costa como incurso da
penalidade do art. 12-1, parugr.ipho
l.o, do Código Penal, por haver, no
nia IS dc janeiro dò corrent-j an-
nn, resistido violentamente- A prisilo,
atracando-se eom- os agentes ie po-
l:cia. ferindo o de nome Manuel Vi-
dal .Martins; pronunciou A mu Ra-
i.- ires como Incursa na penalidade
do art, 21)1, paragrapho l.o, com-
binando com o nrt, 13 do 'odlgo

Penal, o Josí Ha mires, incurs) rjs
penalidades dos arts. 30-1 e 2)1 do
mesmo Código, e julgou prejudica-
dc o "haliean-cnrpiis.'' Impetrado em
fí.vor 'le Josfi Moreira.

MERCADO Si G«
Nos matadouros da Capita!

Federal
RIO, is — (Especial) — No má

tadetiro de Santa Cruz forani aba-
tidas (iõfi rezes, 10 carneiros, 85 vi-
tellPS 

"é 
122 porcos. Sloci* uos- cam-

pos: 1.854 rezes, .'lü uiiriu-Iros, 2:>S
vitellos-e 435 porcos.. I-J-; lutem nos
curraes, para a matança de segun-
(ia-felra. 308 reze.--, 5 carneiros. '5
vitellos e 05 porcos. Vigoraram os
feguinte-i pic-çps: rezes, j$0G0; ear-
nelres, 1*5500; vitellos, l-SfiOO; per-
era, 15300. I-:i.i Mendes rbateram-
se 207 rezes e na Penha, 02. vigo-
ri:ndo or.i ninhos o preço de ?'n,t).

Rifes impostas
durante fevereiro

RIO, IS (A) — Durante o mez
de fevereiro ultimo a lnspoctor''7 de
f.realização de gêneros allmenticlbs
Ihipoz varias multas no valor de
10:801)5000. Durante o mesmo mez.
nttínglram a 12:4005000 as multas
Impostas pein serviço de fiscaliza-
ção dc leite e Inctlclnips.
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NÃO HOUVE NUMERO PARA SESSÃO
— ADIAMENTO DA REUNIÃO DA

COMMISSÃO DE FINANÇAS

RIO, IS (A) — A Câmara n
tura da sessão. A' hora regimenta
travam na casa. O sr. Arnolpho A
declarou que, por esse motivo, fi
sessão a ordem do dia, nesta fig
missão de Poderes quo manJa re
ro, o sr. Nelson de Senna.

Havia entre os papeis do ex
verno pedindo um credito especla
a situação da Delegacia Fiscal d
que o prefeito do extineto depart
dessa Importância para soccoi-re
ção na epidemia da grlppe.

A reunião da commls
da para segunda-feira, ao meio d
cha declarndc não poder redigi

Para substituir na referido c
gues, que acaba de perder a ea
sr. Plínio Marques.

Io deu numero hoje para a aber-
i apenas 35 deputados se encon-
zevedo oecupou a presidência 6
cava transferida para a próxima
llrando agora o parecer da ;om-
conhecer, pelo 7.o districto minei-

pedlente uma mensagem do go-
1 de 10:0305000 para regularizar
o Thesouro no Amazonas, visto
timento do Alto Acre lançou .não
r os moradores do sua jurlsltc-

são de Finanças ficou transferi-
ia. visto haver o sri Octavio Ro-
r seu voto antes desso prazo,
ommissão o sr. Thomaz Rodrl-
posa, foi designado pela mesa o

8IRECT0R» DOS CORREIOS
PORTARIAS ASSIG.VADAS RON-

TEM

RIO, IS (A) — O sr. -llrcctor.dúí,
Correios nsslgriou ns seguintes par-
tarlas:

Nomeando Jurandyr Monteiro
irroselas e dd, Angélica Bandeii-a
Duarte e Aracy Bandeira Duarte
para exercerem. Interinamente, os
cargos (io auxlliares da Adminls-
nação dos Correios do Rio (lua-
de do Sul|

removendo, a pedido, o auxiliar
de carteiro da agencia do Coir-Jo
de Plr.tssununga, listado dt- São
Pauio, I.uiz Alves Biiptijiai, para p
cargo ae carteiro da agencio do
(.'orreio de Campinas.

MEMmno
da mmm

O commando c)a l.a divisão
naval — Exonerações

a i>cdií'o
RIO, IS (A) — l.pgo (|iie o.alini-

rantfc ilçüeno Poreira termino a li-
cençíi c- ni cujo goso hg aclia, ser/í
nomeado pura commilmlar a primei-
rn divisão naval, .sendo então dada
q nova .organização li esquadra.

— Porain exoiierutloy, conforme
pedirain, o caidlão de corveta pa-
irãn mor Guilherme Kíedorlcp Au-
gusto do cargo ile patrão mOr do ar-
senal dc miirlnlia do Rio do Janeiro
o ns prlmeíros-teiientcs Waldomur du
Ariiiijo Mol.tnj do cai-go dc lmmedia-
ii' dn Ksc-olu de Apprcndizes de Ma-
rlnheiros du tíanta Catharlna, o Uor-
sun ile Macedo .Soares, du ajudante
de ordem do chefe do (-sindo-malòr
da Armada.

íCINÍIn AS T
N8 CENTENÁRIO

ífililüISÍiPkmMb

A CAMPANHA MOVIDA Mil,A
IMtOTICOTOR \ DOS AMMAliS

itu), í.s — (Kspeclal) — A tio-
ck-dade Protcctora do.s Animaes de-
l.berou ronevnr a propaganda con-
tra as touradas projectadas para o
centenário, fazendo distribuir àvul-
sos com uma narração complata e
fiel desse bárbaro e brutal diverti-
mento. A direcloria está firmemente
resolvida a agir em todos os errre-
nos e em todas ns direcções, con-
tando com o apoio decidido dn sua
çongenero paulista, unlca que ate
hoje se insurgiu contra as tomadas.
O capitão Albino -Monteiro, i-oclo
benemérito dessa soclednde dirigira
essa ('.-iniprinha

A < i:i:i.MO\TA SE KIIAMZA-
li.A' NO TIIKATItO LYItl-

co, i'.i:vi:.stixi)o-,sk
DI3 TODA A SO-

I.KN.MDADI':
RIO, IS (Especial) •— Cen-

forriiò estft sendo ahiiundlado;
a cohiinlsSilò oxecutiva da ex--
posição internacional lixou
jiara 0 dia :iI de corrento a
realização ib, primeiro sorteio
dos bônus ila Independência.

Vai K('i* o primeiro neto pu-
blico iIíih ceiiríiòniaH c|üo se pre-
liaram para celebrar a passa-
gem du centenário il.-i oiri-inéi-
piíçãò política du paiz, dentro
as f[uaefl su d cata ca, pela sua
grande importância, n exposl-
çfin que serfi eusteadri .exitctn-
nienlo coni a rendn dos honiis,

A acçeiíaçào que estes têm tido,
em todo o palz, pois se acham
d '.'lida até nos menores cen-
trcs pppiilosós dn Brasil-, auto-
riza a esiierar franco exilo da
operação Ipterlca offlclali cuja
primiíiiã prova vai ser dada,
dentro de alguns dlns, ncsla ca-
pilai. O acto de extrneção será
revestido de solennldade e ostfi.
it).'iicaíio para .an 1J horas do
dia 31. 110 ThentrP l.yi-ien. ppê-

. rántlti-so o sortciló nas machi-
nas Flchet, ('.a Companhia Na-
elonal de Loterias.

Para a sólúnnldnile, a que
assistirão as alias aiitoriilailes
di. pai::, n dr. Delfim Carlos
mandou distribuir convite a
pessoas gradas, nlêm de fran-
i|Ueai v Theatro ao publico-

._'.¦_...-,'¦.,i:r»li,vr.: .- m r,;:.-».;-.!*.-.. -:;; t-j*/."/-

BfFESA DA PEOÉRIÜmmm,
ri:i.i:(.i! \.m.m.\ riíciídido \>\:i.\

ASSOCJ \(,Ã<) CÒMAIKRCIATj
RIO, IS (Especial) — A Asaocia-

ção Commerclal do Rio du .Irneiro
roòebeu da sua congênere de Porto
Alegre o seguinte telegramma:'iini nome da Federação Rural o
da cnnimlssno do criadores, agradeço
a essa benemérita Associação o inte-
resso com que tem acompanhado e
condjuvudo á causa do Rio Orando;
1 ni defesa ia pecuária nacional, es-
perando poder continuar a merecer
u nosso indefectível apoio. — Sau-
daçOes. — (a.) Alfredo Gonçalves;
presidente".

3i(plüSivo "rypaiiii&tf
RIO; lis (A) — O :r ministro

rtn Ouetra eommunicoü ac seu col-
lega da Fazenda que. ue accOr.do
com os resultados a que chegou a
direcione do material DeKlco da
i;xerclto, o explosivo "rupturlsla"

í um similar nacional cia "gellgni-
:i", Importada, e apreatiita sobre
istr'. última uma siíperiiTidade ds
2b a .".0 por cento quanto ao eífei-
tn útil, rendo tambem perféltamen-
te segure, o seu emprego, conforme
as provas compartlvas qi.e forani
feitas. A referida commtlhlcaçfto
lol motivada por um pedido de in-
fcrmaçíies do Ministério òe Fazen-
da.

Hom-ENTO li :í@
Embarcações entradas

i.Iü, 13 — (Especial) - - Proce-
dente d* Gênova e escalas, fundeou
em no.---.-ii pnrtu o vapor frar.ee/.
"Formos:,''. Velu em boas condlçpes
•..••üilarii.i e trouxe Gl passageiros
par.!, o Rio. IC111 transito pata .1
Argentina viajam 418 immlgrantéfl,

 Uma das primeiras entra-
das verificadas esta manhã eni
-ic.-.-ii porto foi a do vapor nacional
"itapue.-i", entrado de Ptrto Ale-
gre, que trouxe pura o nosso porto
:il pasisgeiros, sendo Í2 em pri-
nieiia ;:lasse.

 u vnpor lnglez "Uarro" cn-
anulo hd.ie e procedente de Llvur
püul, t.-nuxe liara este porto 350
passageiros, sendo ir, em primeira
cln-oc, li!) em segunda a 272 em
Icrcelr.t Fstes ficaram r.a ilha da-'
FiOrc-s, sob inspecção mediou.

mmm
o SK. I.KII.IO BUENO, i:\C.\R-

RliOADO DOS NKGOCIOS DO
IIRASII, NA DINAMAIICA,
di:si'i:di:-si; ix> sn. vim-
SIDENTE DA RIOIMIU.ICA —
AS AlIlil.M IAS DE HON:
TEM

ItlO. li, (A) — Despediu-se do
sr. presidente da República, afim de
seguir para a Europa, onde vai assu-
mir as suas funeções dc* encarregado
dos negócios do nosso paiz, na Oi-
namarca,. o sr, LuclIIo liueno.

 Foram recebidos em audien-
cias, pelo sr. presidente da Repü-
bllca, os srs. dr. Affonso de Moraes,
dr. Costa e Silva, dr. 1'aulo Filho,
dr. Chrlstiano Rrasií, Theophllo
Pereira, Juãu Drumond de Cirva-
ilio. Heitor Lyra e dr. Affonso Cel-
so Marcondes,

0s steÉs nos freosGhe

Laboratório clt' Analyses
San^iM*, urina, \'U'Ai% escarros*, etc

Kcacçiio dc \ asscrnuinn, ant macei-
ua- — Rnn l.ibcni lindnró, fiil, (itu

lindar) — Das ti íis IM horas,
 DR, ,li:siJl\0 MACIEL 

BÜRGADO Wí TflTIDLOS
Colações na Bolsa

Rio, it: — (Especial; — O mer-
tado de títulos regulou hoje bautan-
ie actlvo, com muitos negócios rea-
lizndos, embora moderados. As
apólice.*, geraes continuaram em ai-
1:1 signilicatlva, tendo sido cotadas
::i uniformizadas dc 84u$ a 843$;
15*-. de diversas emissões nunii-
tiaes, de S16$ a 817$; 100 por aver-
b.-ição, de SI"? a Kl!)*; 50, de 1021,
ne portador, a 770$; 14 populares
do Rio, dc 07$ a 100Í; 348 munlcl-
pae.*), ouro, ao portador, a 425$; 32
de 1020, ao portador, a 100$; 120
00 decreto 1,535; 7 o|o. a 
173S500; 20 da Caniara de Nicthe
roy, l.a série, a 80$; 107 acções do
iianco Còmmercial, a 1Ó1S; 118 do
Banco do Brasil, a 272$ e 274$;
sü "Progresse", a 200$ e 20 da
"Companhia America Fflbrli'1, a
253$000,

OS JOGOS OLYMPICOS
DO CENTENÁRIO

RIO, 18 — (Especial) — Vai
Inaugurar a campanha de prepara-
ção athletlca do Brasil para os Jo-
sos olympicos do centenário, o
monitor de athletns professor Ulys-
ses Reynal, que visitara Hello Ho-
rizonte, S. Paulo e Santos, Eatadus
do sul e as republicas do Praia,
onde farfi uma serie de confereu-
cias, Ja trlumphalmento realizadas
no norte.

e armazéns geraes
RIO, IS (A) — Segundo os dados

colilgldos pela Stiiierlntendência do
Abastecimento, os stoclcs dos prln-
clpaes gêneros existentes, na ma-
ti li íl ile boje, nns iraplches e arma-
zens geraes, eram os seguintes: —
arroz, 20.2;!7 saccas; feijão, '.', 440
saecos; farinha do mandioca, 7ã.0:if,
saccas; banha, 7.342 caixas; algo-
dio, 21.371 fardos, xarque, 15.000
fardos; assucar, 278.030 saccas, sen-
do 211.183 saccas de aesucnr bran-
cn, 17.210 ditas de mascavinho,
'J.-;.7ii7 de mascavo e 21.72-1 de não
especificados.

s passageiros

TU JORNALISTA RPMAK.O

RIO, lf> — (Especial) — Regres-
sando de sua pátria, a Kinnania, pas-
serfi pelo nussu porto, com destino
it Buenos Aires, a bordo do rapor
franeez "Formosa", o sr. Danon, re-
dactor da "Tribuna" e "ldéa Nacio-
ral" e editor do "Álbum da Vlcto-
na", de Buenos Aires. S. s, viaja
acompanhado dc sua exma, família.

Dinheiro -recolhido

RIO, 18 (A) — A Caixa Ecoiiomi-
cd recolheu aos cofres do Tlieuiiro
500:000$ÒOO perfazendo, assim, o
total de 5.300:000$pOÓ as sommas
uue ar-uclta repartição tem -.ecjbido
este anno da Caixa.

A estatua de Beodoro
ARXIIIO DO BISTR^OTO EE»

DERAL

RIO, 18 (A) — O sr. Vlcento
Ferreira Passarelo, thesourelro da
r.omnilaíão incumbida r',a erecção
fla estatua ao marechal Deodoro,
fundador da Republica, recebeu da
Prefeitura a quantia de 5t);000*?OÒü,
preveniente da primeira prestação
de auxllip do 100:Oüü$000 com que
concorre o Districto Federal para
aquella homenagem,

un
EXPIiOSAO DE IMA MINA

P.IO, 18 — (Especial; — Dou-se
hojo pela manhã uma explosão nu-
ma mina do morro do Castello. Sof-
freram graves queimaduras os ope-
rarios Manuel Ferreira Penhasco,
Antônio Roslno, Manuel Lourenço,
Joaquim Costa e César Cardoso.

NA CENTRAL DO BRASIL
FORNECIMENTO DE PASSAGENS

— ACTOS ASSIONADOS PELO
DIRECTOR DA ESTRADA

RtO, 18 (A) — A estação Contra
forneceu hoje, por conta doa di-
vemos ministérios o outras repar-
tlções publicas, 24 passagens, na
Importância total de 007Í200.

O' sr. dr. AfHte Ribeiro, di-
roctor da Central do Brasil, a
gnou n« seguintes promoções:

A officlál de terceira classo ex-
traordlnarlo, o de quarta, .los*! Ma-
ria Nazareth; a apprehdlz do ter-
ceira, o de quarta, Tiblriçã, de
Aguiar; e para a vaga deste ultima
fui admlttldo o sr. Benedlcto dd
Chlro,

Receberam ordens para ser-
vir nas estações do Mathlas Rar-
liosa, darnndáhy; S. JosC dos Cam-
pus, C. Portelln e Plndaiiionhaiir-a-
ba, respectivamente, os praticantes
de tòlogrhphlsta Joaquim Pereira,
piynlho Ornelius, Benodiotò .Marl-
nlio, Appnrlòln Andrade o Murllio
Cllv(-ir;i,

fe/aüação ílo proço
do esfé

RIO, IS (A) — Foram sorteadas
pelo Centro de Café, para avaliarem,
durante a semana entrante, o.s pre-
ços desse produclo, as firmas B.
Johnstóh o Còmp.; Braga e SobiT-
nho e Ribeiro Xuvier o Lessa,

Servirão como supplentes as fir-
mns I''. Soares e Comp., Barros Sia-
no e Comp. e Barbosa Albuquerque
e Comp.

iiiio es iu
T

G SERVIÇO DE CONSTRUCÇÃO
DE RAMAES E PROLONGA-
MENTOS DA CENTÍtAL

P.K). I« (A) — O sr. mlnlsiro
da Vlação, por acto do huje, resol-
vett dar auloriza-iação ao sr. dire-
ctor da Central do Brasil para que
o.-i serviços de construcção dos pro-
Iongamentos e ramaes que se acham
aetualmente a cargo do subdlrnctòr
da primeira divisão voltem nova-
mente a ter a.direcção do sub-dire-
ctor da quinta divisão, de confor-
mldnde com o disposto no are. OS
co regulamente daquella ferrovia.

SS VISITAS Ou IfEITi
RIO, 18 (A) — O sr. pref.eltp, em

companhia do mlr.I.-tro da Fazenda,
visitou hoje varlns pontos da cida-
de. afim de ultimar os accordos pá-
ri. a permuta de próprios entre a
União c o munieipio.

fáciíierap de notas
do Thesouro

PIO, ia (A) -- Nas fornalhas do
Lloyd Brasileiro foram hoje mei-
noradas 017.014 notas do Thesouro,
recebidas por troco e cm substitui-
ção durante o mez de fevereiro ul-
timó, Importando no tutal de ...
Í0.680:830$000,

Essas notas foram devidamente
separada por estampas, examinadas
e inutilizadas pela Cuixa do Amer-
tizaçilo, tendo sido acuinllcionadas
em 21 saecos, pesando perto do 800
Itilos.

Por seus valores,- as notas nssim
so discriminam: 105.435, de 1$000;
0310,1 e 1Í2, ile 2$0ü0; 81.333, de
C$000; Sfi. Rfi'*, de 10*000; 37.704,
de 20Í00D; 27.2SO, dc 505000;
1S.2I17 e meia, dc 100$d(lO; Ü.2C7,
de 200J000, o 0.550, do 50051)00.

Da« notas 
'Incineradas, 

foram re-
cebidas por troco e substituição, na
própria Caixa de Amortização,
300.073, procedendo as demais dos
seguintes Estados: S.*Pnulo, 50.200;
Iüo Orando do Sul, 39.552; Minas
Geraes, 37.471; Pernambuco
30.583; Faranã, 20.(107; Ceara,
12.722; Santa Catharlna, 7.110; Es-
piritn Santo, 3.707; Parnhyba,
3.720: Alagoas, 2.45S; Amazonas,
2.203; Rio Cirande do Norte, 23, e
Para, 5.

Éstivoram presentes no acto os
srs. dr. Elpidlo Brandão, represen-
tando a. Junta Administrativa, e Vos-
cll} Erigido, inspector da Caixa, o
sub-director do Thesouro 'Antenor

Corrêa, representando a Dlrectoria
da Contabilidade do Thesouro, e o
fiel do thesourelro do papel-moeda.
João Barbosa.

taiwano de Aracaju
OS SERGIPANOS REUNIDOS

FESTIVAMENTE

RIO, 18 — (Especial) — Xteali-
zeu-so hontem a sessão cívica com
que a colônia sergipana celeorou a
data da mudança da antiga capltal
dc seu Estado de S. Christovam pa-
ra Aracaju'. Dada a palavra ao ora-
dor offlclal, general Moreira Gui-
marSes, passou osto a discorrer so-
bre o assumpto, estudando a pnase
decadente do Sergipe, ilòcontuando
serem as suas causas ns mesmas db
Iodas os povus. Mostrou que essa
phase concorreu- para que o presl-
cento Ignaclo Joaquim Barbosa
transferisse a capital. Assighalóli
que nas condições em quo a rnu-
dança so realizou nenhum pof, a
permlttlrla, Para avaliar-se, .Msse,
basta dizer que o presidente fo: ha-
bitar uma casa de palha o a a-isem-
blêa tevo que funcclunar debaixo
de um cajueiro.

O orador fez, ao mesmo tempo,
resultar a bondade e resignaçã.) do
caracter sergipano. Mostrou que
muitos suceumblram em conse-
queneia das febres reinantes o des-
creveu o quo foi o quadro que se
desenrolava então pela estrada quo
vai ter a Aracaju', ondo se viam
mulheres verdadeiramente aparta-
ras, a carregar seus filhos. Salientou
o orador o valor do prssldènto
Joaquim Ignaclo Barbosa, que,
considerado, naturalmente, ur,' ho-
mem mfui no seu tempo, tem .'íoje
um beliissimo monumento na capl-
lal. Finalmente, disse que todas as
maravilhas do Aracaju'-tiveram sua
origem no acto do audácia do pre-
sidente ignucio Barbosa.

A dlrectoria do Grêmio Floria-
no Peixoto o o Centro Alagoano fi-
zerrun-sc representar.

UlmlCTEDlík SM FftWMM

Nomeações — Jogos de azar no Casino Polythcama de
Poços de Caldas — Conferências com o sr. ministro
— Substituição de notas dilaceradas — Varias notas

RIO, 18 (Al — O sr. mtiiisuo
Ou Fazenda nomeou o agente fiscal
de Imposto de consumo no Interior
do Estado de São Pauio, Arnaldo
Brancante .Machado, para Idêntico
;ogar na capltal do mesmo Estado;
Celso Epaminondas de Almeida pu-
ra idêntico logar no Interior do ai-
ludido Estado; o conferente do pos-
to fiscal do São Gabriel, no Rio
Graiide do Sul, Parolydcs Moreira
da Fontoura, para escrivão do mes-
mo posto fiscal; Casar Rtraldo pu-
ru escrivão da çpllectorla federai
ein Jardlnopoils, São Paulo, sendo
exonerado, a pedido, Niooiau. Judi-
ce, desle ultimo cargo.

 No requerimento em que a
Companhia Melhoramentos; de Po-
çns de Caldas, por seu presidente
Casslo Prado, pedia licença para
expiorar Jogos de azar no Casino
Pqlythéama, o er. ministro proferiu
o íegúinte despacho: — "Deferido.
Deposite 50:000$ em dir.helrp 011
apólices da. divida federal. Declara-
se que n concessão, a titolo preca-
110, í dada de accordo com os dls-
putitivos da lei 11. 41440. cie 31 dc
dezembre de 1921, obrlgandp-se cs
concessionários A completa obser-
v.mc.a das medidas consagradas nu
regulamento de que trata o pari-
e/rapho 3.0 do art. 59 da citada i.d
4X40."

O sr. niinistro, d^ acçOrtlo
com p parecer, deferiu P recjuetJ-
muito em que llusenolever e Cia.,
pediam que, na qualidade de ataca-
distas, se lhes permittb.se entrega-
rem aos seus freguezes, na pccasldo
da venda das mercaderlus, os sei-
los sanitários respectivos, obedeci-
das as formalidades dos arts. 04 e
112, paragrapho l.o, letra U do de-
creio n, 1-1.048, do 26 re janeiro lu
1921, applicaveis ao caso.

 Ao .Ministério da Vlação o
sr, ministro da Fazenda declarou
n&c ter sido posto em concorrência
publica o predio occujiado pela es-
tação teiegraphlea do alto (Jru-
guay, devendo, por Isso, continuar
A disposição daquelle ministério,

O sr. ministro commünlcou
ac seu collega da Agricultura que
mandou expedir as clrcularcs soo
na. 55 a 57, determinando que ua
co!'ectorias fodoraee recebam as
quantias que forem apresentadas
pelaa repartições subordinadas a.
tsse ministério.

 O sr. ministro, em face do
 Negando provimento a um

recurso ex-offlclo, o .sr. ministro da
Fazenda confirmou a decisão pela
qual a Delegacia Fiscal no Espirito

I-UOTOORAP1I1AS APANHADAS NAS ESCUDAS REUXIDÀS DE PONTAL — EM (IMA, AS
CLASSES FEMININAS ; EM 1IA1XO, AS MÁSCULIXAS — OS MENINOS KST.ÃO

FARDADOS DE ESCOTEIROS

DECRETOS
Ã8S.IM8S

RIO, IS (Ai — O sr. presidenta
da Republica nsslgnou os seguintes
decretos:

Xa pasta dn Guerra:
Concedendo medalhas militares,

de ouro, prata e de bronze, a di-
versos officiaes, Inferiores e praças
do Exercito;

revertendo A primeira classe do
Exercito, o 2.o tehento-pliarmaceü-
tico Mario 11. Menescal, visto tet
«Ido, em nova Inspecção de .saudo,
julgado apto para o serviço;

graduando nos postos Immedlata-
mente superiores: na arrua de in-
fantaria, o 2.o tenente Oldemar
Freire Pinto; no corpo dc- saúde, o
tenente-coronel medico dr. Joaquim
Mendonça Spdrè, o capitão medico
dr. Manuel Antônio de Andrade; o
l.o tenente medico dr. Claúdlno Pe»
relra Martins, e o 2.o tenente medi-
co dr, tVaiter Paula Cruz,

Nn pasta dn Vh'_*ão:
Aposentando: na Estrada de Fel

ro Central do Brasil, Eduardo Lo-
pes, agente de I.n classe: Alfredo da
Castro Leal, conduetor de trens de
2.a classe; Leopoldo Baptista Tor-
res, JosC- Luiz Espirito Santo, con-
ferentes de l.a classe; Manuel Fran'
cisco de Castro Leal. auxiliar de es-
cripta da 4.a divisão; na RepartiçitC
Geral dos Telegrnphos, Einilio Pe-
relra da Silva, telegraphlsta de 3.a
classe; Sebastião Alexandrino da
Amaral o Manuel Lepes dos Santo-
Luz, tolegraphistas de l.a ciasse.

Nn pasla dn Fazenda:
Promovendo: nn Delegacia Fisca\

do Thesouro, no Estado do Paraná,
a 3.os escrlpturarlos, os 4.os da mes.
ma repartição: Edgard de Sousa
Branco, Antônio Gentil Iblratlcan»
ga; a 4.os escrlpturarlos, os offieiaea
aduaneiros da Alfândega de Para-
nriguã, Jeão Teixeira, Militlno Bar-
bosa de Miranda, Alberto Lucl* Bos-
cbmann, Antônio Frederico o Getu-
lio Fortes da Cruz.

Santo deu provimento ao recurso de
Pedro JosC- e Comp., do acto da col-
loctòrla federal do Guarnpary, que

us multou em 2:500$00o pur infrae-
ção do decreto n. 11.051, do 1910.

—— O sr. ministro resolveu não
haver que deferir em relação ao re-
querimento de Novembrino Lourel-
10 no sentido de ser nomeado col-
lector federal em Jullo de Casti-
lhos, e resolveu mandar aguardar
opportunldade quanto ao pedido de
nomeação de Ahnibal Souto .para o
cargo de colleotor federal.

O sr. diroetor geral do The-
souro deferiu o pedido de contagem
do antigüidade de classe de Aflelson
Coelho Menezes e Indeferiu o pedi-
do de antigüidade de Alberto Mar-
tina do Oliveira.

 Com o sr. ministro da Fazen-
da estiveram hoje em demorada eon-
ferencia 110 Thesouro Nacional os
srs. dr. Carlos Sampaio, prefeito do
Districto Federei, e Custodio Coe-
lho, dlrector, da carteira cambial do
Banco do Brasil.

—— Pela corrotorla da Caixa de
Amortização foram lavrados hoje 30
termos de transferencias de opoll-
ces da divida publica, correspondeu-
tes a 185 transferencias pur venda e
lô pur transmissão causa mortis.

 A Caixa de Amortização re-
metteu fi. Delegacia Fincai no Esta-
do de Sergipe as guias de transíeron-
cias das apólices da divida publica
pertencentes a d. Jesuiria da Silva e
Augustu Vetor de Mattos.

 Pela Thesouraria do papel
moeda da Caixa do Amortização fo-
ram trocadas huje 11.482 notas dl-
laceradas o substituídas, na impor-
tancia de 158:252$000.

—— A carteira de redesconto do
Banco do Brasil recolheu ft Caixa
de Amortização a importância de
1.000:000?009 em notas do Thesou-
ro, saldo da suas operações,
parecer da Dlrectodia da Receita
Publica, negou provimento ao re-
euieo Interposto pelo Casino Into.--
nacional do acto da Recebedoria du
Dlstrioto Federal, que o multou em
500$ por ter sido surpiehendldo,
pelo então inspector do Jogo, a l>i-
gar sem estabelecer a Interrupção
iégulamentar entre as sessões dlur,-
na e noclurna.

«Io Federa
RIO, 18 (A) — No Senado não

houve hoje numero para a abei tura
da sessão.

PARA'

màm pe se i
urde polia I

Riscue em pes-
orna ext rangeu

Um protesto de argentinos residentes no Rio

RIO, 18 — (Especial) —A colônia argentina, depois de uma
reunião que realizou hontem ã noite, resolveu fornecer á im-

prensa <i seguinte nula:
"E' verdadeiramente para lamentar que o autor-do artigo in-

serto na data de hontem num matutino sobre o veto presidencial
tenha tratado de fazer política ui gentlna, em vez de contentar-se
com o assumpto jfi de si bastante interessante.

Parece que o dito artigo foi produzido com o Intuito de ser
transmittido pelo tolegraphò para o nosso palz, afim de influir uo
eleitorado para as próximas eleições, visto como constitue um ver-
dadeiro atlentndo aos mais elementares deveres do cortezla para
um palz que acaba de receber o seu autor com as mais vivas tle-
mpnstraçSos do apreço, tomando-o como um filho do Brasil, cousa

que julgamos hoje não ser.
Mas não C- sO este o caso. Ataca-se o presidente de umn nação

amiga o com elle o eleitorado que o elegeu, titulando-o como ele-
mentos recrutados dentre as mala baixas camadas soelaes argen-
tinas.

Ante essas manifestações, um núcleo do argentinos residentes
nesto paiz, onde recebo as mais expressivas provas de amizade, ex-

perimenta a mnls viva repugnância pelos conceitos do artigo e es-
tft disposto a fazer publico que, dados os sentimentos do povo bra-
slleiro, este não se torna solidai io com essa Intromissão na polltl-
ca do nosso palz, maxlmí- quando o ar"'tillsta i brasileiro.

E' de esperar quo Isto seja devidamente Interpretado pelos
numerosos elementos do partido radical, afim de quo a marcha
ascendente em prol de uma constante approxlmação entro oa dois

grandes palzes sul-amcrlcnnos não soja destruída por publicações
que não so enquadram dentro das normas a que a cortezla interna-
elonal nos obriga."

REDUCÇÃO DE FRETE MAR»
TIMO

BELl.i.M, 18 — (A) --- Devido &
altitude do novo agento do Lloyd
Brasileiro aqui, que esta agindo no
sentido de amparar os nteressei
do comuiercio o intercâmbio da
Amazônia com a Europa, as cem-
panhias Inglezas Iniciaram a roduc
ção dos seus fretes de carga. A
Booth Llne reduziu de 250 schll-
lings para 110 e frete ia cada te-
nelada de peso da castanha.

VIOLENTAS CHUVAS
BELÉM, IS — (A) — Devido .'ia

violentas chuvas que têm cahido,
as águas da bahia do Guajirfi
transbordaram como raramente
acontece, inundando as ruas desta
capital, perniittindo, om alguma)
üclla.s. o transito de pequ.-nas em-
baroaçCis tal como no trecho com-
prehendido entre o .bouteyard ia
Republica e immediações.
A IIVGIE.VE E AS UARREARIAS

RELl-iM, LS -— (A) -- A ciiin-
missão de prophylaxla rural esta
agindo no sentido de qua as bar-
biarias hdoptem medidas ia riso-
rr.sa hyglene, de accôido cem o ie-
gulamcnto dn departamento da.
Sau de Publica.

O .VUTRAOIO DO •*,(ATAÍ1V"

BELÉM, 18 -- (A) — Prosegtia|
i-.i capitania do porto o inquérito,
f-ji'ui'0 o naufrnglp dá e.v-çhnhonôi-,
>•:, ".l,it.'I:> ".

CEARA'
EMBAIXADA SPORTIVA PER-' 

NAMIUC.WA
FORTALEZA, 18- (A) — 'Chegou

hontem ao anoitecer; tendo briilviii-
te e festiva recepção, a 

'embaixada

sportiva de .-'anta Cruz, de Peruam-
buco. No cães tocaram duas bandas
de musica. Apôs o desembarque nd
organizado um imponente prestito
composto de 42 automóveis e quatro
bondes espocines, nelle tomando pai-
te todos os clubs do football desta
capital, o Centro Pernambucano,
Imprensa e ressoas gradas. Na «é ie
do Fortaleza Sport Club o Sant»
Cruz foi eaulado pelo sportman Pe^
dro Nogueira, agradecendo em nom»
do manifestado o sr. Luiz Potyguara.

A embaixada ficou magnlficamen-
te impressionada pelo modo earl-
nhosó corn que foi recebida.

Reina intenso enlluisir.smo pelo
primeiro Jogo que »e realizara ama-
nhü. .

'

¦
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RIO GRANDE DO SUL
\S MANOBRAS DO EXERCITO —

EXTRAORDINÁRIO ENTHU-
S1ASMO DA MUCIDADI" E DO
POVO

PORTO ALEGUE, 18 — (Espe-
tlai) — Du Caçapava, Cachoeira,
Rio Grande o outros pontos do Es-
tatio tom partido para Sayoan tro-
pas quu vao tomiir parto nas gran-
deu manobras .Io Santa Marta, Es-
¦»« tropas embarcaram cantando
sangOes patrióticas um trus com-
boio.s que se afastaram debaixo do
vivas onthuslastlcos ao soilmo re-
glmento, A mocldado rlograndense
D no Exercito nacional,

Sobre os comboios quo partiam
ovolula um acroplnno militar e ao
embarque das Coroas compareceram
as autoridades administrativos do
um nicipio,

Amanhã seguira para Saycan u
esquadrilha de aviação.

Hontem chegaram do Ilio alguns
vagões com várias cozinhas de cam-
panlia. A cidade ficou com um des-
tacamento de 50 praças sob o com-
mando do tenento Alceu Barcel*
los.
ü GENERAL CYPIUANO VER-

REIRA SEGUE l'AUA SA*".'-
CAN — CARROÇAS PARA AS
TROPAS — OUTRAS NOTAS

PORTO ALEGUE, 18 — (Espe*
ciai) — O general Cyprlano Ferrei-
ra, obmmandánte dosta regido re-
greseou de Cruz Alta o seguirá paru
Saycan afim de tomar parto nas ma-
nobras daa tropas.

O arsenal de guerra acaba do en-
tregar ao material belllco da terceira
região 100 carroças destinadas os
manobras o cuja confecção esteve a
mrgo do referido arsenal.

Diz o correspondento telographl*
SO Junto (Is manobrai» em Saycan
taltar aguu no.iuelle logar, pois a
pouca que existe nílo 6 boa.

MINAS GERAES
í) RESULTADO TOTAL DAS EIjEI-

ÇÕES PARA PRESIDENTE DO
ESTADO

BELLO HORIZONTE. 18 (A) —
ktí ás 21 lioras du hontem o resal-
;ado da eleição para presi den to c
"Ice-presldent-a do Estado era o se-
fuinte: Raul Soares, 172.00*1 votos;
Bailes, 13.4-14; Olegarlo, 172,138 e
/".merujo Lopes, 13.!)li.*:.

O RESUlaTADÕ TOTAIj DAS
ELEIÇÕES

BELLO HORIZONTE, 18 (A) —
*) resultado da eleição para presi-
lente a vice-presidente do Estado,
sonhecido até ás 2U horas, é o se-
fulnte: dr. Uaul Soares, 173. SbS.
votos; dr. Francisco Salles, 13.4*3;
dr. Olegario Maciel, 173,802: âr.
Américo Lopes, 13.940.

ALLEMANHÀ

cobrança do imposto

mBJuwMir**- i*a--i-*i-*M*ax*a~~'^^

Os debates políticos sobre as declarações do governo
ROMA, 18 — Continuaram nontem, na Câmara dos Depu-

tadus, os debates políticos sobro as declarações governamentaea
lidas iinto-huntom ao Parlamento pelo presidente do. conselho.

O primeiro deputado a talar foi o democrata liberal er. Bac-
QÒlll, que descutiu amplamente o problema da marinha mercante,
assumpto quo levou também á tribuna o sr. Ganepa. Este depu-
tado convidou o governo a solicitar A Câmara quo seja, quinto
antes, discutido o projecto sobro a construcção de navios de lon-
go curso, para que a marinha mercante possa, quanto ames, não
so t-eeonqulstar, mas desenvolver a situação de que gosava antes
da guerra.

A política Interna mereceu oomment&riòB do deputado Ml-
lani, do partido popular. O orador concltou todos os partidos po-
ilticos a cumprir o sagrado dever de contribuir efütcazmorits para.
o êxito du obra de pacificação do palz, que o actual gabinete se
declara empenhado em realizar.

A conferência du Gênova foi o assumpto escolhido especial-
mente pelo deputado Lacei, quo accenttiou quo o partido sociails-
ta desejava o grando desenvolvimento daquélla ãssembléa, cujos
trabalhos esperava tivessem a etíiciencla necessária, por quanto
era a primeira reuniflo em qun vencedores e vencidos Iam, Jun-
tos, discutir as conseqüências Ju guorra.

Em seguldu, falou o deputado Faggi, que fez a defesa dos
trabalhadores e principalmente dos que trabalham no campo. O
orador aCíirmou que todos os traoaihadores desejam ardentemon-
le a paz.

Por ultimo, o deputado Flnzl tez o elogio da aviação lnter-
nacional, que constituía poderosa arma do defesa, não só para a
nação, como para a vida civil dos povos, r— (Havas).

-auo mer*. eiit-t***Ea**ag~~a~~~-aia-p~*^^

O accôrdo franco-russo
PAUIS, 18 — 0 accOrdo franco-

rustio, relativo ao abastecimento da
i Rússia, hontem asslgnado, estipula
ique a Cruz Vermelha Franceza em-
! prehenderá acções humanitárias nu

Rus»sla o quo o «eu representante' 
gosará das prorogatlvas diploma-

| ti cas.
O accOrdo prohlbe aos francezes

'qualquer Interferência noa negócios
j internos da Rússia, emquanto, de

J outro lado, os "sovlets" so compro-
1 mettem a não entravar, do qua.quer
i modo, a sua nctlvldado eia território

russo. — (Havas).

SANTOS

!ca

situaceo Goinercial
liada Itali

O Slt.

Um accôrdo internacional
de que a Franca não

participou

ífOSSl RESPONDI) A UMA
INTERPEIJjAÇAO

ROMA, 18 — 0 almirante Pres-
bllero Interpellou homem no senado,
o governo, sobre a situação oi.m-
merclal da Italla.

Respondendo, o sr. Theopiiilo
Rossl, ministro da industria o Com-
mercio, doclarou quo, no mal3 rur-
to prazo possível, convocará a re-

O relatório apresentado pelo
sr. Sarraut á commissao
de negócios extrangeiros
PAUIS, 18 — Segundo o "Potit

Pari.sien", o sr. Albert Sarraut ti-
nha, no relatório quo apresentou ã
Commissao do Negócios Extrangel-
ros, manifestado a convicção do que,
ao lnaugurar-so a Conferência deunlao da Commissao encarregada Wasnlngtoni a infr,ale,.ra, ,ís|u_

de emmlnü o complexo problema d03 Unld0B e 0 Jnp;-l0 estavam
da acttvldado cõmmercial Italiana, acc0rtlOi graÇM ft conversa ÕC9 •
especialmente a propaganda .om- ,,mlnareai da a „»„,.„
merclal no extrangeiro. O mlilatro [ p,-irticipfiia
iiccrescentou que era Intenção do '

governo conceder certos favores
exportadores. — (Havas).

PORTUGAL"Dezembrismo"

aos

UM

em

lebre a renc
BERLIM, IS — Por oceasião dos

debates travados no "Relchestag"

sobre u questão financeira, o depu-
tado Independente Ilehke declarou
que o imposto sobre a renda não es-
tava sendo devidamente cobrado e

que esse Imposto, que devia produ-
elr a importância de 5 bllllões do
marcos, sõ tinha produzido a meta-
de. — (Ilavas).

-x~ Sii reclamação sa com
Ü1ESS8Í É8ÉÉÉ

NOVO LIVRO 110 DR. BER-
NARDINO MACHADO

LISBOA, 18 (A) — Apparecorft.
abril próximo um novo volume

dò dr. Bernardlno Machado sobre a
acção do "dozotnbrisnio". Nas rodas
políticas a noticia da próxima publi-
cação desse Uvru está despertando
grando interesse, esperando-so que
encerre scnsncionnes revoluções.

O relatório do sr. Sarraut, ao quo
diz o "Petlt Parlslen", Justificava a
attltudo do sr. Brland, que se vira
em Washington deante do uma cam-
panha Jornalística, poderosamente
organizada e apontando a França
como um palz impcrlailsta, omquan-
to, do outra parto, a opinião publi-
ca norte-americana Ignorava, abso-
latamente, a realidade das cousas e
o verdadeiro sentimento da França.
— (Havas),

POLÔNIA

OS
ea

VARSOVIA, 18 — Encerrando on
sous trabalhos, a conferência dos
listados baltlcos o Polônia approvou
uma convenção política cujos "Itens'!

são os seguintes;
A) Oa coritractantes comproinet-

tom-so a respeitar reclprocamonto
1 todos os tratados pelos mesmos con-
I cluldos com a Rússia;

B) Assumem a obrigação de con-1 clulr entro sl accOrdos do ordem ad-
I mlnistnitiva e econômica;

C) Resolvem não ndheiir a no-
nhum tratado ou accôrdo contrario
aos Interesses dos Estados repre-
sentados na conferência;

D) Compromettem-so a observar
uma neutralidade syiiipallilca no
caso do um dos contractantos eer
atacado sem provocação por qual-
quer potência estrangeira. — (Ha-
vas)

HESPANHA

sesseo de hontem
da Gamara

A QUESTÃO FISCAL

MADRID, 18 — Respondendo ao
deputado Gassot, quo levantou nu
sessão de hontem da Câmara a (pies-
tão fiscal, o sr. Bergamin declarou
quo era Intenção do actual governo
pedir ãs cortes autorização para re-
ver as tabellas do Impostos geraes
ultimamente votados o quo affecta-
vam a agricultura,

A revisão, uecrescentou o mlnls-
tro da Fazenda, seria feita, porím,
sem prejuízo para os Interesses da
Industria nacional. Os prodiictores
de milho e os criadores do gado se-
riam amparados, mas respeitada n
reclprocldado oxtrnngclra, — (Ha-
vas)

INGLATERRA
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A11 CfilRll I PARIS
INAUGURAÇÃO DE UMA SECÇAO; |

ESPERANTÍSTA NA SOOIE-
DADE DE GEOGRAPJnA

LISBOA, 18 (A) — Foi Holeiino-|
mente inaugurada na Sociedade do1
Geograpliia uma secção esperantlatá, i
tendo sido proferidos alguns discur- i
sos cin esperuntò. Esta secção tem a
dirigll-n o u servll-a pessoal cohipo-
lentamente habilitado o conhecedor
da lingua cm questão.

A altitude de lord Curzon, ministro
dos Extrangeiros

FRANCA

BERI.tM, 18 — A commissao In-
teraliiada reclamou do governo a
destruição dos documentos relativos
fis rperações de recrutamento e mo,-
billzaçüo interdiclns pelo tratado de
Versalhes, — (Havas).

ITÁLIA
Mllecimento de um senador

ROMA, IH — Falleceu o senador
londe Nlcola Aldobraiulliil, papudo-
jolis do Veneza. — (Ilavns).

s problemas da política
inferne

AS DECLARAÇÕES DO SR. EA-

OTA V. DO SR. SC1I INZISR

ROMA, 18—0 presidente dr
Conselho, o sr. Facta e o ministro
das Relações Exteriores, o ac,
Bchonzer fizeram hontom declara-
ções perante a. commissao parU-
men tar dos Negócios Extrangeiros,
sobre or, principaes problemas qun
Interessam á política interna d.i
Italla.

O sr. Sehanv.er, depois de talar
sobre o caso de Flumo e da proxt-
ma conferência de Paris, que tra-
tarfi da questão do Próximo Orlen-
te, annunclou que partira para a
capital da França no dia 19 d»
corrente.

O ministro terminou fazendo um
ippello a todos os partidos para
que não neguem u sua collabora-

Silo no sentido de assegurar o exi-
to da conferência de Gênova, di

da a Importância dos assumptus
que vão ser ali resolvidos. — (Ha-
vas).

Foi approvadá a moção
de confiança ao governo

ROMA, 18 — A Câmara dos

Deputados approvou. por 275 vo-
tos, contra 89, uma moção do con*
fiança no governo. — (Havas).

A situação financeira

B.

do paiz
A EXPOSIÇÃO DO MINISTRO DAS

FINANÇAS

ROMA, 18 — Na sessão do hoje
dn Câmara dos Deputados, o sr. Ber-
tone, ministro das Finanças, íez
larga exposição da actual situação
financeira da Italla.

O mini ' o declarou que as despe-
«as do esi . > so elevarão, om li)22.
a 12 o moi., -nüões de lini9, ao pas-
bo que, nos annos do 1921 o 1920,
foram, respectivamente, de 11 bil-
Mias, mais ou menos, e 3.294 ml-
lhOes,

O sr. Bertono terminou a sua cx-
posição afflrmundo que o maio.' do-
Belo do governo é coordenar os im-
p.-stos ncfuaee, de modo a recondu-
lir o orçamento geral do estado il
situação normal. — li lavas).

-•¦«nacosiíererâ
de Geoova

A MENSAGEM. IX) SR. TCIIITOHE-
lil.VE AO SIt. 1'OINOAIVE'

PÁRISi 18 —'.O cheio do governo,
sr Poillcar", recebeu uma longa
mensagem radiograplilcã do commis-
sarlo do povo pura os negócios ox-
trangelros do governo dos sovlets
russos, sr. Tçhltchóiitio, na qual o
chefe d aehuncellaria bolshevlsta ex-
põe o ponto de vista do Moscow a
respeito dos assümptos que serão
discutidos na conferência du Gênova.

O sr. TchltclierJne àçcreslcenta que
us delegados bolslievlsthâ irão a Ge-
nova dispostos a collabórar com us
Estados nella representados, mas
que defenderão a todo o transo a ga-
rantla da inviolabilidade da organi-
zação Interna da Rússia, conformo
as condições da conferência de Can-
nes. — (Ilavas)

ontrole eífeciive dgs f
nancas da Aliemanha

PAUIS, 18 -— Na reunião do hon-
tem da Conimlssão de Finanças da
Câmara doa Deputados, o sr. de Las-
toyrló declarou que a conferência fl-
nancélra aluada, recentemente ro-
unida nesta capital, discutira a or-
ganlzaçâo do uin "controlo" effectl-
vo das finanças da Aliemanha. O
ministro acerescentou quo o governo
francoz acha necessário quo o Heicli
cóntractasse empréstimos externos
para a satisfacção completa dus stms
obrigações decorrentes do (ratado de
paz.

No que concerne ãs dividas Intor-
álllados, o sr. de Lastoyrlo declarou
que a França do modo nenhum doso-
.luva fiirtur-so ao pãgaironto da
parte quo lhe cabe, mas aceroscon-
tou que presentemente a Ropubllca
estava na Impossibilidade do solver
essas dividas, podendo dentro em
pouco sor concluído entro os aluado."
um accOrdo nesse sentido. — (Ha-
vas)

LONDRES, 18 (A) — At» agora ainda não foi divulgada
qual serfl. a attltude do marquez do Curzon, ministro dos Ex-
trangelros do rabineti- lngloz, n>x conferência ôra reunida em Pa-
ris, pura tratar da questão do Oriente, mus é fora do duvida quo
serã orientada pela resolução do gabinete, quo promovera a rea-
llzação de uma paz equitativ.i entro os bolllgerantes, na Ásia
Menor.

Os pontos de vista do governo Indiano Jã süo conhecido»
desde a publicação da mensagem do Delhi, facto que deu causa
A renuncia do sr, Montagu do cargo do secretario do Estado dos
Negócios da Índia, e serão provavelmente tomados em consl-
deraçflo.

Lord Curzon levará, também em consideração o desejo vebo-
mente manifestado em todo o Império de quo as minorias ohrls-
tãs, que ficaram sob a Jurlsdioção da Turquia, sejam salvaguar-
dados contra as violências.

Os Jornaes Inglezes dizem quo lord Curzon estíl prestigiado
pela opinião publica, que so convenceu de quo 6 chegado o mo-
mento de se estabelecer um accôrdo equltatlvo para todos, ali-
montando a esperança de que 1 conferência so realizo na maior
harmonia entre os aluados.

S-MIAU DE COELHO NETO) E

MARTINS FONTES NO JO-

OKEY CL-JIi

SANTOS, 18 — Acompanhado de

sua esposa, sra. d. Gaby Coelho

Netto 6 esperado amanhã nesu cl-

dado, pelo trem das 12.30 horas, o

lllustro escrlptor Coelho Netto. quo
vem tomar parte em uma festa II-

tararia organizada pela Associa-

ção dos Antigos Alumnos do Gy-

ninaslo Santlsta.
Em torno desso sarau do arto rei-

na ha multo desusado Interesse, es-

tando Jã passadas todas as cadel-

ras,
A fesla serã no magnífico salão do

Jockey Club, Martins Fontes lera o

seu formoso poema "Marabft." e

Coelho Netto dlrã sua linda oonfo-
rencia "O espelho".

A coinmlssão organizadora do sa-
rau 6 a segulnto; srs. Armando
Lichtl, dr. Archlmodes liava, Jotto
Ramos Paccarat, dr. .1. Rodrigues
Simões e A. J. Marlano Gomes,

ENTiAOE IRACY PINHEIRO-DO-
MINGOS TUCC1

SANTOS, 18 — Realizou-se .uoje,
om oratório particular armado no
salão nobro do Grando Hotel Aa Ita
Plage, ãs 1*1,30 horas, o oulaca ma-
trlmoniul da senhorita Iracy Mar-
tlns Pinheiro, profesora municipal,
com o sr. Domingos Tucci, garanta
da Cia. Guarujã, proprietária da-

quc-lle Importanto estabelecimento,
A noiva, que ê um dos ornamen-

tos do "set" santlsta, 6 filha do sr.
Benedlcto Pinheiro, commorciante
na praça do Bantbs o vereador mu-
nlclpai; o noivo, filho do sr. Nicolau
Tucci, capitalista residente r.essa
capital, 6 cavalheiro do aprimorada
educução, credor de gorai istlma em
nossa sociedade.

A noiva tovo como paranymphos,
no acto civil, o sr. deputado A. 8.
Azevedo Junior e sua esposa d. Ida-
Una da Silva Azevedo; no reIl***0H0
o sr. Leoncio de Azevedo Rezende,
corretor offlclal da Bolsa do Café
do Santqs, o sua esposa d. Georglna
Aranha de Azevedo.

Por purto do noivo serviram de
paranymphos, no civil, o comhien-
dador Nicola Puglisl Carbono, (ire-
sidento da Cia. Puglisl, roprèsentado
pelo commendador Ettore Glmo-
noz, e exma. ara. Zlna Puglisl; no
religioso, o sr. Benedlcto Pinheiro
a sua esposa d. Deollnda Martins
Pinheiro, pães da noiva.

Após o enlace os noivos seguram
em automóvel para essa capita) on-
de tomarão o nocturno de luxo, com
destino no Rio.

DK. ALIIERTINO MOREIRA
SANTOS, 18 — Da rodacçãc do

orgam local "A Tribuna", ondo exer-
clcla us funeções de redactor-.iecre-
tarlo, rctlrou-3o o sr. dr. Alhjrtlno
Moreira, advogado nos auditórios
desta comarca o um dos mais dls-
tinctòs Jornalistas da moderna go-
ração.

O dr, Albertlno Moreira dflüa a
Imprensa actlva para dedicir-so
mais completamente no seu escri-
ptorlo do advocacia.
UMA NOVA EMPRESA DE CO-Í-

STRÜCÇ6ES
SANTOS, 18 — Sob a razão so-

ciai do Abrabão, Schmidt a Cia.,
acaba ;lo constluilr-so nesta cidade
uma empresa do construcção de ca-
sas do madeira typo "bungalows"
s para construcção em geral, off. rc-
eendo vantajosas condíçõss.

Os escriptorlo» da nova empre-
sa, quo 6 formada por distlnctos ca-
valhelfos do nosso commercio, estão
s-.-ndo caprichosamente montados
nos altos do palaceto da praça dos
Antadradas, n. 104, devendo a sua
Inauguração realizar-se bfèvatnen-
te,

COMPANHIA ARRUDA
SANTOS. 18 — Levando A s.",ena

hoje a interessante burk-ta paulista
en; 3 actos "A família Carrapato-
so", original do dr. Danton "/am-

pré, a Companhia Arruda ou!.'.oi:
mnls um ruidoso 3ucoesso.

Todos os artlstaa que lrreproliun-
slvelniente desempenharam papeis
nesse chlstoso trabalho, fórum mui-

Faria para
a oeieíeoao

ns
eoverno

stantinon

Ü MUMANHA âMS&
DA PELOS H3MÍ&
PARIS, 18 — Communicam de

Berlim quo o deputado democrata
Vangerlach realizou em Stuttgurt
uma conferência sobre ae origens
da guerra, conferência essa que tem
sido multo cominentada nos rodos
políticas allemfia,

Disse o orador quo não podia dei-
xar do reconhecer que a Aliemanha
fora a principal culpada da guerra
o analysou, detidamente, o tratado
de Francofort, que poz termo A
guerra francn-allemã de 1870-71,
classificando-o de tratado da vlolen-
cia, gradas ao qual na Aliemanha
passou a reinar, desde então, o
principio militarista.

Prosegulndo, o sr. Vangerlach af-
firmou que sl a Inglaterra so tinha
collocado ao lado da França, a res-
ponsabliidade do facto cabia, uni-
comente, ã Aliemanha, quo bavld
repellido todos os offereclmentos do
governo brltannico.

o orador concluiu tax. ido de In-
famo o "ultlin-tum'- eiiOado em
1914 pelo Áustria A Se.vla, e oensu-
rondo, asperamente o governo alie-
mão por ter dado corta branca ao
gubinete de Vlanna para resolver o
incidente de Serajuvo, — (Havas),

LONDRES, 18 — Segue ama-
nhã para 1'arls, onde vai entender-
se com u governo francoz, a dele-
gação no governo de Cons.antlnu-
pia chefiada por Izzet-Pachíi., '

Ao quo se affirrna, i-zzet-Pacliã
mostrava-se muito satisfeito com
o resultado das conversações que
teve nesla capital, dizendo-se tam-
bem que a delegação turca e-j á
disposta a acceitar as disposições
dos tratados de Neullly, Trianon o
Saint Germain, relativas ú jirotec-
ção das minorias ethnícas e reli-
glosas. — (Ilavas)

Terminação da gra
na África do Sul

LONDRES, 18 —
despachos recebidos
Sul annunclom que .1
hontem para hoje

Os ultlmnr
da África do
s 24 horas do

terminou a
greve, que durou, assim. 07 dias.
Vinte c um mil mineiros syridica-
dos J.1 fe tinham alllado ao movi-
mento desde que esse assumiu '

caracter revolucionário.

Do Ptetorla, communlcani que
hoje nítida ali foram presçs m.aià
350 Indivíduos, em cujo poder fo-
rnm encontrados muitos fuzis f
material do guerra. —-¦ (Havus)

O novo secretario de
Estado da índia

LONDRES, 18—0 vlscondo Peel,
secretario parlnmentnr da guerra,
loi nomeado secretario do Estado, da
índia, em substituição ao sr. Mon-
tagu, — (Havas).

A QUESTÃO
DA ÍNDIA

LONDRES, 18 — 0 ox-secretarlo
da índia, Br. Montagu, em discurso
(pio pronunciou om Thetford, decla-
rou que do modo nenhum lamentava
o seu acto quo tivera como conse-
quencia a sua retirada do mlnlste-
rio. O orador referiu-se, em termos
vlruléntos, ao quo chamou "derro-

cada do partido conservador" e íi.
tentativa do se obter na Câmara dos
Communs um voto do confiança no
governo do Br. Lloyd George, cuja
política o sr. Montagu atacou Iam-
bem, notadamenlo no quo concerne fi
acção do gnbinete no caso grego-
turco.

• O orador terminou declarando que
a paz e a tranqulllldado do índia de-
pende da paz e da tranqulllldade do
Oriento Próximo. — (Ilavas),

ARGENTINA

Dinheiro oos teco
íiiairensei

ÍÍUIÍNOS AIRES, 18 — (Espe-
ela.1) — Os bancos desta capital ti-
nham òm deposito no dia 28 (le
fovVi. iro ultimo 9.833 'i4!l pesoi
papel. Os descontos no mesmo mez
atunglrum a. 5,071,330 pesos ouro
o 25.022.213.542 pesos papol, . Em
r.-luçao n Janeiro houvo uma re.luc-
ção nos encaixes
pesos papel;

de 71.000.000 Cc

to applaudidos
teiicia.

pela enorme asais-

URUGUAY
A pasta da instruccão

oMONTEVIDE'0, 18 (A)
nlstro da Inslrucção dr. Mezzcra
não abandonara; como foi annuncia-
do, a pasta que dirige,* pelo menos
ate depois duo eleições.

FRIGORÍFICO
DE ARTIGAS

Augmento de capital
MO.MTEVIIJICO, 18 (A) -- A dl-

rectoria do Frigorífico do Arilgus
resolveu propor um augmonto do ca-
pitai do dois a tres milhões do pe-
sos.

Instructores militares
francezes

Visita ao presidente
da Republica

MONTEVIDEiO, 18 (A) — O.s in-
struetores ínllilnres francezes capi-
taes Hestreux, Pacaud o Pradlér,
recentemente contractudos pelo go-
verno afim de dirigir os cursos <la
liscola Militar de Applicação; ílze-
ram hontem unia visita do cortezia
uo sr. presldento da Republica dr.
Bulthasui- Brum, com quem convor-
Baram durante alguns momonlos, Os
referidos officlaes francezes foram
apresentados ao chefo do Estado po-
lo' chefe da missão franceza, coronol
arosi.

Regresso do ministro
das Relações Exteriores
MONTEVIDE'0, 18 (A) — Ro-

gressou de Rocha, ondo foi alvo de
grandes manifestações do sympa-
llilu, o dr. Juan Antônio Buero, inl-
nlstro das Relações Exteriores.

Visita ao ministro da Guerra
MONTEVIDE'0, 18 (A) — Os

membros da missão militar franceza
visitaram o ministro da Guerra ge-
neral Ronquei, com o qual tiveram
uma entrevista muito cordial,
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RIBEIRÃO PRETO
"CORREIO PAULISTANO"

RIBEIRÃO PRETO, 18 — "A
Cidade", no seu numero de hon-
t-.-m, na primeira pagina, estampou
a seguinte nota, a respeito do nos-
f.o Jornal:

••Correio Paulistano"
"As assignaturas do "Correio

Paulistano", que forem tomadas
r.eslo mez, ainda dão direito io
soi teio doa prêmios num total de
12:000$; cuja extrucção foi desl-
gnada para o mez do maio.

Os podidos devem eer dirigidos
ã ouccursal, ã rua S. Sebastião, 57,
au representante, sr. professor
Francisco Augusto Nunes," .

OLIÍ1! 1,1

CAMPINAS
DEMENTE

CAMPINAS, 18—0 demento
Pompeu Duarte,, quo so acha reco-
Ihldo nos xadrezes da delegacia, vai
ser Internado no recoihlmeinto das
Fordlzes, dessa capital, de accOrdo
com uma ordem da Secretaria d.i
.lustlço,

MENORIOS POJOES

CAMPINAS, 18 — Foram proso:)
hontem, nesta cldado, os menores
Geraldo Peroba e Curollna Montei-
io, que haviam fugido dessa caju-
tal.

Os dois fuJOes foram remottldcM
ao Gabinete do Capturas e Investi-
gações.

ACCIDENTE NO TRABALHO

CAMPINAS, 18— Hontem, quan-
do trabalhava em uma drsempena-
doira no Instituto Profissional Ben-
lo Quirino, o ope.rarlo Raul JosC
Lourenço, ficou com quatro dedos
du mão esquerda decepados, A de-
kpiiclu, de abordo com a lei quo ro-
guia os accidentes em trabalho,
abriu o competente IhquoritO.

8TJJJ-DELEGACIA DE COSMOPO-
LIS

CAMPINAS, 18 — O sr. Basllio
Vieira da Silva, solicitou do sr. Jii-
venal Piza, demissão do cargo do
supplente de sub-delegado do Cos-
n-.opolls,

.MEDICO LÍCGISTA EM VIAGEM

OAMPINAS, 18 — Seguiu hon-
'.um para Itatiba o sr. dr. Olyntlio
do Carvalho, medico legisla reglo-
iir*,!, (iue ali foi proceder ao exame
do uma menor doshonestada.

ALISTAMENTO ELEITORAL

CAMPINAS, 18 — A Liga Iluni
Brasileira offlciou :i Prefeitura.
.Municipal snlleltiindo os sous bons
•jffloloa no setitlilo de ser feita a
maior Intensificação possível do
alistamento eleitoral nesli- miinloi-
pio.

NOMEAÇÃO

CAMPINAS, 18 — Para substl-
tuír o sr. Carlos Lencaslre, secre-
tario da B.a delegacia do ensino,
com side nesta cidade, foi designa-
do o sr. Florlano Peixoto A, Mar-

quês, adjunto do eiupo escolar mo-
delo,

Ao sr. Carlos Loncoslro foram
concedidas dois mezes de licença.

CALÇAMENTO DE RUAS

CAMPINAS, 18 — No gabine.e
do sr. prefeito municipal, foram
abertas hontem ob propostas para
fornecimento do paraileiepipedos,
destinados ao calçamento de varias
ruas da cidade.

Foram apresentadas dias pro-
postas, sendo acceita a do sr, Ra-
phael Luporini,

VISTORIA

CAMPINAS, 13 — [teallzar-se-a
a 21 do corrente, a vistoria roque-
rida nos autos de ucç»"o de Jnde-
niniza.jão movida por d. Juliu Rhe-
dtr u seus filhos, contra a Compa-
nhla Mogyana de Estradas do Fe.*-
ro.

Servirão de peritos os srs. drs.
Cassio da Costa VIdigal, Carl.is
Francisco de Paula e Míriam
Montesarítl,

CORREIOS DA UNIÃO

CAMPINAS, 18 — Por acto de
hontem, do sr. administrador dos
Correios em S. Paulo, foi exonerado
do cargo do estafota du agencia pon-
tal do Villa Americana, nesto mu-
nlclplo, o (ii*. Antônio Figueiredo
Souto.

DELEGADO DIC SAUDE

CAMPINAS, 18 — 0 sr. dr. Octa-
vio Marcondes Machado, delegado
do saudo desta cidade, reassumiu o
exercício de seu cargo, desistindo do

j resto du Uconça, em cujo go^o se
achava.

CIRCO ARAUJO

CAMPINAS, is —. Em eleganto
pavilhão, armado íi rua du Concel-
ção, fez hontem a sua estréa, nesta
cidade, o Circo Araujo,

Todos os trabalhos apresentados
pelos artistas agradaram A grande
assistência, que repietava o circo,

Para hoje esta annmielnda nova
funeção.

BOSQUE DOS JEQUITIIIAS

CA.MPINAS, 18 — Neste plttores-
co logradouro publico, roallzar-so-â
amanhã, das Ui A.s 18 horas, um
concerto pela banda Italo-Braslklra.

PUBLICAÇÃO

CAMPINAS, 18 — Circulou hoje
mais um numero do apreciado se-
manario "O Ferrão", redigido pelo
srs. Benedlcto Cavalcante o B. Ca-
polupo.

FAlIltlCA DE SEDA

FALLECIMENTO
Falleceu hontem, nesta capital, a

, ra. d. Catharlna Mlnervlnl-Sola. Se-
nliora multo estimada em S. Paulo,
a extlncta ero. natural do Mormaniil,
na Italla, tendo vindo para o Brasil
em companhia do seu esposo, «r, Ra-
phael Sola, capitalista aqui resi-
dento.

D. Catharlna Mlnervlnl-Sola doi-
xa os seguintes filhos: cav. dr. Va-
ientino Sola, dr. Uinherto Sola, sru.
Josophlna Perronl Sola, esposa do
sr. Luiz Perronl; sra. Francisco Per-
ronl Sola, esposa do sr. Gluseppe
Perronl.

O enterro reallza-so hojo, ãs 10,20,
sahindo o feretro da rua Augusta, n.
327.

4 -t-4 -¦ 4 :¦ 4 ,a, 4 ,a.» ,a. a) — , -¦ . — 4 ¦<¦ 4 — * ¦'¦ 4

ipssão emitt
A uma criança de 10 annos

de edade — A policia abre
inquérito sobre o facto
Varias crianças que brincavam

hontem, A noite, na rua Angus.a.
baleiam por trayessuru A porta Ja
caso n. 122, dá qual sahlu o res-
peutivo morador Isalas Ferreira,
que, alaançando o pequeno Ame-
rico, da 10 annos do edade, fi;h»
do a\nu nio Dlogo, o espancou bru-
tuinicnte, prodtizindo-llio contu-
sdes nu corpo, no rosto e no,s
mãos.

o facto
mento do

fl7iH",í~"1IÍ-n)"'*'i-í!l flT,~!~ „ ilt'"""rWimm I Pr

fui levado
delegado

Mascarenhns

ao conheci-
do capturas,

Neves, quesr, dr.
ubrlu o respectivo Inquérito.

Américo foi suumeltldo a exumo
do corno de delicto pelo medico
loglsta sr. dr. Rebello Netto.
)a,(,H.H„.|.„(K.,.,.a.|.(.,.|.n.K.»»
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SANTANNA
ContInu'a aberto hoje, na bllho-

teria do theatro SanfAnna, a assl-
gnatura paro 10 recitas, com dez
oporetaa em primeiro representação,
da Companhia Italiana do Operctas
Eertlni-Gloana,

A assignatura, quu alcançou brl-
lliante oxlto, oncerro-se amanhã, fia
17 hora«, na Loja Floricultura, Inl-
clando-so terça-feira a venda avulsa
das localidades restantes para o es-
pootaçulo do estrcadacompanhla.quo
sorã a 24 do corrente com a linda
opereta "A prlnceza das czardas",
em quo Pina Gloana desempenharão
principal papel feminino,

A Companhia Borilnl-Gloana deve-
rá chegar ao porto de Soutos no dia
22, de amanha, devendo estar om S.
Paulo ãs primeiras horas da nolto
desse mesmo din.

BOA VISTA
ContInu'a a obter franco exilo no

Boa Vista a rovlsta do costumes
portuguezes "A rédea solta", que
ainda hontem fez afflulr aquella ca-
sa de espectaculos um publico dos
mais numerosos em ambas ns sos-
soes.

A revista "A rodou solta"
reppte-se lanto no vesperal -como
nus sessões desta noito.

—¦— A seguir, "A viuva, dos 500"
(vtiudevlllo), "Rios do dinheiro",
(revista), o "Palz do sol".

—— Dia 22, rGcIta do apptaüdldo
actor Raul Soares, organizada por
um grupo de seus amigos.

RECITAL ERNANI I1RAOA

Como temos noticiado, renllza-8*
dopols do amanhã, no salão .In on-
servutorio, o annunclado recitai da
(listlncto pianista patrício Ernanl
Braga, cujo ultimo concerto aloan-
çou um oxito dos mais brilhantes,

Ernanl Braga Interpretai!,!, no
seu recital de terça-feira, im at-
trahento programma, om quo l" u-
ram composições do líooh-Busonl,
Choplii, Dobussy, Ravel, Osivald F-
Braga e Lelszi.

Os bilhetes para o concerto en-
àóntrãm-so A venda na Casa Dl
Franco, ã rua do S. Bento, n. 50, »
ua portaria cio Conservatório.

SOCIEDADE DE CONCERTOS
SV.MPMONICOS

Vem despertando o mais /Ivo In*
teresso em nosso meio artístico •
social o próximo concerto da òocij-
dado do Concertos Symphoiucos, .1
reuliz.ir-se a 2ii do corrente, no lhoa-
tro Municipal,

O exilo alcançado polo ultimo con-
oerto, levado a clTcito ern prln up|o«
deste mez, o optimo programma or-
ganlzodo para o quarto sarou c o
facto do tomar parte no mesmo o no-
tuvcly pianista patrícia Gulomar No-
vaes, que Interpretara Juntomentí
com a orchestra o concerto do Scliu-
mann, fazem prever quo A próxima
reunião musical não-foltarã o brilho
de uma grande* assistência.

A orchestra estará, como no ter-
ceiro concerto, sob a competente dl-
recção do maestro Rayrnundo de
Macedo, quo so lem revelado um ro-
gente escrupuloso e dotado de bri-
Ihnnles qualidades.

A distribuição do Ingressos paraos sócios da Sociedade do Concerto»
Symphonlcos começou hontem.
4 •«• ? .a- 4 -a, 4 :¦ 4 :-4 -.«... , ... <,...»,.,. ..,, .„

Desastre de automóvel

1 menor alrepelaÉ
em frente í cisa és seus

O menino José, do 8 annos >lo oda*
do, filho do Francisco Pereira d>
Silva, residente ó rua Voluntários ds
Pátria, n. 210, quando brincava hon-
tom, ãa 18 horas, nas immodlaçooi
da casa dos seus paos, foi atropelo,
do pelo automóvel n, 358, quo poiali passava com excesso do velocl-
dado.

Arremessado oo solo, o mo nor ro-
cobou ferimentos contusos na re-
giuo occlpltal e no espaduu esquerda.
Soccorrou-o o medico da Assiston-
cia, sr. dr. Pedro Naearato.

O chauffour evadlu-se,

Numa fabrica de tecidos

m
mm

CINEMAS
CENTRAL

RIBEIRÃO PRETO, 18 — 0 si.
professor Paschoal Salgado, l.o se-
oretaiio do Club 13, aqui recente-
mente fundado, enviou ao corres-
pendente do "Correio Paulistano"
o seguinte oonitnunicado;

"Do ordem do sr. presidente, pro-
fessor Rouiuno Barreto, levo ao co-
üheeimeniü de v. s. quo, em roa-
iniio realizado em 1*1 do corrente,
nesta cidade, ficou defintivoriiente
constituído o Club 13, associação
que, encerrando om seu seio pro-
tessores públicos e particulares, vi-
sa a elevação do nivel Iritolleçtual
.ia classe, nesta região. Teu lio a
honra de apresentar a v. s. os pr-j-
testos de inlnlia aita consideração.''

BANCO DE S. PAI LO

RIBEIRÃO PIÍETO, 18 — O
Banco do . S. Paulo vul construir
nesta ¦ cidade, brevemente, um bei-
lo palacete pura a installação de
sua agencia.
.. O novo edifício vai ser construi-
do no mesmo local onde funeciona
a agencia, tendo sido já adquirido
o respectivo terreno."

BANCO DO COMMERCIO
DtiSTItlA

E IN-

RIBEIRÃO PRETO, 18 — Ja
foram iniciadas as obras de con-
strucçüo do grande palacete destí-
nado ã installação dos escriptorlos
do Banco do Commerclo o Indus-
triu,

A construcção desse edifício oba-
deceri no mesmo plano que Ja foi
observado na edificação do prédio
de suo sóde, nessa capital,

O projecto foi confeccionado pe-
lc iiabll construetor dr. liamos de
Azevedo.

A NOSSA SUCCURSAIi

RIBEIRÃO PRETO, 18 — Em
companhia de sua filha, a senhorl-
ttt Lolu de Oliveira, visitou hojo a
nossa succursal a conforencista o
Jornalista gaúcha d. Andradlna de
Andrada e Oliveira, que na próximo
terça-feira, na Legião Brasileira,
realizara uma conferência sobre o
tiiema •'Pátria e Blluc",

CA.MPINAS, 18 — Iniciaram-se.
hontom, em Villa Industrial, os tra-
balhos da construcção dos edifícios
da fabrica nacional de fiação e tor-
são de seda, Incorporada pelos srs.
Arthur Odescalchi e ülmil Sehlea-
píer, lndustrlaes residentes nessa ca-
pitai,

A nosso Cumaru .Municipal con-
cedeu vários favores aos Ineorpo-
radores, tomando tambom 35 con-
tos de acções,

GUARAT1NGUKTA'
PARQUE CINEMA

GUAUATINUUIOTA', 17 — Estfi
trabalhando com grando suecesso
neste apreciado centro de diversões
o appíaudído duo "Os Orestes".

A grande assistência quo compa-
reco a esta casa do diversões tem
applaudido estes ducttlstus.

CINEMA CENTRAL
GUARATINGUETA', 17 — Es-

treom-se hojo nesto cinema os cluet-
listas "Os Carolinos".

Na tola serã exlill.ldo o fllm "O

beijo de Cyrono".
FALLECIMENTO

GUARATTNGUETA', 17 —Após
prolongados soíírlmehtos, falleceu
nesta cidade o sr. capitão Antônio
Pecoraro.

O seu sepuHiimonto foi effoctiia-
do na nocropolo dos Passos, com
grando acompunhainento.

Sobre o caixão mortuarlo vla-so
grande quantidade de coroas,

PARANÁ'
O SENADOR CARLOS OAVAL-

CANTE
CORITIBA, 18 — (A) — Seguiu

para o Rio, via São Pauio, o emt-
nente senador Carlos Cavalcante
A' "gars" da estrada da ferro corn*
pareceram o sr. presidente do Es-
tado, dr. Munhoz do Rocha e fa-
mllla, representantes da Congrecfio
estadual, membros do Tribunal de
Justiça, cfflcialldaao da força pu-
bllca, autoridades civis e militares
o grandj numero de aml-jos e ad*
mir.tulorai; de s. exc,

"Um romance nas montanhas",
"SéducQflo do Jogo", "O andarilho",
"A pista do culpado" o ".Novidades

Internado mie.-:, n, .07", são as pel-
iiculns quo constituem o programma
organizado para o vespornl de hojo
no Central,

Nos sossões da noite, serão passa-
dos nos dois salões os films "Suspcl-

ta Iníquo" (em l.a exhíblçao em S.
Pauio), da Universal Speclal Atira-
ctlon", por Frank Mayo, e "O quo
ollo praticou", comedia dramática
da Pararnount-Artcraft, pelo actor
Charles Ray.

Como temos noticiado, reallza-se
amanhã o uliimo espectaculo no Ci-
íhiiki Central. Essa funeção, que
prometia revestir-se de muito brl-
lho, C- em homenagem ao sr. lülysto
Leal, dedicado gerente daquélla ca-
sa.de diversões desde a sua funda-
ção. Compõem o programma do es-
pectaculo dois bellos trabalhos clne-
niiitographlcos: "Adoração do mãe",
Ji Parainount-Artcroft, 'interpretado

jiclos artistas Alma Rubens, Vora
Gordon, Claston Glass, Mariam Bnt-
tlstiní e Bobby Counely, e "ilumanl-

dado desenfreada". Nos dois saiões
tocarão duas grandes orchestras.

AVENIDA

O vesperal do muda que hoje i-i
realizo no theatro Avenida ob.ldi-
cera oo seguinte programma; "'.'¦'.•
ro do lei", por Presrilllà De,ir.;
"Amor ludibriado", por 1'armel
»\Iyers; "Ate os cães me ladram",
pelo celebre cômico HaroiJ
Lloyd, e "A rainha dos diamin-
tes" l'J ¦¦>. e 10.u episódios).

A' noite, sèrüo focalizadas, as
pellicul.it.: "Desfeita o desforra",
do Parainoijnt' por Charles iíay, e
"Domo.loio de homens" da Cn:-
versai, i o'r Glndys Walton.

VITINCIDO i'(IR U.MA ItAlilílC-J
DIC CIMENTO

Quando trabalhava, hontem, us U
horas, na fabrica de tecidos de iu*
ta da rua Rodrigo dos Santos, u
mecânico José Pestana, de Ui an*
nos do edade, residente ó ruo João
Theodoro, n. 187. foi victima -U
um accidente, soffrendo o L*sma-
gamento do ante-braço c froctu*
ra. do braço direito.

Chamada o Assistência, compa-
recfu em soccorro da victima c
medico sr. dr. Proença de Gouveia

Sobre o facto foi aborto inquerlrc
pelo sr. dr. Mnsearenhns iVeves, do-
legado de capturas.

Nos depósitos ,1a Companhia
Gonstruetora de Santos, ein ÒsisOo,
o trabalhador Josó Bomfim, preto,
ti3 25 annos d.; ...iode, foi hontern
ós 10 horas, pouco mias ou menoí
coibido por umo barrica do cimen
to, que cahiu accidentaimente d-
uma píiha.

Romfim recabeu grave oontusãl
no ventre, sendo soccorrldo peil
Assistência e internado no hosplta
¦ra Santa Casn de Misericórdia!

«...».,

C8IÜ0S BE S, PAOLÔ
-«—

S. PEDRO

São os seguinte
serão proje-otndos
hoje d

os films que
no vesperal do

theatro S. Pedro: "Desfei-
forra", por Charles Ray;
ludibriado", por Carmel

A ia In ha dos bri.hantés"'
12.0 episódios), e "O dr.

ta e d
"Amor
Myers,
(ll.o c
Tônico".

Em espectaculo completo serão
exhibldaB,' A noite, as pojllcuias;
"A doniadora de homot s", por
Gladys Walton; "Desfeita e des-
forra", "O Jockey da morte" "D:>-

ce vingança'", pelo actor Hoot
Glbson, e "Julleta e Romeu".

VARIAS
FESTIVAL ARTÍSTICO

Realiza-se amanhã, a, noite, no
theatro Colombo, um festival en,
homenagem aos applaudidos ar-
tlstas Isabel Flcko e Joaquim de
Oliveira do elenco da Companlno
Pinto Filho.

Esse espectaculo, que promette
ser multo concorrido, constara da
ultima representação da peço 'O.*,

flteiros" e de um variado acto de
cubarei.

Actos asslgnados hontem polr.
ir. administrador:

Paulo Frota do Carvalh.-. — NSo
lia vago;

Irlncn Pedroso. —- Não ha vaga,'
Sebastião Geraldo Gonçalves df

Carvalho — Deferido.
—— Acham-se ã disposição doi

Interessados aa cadernetas da Cal*
xa Eco-.i-micu, pertencentes oos ei ,
funccionarlos Antônio 1 imentoi
cni-telro de Kibelrõo Prato; Gusto*
vo de Oliveira Dorla, carteiro d(
3.a classe; o Antônio Jci.í Malu.
.'.•!;rtclro de 3.a classe.

Foi concedida licença dí
uii mez para tratamento de sau*
le. a cintar de l.o do cai*.ente, ao
carteiro do 2.a classe dissto, Admi-
nlstrnção Francklln Pinto de Fa*
ria.

Foi exonerado do cargo (1<
(..staíeta da agencio postal de Villa
Americana o sr. Antônio Figueira-
•lo Souto,

ííão convidados o comp.v
n ecr A l.a secção os srs Benedlcto
Pedro. Cândida Ferreira de Men-
tlonça, Alexandre Munhoz Hercilia
itodrlgues Bueno e Euiv-dio Bgy-
dio Campanelli.

Foram asslgnados os seguhitea
actos peio sr. administrador do*
correios:

João Lopes Moroes. — Privado
o ailegodo, volte querendo;

Jayme Laurenclano Brasileiro.--
.Aguardo opportunidade;

Antônio Ciofolll. — Aguard; op
portunldade;

Edmundo Pereira do Oliveira. —
Indeferido A vista do Informado;

Ezequiel Freire e Laurlndo dos
Santos Jordão. — O mesmo .'t-spa-
cho;

João Melsnei-, — Prejudica lo, A
vista do informado;

Joaquim Monuel Je Campos Pin-
to. — Satisfeitas as exigências .Io
parecer dn 8.a secção, do 23 de fe-
vereiro ultimo, volto querendo;

concedendo um mez de licença pa-
ra tratamento de saudo, ao . u*»!ll.ir
da administração. Paulo Nogueira
de Camargo, n con lar de !) (Io cor-
rento;

concedendo um mez de licença ph-
ra tratamento de sonde ao auxiliar
da administração, Arthur .Io Car-
valho AVhitakcr, a contar de l.o do
corrente;

convidam-se a comparecer uu l.a
secção os srs. Joaquim Cândido *ilav

Silvo e Manuel Pinto.
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A C6OT.CA DE ARTE
Ce n'ost dono pn* iiux moílcrnc qii'11 coiivlent ile lc com-

pnrer; II sulflt (le dire & son ÓTogC qipentre loim les iiiilcurs ita
1'iiiitiqiilté, II n'eii est niiciin qul ull piirl6 (1'urt nvcc pliis. «le
gout, plus de flnessc et eu inGim: Icmps plus de slneciitó. —
M; 0R01SET.

No aontido em quo hojo se cntun-

de e ama n critica do arto, pule

dlzor-se quo a .antigüidade a desço-

nhrjceu. No próprio Renascimento

italiano, não eo deve attrlbulr o

mesmo senso esthetiòo que dunilua

dopols de W.nckelmann, nem quan-

tu ft obrn curioso de Gcorglo Vasa-

ri, nem quanto á de Francisco le

Hollanda — Historia da Pintura

Anllgun —, que ô como quem diz, o

Vasa ri portuguez.
Não me cabo, por agora, rct-raç.ir

o quadro evolutivo da critica de ar-

te desdo antes do Aristóteles, ano-

Jiyma e muittfaria, até aos nossos

dias. E' uma rtas mala curiosas ma-

ailfestaçõea rto desdobramento as-

oendente do espirito humano. Por

ella se vãoomo o estado critico ô

como quo o estado moral da (ntelll-

geicla. E' verda,do que sô nas ultl-

maa época* nôs n Iremos encontrar

eapaz do realizar a eynthcae necce-

aarlo. Do tortas as formaa do pro-

gredlmento cultural da humanl-.ta-

de, essa foi a mais lenta; retarda-

tnrlofolo Impulso que a propoltlu,

Jã nos períodos do alta o supromo

maturidade, para a conquista de«sa

nova afflrintjção do cu pensante.

Também na critica houvo uma

phase "empírica", em que o conhe-

cimento ana'ytlco não eslavo unifl-

cado; depois foi quo ee deu a phase

segunda, com Wlnckclmann, com

Lesslng, em que ha o Inicio e deson-

volvlinento delia ser "parcialmente"

unltlc.-ida. E sô, modernamente, no

começo ão século XIX ella attingiu,

com Otliied Muller, á total unli'1-

cação, ao caracter geral e phlloso-
iphico, paro empregar a teclinli-a

de Sponcer, '.*m relação As adendas.

Ou, ontão, segundo o conceito rto

tutor do "Ma.iual de1 Archcologia dl

Arto", essa evolução pôde attender,

entre os modernos, ao chamamento

de tres períodos, assim assignalados:
"l.u, o artístico, 1460-1000: des-

coberta dos 'antigos", imit-cções ea-

thuskistlcas; 2.o, o dos oetlquarliis,

10lü-1750; — 3.o, o erudito ou cri-

11,,,,, _ Wlnclceimann, Millln, Mil-

Hngen". — H' claro que nesta Ultl-

mia phase dove Incluir-se, preominen-

temente, o nome do próprio líarl-

Otfriort Muller morto em Athenas,

por 1840.
Madume de Stac! dizia que, si

fosse eondemnada á forca, no ins-

tante* supremo, haveria de auulysar

0 carrasco. ..

Uni dia nii* sei-A dado esboçar cs-

*a llieorlu da t-riih-a ile arte.

* -i* *

Na época de Luclano, quo é a rtc-

Jlarco-Aurelio, conforme :á se rt-

feriu, a critica artlstlci como se-

nero á parte, como província auto-

norna, :.ão existia. E multo menoi-1

como forma geral, phllosõphlca do

conhecimento estlietlco, no seniklo

de formar corpo do doutrina.

Mas as annotnçõcs criticas, as

Impressões pessoaes, os surtos ad-

mlíatlvõs, o conhecimento dos ar-

tistas aromado* e dus obras ci-ic-

bres da pintura e da estatuariu.

dados esses que faziam parte lnhe-

rente du cultura do todo cscrlptor.

pontllhum e luzem nos escrlptos e

commentos de alguns literatos da

Êpcca, com vlvacldade. Por outro

larto, a sophlsticarla dos oradoics

fla decadência grega, e que floriam

no lnip.--io Romano como parlap.a-
toes e laludores nas terras Inga'-

nuas e admlrndlçus, — não podia
dispensar osso conhecimento para
Uso oppcrtuno, como llores de

thetorlOi:.
Os souhlslas do sceulo II, loqua-

_es, Ocoj, tanto quanto pslttdclcOS
e vorboirho-gicos, não poderiam per-
der ess-j material do primeiro or-

dom para deslumbrar os seus cu-

ditores — fuzendo praça de uma

íulsa erudição, de prodígio* de me-

ciorla, ritando nomes do artistas

nomeados, descrevendo-lhes ínvcn-

tlvamenlú as obras existentes, ou
divagando, com cmphase. errabun-
dos da Imaginação, quadres o esta*
tuas desapparècidos, em '.orno dos

quais o lies, com traça e expertoza,

poderiam tecer rédea de engodos,

pannrts decorativos de enganoso en-
canto, som serem 'íyrannlzados po-
Ia presença Inflexível das renliila-
úce plásticas, pintadas ou esculpi-
di.i

Mas, ainda assim, o que se porto-
ria denominar analyse artística doa

primeiros séculos d. C. soffrerla.
Bi d tanto me quizesse atrever, a
olruslflcar em dois ramos: a doa
flescriptivós, melo históricos, melo
nni-i adores, eomo Pausámos, Pil-
nlo, o Antigo, Alhcncu, Suldas. o

pruprlo Plutarcho, — e a dos rhe-
toricos, sophisticos de Piá casta
como Phllòstrato; Callistrato,
'Adriano do Tyro, Polemon dj Smyr-
na. — Luciano, a nenhum delles
ae apparentá: forma elemento á

parte. E' verdade quo tambom esto
nada deixou que mereça o nome da
critica de arte, como trabalho se-

guido ou mesmo determinado, Dis-
«o trata Incidentemente. Sô, por
vezes, como nos Retratos, a quando
adorna o enriquece Pontues, amau-
te de Luclus-Vérus, com os mais

puros attributos du estatuarlo e

pintura hellenicos, é que o. descri
ptlva analytlca se alifiga tanto
quanto, c os conceitos e pormeno-
i-cs tendem a formar conjunto.

Maa desses tópicos esparsos em
miu vasta obra, rte suas referencias

precisas, das analogias felizes, dos
tropos ouoortunos tirados das obras

fü ^

notáveis, — é evldonte o bom gosto
de Luclano; a delicadeza aguda de

eou uspirito, a fácil commoção

doanto da belleza rovolada, a pul-
ohrltudo florida do sua Imaginação

em face do espolho plástico, Além

disso tambom rosalta, nesses passos,
o seu conhecimento vivido o objeeli-

vo da technlca de pintura e de es-

eulptura. Nunca o seu elogio ê va-

go; ollo accentu'a o caracter da

obra e asslgnola a sua belleza, numa

phrase, numa expressão, num quall-
flcativo. Em tudo, cmfim, se evl-
denclam, com emoção, os seus finos
dons de conhecedor, o sou delicado
e juvenil ennmoramento pelas artes

plásticas.
Destes assortos encontrará prova

baBtanto quom qulzer folhear os aous
Retratos, o seu Zouxls, o seu Hcro-
doto, ou o tratado que lhe é attrl-
buldo dos Amores, onde vem des-
cripta a famoslsslma Aphrodlto do
Cnldo, obra mestra do Praxltelles.

Para quo o leitor tenha unia Idéa
da graciosa mancrla do Luclano,
como critico de arto, traslado o tro-
cho referente á descrlpção do Pon-
thêa, amanto do irmão do Marco-
Aurélio. E um dialogo entro Lyclnlo
e Polyetruto: — "Lyclnlo, — Pola
bem, vais saber do quo maneira cila
to fará ver essa belleza se formar
debaixo do tuas mãos. Da Aphrodlto

quo noa velu do Cuido, ella náo to-
mou slnão a cabeça; não necessita-
mos do corpo, pois que ello está nu'.
A respeito dos cabollos, da fronte o
dos supercillos, deixemol-os taes co-
mo se fossem sabidos do clnzol do
Praxltelles, Conscrvemo-lhes, prln-
clpainicnte, esses olhos encantado-
res ondo brilham, cheias de graça, a
ternura e a volúpia, o que tão bem
correspondem á Idéa quo o artista
havia concedido. E' Alcamono quem
nos fornecerá as maçãs do rosto o a

parte inais vultuosa das faces. De
sua estatua dos Jardins emprestará-
mos, além Una bèllas proporções dus

palmas rtas mãos, os dedos redoniil-
nhos o delgados. Tanto o contorno
do rosto como dns faces a rt.clicade-
za e, tambem, a bella proporção do
nariz, serão as da Athena Lemnla,
do Phldlas; e assim tomaremos ain-
da do sua Amazonas a graciosa
abertura da bocea e a redondeza do
collo. Cftlamls alindorá nossa esta-
tua daquelle delicioso pudor, duquel-
le fino o breve sorriso que se admira
na sua SoSandra; tambem ella ves-
tlrá um traje nobro e decente; a
unlca diffcrença consistirá em que
a nossa trará a cabeça descoberta.
A csveltez do seu talho será a da
Aphrodite de-Cnldo: Praxltelles for-
necerá as proporções. E, agora, que
to parece essa figura, prlnclpalinen-
te si cila foi executada com perfel-
ção?"

Pela preferencia de uma parti-
oulorldade em cada obra do arte,
Luclona revela-se slibtll conhecedor
rtos monumentos do seu tempo, es-

plrlto verdadeiramente attlco. E,
além de escrlplor consumnàado, es-
tyllsta perito — artista pelos dons de
Impressionar, soduzlr, representar o
commovor! Capaz, portanto, de so
oninioclonar ao mais leve toque da

graça; e, mnls ainda, de evocar as
mais'secretas manifestações da boi-
loza antiga, sem abandonar a fres-
cura risònha de sua forma, nem per-
dor o conceito profundo que dorme
sempre sobre a fluonoia clara desse
estylo. Estylo suggestlvo, fácil,
¦pròmpto, sagaz e acarlclante, scnsl-
vel na retratação, pleno do Imagens

que deleitam e seduzem por uma os-

pede do Intensa brevidade, quo lhe
é peculiar: sonham nello como uns
longos do perfume sensual.

Em Luclano ha imprevisto: e ei-
le é sábio no toque levo lmpí*eciso
fts vezes, quo consegue, ainda nos
assumptos esquecidos da memória,
derramar deleitosa evocação. Ello é
sompro espontâneo, Improvisado, E'
uma volúpia Irradiante,

IP "lar M ata

Os srs, presidente do Eslado o
secretários do govorno tclegraplia-
ram hontom ao sr. dr. Theophilo de
Andrade, deputado ao Congresso es-
tadual, fcllcitando-o pela passagem
do seu annivorsario natallclo.

O sr. dr. Luiz Xavier Filho esteve
hontem no palácio do governo, on-
do foi agradecer ao sr. prcsldento do
Estado a sua remoção do delegacia
do polida do Tambahu' para a do
Barretos.

O sr. dr. Cardoso Rlbiiio, secro-
tarlo da Justiça o Segurança Pu-
blica, acompanhado de sou ajudan-
li* do ordens, capitão Marinho üo-
bilnho, visitou hontem o Tribunal
du Justiço.

S, oxc. quo percorreu demora-
damente todas as deponrtencias do
edifício, ao retirar-se felicitou o dr.
Firmlno Whitaker, presldento do
Tribunal pelas proveitosas modlfl-
cações quo introduziu na.« diversas
sucções, durante a sua gestão na
presidência,

que se houvo na quadra melindrosa

que atravessamos, Essa proposta
foi approvada unanimemente.

Os doutorandos do medicina Wal-
(loiiiur Pessoa o Mario Muraa ostlvo-
ram hontom no pulado «Io governo,
afim do convidar o sr. presidente do
Estado para assistir, no dia 21 do
corronte, áB 14 horas, no Jardim da
Infância, ás cerimonias da collação
de grau aos doutorandos quo conclui*
ram o curso na Faouldado de Medi-
dna de S. Puulo.

Na Escola do Pharmacia e de

Odontologia do S. Paulo, acha-se

aberta, até ao dio 23 do corrente, a

Inscrlpção para o exame Vestibular

de segunda época. *

rs

Foram nomeados os sra. drs. Braz
Bicudo do Almeida e José Pinheiro
Leito Junior para inspecclonar em
itu' a professora d. Julia do Sousa
Barros;

Jullo César do Mattos e Cândido
do Barros Camargo para lnspecclo-
nar em Piracicaba a professora d.
Esther Elvira Pereira.

Do sr. dr. Honrlquo do Sousa
Queiroz, d. d. vlco-prefolto muiii-
clpal," em exercício, recebemos a
seguinte car'a: •>

"Illmu, sr. redantor do "Correio

Paulistano", — Convencido embo-
ra do perfeita sinceridade do dr.
Jullo de Mesquita, oo recusar a
Investigação por mim reclamada
com relação a qualquer Interesse
meu, lnuiicdlato ou remoto, no
concessão do empréstimo & Com-

pnnhla dos Grandes Hotels, pjic.
Câmara Municipal — of tentei, ho-
Jo, .a s. exe, depoimentos pessoaes
e prova documentada comproba-
torloa dn minha categórica aftlr-
moção nesse sentido, o que s. exc.
Inspira lo em confiança pessoal
havia feito suu, sendo nesse passo
acompanhado pela redacção do
"O Estado".

Volto ao àssumpto tão somente-

para addltar estes esoiarecimontos
o o mais quo passo a expor: Os
dopolniontos e documentação refe-
ridos alcançaram o resultado vi-
sado: deixar evidente, como a
maior das evidencias, _ minha in-
suspelçâo, quer no quo respeita á
approvação da lei municipal, que
suscitou, a "nota" do "O Estado",
de 16 do corronte, quer no linpro-
cedento ponlo de vista em que ro
collocou o autor da referido "no-

ta", Isto é, apreciando minha mui-
to especial qualidade de diiidor o
accionlsta da Companhia Guarujá.

Tal prova offerecl, som prejul*
zo de quanto sustentei nos "A po-
dldos" do "O Estado", de 13 do
corrente, e mantenho Integral-
mente.

Está assim encerrado o Incide,!-
te pessoal com a redacção daquella
folha.

Cumpre-mo. por ultimo, ren ler
a devida homenagem oo seu d!r*«-
ctor dr. Júlio de Mesquita, pdo
superior espirito de Justiça -ainda
desta vez confirmado no decorrer
desto Incidente.

Quanto ao merecimento do p-.*u-
Jecto, não replsarel os fundamen-
tos quo levaram a Câmara a ap-
proval-o porquanto até agrra não
foram Invalidados pelos sous lm-
pugnadores.

Pela publicação destas Unhas
multo obrigarei*, sr. redactor, a
quem so subscreve, com a mais
alta estima, ntto. ndor. e amigo. —
(a.) Henrique ile Sousa Queiroz."

*9-

O sr, dr. Almeirliido Gonçalves,
vereador á Camura Municipal, este-
ve hontem na Secretaria do Inte-
rlor, afim de agradecer no sr.dr. Ala-
rico Silveira as felicitações que s.
exc. lhe enviou, por oceasião da
passagem do seu annlversarlo nata-
Melo.

Esteve liontem na Secretaria da
Agricultura, cm visita ao sr. rtr.
Heitor Penteado, com quem confe-
rendou longamente, o sr. dr. Buar-
que do Macedo, director presidente
do Lloyd Brasileiro.

Hontem mesmo, o sr. dr. Tito Pra-
tes, official do gabinete do sr. secro-
tarlo da Agricultura, em nome de s.
exe, retribuiu o visita.

O sr. dr. Buarque do Macedo, dl-
rectòr-presldénto do Lloyd Brasi-
loiro, esteve hontem na Secretaria
rta Justiça o da Segurança PübJIca,
nfim rte agriirtecer ao sr. dr. Cardoso
Ribeiro a visita que s. exc. lhe man-
dou fazer,

O sr, socrotarlo da lntorior offi-
ciou ao sr. Juiz da terceira vara cri-
minai da comarca da capital eollcl-
tando dlsponsa dos serviços da sos-
são do Jury ao lento da Faculdade do
Medicina e Cirurgia de B. Paulo sr.
rtr. Cantidlo de Moura Campos.

Foi nomeada uma commissão mo-
dlco para Inspecclonar na Dlrectorla
(leral da Instrucção Publica, no dia
23 do corronte, ás 12 horns, os pro-
fessores Anthero Gomes Barroso e
d. Predllkinn Rosa; e no dia 27 do
mesmo me;*, á mesma hora, as pro-
fessoras dd. Esther do Mesquita, Ma-
ria Josô do Mattos e Esmeralda
Fagundes Corrêa.

No dia 22 do corronte, ás 14 horas,
na Dlrectorla Geral do Serviço Sanl-
tarlo, serft Inspecclónado rto saudo o
sr. dr. Edmundo do Aguiar, delega-
rto regional rte policia rte Bauru'.

Pela Secretaria do Interior foi
transmlttldo á Secretaria da Justl-
ça o laudo da Inspecção de saude a
quo se BUbmetteu o sr. dr. Carlos
Alves do Oliveira Guimarães Junior,
promotor publico da comarca do
Santa Rita do Passa Quatro.

A Secretaria do Interior autorizou
a do Agricultura a mandar fazer os
serviços necessários no prédio onde
vai funcclonar a Delegacia do Saudo
de Guaratliiguetá.

Foi nomeado o sr. João do Cam-
pos Vianna para exercor Interina-
mente o cargo do escrivão do juízo
de paz do distrlcto de Ipuussu', co-
marca do Santa Cruz do Rio Par-
do.

Por neto de hontem foi nomeado o
sr. dr, Dlogo Pupo Nogueira para
exercer, interinamente, o cargo do
promotor publico da comarca de So-
rocaha.

Avisamos nos agentes do 'Cor-

«cio Paulistano" que terminou, a 28
do mez passado, o prazo puru a dc-
volução dos talões dc recibos c u
respectiva prestação dc 

'contas 
das

nsslgiialuras niigurladus puru 1023,
Nestas condições, solicitamos, mula
unia voz, dos nossos agentes retnr*
ilutarlos, u providencio, nclma rclo*
rliln, a qual 6 necessária- puru o cn*
corram en to ilos (riifmlhos de assl-
giiiiiuriis c marcação du dam do
sorteio dos nossos prêmios.

A GERENCIA
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Cigalhos
A vida não ê mais que uma

questão de ponto do vista. Cada
um de nôs Julga quo dos nossos

poneamenlos e dos nossos actos ile-

pondo c destino do mundo. Hu
nisso uma profunda vordade e uma

grande sabedoria: cada homem ê
um mundo e dos seus pensamentos
o dos seus actos depende eeu pro-

prlo destino.
* -H

Ha umu razão Intelllgente e sub-
tll no nosso orgulho o no nosso
instlnotlvo desprezo pelaa demais
creaturas. Esse amor próprio cha-

ma-se "personalidade". Toda a
concosaáo que fazemos a outrem
não é mais quo um credito sacado
a nosso favor pelas concessões que
queremos que nos façam.

# *í

0 vordadclro amor é a Integra-

ção do sêr na sua finalidade dl-
vina, O que vulgoniicnle chamo-
mos "amor" não ê rnols que uma
experiência. E tal ê o esforço de

encontrar esso bem unlco, que,
procurando adaptarino-no* áquelio

que ternos a lllusão de sor o eleito
do destino, nos deturpam do tal
fôrma quo, quando encontramos o
nosso "amor", nem slquer o reco-
nhecemoH.,. *

* Sf! ft

Nosso sceptlclsmo é uma aita
formula do nosso egoísmo. Reáu.-
ta do facto do Imaginarmos que a
vida foi feita para nôs e não que
nôs fomos feitos paro o vida.

* *
Não somos bons nem maus. A

bondade e a maldade não são mais

que deuominnções dadas a actos

quo nos beneficiam ou nos prelu-
ilicain, ••

HELIOS
Anniversarios

Dr. Tlicõphlla de Andrado

Passou hontom a dula r.atallcla
elo sr. dr. Theophilo de Andrade,
lllustro deputado estadual polo se-
limo distrlcto.

tt Jtttttj:i*rtííttts.tt-_»'
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A ara. d, Adna Jafet, como lem-
branca do sua viajem á Europa, iix
i> donativo de 10 contos de'i-él* ao
Hospital Syrlo.

A altruistlca instituição continua
a receber o mais franco e valioso
apoio da colônia aqui domiciliada.
?•a.»... ?•«•?•••?*.?••.?...?.•.?•••?••¦ ?•••?¦«•?
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ESCOTÍSMO

Fléxa RIBEIRO
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Exposição do Centenário
Commissão Organizadora

no Estado de S. Paulo
O sr. dr. Francisco Ferreira Ri..-

mos, presidente da Commissão Or-
ganlzadora dn Exposição do Cente-
narlo e da Sociedade do Agricultura,
recebeu offlcios e telegrammas doa
prefeitos do Bebedouro, Batata :s,
Palmeiras, Avaré, Ibitlnsa o Poder-
nelras, respondendo ao appello que
lhes foi dirigido, pedindo o seu con-
curso para a exposição do Centena-
rio.

Em todas aquellas localidades ua
a molhou boa vontade om concor-
rer ao grando certamen com pro-
duetos da lavoura e Industria.

A venda do "bônus" da Indepe.i-
dencia tambem tem sido satisfaclo-
ria, segundo relatam1 as referidas
comniunlcaçõcs.

A apprehensão dos navios
mercantes italianos

no mar Negro

ROMA, 18 (A) — Annuncla-so
quo o ministro das Relações Extorio-
res onvlou instrucçõos ao ministro
da Itália cm Atlíenas, rccoinmen-
dando ao mesmo quo udopto uma
altitude cnorglca para com o gover-
no hellenico empregando tortos os
esforços para que a Grada dO am-
piau explicações relativamente ao
caso da apprehensão dos navios mor-
caules italianos, no mar Negro.

O sr. presidente do Tribunal de
Justiça deu o scgulnto deápacho na
p-tlção de "Iiaboas-corpuc" Impo-
troda por Leonldas Campos, da co-
marca de Caconde: — "Sdlada,
soja depuis autuada, requisitando-
se da autoridade compe-ente as ne-
cessadas* Informações".

Com o presença do 111 accionls*
tas, ropresentando 48.881 acções,
realizou-se hontem, sob a presiden-
da do tr. dr. Antônio de Padua
Salles, a assemblôa geral ordinária
dos acolonlstns do Banco do Com-
mordo e Industria de S. Paulo.
Serviram de secretários os srs, drs.
Joaquim Mendonça Filho o José
Carlos do Macedo Soaros, Dispensa-
da a leitura do relatório, por oe
achar publicado e distribuído, foi
i:do o parecer do consulho fiscal,
firmado pelos srs. drs. Adolpho
f into e M. P, Torres Neves e coro-
nel Bento José do Carvalho; sub*
met,tido a discussão, foi sem de-
bato approvada a sua conclusão
cm favor ãa approvação dos actos
e contai da dlrectorla no exorclclo
de 1021. Procedeu-so, om seguido,
i eloição do um dlroctor para pro-
encher a vaga existente, sendo elei-
vo. por unanimidade, cóm 3.007 vo-
tos, o acclonista er. Antônio Pai-
mleri, quo exerce o cargo Interina-
-.•lente. O conselho flsci; o sup-
Plentes foram eleitos por acr.lama-

ção, por proposta do sr. dr. Rüblão
Filho, que, no encerramento d(>3
trabalhos! propoz um voto do lou-
ve-r a dlrectorla pela maneira com

DE ESCOTEIROS DE
LARANJAL

Esta commissão regional, segundo
communii-ação enviada pelo sr, pro-
fcscíor Odllun do Barros Freitas, do-
legado technlco, tem presentemente
um cffecllvo de 82 escoteiros, que
estão sendo lntruldos do accôrdo
com o manual elo Baden Powoll.

O. lt. DE SANTA CRUZ DO
RIO PARDO

O boletim mensal, relativo ao mez
findo, enviado fi secretaria da A. li.
E. pelo sr. professor Plínio Braga,
delegado teclmico, aceusa um effc-
ctlvo do 40 escoteiros, que foram
Instruídos em evoluções, gymriastica
sueca, recreativa, Jogos de escotel-
ros e pyrumides. .

As palestras versaram sobre o Ju-
ruinonto á bandeira, Código do Es-
coteiro, orientação de dia e á nol-
to o sobre os nomes das varloa cons-
telloções do nosso céo.

Os oscotelros desta commissão re-
glonol realizaram duos excursões,
na qual praticaram exercícios de
armar e desarmar bnrracas, cozi-
nhã, do campo, transmissão do reco-
dos com slgnaes semaphorlcos e so-
gulmento de pistas.

A grata ephemerlde constituiu
motivo paro que o dlstlncto repre-
scntnnle visse, ainda uma vez.
quanto e estimado em nosso melo
social e político, sendo sem nume-
ro as felicitações que recebeu.

A s. exc, apresentamos as nossas
cordiaes saudações.

Dr. Celestino Bourroul
Conformo noticiamos, etfectua-

se lioji', ás 12 horas, no Trlanon,
o almoço oiferecido no sr. dr. Ce-
lesllno Bourroul pólos seu* cotio-
gas o admiradores, em regosljo
pela sim nomeação para o car-j-j
de director da nossa Faculdade de
Murtlclna.

a monlna Nida, filha do sr. Ar-
gemlro Borges, residente em S.
João da Boa Vista;

o menino Antônio, filho do sr.
coronel Alfredo Cerquinlio. com-
missarlo em Santos;

a sonhorlta Josephlno, Illha do
sr. João Buptiato do Carvalho Mo-
relra|

a sra. d. Belmira Bastis, viuva
rto sr. Vlriato Bastos;

o sr. José Salgado, negociante
nesta praça;

o sr. Trlstão Tavares de Limai
o sr. coronel Paullno Muniz, es-

crlvão do paz do Bom Retiro;
o sr. Josô lgnacio Costa, pro-

prletarlo nesta capital.

* * *
O sr. João lgnacio do Amaral

Gurgel, vlce-profelto do município
do Araraquara, e preaidente do
Asylo do Mondlcldao daquella lo-
culidaijo.

O annlversarlante ê multo estl-
modo na sociedade ararnquarense
pèlii sua Inteireza de caracter o do-
tes de ioração.

SíÍaÍpõüs
(Entre Jalmquarn c S. Amaro)

alZüPOLIS
(ã» desvio, bonde de S. Amaro, a

poucos minutos)
6.000 lotes do terrenos para vuu-

der a prestações niensnos de 2i)«"uun.
com vantagens e.ieepelonaos paru os
compradores doa primeiros l.OUO lo-
tes de cada bairro.

Terreno alio, snudavd, corri nas-
centos de água o optlma vista.

O comprador pôde tomar conta do
terreno logo com a primeira presta-
Cão.

Informações dlrectutneiite com o
proprietário, rua Libero Badarô, 31
— Saiu 16 — 2" andar — Teleplione
Central, 1074 — S. Paulo.
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para todos os itns, os melhores

e mais baratos
fabricantes:

ÂSSBMPÇÃ© & CIA.
RUA ROA VISTA, N. I)

Calva Postal, n. l«2."i Telephone, Central, 2011
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Registo civil

Nupcias
Contractou o seu casamento o dr.

Anthero Buono Galvão, conceituado
o humanitário clinico residente om
Salto, com a senhorlta Zoô de Ca-
margo, filho do sr. Luiz do Castro
Camargo, fazendeiro em Espirito
Santo do Pinhal.

Festas e bailes
Muglc Ideal Club

Realiza-se hoje, na sedo soclil
do Maglc Ideal Club, á ruo 13 do
Maio, n. 60. uma "mátlnêé" dan-
canto, Inlclándb-se ns danças ás lí
horas.

Dr. Buarque de Macedo
Regressou hontem para o Rio, pelo

nocturno de luxo, o sr. dr. Buarqu-
do Macedo, presidente do Lloyd

Brasileiro. #
Ao seu embarque, que esteve

multo concorrido, compareceu o si.

dr. Cardoso Ribeiro, secretario aa

Justiça o Segurança Publica,

Hospedes e viajantes
Seguiu hontem paro o Itio Gran-

de do Sul, acompanhado de sua ss-
nhora, o sr. dr. Oscar R. Tollens,
advogado do nosso foro.

Agradecimento
ao "Correio"

Foi o sogulnto o movimento dos
diversos cartórios do paz da capital'

SANTANNA -—Nascimentos —
Martlio, filho do Aristides M. Oll-
vdra; Eulollo, filho do Antônio R.
Gulio; Maria, fllhn de Norberto M.
Braz; Caalmlro, filho do Francisco
Hormogones; Encarrlnção do Céo.
filha de Antônio Bornardlno; Florln-
da, filha de Manuel Gomes.

('iiSiimeiitoH — Não houve.
Óbitos — Francisco Alonso, ca-

sado; Glovanine Beítronlnl, viuvo:
Naglb, filha de José Abdalla; Ma-
ria, filha do Manuel Garrollãs No-
vo; Elisa, filha de Francisco A.
Agostinho; Joaquim, flllio de Octa-
vio Cusy; Orlandu, filho de Domin-
gos Rodrigues.

SANTA CECÍLIA — NlISdlllDIltO
Jullo, fiilio do Mathlufl do Sl-

queira,
Casamentos — Nilo li "uve,
Óbitos — Não houve.
SE' — Nascimento — André, fl-

lho de Souostlão Pereira'.
Casamentos — Não houve.
Óbitos — Não houve.

M00'CA — Nascimentos — Jo-
celynu, filha de Sebastião Ottenlo;
Antônio, fiilio de Antônio de Cam-
pos; Maria, filha de José Cardone:
Amélia, filha de Ângelo Arrojo.

Casamento — José Putuar e d.
Juventlna Biagio.

Óbitos — Não houve.

BOM RETIRO — Nascimentos
Reynaldo, filho de Vicente Vi-

ido; Nair. filha da Renato Pizzo;
Antônio, flllio rto Juliana, da Con-
celçáo; Frcida. filha do Maurício
Boitmann; Solando, filha do Achll-
|rs Ciasca; Otone, filho do Glovannl
Mirabill; Angelina, fiilio de João
Miloei; Daniel, fliho de Antônio Ho-
llettl; Armando, filho de Carlos S
Martins: Maria, filha de Fortunato
Ourbone.

Casamentos — Caetano Florenzo
e d. Maria E. Nacanns; Humberto
Fenali e d. Marina do Carvalho; Ro-
quo Pereira de Jesus o d. Iracema
do Almeida.

Óbitos — Anna, filha de Vicente
Vitelo; Antônio, filho de Accacio F.
Üocho; Lauro Pedroso Costa, ca-
sa.la; Antonleta, filha do Francisco
Donato.

VILLA .MAR1ANA — NuScllllOil-
tos — Anna, filha de Domenlco A.
Nlcolotti; Anna, filha do Oito Puls-
chel; Manuel, filho de Domingos doa
Reis;. Dircc, filha de Francisco Pa-
nella.

Casamentos — Não houve.
Óbitos — Daniel, filho do José

D. VIdal! Manuel Prado Couto, sol-
teiro; Sérgio, filho de Jayme L.
Chaves; Maria A. Oliveira, solteira

DELEM'7.IN1IO — Nascimentos
Armando, filho de Manuel J

Junior; Hilda, filha de Antônio
Fornandez; Diva, filha de Antônio
Maffei; Orlando, fiilio dc Pedro Au-
gusto Junior; Amélia, filha do Car-
Ios Alberto: Caetano, filho de Hei-
tor Fucelll.

Casn mentos — Não houve.
Óbitos — Não houve.

Frltz e Dudu'; Ultimo adeU9 rta
AU o Waldemar; Homenagens de
F. Mataruzzo; Saudades de Eugs-
nia e Alclno; Saudades de Rudol.
pho o Clothllde; Lotzter Gruss von
der Mutter; Do Oscar e Dulce, ultl-
mo adeus; Saudades rto Adolpho e
Euthalla; A' bôo comartro, de Otto
o Flora, saudades; Homenagem Js
Francisco De Vivo; A' bôa Sofia,
saudades de Dorlus, Thekla, Elly,
Olca e Ricardo; Homenagem da
Soo. Hen. Sulssa; Homenagem de
João Dlorberger e família; Saúda-
des da família Chlaffarelll; Saúda*
des da família Pulltzer; A' querida
Sofia, saudade* eternas do família
Fuecher; Homenagem de A. Trom-
mol e Cia.; A d. Sofia, saudades da
família Vasconcellos Mder; Home-
nii-*em de Ernest Mdor e Paul Da*
rigo; Homenagem de Oscar PaulT
o sra.; Saudades de Ileleme IK»
mann; Saudados da fnmlla Rol-
chert; Saudades dos notlnhos Ri-
cardinho o Marlechen; Saudados di
íumllla José Martelio,

Por absoluta falta de ospaço dei-
xamos de dar os nomes das numn*
rosas pessoas que acompanharam J
enterro da dlstlncta senhora, da e«-
tação du Luz ao cemitério dos Pro*
testantes, onde foi sepultado.
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ALISTAMENTO MILITAB

Offerecendo o almoço e saud-in-
do o Iliustre clinico falará o sr. flr,
Enjolras V.-unprô.

Da comm'ssãO promotora dessa
justa homenagem que será presta-
da ao novo director daquelle esta-
beleclmenlo do ensino s-iper.or,
rocebo-nos delicado convite.

* * *
Fazem annos hoje:
A niinlna Maria Josô, Illha do

finado sr. João Corrêa Romariz;

„___

Efoooente attestado do "ELIXIR 914"

tr

Duranto 3 longos annos tive na testo uma ferida de mou ca-
racter, a qual augmentava dia a dia, produzlndo-me dôrea
horríveis. '

Tambem no corpo e na cabeça sentia multas dores que me
enfraqueciam a ponto do não ter mais animo para o trabalho,
Fiz uso de varloa remédios e depurativos que peoravam a minha
moléstia; consultei vários médicos quo me submettiam a doloro-
sas lnjecções o appllcavam cuuterlzaijôes na ferida que augmen-
tava progressivamente me deformando o rosto.

Completamente sem esperança de melhorar e Jft sem fé em
remédios preparados, comecei, em boa hora a fazer uso do Bonto
remédio, o ELIXIR 914 o no fim (lo 3.0 vidro Já a ferida estava
cicatrizada e no rim do 8.0 vidro mo dcsappareceram as dõiaes
do corpo e da cabeçu, comecei a engordar o hoje me sinto forte
e cheio de saudo, graças ao grando depuratlvo EUXIR 914, ln-
ven-ião do pharmuceutieo chlmico dr. Alderlno Nogueira.

O que digo ê verdade e milhares do pessoas mo conheceram
doente com a horrível ferida.

Poderão fazer deste o uso que lhos convier.
Araguary, 24 de Janeiro de 1920,

(a.) — ABEL DA CRUZ CARDOSO.
Testemunhas: J. Ferraz de Barros, dr. clrurglão-dentlsta;

D. .Oardoso, pharmaecutico e vereador; dr, Erico Magalhães da
Silveira, promotor publico.

Flrmna reconhecida* pelo l.o tabelllão do Araguary, Estado
do Minas, — Joaquim Magalhães.

Em todas ns (Jrogarltis c plmriuacias do Brasil
.ÚNICOS DEPOSITÁRIOS:

GALVÃO & CIA.
LADEIRA DE SANTA EP11IGEN1A, B. PAULO
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O sr, dr. Almcirindo Gonçalves,
operoso vereador á nossa Ca,*urn
Munlcipai, agradeceu ao "Correio"

as Justas expressões com qua notl-
ciamos a passagem do seu :!atul cio,
decorrido a 13 deste.

Passageiros dos nocturnos
Do S. l'tl*ilo paru o Rio — Pelo

primeiro nociurno, seguiram os sra,
Álvaro D. Carvalhosa e família, dr.
Francisco de Sousa, Affonso Botelho
de VuscoiKiollos, Alberto Sampaio
de Oliveira, Homero' Borges, Rey-
caldo Mula e senhora, Octavlano Sn-
lerno, Custo*lio Franco, Castorino
Cellenl, Antônio de França Godoy
e senhora, José de N, Oliveira, Jor-
go Cento Mello, dr, Gastão do Cas-
tro Cardoso » senhora, Honrlquo Jo
Oliveira Braga o família, Januário
Machado da Costa, Paulo Ferreira,
Justihiano Pinto dc Carvalho, João
B, Amaral, Júlio Bittencourt e sra.
Margarida Soares! Pelo segundo no-
cturno, partiram os srs, Attliio -do
Abilio, C. Alves o senhora Luci.lio
Mel>o, Antônio Pinto, Alexandre ie
A. Aguiar, Henrique Kranc e senho-
ra, dr. Saverio Victor Pontagna o
família, Kayitiundo de VnsconcollOH,
coronel Aris,idea Sampaio Orozini-
bo Sampaio, A. FuraUa, e fiiinilla,
João da Silv-i Castro, Américo Cor-
roa, Silva Lisboa o Paulo Camargo.
Pelo comboio do luxo, embarca-
ram mais os srs. Carlos Sousa, dr.
Carlos Marlias, Júlio Soares de Sou-
6a, Serapliim Ribeiro do Carvalho,
dr. Lovlno Augusto Chucon e fami-
lia, Jullo Miguel de Freitas o .o-
nhora, dr. Raul Apocalypsc, Villa
Lobos, Francclizio de Oliveira, di.
P. Mendes, Benjamln Sotto Maior,
Antônio Sapiência, Manuel do Soüúá
Alvarenga e dr. Francisco Monle-
vade.

Do Itio para S. Puulo — Pelo pri-
molro nocturno, vOm os srs. Salva-
dor J. Marlnd, Clementino Canna-
brava, Osório Corrêa, Miguel Gar-
cia Martins, dr, Coelho Netto a fa-
milia, Carlos Vlonna, Murlllo A.
Oliveira, Oswaldo Sampaio, João Ri-
beiro de Mirando, dr. Soladlno de
Gusmão, dr. Alborto lilgobello, M.
Langonl, Antônio de ia Comera, Luiz
Feilppe Saldanha da Gama Brito,
Decio Pereira Telles e dr. Fonseca
Sobrinho.

Pelo segundo nooturno, v6m os
srs. Clemente Cardoso da Silva, J.
Sampaio, Olymplo de Sá Frelro, Ro-
berto M. Pinheiro, Waldemiro A.
Corrêa-, Abilio RIboiro, Horacio Tel-
xeira, Plinlo Cabral da Silva, dr.
Lambert Laynea, O. Gonçalves Vlon-
na o N. de Castro Torres.

No comboio de luxo, viajam mais
os srs. dr. Bueno do Las Casas, John
A. Hoseason, Januário Grecco, dr.
Cllmerlo do Oliveira e família, sra.
Lauro Gama Shalders e filho, coro-
nel Manuel Fernandes de Aguiar,
padre Antônio Cintra, Eduardo Cor-
réa da Costa Junior, Ângelo Lapor-
ta, tenente A. da Silva o senhora,
dr. Ângelo Ballonl, dr, Norlval de
Lima e senhora, Alarlco Costa, Ata-
liba de Moura, Rodolpho Beil, dr.
Lima Rocha, Pedro MorgantI, Gou-
lart Plmentel, Lafnyetto do Azeve-
do, Wllllttm Lee,«.deputado Marco-
I:no Barreto o Armando S. rta Costu.

CASA DO ROSÁRIO
IMAGENS, ARTIGOS RELIGIOSOS

 VELAS. ETC. 

Marinonio Piedade & Cia.
RUA QUINTINO BOCAYUVA, 52

Caixa Postal, ÍHÜII

-i-fMliiiTUrilfr nl

Necrologia
N.i avançada edade do 62 annos,

talieceu. hontem, nesta capital, o
ir. Carlos Augusto BressUne, que.
por longos annos, residiu tn Cum-
pinas, oücüpando naquoila cidade
um logar de destaque na propagan-
da republicana ao lado de Campos
Salles, Bento Quirino, Glycerio,
Rangel Pestana e outros; Tem o
seu non.e ligado a dlvei''i03 molho1
lamentos daquella cidade, tendo sl-
elo por muitos annos vereador O
fallecido era casado com a sra. d,
Antônio Rocha Bressane c deixou
os seguintes filhos: Urbano Bros-
sane, Catlos Bressane Junior, Eu-

gênio Biéssaríé, Hprculnho B.-cssa-
no, Fausto Bressaiie, Ncstor Bres-
sane, d. Carollna Bressane e d. Lu-
cia Bressane Butcher, íieixaiiiio
tambem 28 netos e 8 bisnetos.

O sahlmentò fúnebre rjallz-i-so
hoje, fts 10 horas, da alameda Glet-
te, 102, para o jazigo da ramlila. nc
cemiferlo da Consolação.

•|- -.;s *
Falleesu hontem o ar, Patrocl-

nlo do Arruda Paes, guarda-livros
nesta praça, deixando viuva a sra.
d. Isabel do Arruda e dois filhos
adoptlvos. O enterro s.ihlrá hoje,
ás 16 hoias, da rua Heiietia, 50,
para o cemitério do Aruçá.

* -K *
Reallzou-so hontem, com grand*

acompanhamento, o enterro da sra.
d, Sofia Kesselrlng Schrooder, es*

posa do sr. Ricardo Schroodet,
negociante nesta capital, falleclla
ante-hontem. em Jundlahy, con-
forme noticiámos,

Sobro o coche funeTore havia nu-
merosas coroas, dentre as quaes se
destacavam as quo traziam as se-

guintes lnscripções:
Ricardo á sua esposa, ultimo

ad-jus; Ultimo adeus dos filhos

Os trabalhos da junta
da capitai

Todos oa cidadãos nascidos nc
anno de 1002 estão sendo convld i-
dos pelo presidente da Junta ri-t
Alistamento Militar do município
da copltal. major Luiz Antônio P3-
relra da Fonceea, o se Inscreverem
naa listas do recenscamento da re-
ferida Junta, que funcciona em
uma sala da Prefeitura de S. Pau-
lo, á rua Libero Badarô, n. 0*(,
diariamente, das 12 ás 16 lioras.

Até hontem, apresentaram-se es-
pontaneamente e receberam o sa,'
certificado do alistamento, mais o.
srs. Seraphlm Ferraz, Ginno Reli
do Mlnlcuccl, Oscar Ramos Arau-
tes, Arllndo Machado, Ernanl Gen*
tll Lulmo. Antônio Feilppe, Josí
Mario Teixeira da Costa. Lyrtto
Llnguanotto, Ângelo Trugllo, Josii
Martins, Nlcola Maiino, Antônio
João Pasqua; João Baptista de Ll>
mo. Lázaro Sebastião de Vascon»
cêllos, Agenor Fontõo Dutra, Fio*
rlãno Gonçalves de Arruda, Ale*
xnndro Morbln, Eduardo Zumlcel
ler, Pedro láümckeller e José Bene*
dldo do Moraes Leme.

Tambem receberam o seu certl*
ficado do alistamento 5 alistando?
espontâneos, pertencentes'a oi'tra*
classes.

Conferindo as listas devolvidas
polas repartições publicas, estabela.
clmontos de ensino, fabricas, etc,
a Junta da capital alistou mais n\
seguintes srs.: Miguel Brescla, Luli
lanelll, Jayme M. Angeli. Ellsiarlo
Dias Netto, Joaquim Feilppe ilo
Castro, Fellcio Grunato Fortòrella,
Miauel ürancaiona, Adalberto ,1«
Castro Figueiredo, Sebastião Porei*
ro, Benedlcto Costa, Waldemar
Paz, Arnaldo Guimarães Bueno,
Harmeneglldo Bassánl, Américo
Firme, Spartaco Marzl, João PU
zarro, Paulo Todal, llomulo Coc-
chi. José Ribeiro, Manuel Pinto,
Júbilo Simões, Jusé ltlgutuse, Lu.J
Diirbano, Lauro Ferraz de Som*
paio, Pedro Guilherme Wasck,
Ariovaldo Almeida Vianna, Alber*
to de Sã Moreira, Carlos Fernan*
rtes de Barro*, Arthur Murteira,
André Pc-rez Velasco, . Brenno Ta*
vares, Altlno Nunes Pimenta, Car-
ios Alberto Varizollnl, João Silva*
do Wulff, Paulo Meirelles Reis,
Octavlo Cândido Teixeira, Paulu
Ferraz de Mesquita, Manuel Ferrei-
ra de Almeida, Juaqulm Rodriguoi
dos Santos, Mario Araújo, Pedro
Moacyr do Amaral Cruz, Euph.J
Jalles, Olymr.lo Cerqulnho Malta,
Tácito Pitftliny do Nascimento,
Luiz Beltrão Carneiro da Cunha,
Paulo Guimarães da Fonseca 6 A:*
varo Cunha.
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VIDA MILITAR
Detalhe do serviço para hoje:
Dia ao commando geral, o ajudan*

to do quarto batalhão, capitão Fo>
lisberto Juatlno.

O l.o batalhão dá o guarnlção l
o Bervlço do costume.

As outras unidades darão o servi-
ço do costume.

Amanuense de dio, o Bargent'
Marcondes.

Uniforme, o 2.o.
Detalho do serviço para amanhã:
O segunda batalhão dá a guarnl*

ção e o serviço do costumo.
O regimento ¦ do cavallaria dá a

guarda para o Tribunal do Jury, es-
coita para acompanhar presos ao
Fórum o o serviço do costume.

Aa outras unidades darão o ser-
viço do costumo.

Uniformo, o 2.o.
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CXI, V, ll-_8)

(Terceiro dominga da Quaresma)
Naquelle tempo: Estava Jesus

lançando fúru um demônio e es'.c
eio mudo.

13, tendo-o lançado fúru, falou o
mudo, e as turbas se maravilha-
rum.

Porém', alguns delles diziam: Por
Bo'zebub, prlnclpo dos demônios,
lança fora os demônios; e outros,
tentundo-o, pediam-lhe um slgnal
do céo.

Mus, conhecendo elle seus pensa-
mentos, lhos disso: Todo reino di»
vidldo contra si mesmo é assolado
> casa cal sobro cnsa.

SI, pois, Satanaz também ostft dt-
ridldo contru «i mesmo; como sub-
nstlra. seu reino? Por q.anto, dl»
-cia. que por Belzebúb Innço fOra
os demônios; vossos filhos, por quo
08 lançam? Por isso, elles serão
vossos Juízos. Mas, si eu. pelo dedo
ue Deus, lanço fíira os demônios,
.tortamente jft o vôs chegou o rol 10
ãe Deus. Quando o valente armado
guardo seu paço, eni paz est.. tudo
quanto tini.

Alas, si outro sobrevler mais for-
te que olle, _ o vencer, tiror-lhe-ít
tonos us suus armas, em que cou-
liava, o repartira seus despojos.

Quem não é eommlgo d contra
.íiiin; e quem ooinmigp não ajunta,
espalha, Quando o espirito ininuio-
ou tom sahldo do homem, anda por
logares seccos, buscando repouso,
e, não o achando, diz: T.riíãí-iii.»
ei íi minha casa, de onde subi. fi,
iludo, adia-a varrido u aduriuid i.
PJntõo, vai, e tomo comsigo outros
)i-io espíritos peòres que elle, e, en-
trndos, habitam ali: e o ultimo n-
lado daquelle homem torno-se peor
aue o primeiro. B aconteceu quu,
dizendo olle estas cousas, uma mu-
lher da turbo, levantando a voz. lhe
disse: I3emav.entitrados o ventre
quo te trouxe o os peitos quu mam-
in-isto. Mas elle disso: Antes bem-
aventurados o.s que ouvem o pal.i-
vra do Deus e a guardam.

OOM_-.3NTAT.-OS
As palavras do Jesus Christo nos-

ie Evangolh i, por esto período qui-
resinai do recolhimento o beatltü-
de, caem-nos na alma como sêmen-
tos luminosa, de ensinamento que
dovom fructlflcar. Sempre (|uo fi.i-
mos o espirito nessas profundas.lio-
ções do Salvador, devenio. prolu.i-
gar a meditação no mysterlo da I*'.,
quo d n unlo-i verdndo revelada an
homom.

Quando ello fola naquella inundo
rpic o demônio empolgara, e que .1
sua divina vontade reintegrara mi
palavra, n.s vemos a extensão do
seu poder o o di vinda do do sua na-
tuieza, ali mesclada A turba,

K houve na multidão quem ibo
pedisse "um slgnal do céo", diz o
Evangelho, eomo prova do seu mi-
lagro e do «eu poder.

Mas Jesus coniprehendeu a du-
vida o explicou que o _*ê não .pú le
sor dividido nem condicional. 13'
absoluta. Quis. olle demonstrar nos-
so Ucção |Jívi-i_ que o homem, ou e
totalmente .rente, sem restr|cções(
ou ê "meio crente", e neste ea.<o
nãò tem Fé.

listas palavras parecem pro foi I-
ein-> poro muita gente de hoje, quo
so proclama catliollca, mas restrln-
i;e algumas mis da lOgre.i, .

I-;' commum nus lábios de mui-
tos homens u plirose. "Sou colho-
lico, mas não tolero n contlssi-p q ie
k unia lhvonclonlce dos padres".

Nada mais absurdo nem mais n-
coi.-Ciento: P.a.sta ler o Evangelho
do hojo: Qiicili não . cominlgn ó
contra mim. Qiieiii commlgo não
iijunüi, espullin.

Ora., si desde os Apóstolos, que
foram os espíritos escolhidos por
Jesus Christo para pregar u douirl-
na Integral do Egreja, a co-nfls-
são foi praticada, o portanto, de
ir,"tJtUÍ5_o rigoroso do Mostre, co-
irio concebermos falsamente u ox-
clusão desse sacramento de penl-
ton cio ?

Quem eo:|iinIgo nüo iijiiiilu, es»
palliii. Estas palavras são de uma
eloqüência imperativa e de uma
clareza que não comporta restrlc-
ções.

tjuc-r dizer, si u homem, ei m Deus
Nosso Scnlwr, não njimln os fru-
et iri espirituais da Fé, praticando,
observando ilgorosamente o ensi-
nomento divino, espnlliu; isto d, dis-
slpa as graças que obteria, esta.n'o
eommlgo, no phraso do Salvador.

13 o que é aquello eslar comnii.o,
aquelle Que*" não fi cotitinlgo, pro-
ferido por Jesus? E' proceder como
Elle mondo, como Elle prescreve,
como Elle ln-titue, Isto é, cumprir
as leis da Egreja, sem restricçõ )fl.

Confessando, eomrhúngando fie-
quoiitemonto, exercitando emflm a
plodado-do culto, Integralmente.

Jesus não odmltte corações com
Eliò e com o Demônio; não compor-
tllha do divisões. Ou somos Delle
Inteiramente, ou somos du Inferno,

Esta espécie do aconimodiiçao
cum Deus e Pataria/., com que mui-
ta gente, cujo fraqueza provem Ju
falta do exercício de Fé. ao condir'.,
t um erro grave.

Exemplo: vamos eontrlctaiiienií4
d missa, aos domingos, rezamos
por alto, ou nado rezamos e co:n
Isso damos uni testemunho publico
de. nosso cathollcísmo e provum is
pallldamente umo edificação chrls-
tã. Subimos dali, e logo, um thea:
tro livre, um cinema Irreverente,
um boillo pngão e um p'c-nlc deá-
abn'ado, nos absorve o espirito o
o gosto.

Esta. ahl um caso typlco de divi-
(ão dc corações: uma portu muitu
Insignificante com Deus, nos vinte
minutos da missa convoriiuul, e o
resto, tudo para o demônio!

De onde essa anomalia de Fi
Incompleta 1

Da falta de confissão, porque es-
ta. pelo voz da Egreja. não consen-
te os exaggerps dus diversões o a
Uoonciosldude dos' costume». E'
pois, um socramento de repressão,
mas de trlumphos magníficos n.
virtude e de vlctorlas sumptuosos
para o paz das consciências.

Disse ainda Jesus, respondendo ft
mulher da turbo: "Bemaventura-
¦dos oa que ouvem a palavra de
Dous e a guurdom."

Ouvir o Evangelho, meditar so-
bre a ineoin para vel perfeição dos
suas verdades, e lllumlnar o cora-
ção das sune excolsltudes da graça
i conquistar no terra esso bem, o
unlco bem suave, que é a tranquil-
lidado da nlmo o a certeza da sol-
vaçâo.

Nüo se p.íi. aecender uma veia
b Deus o ouira ao diabo, sob pena
do quebrar lamentavelmente o ee-
plrlto de fé. Bosta nogar um só ar-
tigo do fé, diz S. Thlago, para der-
roçar por completo o todo da lei.
Si somos castos.mas orgulhosos.aus-
teros, piedosos, maa murmurador.,
esuiolores, mos rancorosos, eviden-
temente não somos todos de Jo-

¦:.;?„'?:.'?. '?:'?. '?::•» '•>. ;?:,;? '?' '? '? .:•>;..?;,:?:.;? '?;. ?; >.,'?:.?:.'.?.

sua Christo, o sim, uma boa parte,
rto demônio.

Tenhamos em vista que uni ooto
eíi do imperfeição christo basta po-
rn annullor todas ns nossas ' vlrtu-
dès, Nem se digo que ha neste dis»
positivo um demasiado rigor du,
Egreja, porque a mesmo cousa ss
oLserva nos próprias leiB civis.

Quando um processo, levado ao
tribunal, so resonte do umo se, fa-
lha. no sou rito forinallstico, 6
quanto basto poro o Juiz annullar
t-jiio o processado. Pois, si dosfl.»
moa contrlctanicnte o torço do Noa-
aa Senhora, o lho rendemos todas
as honienngens de envolto com u
supiillea que 1 lie dirigimos, e fiíra
oiiii, minutos*'depois, mergulhamos
r, espirito nos mais baixos pensa-
nii-iitos deanto desses solus soltos
de hojo, que a moda prescreve,
ccmn.et.emqs "i|iso fneio" uniu
fultn grave.

No templo, ajoelhados ante u
pureza da Mãe Santíssima; na rua,
embevecidos iio despudor do pecou-
do,

tfuii.lin-ini-t. isto, dpdú-sainos, fa-
ç.imos todos os cálculos possíveis,
e chegaremos fatalmente ft triste
conclusão de quo o terço não valsa
de n ida ..

De um lado. Deus, dé outro o d -
rúoniü. Venceu Snítinnz.

Ií' i. mesmo que ns mulheres,
Na egreja recitam dulçoroEiinien-

te n salve-rninha o captam a Ave»
Maria. Terminada d fesln vem a
'iiiiruiuraçõo oontra Fulana; quo ti»
'ilio um vestido rico de mais pura
íím suas posses,,, a um chapo o ffl-
ra do orçamento do marido...

13' a mnledlcenela, ãs vezes, a
çiilumnlo. Venceu o demônio; isto
d, são almas "divididas", no texto
do Evangelho, e Jesus não acceita
"divisões", Ou bom que somos Doi-
Ie, ou bem quo somos do diabo,
Com quom devemos, pois, estar?
coxeei.kncias de s. vicknte

1)13 PAULO
líeunem-se hoje as seguintes oon-

feroncias vleenllnus:
S. José, no egreja do P.oa Muito,

ft:, 14 horus, sob a presidência do
Sr. Durval Junqueira' do Aquino.

S, .loajiniiii, na egreja da Boa
Morto, fts 10 horas, sob o presiden-
cin do sr. Antônio .1. Silveira Netto.

S. Francisco de Assis, no motriz
cia Gloria, ãs 15 horas, sub ti pio-
sldencla do sr. Dlno de Paulo Pio»
dndo.

S. Francisco (aspirantes), na ma-
triz do Bom Pastor, fts 9 horas, sob
a presideneia 

" do sr. Bonedletp
Moura.

Coração de Maria, no Santuário
fis D horas o meia, sol) o presidência

| do sr. A. lí. Sousa Compôs.
S. Pancroclo, no egreja do S. ,1o-

sé (Ypiranga), fts 9 horas, sob u
presidência do sr. Benedicto Moura.

Nosso Senhora do Ruude na ma-
triz da Saudo, fts 10 horas e mela
sob o presideneia do sr. Calaznns
Rodrigues de Alclimin.

Sanla Generoso, na matriz de
Viil.-i Marlano, fis 10 horas e ineíu,
sol, a presidência do sr. dr. Ulvssos
Coutinho.

Sagrada Paixão, fts 10 horas no
egreja do Calvário (Pinheiros); sob
a presidência do sr. Pedro Casto-
rmo.

N. S. do Monte Serrai, no matriz
üe Pinheiros, fts 10 horns e meio,
sob a presidência do sr. João Boné-
dido Bastos.

Coração de.Jesus, na motriz fla
Tenha, fts 7,15. sob a presidência do
sr. Maximlliano José Pereira.

.Menino Jesus de Praga, na ma-
triz do S. João Baptlsta, fts 10 lio-
rns sob a presidência do cr. Ni-
ccllno Machado.

Santo Estêvam, na matriz li Po-
nha, fts 12 horas, sob o presideneia
Úo sr. Joaquim Rodrigues.

Sonlo Ignaclo de Loyola, n. So»
minado Provincial; fis 9 horas, sob
a presidência Io sr. Benedicto Po-,
droso,

S, Toiclsc (aspirantes), no ma-
tilz do Borri Retiro, fts 9 horas, sob•i presidência dp sr. Ootaclílo Cunhai

S. Eslnnlslau Kostlca (aspiran-
tis), no Seminário Provincial, ub 10
h.ras, sob a presidência do ri. Cor-
los Pedroso.

HORÁRIO DAS MISSAS DE HOJE
No cathedral provisório, matrl-

yot o egrejas serft observa I. o se-
gúínto horário, quanto ft celebração
c'e misso:

fi horas — Coração do Jesus.
5 o meia — S. Bento e Coração

de Maria, missa da Adoração No-
oi urna.

(i horas — Santo Iphigenla, Nos-
sa Senhora Auxiliadora, CoraQ_.u d-
Jesus, Christbvam Colombo, con-
vento da Conceição. Ponha, Caso
i';.i, S. Gonçaio; Collegio le Sanla
Ignez, Gymnaslo Archldlocesaho S,
r.cnto. Conceição, Medica o li.nz.

0 a molo — Coração do Manai
Canta Cecília; Consolação, Penha,
capolla das Filhas do Maria, S.
Conçalo, Colleglo de Sant'Anuo,
Conceição, Coração flo Jesus o Boi-
I,i Vista

? horas — Capolla do 3, jos{
(Jutu). Coraçõo, do Jesus, Santo
Agostinho, convc-nlu ilu Carmo,
Moeieu, S. Berto e .Missionários.

e molo, — Nossa Senhora A11-
:::!i,id(ir.i, Saúde, Perdizes, Santo
Cecília e Villa Marlano,

hori.s — Curato da Sé, I,rip;i,
(J,insulai ão. convento (Ia I.uz, Ito-
médios. Barra Funda, Santo Agos-
Unho, Casa Pln. Ordom Terceira
de S. Francisco, convento do Cur-
nio, S. Isento, S, José do Belém, S.
Clonçalp, Congregação Marlanai
Nossa Senhora do Pelem, Santo
Thefèsn, Colleglo de Santo ignez.
Santuário c|o Coração do Jesut», Lt-
mão, Bénefiçéiicla Portugueza, San-
ln Amaro o Exteriiato S. Jos5

. o melo — Santa Iphigenla^ ca-
pollrt do Souto Cruz, (SonfAnno),
Duz, Ordem Terceira do Carmo.
Collegio Tamandar., Santa Cruz da
Liberdade, Rosário, Cambuey o In-
síítuto D. Anna Rosa.

horas — Crypta ela Cathedral,
S, José (Juta), Nossa Senhora Au-
xiliadoro, S. Francisco, Santo Agos-
tlnlio, S. Dento, Santo Antônio,
Consolação, Perdizes, Santa Dúzia,
Santa Cocilla, S. João 13aptia_, Co-
ração do Mario. Coração de Jesus,
Bolla Vista, J'onha o Mouca.

( 9 e mola — Sé, Ordem Terceira
do Carmo, SanfAnna,, S. José do
Belém, Vllla Maria na e Saúde.

1.0 iioras — Penha, Santa Ipliige-
nlo, Consolação, convento do Car-
mo, S. Bento, Santa Cecília. Co?a-
çõo de Jesus, Broz, Pinheiros, fie-
guozla do O', Santo Amaro e
Lapa.

10 e mola — Bella Vista, Concd-
çao e Penha.

11 horas — Consolação, oathe-
dral provisória » Coração da Je-
sus.

12 horas — S. Bento.
S. JOSÉ'

Hoje, festa de S. José, patrlar-
eha da egreja, é dia do Intima so-
tisfacção para todos aqueiles que

vfom no glorioso santo o patrono
suave dos suou asplraç.os o o doce
consolodor elas asporezas da vido.
Modelo fle santidade desdo o sou
nascimento, tal como Jeremias o
Jofto Baptlsto, podemos imaginar a
pureza do sua vldu, quo, oomo diz
São Bernardo, estft synthetlzada no
seu próprio nomo, José, quo quer
dizor otigraildeclmonto. A Escrl-
ptura o dofinlu simplesmente com
estas palavras: cru um Justo. São
Thomaz diz que ello tinha a rectl-
dfto da alma quo d em quo consisto
a rounlão de todos as virtudes.

Põdo-so dizer, diz Suarez, que S.
José oecupa o primeiro logar ern
estudo de graça, dentro todoa os san-
tos. Por todas essas dlvlnns qua-
lldodea, o potrlarcho tem 110 cora-
Ção da humlnudade catliollca um
logar ft parte o o sua devoção com-
movo todns as almas quo dollo se
approxlmam, obtendo por suo In-
toroeosão os graças de D.üs o Ma-
ria Santíssimo, sua casta esposo. S.
José teria 40 o 50 annos, quando',
Nosso Senhor, boscondo-o na ~ÉoIe-
dnde em eatado do puzoro do cor-
po u alma, lhe confiou a Virgem
Maria para viverem, como viveram
cm oxtaso de santidade.

Estos santos osponsnes, realizo-
dos sob o vontade o determinação
de Deus, diz S. Ambrosio, «ynibo-
llzam a união misteriosa do Jesus
Christo com sua egreja, sondo, por-
tonto, do effolio conjugai inteira-
mente diffoiento doa outros tifilõos,
S. Jòronynio offlrmoii que os os-
ponsoos ele S. José o Mario Snntls-
slmn Unham por fim a preserva-
C*1o da virgindade do .Mario, no lo-
dõ de um osposn casto como era o
do.---oi-ri(lcnto de Davld. 13m Perusa,
ainda hojo, so conservam oh niiql.
de casamento flo glorioso santo,
quo lóm umu nmethysta com duas
flores semi-abertos, Os episódios
da vido de S. José até ao na_elmen-
to do Jesus são unia porenno con-
stellação do virtude o santidade, ao
liiili) daquelio que ó o modelo divl-
110.flos esposas e o golrla das mões
n reftilglr no céo, e u sua morte,
quo foi sereno e banhada pela luz
sünvisjlma da graça foi umo das
mais .olioa paginas de transporto
parn a glorio eterno do Paraíso,

Meu doce e bemdlto santo,
Alma serena e divina,
Que me estanca o agro pranto
13 a fé me altera o iilumina,

Nos meus momentos de ddr;
Recorro n II som cessar;
13 demite do meu fervor,
Logo cesso de chorar.

Vflm de ti, santo querido,
Tanto iimeir o tonto paz
Quo ou fico logo esquecido
Ha dOr que soffrer mo fnz.

O teu semblante tão doce
Parece feito do luz,
Si teu devoto não fosse,
Eu não teria Jesus.

::i DU MARÇO— FESTA Dl! SAO
ISENTO

No dia 21 dosto mez realizar se-
ão na egreja abbacial de São Ben»
to aa festas solennes em honro do
grande pàtrlarcha de todos os mon-
gos do Occldente, 'oonvldonflo-so
todos o.s fieis em geral, e em par-
liculor os oblntos seculares do Oi»
dem.

A'a 9 horus havorft m.is.a íionti»
ficai e vésperas solonnei' O pane-
gvrlco do grande patri.ircha. sorft
feito pelo revmo. sr. conego Man-
Credo Leito, m. d. nomnissario da
V. O. T. dp Carmo.

Vn.Í_Ã MARIA _l UA
Com multo brilho võui-se reaíl-

zando os exercícios religiosos em
hbm.nagòm a S. José, iirotector
do_ operários naquella vh!a.

Hoje, fts 7 1|2, haverá mlssn e
conimunhUo gorai para' aa. pessoas
preparadas e fts 9 horas mlsaa par_.
1». crianças e fts 10 horas missa so-
lenne com sermão ao Evangolho.
peln revmo. padre dr. Manuol Ma-
cedo. A missa serfl o.r.tada polo
capellão conego João d. Barro3
UchOa. A's 16 1|2 pere_rror.li as
prlnclpaes ruas da villa unia bom
organizada procissão e ao reco-
lher, subirfl an puiplto n revmo.
conogo João do B. CciiOd, o logo
em seguidu serft cantado "To-
Dcum". Tocnrfl em todos oa actos
a musica local.

Hontom, no salão ds diversões
da vllla, perante grande auditoilo.
sé de~h'inioii3, om numero do mnis
õe ISO, u revmo, oapel.'â« conego-Ji-ão Uchuo -fez uma o>ri._eràncl_i
agradecendo aos bons operários
quo o applaüdiram main do u:uo
vez. Foi n. primeira conferência do
série. Sibbodo serft, feita o segun-
ãa, sobro assunipto palpitante,

.MATRIZ DA BELLA VISTA
Cont|uuam nosta matriz os exer-

oicios quarosmties, constando do
tx.rclclo da Via Sacra, conteron-
cian polo illustrftclo oradiir sacro
trel Liborato, capuchinho, e ban»
çam do Santíssimo Sàcramenloi

Ah conferências do festejado
orador lóm despertado ;;iande eu-
thusiasmo, attrahlndq ú matriz
ijrando numero de flols. Nc dia 12,
o seu tiiomo foi "O Peccado", ten-
dn os suas polavros empolgado o
auditório e no dlo 15 discorreu com
grande eloqüência sobre "A Pai-
.Ho". Rslcs bxorclcíos roallzoin-se
íis quartas-feiras fts 19 112 e aúii
domingo, na missa dns 10 1|2. Aoí
domingos ft tardo as praticas qua-
resmaes serão fcitns pelo revmo.
vigário, havendo om sogulãa ben-
çam do Snnto Lenho.

PELAS ESCOLAS
I.YCHLDADI3 DI3 MÉÍ)IC_JIA

Colliiçõo dc j-riui
Kfcallzo-«o dejiola de amanhã, ter-

ça-feiro, fts 1-1 horas, no salão do
Jardim da InCOnclq. o cerimonia da
ool.laçao do grau aoa doutorandos
do m-dlclna de 1921. Heorão da po-lavra o professor dr. itublòo Melra,
paranympho, o o doutorando A. de
Almeida .Tu:,lor, representante da
turma,

Para assistirem ft festa, serão con-
vldados o ar. presidente do Estado
e os sous seoreta-rlos.
ESCOLAS «SI.T13 D13 Sl_T_SMBRO»

Auliit, uo ar livro .
Na próxima «emana serft a so-

guinte a escala para realização das
aula* ao ar livre pelas seguintes ea-
colas "Sete do Sotembro":

Dlo 20 — Antarctlca, 2La escola;
Bosque da S.ude. 2.o grupo Sete dc
Sotembro.

Dia 21 — Antarctlca, S.a e 2õ.a
escolas.

Dlo 22 — Parque Syrio, 2.o, 20.O,
29.il e Bl.a escolas.

Dia 23 — Antarctlca. B4_. c 07.a
escola; Parque Syrlo, 80.a o B..a
escolas.

Dia 24 — Parque Syrlo, 16.a, 62,a
6 CB.a escolas.

Dia 25 — Antorctico, Ca, -30.a,
ll.a _ 53.o escolas.
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TURP
JU( liliV OLUB 1)13 S. RADLO

As corridas (lu hoje
Jiiitá confeccionado do molde a

proporcionar excelleutos diupuU.i
aos turflstos que, hojo, se abulu-
rem ao prado du Mouca, o pro-
giainina do declina segunda ru-
união du temporada, fluente,

Dollo fazem parto oito exccllen-
tea parcos, dentre os quaes u mais
importante C o douomiuado "Urun-
de IJremlo 14 do março". Institui-
do para coinineiiioior a dota da
fundação flo Jockey Club.

Reside o mais forte attràetlyo
dessa provai na Clrcunistuncla de
marcar um novo encontro entí'0
os valorosos naolonaes Fandango
e Allegro, ambos parcllielros de
largos recursos, oom Juatlça, ropu-
tudos oa melhores ropiesentantes
do turma a quo pertencem.

Fandango, cuuio é saljldo, Uitl-
manienle. tom contado seus trium-
phos [i-jIiis vezes que tom sido
aprosontado u correr.

O mesmo não üo pode dizer em
relação ao sou bravo rival quu, ho
bom pouco tempo, produziu Opa-
gãdlssima nciuução, visto haver
soffrldo uni contratempo uo io:;
"entiaíncmont".

Todavia, d corrente que o brioso
zalno do "Stud Assunipção", Je-
pois quu passou uua cuidados du
tratador Protaslo do Barros, apre-
sentou sensíveis molhoraa, havon-
do, mesmo, quem assevero tor e.m
recuperado mio primitiva fórnin,
quo tantos e tão brilhantes feitos
lhe permittlu alcançar.

A cjanfirmar-so essa versão, en-
tre os dois magníficos criou'oj
paulistas; provavelmente, serft tr.*-
vada urna justa renhida e lnte-
ressuiu., como Interessantes o re-
nhidos prometlein ser. as que se
ferirão ontre os candidatos ao'i
demais prêmios que figuram nc-
programma.

131s os palpito» quu apresenta-
moa para o "meeting," du hoj.:

Cran.la Diinie — Chi-lo-sd?
Geada — Narcejá
Ijonlou — Luzir
Neinosi. — Rigolú
Faisco — Bold Star
DlavoiO 1— 13spião
Allegro — Fandango
Mirasol — Zurza.

VARIAS
'J'endo o iockoy Cluadio Ferrei-

ro resolvido ficar no Ulo, como
empregado dos "studs" dos ers.
João e Álvaro Silveira o Bornardi-
no de Andrade, ob animaes Paulls-
tano e Neurosls, de propriedade do
sr. coronel Juliauo Martins do Al-
incido, serão dirigidos, na reunião
de hoje, pelo Jockey Ralph Wotscn,
sob ouja monto Coram hontem
trabalhados.

Ambos se portaram magnífica»
tnenfe.

* *•.
Não tomará porte no pareô e:n

que se acho olistado, o cavallo Al-
tamiruno.

Chegou hontem do Rio, o tiel-
nael.or Christlano Torres, quo trou-
xo a Incumbência de propor, 00
coronel Honriquo do Vabo, a corn-
pra de sua pensionista Balcorrle-,
pela importância do 2OÍO00ÍJJ00.

1. * *

Vindo do Uruguai', devo chegar
amanha ao Rio do Janeiro, uni
pnldro flo 3 nnnos, que actuou com
exlto no prado de Marofias, o que
sorft o defensor dos cores do sr.
J. Carlos de Figueiredo, nas gran-
des provas fio próxima temporada
carioca.

Segundo consta, trata-se de um
dos dois uxcellentes "performeurs"
Prlpoòi, por The Whirlpool e Prl»
miolo, 011 Mondoclno, por Moor-
òoolc o Elida.
ASSOCÍ-AÇAO DOS OHROMSTAS

SPORTIVOS
Puro as corridas do hoje 110 illp-

podromo Paulistano os srs. r.hro-
nlstas eoncorrentos aO co ícurso
instituído pela Associação dos Chro-
nlstas Sportlvos apresontaram 03
Begulntes prognósticos:"Combate" — (54) — Orando
Dome-Clil lo sft, Norcejo-Ceada,
Mystcrtosa-Loulou, Walll-Neurosl.,
Falsca-Komakura, Llro-Ksplão. Fon-
dangó-Allcgro, Mlrosôl-Zarza.

"RoVlsta Feminino" — .(45) —
Goodo-Narcejo, Loulou-Jjuzlr. Nou-
rcslB-Walll, Falsca-Kamakura, Dia-
volô-EspIão, Fandango-AUcgro. Ml--
rasôi-Zarza, Orando Domo-Ohl lo
Bíi .

"Fanfulfa" — (47) — Orando Da-
me-Chi lo sa, Narcijja-Valorosa,
Mysterlosa-Loulou, Neurosls-Wall I.
Falsoo-Knmakuro, Esplão-ülovoléJ
Fanãango-AÍlegro, Mlraaftl-lPssão.

"üarôo" — (47) — Grande' Da-
nie-Chi lo 30. Gooda-Narceja, Lou-
lou-Mystorlosa, Neurorls-Wnlll. Fois-
carFarlmond, Bsplfto-Dlavoló, Fnn-
eiango-Fovella, MlrasOl-MISsao.

"Dlorlo Popular" — (451 --•
Oi ondo Dome-Chl Io sa, Norco.la-
Coada, Loulou-Luzlr, Neurosls-*Vol-
li, Faisca-Kamukura, Dlâvold-Llro,
Faridango-Ailegro, MIrasol-Zaiza;

"Cazeta" — (45) — Chi lo so-
Orando Dome, Poullstítiio-Narcoja,
Myslorlosa-Walil, Folsco-Komalcura,
IMavolú-Espião, Alloirro-Fondongo,
Mlrasíil-nanclng.

"Vida Moderna" — (47) —¦ (Iran-
do Dame-Chl lo so, Poulistano-Nar-
ce.lo, Mystoriosa-Loiilou. Neurosls-
Walll, Falsco-Fumokuro, Espião-
Lirft, Aliegro-Fandàngb, Mlriisõl-
Zarza.

"Sportos" — (42) — Grande Do-
nie-Chl lo sa, Crl.ngo-Poullslano.
Mysterioso-Liizlr, Nourosls-Líberté,
loIsco-Boid Stor, Üiavolij-Llrft, Al-
legrorFandango, Zarza-Mlraisôl,"Vido Paulista" — (41) — Oron-
do Dame-Chl lo so, Geada-Na-oo.la,
Lonlou-Luzir, Neurosls-Llberté, Fais-
co-Bold Star, Espiõo-DiavolO, Fnn-
-nngo.Allegro. Mlrnsfll-JIlssão."S. Pnulo Sportlvo" — (39) —
Ciando Dame-Chl lo sa,- Geado-Nor-
cejo, Mysterlosa-Loulou, Neurosls-
Sansonette, Fnlsca-Bold Stor, Es-
pião-Diovolô, Fati.;ai'go-FaVoIro, Ml-
rasol-Zorzo.

"Cigarro" — (38) — Chi 1,1 so-
Gronde Dome, Narceja-Paullslahb,
Iioulou-Mysteriosa, Neurosls-Walll!
Faisco-Turbulentu. Espião- bla,'.olO,
Fundango-Favolro, Zarza-Mlrasol."Correio Paulistano" — (38: Grando Dame-Chl lo sa, Gonda-Nar-
ceja, .Loulou-Luzlr, N6_"ro_i_,R!gó-
10 Folsco-Bold Stor, Diavoiô-Éspiao,
Allogro-Fondango. Miroaol-Zarzo"Situação" — (37) — Grande Da-me-Chi lo sai Gonda-Paullstano, Lu-zir-Loulou, Neurosls-Walli, Komaku-
ra-Bold Stor, Hsplão-Llro, Fandan-
go-Allegro, Mlrasol-Missüo."S. Paulo Illustrado" — (31) Grande Dome-Jacamin, Paulistano-
Nnrcoja, Luzir-Mysterlosa, Faísca-Altnmirono, DIovolô-LIrd, Fandan-
go-Allogro, Mirasol-Mlssâo.

football"
PAL1STRA ITAIJA

Hcallzo-so na quihtn-folra proxl-
ma, Vi do corrente, o as.-K!inbléa go-

ral ordinário do Palestra Itullu, que
obadocorft ft seguinte ordem do dia:

Leitura o approvação da acta _a
sessão anterior; relatório da gestlo
1921; elolção do 0 membros do cou-
oelho dlructlvo o dos 3 do conselho
fiscal; vários assumptos.

N. B. — A reunião serft offectua-
da no sedo social, fts 20 horas, om
l.a convocação, ou fts 21 horas, o-m
2.a convocação.

UNIÃO FLUMINENSE I. O.
Devendo roaliznr-so hojo no com-

po do Corlnthlans V. C, em S. Bor-
nordoT um exercido entra 03 qu.-i-
dios desta .0 daquelio sociedade, es-
to club solicita o compareclmento
fta 11 horas, no ostnçõo da Mouca,
dos seguintes Jogadores: Alnbl, Co-
velll, Affonso, Abrltta, Victorlo T it-
berlo, J-ourenço, Roklames, Augusto,
Américo, Se^alla, (Mollo, ralainone,
Abillo II, Russo I o II, Blscala, Ivo,
Bcllocosa, Potrelll, Clrlaco, Gomes
1 o H, Vanlllo, Heitor e demais J.-
godoree Insorlptos,

 A dlreoção sportiva do Co-
rliithlans, solicito o compareclmcai-
to em campo dos seguintes Joga/Io-
roa: Raposo, Caio, Octavio. Polnsl,
Joaquim, Estevão, Aniallo, Callu,
Çortoz, Perez, Basll-lo, Nlcola, Afleil-
no, Guerlno, Condlnho, Oayuba, Se-
bastião, Nice), Perigo, Joaquim, Cor-
lim, Paulo.

CAMPEONATO .MUNICIPAL
Asaodnção Aihlellco SSò Geraldo

vs. Oi'lonto FootboU Club
Em continuação do movimentado

campeonato municipal realiza-sc-
hoje, fls 14 horaa em ponto, :io
campo dai Aissocláçuo Qráphlca de
Desportos, um sensacional encontro
de footbal! -entre 03 disciplinados
elübs acima.

O São Geraldo, como so eahe. é
tido como uivi dos mais fortes con-
conontes dcole anno o Jft conta com
duos lindas t-Jotorias, derrotando os
fortes conjuntos do Guanabara e
Concórdia, respectivamente, polo
contagem do i o 0 o 3 a 0, o por-Issj é dc esporar-ao quo o valoroso
quadro do Picocmbu', mais unia voz
confirmo a usta Cama quo goso.

O embnte promctto o maior brl-
Ihantlsmo o o campo do Qráphlca
com certeza icrft pequeno para con-
ter os Innumerofl toreodo-ré. do am-
bos os clubs.

Sorvlrft de juiz o sr. En.as Sgorzl.
O dlrector sportlvo do São Geral-

flo.podo o comporocimonto dos se-
gulntes Jogadores, fts 10 horas em
ponto, no sô.le social; Campos, Frei-
tos, Arllndo, Nestor, Virgílio, Titã,
Zinho, Pouiino, Totn, Ismael, AI-
frado, Vlctoliano, Zoião. Arrudo 0
Poulo.

OAMPEOiNAl.) DO INTERIOR
Ro-ilizam-ee hoje, no campo do

C. A. Ypiranga, ft avenida Água
Branca, mais dois jogos do cam-
pojnoto do interior, patrocinado oo»
la. A. P. S, A.

O primeiro Jogo terft inicio fts 14
horas entre oa clubs Commorclol F,
C, do Ribeirão Preto (campeão fla
Mogyana), o o 8. C, Taubaté, fla
Taubaté (campeão da Central do
Brasil), servindo de Juiz o sr. Pet-lro
Tliomaz.

O outro Jogo t.erft logar fts 18 lio-
rua ontre os clubs Rio Branco F,
C, do Vllla Americano (campeão do
Paulista) e o Paulista F. C, do Jun-
diahy (campeão da tí. Paulo RhII-
ivay), actuaudo como Juiz o sr. So-
bastião Gravollos.

Como representante da Associa.-
ção comparecerá, o Br. dr. Ernonl
Cômodo.

PELOTA
FRONTÃO DOA VISTA

Móis 111110 funeçõo (íuo cortamen-
to ottrohlrft uma multidão de o ri-
clonados do Interessante Jogo ila
pelota dove realizar-se hojo 110
Frontão Boa Vista.

A emproRa do Frontão foz organl-
zar para osso espectaculo um pro-
gramma capaz de proporcionar uina
tardo .dlvortldissima aos espoetndo-
reB. O molhor numero do dia é um
sensacional partido a 20 pontos, quo
sorft disputado coin toda lisura pe-
los conhecidos artistas Adriano o
Ricardo contra Genu'a o Prudenclo.
Além desso monumental torneio se-
rão disputadas belllsslmaa qulhiolaa
simples pelos 1*, 2* e 3* turmas do
polotorls do nosso quadro sportlvo,

lima orchostra, dirigida pelo mães-
tro Fonseca Lima, executara musi-
eus do sou escolhido repertório.

0 TEMPO
O QUE INFORMA O SERVIÇO

METEOROLÓGICO
Ephemorldes astronômicos do dlo.

Nascer rto Sol 6 h. 11 m. Occaso do
Sol 13 h. 18 m.

Quarto minguante a 20.
O tempo no capital, até 14 horas

fle hontem:
Temperatura máxima 31,4. Tem-

peratura mínimo 17,4. Chuvas jm 24
horas 0,0 mm. Vonlo predominante
NE.

Tempo gorai, bom.
A temperatura média de liontom

nn capital foi de 22,0, quo velu 1,8
oolmo da normal do dia.

Tompo provável para hojo, au Es-
lado:

Tempo instável, tendendo liarabom. Ventos predominantes de
eunponento 13. —- Nebulosidade pro-ximo da normal — Possibilidade de
neblina, gordas, eom chuvas fracas
e parcioes no norte do Estado, À
temperatura tendo o subir lenta-
mente. .—¦ No imoral o tempo serft
melo encoberto, com neblinas s ga-roas pela íiianh.A, reinando ventos
frescos de componente B.

¦?•.'?-........»

Braços para a lavoura
l)i;rAlíT...MK.YlO ESTAJDIJAI, OO

TRABALHO
Procuras 01!) pretendentes pro-

curam ua Agencio Offlcial de Col-
Ic-c-oçüo B.048 famílias do coionos.
para a lavoura coféolra.

Offertaa: Para fazenda, 2 ,.dm nls
tradores, a escrivães, 1 fiscal,

Paro fazenda ou foro delia: 2 pro-
fossoros, 3 guarda-livros, 1 ol.ctri-'Cisto, 2 ajustadores-inecanlcoa, 1
machlnlata, 1 "c.iau.feur"-mo-anl-
co.

Immlgrantes: Chegado,, 341,
Esperados: em 80, 3, 88.
Lotos de terra ft venda —- Nos

r.udoos,: rarlquera-assu' — Gavião
Peixoto e seeção Nova PaulicSa —
Dr. Jorgo Tlbirlçft, com secçãos; B.
Vista e C. Motta — "Visconde -ls In-
clalatuba — Dr. Paduo Salles e Ca-
..endns: B. Vista — Soamltn ~- Ita-
ptty — Morro Vermelho. *

Contractos effcctuodos: Destino
curto: 4 famílias de colonos o 49
camaradas; directamente, 15 coma-
radas,

111 M1CÃI ÉMIIH.UiH ilíli Elll!
Quem é o marechal José Pilsudski, presidente da Polônia

pela libertação da sua pátrio, a dota
de II) do março é fle pomposo festa
nacional.

A Polônio — nução quo surgiu co-, actlviãade antl-govornista,' e omberto do glorio dopols do confio- 1888, foi desterrado paro a Sibéria,
groçao curopéa — commomora hoje] Do regresso ft pátrio, em 1S02 cn-o annlvérsario do seu chefe. Para o trou na-organização socialista pola-grande povo, destemido nas pugnas | ca, o, em 181)4, Iniciou a publicação

clandestina dõ Jornal "Itubotiiilc"
("O Operário");

Preso em 1000, fugiu, em 11)01,
da prisão do Pótrogrado, e, desde
1902, passou a residir cm Cr.lcovia,
com pequenos Intêrvallos, propa-
gando o idéa de umo revolução oon-
tro o Rússia.

Em 1904 fez uma viagem úo "Jo-
pão, propondo 00 governo Japonez
o levantamento do Polônia.

Em 1900, prevendo a guerra
mundial, começou o realizar no paiz
o ldóa do formar organizações dei
combate, destinadas a tomar parte
no lucta polo Independência do sou
palz.

Em 11114, no Inicio du guorra. as
legiões do Pilsudsltl, organizadas na
ex-'iolilda. atravessaram a fronteira
russa o a luota começou. Forçado a
obedecer fts Instrucções do governo
alternão que, persuadido do ter g.i-
nho a guerra, não consenII11 que as
forças de Pilsudsltl fossem con.lde-

| radas como exoroilo polaco, o va-
I.lento patriota abandonou o com-
• mando o, om janoiro flá I:il7, appa-
! receu om Varsovla e oecupou, con-
| formo o desejo fla opinião publico;

a dlrecção, 110 Conselho Provisório
ie Estado, da commissão militar.

Desenvolveu Ineançavêl aotivlda-
de político polo unificação de todos
os partidos polacos, contrarlarido-to-
do o qualquer solução do problema
polaco, a não ser no base da com-
pleto Independência e unificação das
troa partes componentes — ex-
prussiana, ex-russa e ex-austríaca

Era virtude desta sua resolução,
as jegifles polacas se recusaram ao
Juramento do fidelidade aos oe-
ciipiinte, fneto eslo quo acarretou a
sua prisão nos calobouços do Ma-
gdeburgo.

Libertado em princípios de no-
vembro de 11)11). pela revolução

O diofo do Eslado polaco, nine-
chal José Pilsudski, festejo hoje a
suo. fosla onomástica quo, na Po-
lonla, consoante as seculares tradi-
ções, supprimo a do annlversarlo
natalicio.

O .ictuftl chefe du K-siado püion»
nasceu ein 1S07, om Zelovo, na re-
gião de Vilrio, naquelles confins du
Polônia cujiis filhos eram lambem
ICoseluszko, lllclilowicz e tantos ou-
tros, varOes de Imperoclvel momo-
rln. Oriundo do estirpe fidalga, re-
cobeu bem oüldada Inslruoção e
educai,ão domestica inicial, cresceu-
do na atmosphera do abatimento po-
lltlco causada polo fracasso do ro-
volução do 1S03 e do dosa st res fl- triuniphnnte no Allemanha, voltem

I

nr*PQ Í.PÍV.

Uma entrevista com o sr,
ministro das Relações Ex-
teriÒrcs do (Jruguay
MONTEVIDÊ'0, 18 — (A) -

O Jornal "El Dia» publica r. entro»visto que um dos seus rcdactdròjobteve do dr. Juan Àntonlò libero,inlnlstr- dus líelaçdes Iflxferiuros,.1 respellü do projocto sobie o esta-biiloelmento de trahspórtti. aéreosnaclonaes.
O dr. Juan Antônio Bo.ro come»

çou decorando que, om uutul.ro de1910, asfignqu em Paris•m nomo do Uruguay, uaido aoro-navogaçãò,
o foz

tratado
a quo tdmhonideram a sua assignatura mais del.stad10

sobro
iiii.xu

1'HO-

feito
mis

Í6.T1
entoa

ii 1 corsos

noncolros quo soffrerani os seus pn
rentes.

Após terminar os sous estudos «o-
oundarlos no gymnaslo, em Vlirio,
Pilsudsltl, em 18.ã. matrleulou-so
na Universidade de Kharlcow, Par-
tlcipando do organizações de estu-
dantes, foi expulso da Universidade.
Voltou a Vllno, continuando a sua

ft pátria, cujos destinos até hojo pro-
sido. tendo Incessantemente tiuba-
lliodo pelo sua libertação e unifica-
ção e tornado parte sàlientisslma nn
defesa, não sft do Polônia, como do
mundo Inteiro, contra a Invasão mo-
ximallstn, que pretendida subjugai a
Polônia, em 1920, e aecender a
guerra em todo o universo.

ASSOCIAÇÕES
SOOIEDAD-Í KSPIUITIjAI.ISIA II

PHILOSÒIMUCA DB S. PAU-
I.O

Realiza-se hoje, fts .0 horas; i
rua Qulrino de Andrade, 21, sede
fla .Sociedade Espiritualista e Ph!-
losophlca de B. Poulo. a segunda
conferência sobro sociologln dn sé-
rie aberta pela Illustre escrlptora
-j oradorn mineira d. Maria Laoer-
da de Moura.

Esta cònferenclo sorft uma res-
posta nos quo julgam a mulhor
uma degenerado.

A conferência sorft publica e po-
dorft «ei assistida Por qui-ni qulzeri

INSTITUTO HISTÓRICO
"Fugiiudcs Varella" — Conferência

do dr. Freitas Junior
Realiza-se amanhã, fts 20 1|2 ho-

ras. no salão nobre do Instituto
Histórico o ('eograpliico do S. Pau-
lo, â rua Benjamin Constánt, 40, a
conferência do sr. dr. Affonso de
Freitas Junior sobre "Luiz Nlcolau
Fagundes Varella".

Nessa conferência o sr. dr. Frei-
ias Junior lerft bollissimus paginas
om prosa, escriptns em linguagem
fluente o Imaginosa peio Immortal
pceta brasileiro orn revistas aci-
demlcas paulistas de 1801-02 e que•lão constam de suas "Obras com-
plelos", tondo, portanto, cin nossos
dias, o valor de obra indodita.

LIGA AGKIOOIiA BRASILEIRA
Em sessão semanal ordinária,

rouno-se amanhã, fts 15 1|2 horas,
ri Liga Agrícola Brasileira com a
presença da dlroctorla e conselho
deliberativo.

Da ordem do dia constam os 3.-
eu^ites assumptos: "A mandioca
como auxiliar do lovrodoi".

Serft lido polo autor um trabalho

ORPIII30N ESCOLA»

Pola Companhia .Melhoramentos
de 8. Paulo foi ha dlis editada um»
serie de composições muslcaes pa
ra conto e plano, organizada pelo
dlstlncto maestro João Gome» In-
nlor.

Esso trabalho foi approvado pela.
Dlroctorla Geral dn lnstrucção Pu-
bllca e constituo o programma de
musica das escolas oom piem entar.s
e normaes do Estado. Kstft dlstrl»
buida a série em tres álbuns, etn
formato elegante e caprlchosaman-
te Impressos. As tetras são ele OIt-
vo Bliac, Franclsca Julla, Martins
Fontes, Amadeu Amaral. Guilher-
me de Almeida. José Lannes, Ho
mero Prates, Agenor Barbosa. Al-
fonso Lopes de Almeida, etc. e :o-
das odmiravelmente muslcadns por
João Gomes Junior.

E', emfim. o Orplicon Escolar
uma esplendida óolleetaneá dosti-
nada a um grande exilo e que. pe a
absoluta carência, em nosso meio
de trabalhos desse gone.ro. lã se
tornava necessária e urgente.
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empréstimo argentino
Ul.'li?.OS AIREBj IS — IBsp.e»

dal) — Telegrammas da .mbalxá»
da argentina om Waslllngtori lnfor-
mam q.ie os banqueiros que fizeram
oa emptestimos om favor du Ar-
gentina puzeram o total de 

os, tratado que deta.rrihians logrou sobro o dpomlnlo aerco d_""' I"""-' ''o vlst,, ii.UÍ-lpalmontemilitar e estratégico e tondo por ba»se o p. iioipo ,io r,uo c-,_u isstàdoPude osiabelecer o regul.imentação'me Ju gue ppportuna
nereá que se acha
illorio.

l'o entío para eu, cono (.rio, a navegação aérea ten
grandes progressos, sobr.iud
palzes europeus, nos qu,n« «t.tabeluiildo serviços por,oonil? navegação ser
capltaus lomo. ppr exemp'o. , ;.nhas de Londres a pa'n_, de Pari.a Praga e Varsovla e do :.|(>ntovi-
doo a Buenos Aires; temlo-so icn-
lado, tainbem, o trafeg. tnin.a--Inntlco e pnru esse fim i-rgaiiua-
rniii-so giundes compaubiiis com-merclao.i com avultádl-wiinns conl»taes.

Essa Inteiislflcuçú-j ,10 trafego
nro.-lsn sor regulaiimutu .-, u« mjul-
quer modo. Entendo quo (. ne'e«-sarlo prover por molo de uma rc-
gulamentação adequado todos osconflletps e que não podemos demodo nenhum aguardar >,u_ eliò»surjam.

Esso d o escopo que le,.. ém vi.-'i a elinncellarla uruguayo pro-Pondo fts do Brasil e da RepublicaA-gentina os tratados sobro nata*.'.i.ão oer.a. o direito inlèrnaoio*nal anterior ft guerra 'europeu 
<multo pobre- em leis e dlsposlo..!"'bre a navegação aérea. Hoje po.do-se assegurar que uma fla, ca»raeterlsticas da época cchtenipàia»

nou. no que so refere o c:.e direi»to, dovo sor a linportnn.:i qüe da»

do dr. Figuolro de Mollo. sob o ti- 27.000.0P0 do dollars ft ordem da
tulo: "O Imposto território
geprgismo".
soriF.DAl)

referida embaixada. O ministro da
Fazenda communlcou ao Ijoneo fla
Nação que pftdo iniciar as opeia-

PAULISTA 1)1'. AGIU- Q"j-,a (]a venda de cambio contra a
OÜI/TURA

Em j.t.dsuo semanal ordinária,
reuniu-se onto-liontem, fts 15 1|2
horas, cm suo sido social ft rua LI-
bero Badarô, 12D, o Sociedade Pau-
ÜPia de Agricultura, sob a presl-
.lendo do sr. general Cândido lio-
drigue-, servindo fle secretario o sr.
Guilherme do Andrade Villares.

O expediente constou de vários
officios, telegramma. e cartas.

)'assa 11 do-so 4 ordem do dia, f)l
lido um memorial do sr. dr, Ber-
oordo Morelll. sobre o plcool come
combustível, trabalho,quê foi muito
apreciado, sondo o autor muito fe'l-
cllr.do.

Foram, depois, tratados vários
c-sumptos. 0

Com relação oo trabalho do dr.
Morelll. sobre o álcool, o dr. V Foi"-
reira Ramos, pedindo a palavra, diz
Julgar Interpretar o modo do sentir
de todos propondo que se lanço na.
acta um voto de louvor no dr. Mo-
relll polo serviço que acabo de pro.»
tnr com seu valioso trabalho.

Propunha ainda que esse traba
lho seja remettido ft commissão no-
meada por esta sociedade para o
estudo do álcool e que o mesmo
roja aprosontado ao Congresso elo
Combustíveis, sob os auspícios de-?i
tn sociedade, o que tudo fel apprr.-
VHClp.

L. I. I-RC-TI-OTORA OOS AM-
MÃES

Delegacias lumoriirtus
Em data de hontem, foram no-

meados pelo major Luiz Fonseca,
Vice-prcsldcnto em exercício da U.
I. P, A., para os cargos de delega-
dos honorários do sociodode, nesta
capital, os seguintes senhores:

1.0 delegado, sr. conego Adoniro
Krauss, resldento na rua Frei Ca-
nc-ca;

2.0 delegado, sr. Júlio de Barros,
residente no largo da Sft, n, 37;

3.0 delegado, sr. Celldonlo Mon-
'etro dos Reis, residente na rua
America, 30;

4.0 delegado, sr. Laureono do
Medeiros, residente na rua Senador
Leme, 4.

A delegacia geral e procuradoria
estão a cargo do sr. dr. Arai do
Natel,

praça norte-americana.
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REVISTAS CARIOCAS
A agencia de revistas .Ie Antônio

de Maria enviou-nos os números
que devem circular hojo <lo ".Malho",
da "Careta", da "Revista da Sema-
no" e da "Paro todos". Essas qua-
tro revistas cariocas, que tanto po-
pulnridado gosom no polz, apreson-
fn-se, como nos numeras anterlo»
res, multo Interessantes, com optl-
mos clichês, ospirituosus charges e
escolhida collaboraçãn eni prosa e
verso.

P.EVISTA NACIONAL

Recebemos mais um numero da
apreciada Revisto Nacional, publica-
da em ,S. Paulo pela Companhia
Melhoramentos. As secç.es do costu-
me eslão lnteressatitls-Imas e collo-
boiadas por conceituados escrlpto-
res. A "Revista Nacional" d, lnclls-
cituvulnionte, um meio efflcaz de
propaganda scientlfica e da cultura
clássica. Redigido brilhantemente,
Jft se tornou, 110 gênero, uma das
melhores publicaçfles do palz.

SANTA CRUZ
Com boa colloboração literária,

nítidos ellchto e Interessantes ln-
formações, acaba de apparecer muls
um numero da conhecido e estima-
da revista "Santo Cruz", da qual re-
cebemos um exemplar.

O ESCOTEIRO
Estft sendo distribuído o quarto

numoro do "O Escoteiro", orgam da
Associação Brasileiro de Escoteiros,
Este, como os anteriores, vem re-
ploto de oxoellentos artigos do pro-
pagando e sobro o movimento do
escotlsmo no Brasil. Traz nítidas
photogravuras do escoteiros da ca-
pitai, de Santa Cruz do Rio Pardo,
Amparo, Bebedouro, Bagé (Rio
Grando do Sul), Espirito Santo do
Pinhal, Botucatu', Pontal, Tatub" ?
Manaus (Amazonas).

.-ft a tudo quanto se relacione com'-¦ss-: nove melo de Ineomoção.
O projecto de tratado foi organl-zado, tendo un couto tudo o queso tem realizado neste particular ,0ruindo, e muito especialmente a ro-

gulamentaçáo .Ia Suissa, quo •?• umadaa mais po-fdta. na matéria.
O referido trotado. quo't.n] gran-dos probabilidades dé «ei acceito

pelas choneellarias brasileiro e ar-
ge.tlna, tom por principio, fundo-
mentaos oa seguintes: Liberdade re-ciproea nora o vOo inoffenslvo; in-
dividuallzaçiío da aeronave; zonas
prohlbldaa nu.ra a naveguão aérea;
prohihieõo dv voar sobre uggloine»
raçfles o cidades; exigencin de re-
qulsitos de .(íentltlcação e idouelda-
Je para os tripulantes; pontos dt
aterl-sagem; reserva do trafego tn»
terno paraa ravegnção aeroí de ma»
tricula nacional; sujeição dn acro»
nave e de suas mercadorias á iOÍ|S.
laçíio aduaneira; cruzamento das
fronteiros sòrrienté em poiitóa dos!-
gnádoS de anle-mão; r.olproclda/i.
jiara o uso dos aorodromos offlcla..;
prohiblção fts oeronaves no Esta» '
do de realizar excursões no 1 -ul»
nio atroo do outro, salvo si ax'\3tll
umu licença especial dn nntorldiiR
'•uni pel.dite.

O dr. Juan Antônio Buoro acures.
oentou: — -Tenho o tnelhry opl.
niãu porislvel i'o projocto do dr Ghl»
gllànli que eonsldero como o com»
lilemeiito do nosso futuio iratado
intornacional. Não tem nenhuma
cláusula 0111 coinradluão oom este e
atê constituo uma solido baso para
o mesmo.

13' boa e iu*.õ_sá'ria uniu lei ui-
terna que p.eveja. nossa ordem de
.'i)u.-"it.s, ati qu-f-.fitíies i|u«. a», leis üsiiaoí
não moncloaaiu,

Quanto ft .1 geiiclu que t-xlste -Io
quu o projoito sobre navegação 10-
rea sejn sanoclonadO, ningueni a
pfide negar. A Intensificação do tra»
fego aéreo quo faz penoai no wu
dosenvolvlmonto futuro i suffici.n»
te pura que sõ coinprehondn iodo o
valor desse projecto, considoran la
quo elle d a base du futura 11.1 vogo-
çõu aérea nacional e cujo franco
oxlto l.iz r*-n.-.'ui' com toda a ra»
zão os nossw entliuslostas cultore)
da aviação na lioro presente".
? ••.?»•¦».•*?._¦? •.?.•.«.! >-¦» •>¦• .4 a-4 *4 * 4)

Açcidentes iio trabalho

trJUlIlHIS sifliH"ía a Latiu

Os soecorros da Assis-
tencia

Alfredo de Campos, de -II annos fle
odade, serrálholro, rosidonte ft rua
Fortunato, 62, tovo hontom, pouco
antes dos 11 horns, o dedo niiiilmc
do mão direita esmagado por uma
carroclhha, quando trabalhava na
rua Snlto-Salto, 58.

IyfodIcou-0 o sr. dr. França Filho,
dn Assistência.

O dologado do. serviço 1111 Central
tomou conhecimento rto faoto.

* * H-
Luiz Llrotto, de .'iu annos do odade,

casado, carpinteiro, residente ú ave-
ilida Celso Clareia, 3.1, tevo hontem,
fts 13 iioras, quíindo trabalhava, Um
largo ferimento Inciso no perna dl»
roita, produzido por fornião.

Luiz foi mçdlcado no posto do As-
Slsténcla.

O delegado de serviço na Central
tomou conhecimento do facto.

«.•..-..t-V»**-••«*••••?-'

0 PERIGO DOS
AUTOMO,11

Umamuiher,apanhad{x
por um automóvel,
soffre graves feri-

mentos
Carollna Crivelli, engommadelra,

residente,ft ruo Mario de Noronha.
08-li, foi apanhado liontom, pela
inonhã, no vollc do Anliangobohu',
polo automóvel 1774, conduzido por
.losft Quintlllanuo Junior, fracturan»
do o tornozollo do perna direita 1
ficando com varias excorloçõea pelo
corpo.

O chauffeur poz a victlma 110 seu
automóvel transpnrtniido-a pnra o
posto da Assistência, ondo foi me»
dlcado pelo sr. dr. França Filho.

O sr. dr. Rudgo Rumos, dologado
de serviço no Contrai, tomou conh.»

I cimento do fucto.
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EM MOGY DAS CRUZES

SGLENKIDADE — DISCURSOS.

No domingo próximo puiiBiuio, us
10 horas, sabia da egreja matrl/.
sul direcção fi sala do jury; fita no
pavimento superior dn cadoju pii-
büca. u Imagem de Chrlsto, condii-
sida por irmãs da Associação do
Sagrado Coração dc Josuh, prece-
jida por outrus cóngregiis^és leli-
SiOsns e iicom punhada pélu coroora-
-âo musical (luar.aiiy, e grande
aiassii popular formando Imppr.enté
pidoissüo.

Nu KíUii. do Jury, aguardavam a
chegada da imagem os ars.» dr. /into-
nio Cândido Vieira. Julx.dç cílroho «Ia
comarca; dr. Rotintp Çlrainuoiro
(lulmaifles, promotor publico; dr.
Edmundo Pereira da Fonseca, dele-
jtulo (le policia; (Ir. I.ieoilulu Wer-
•beiiner. chofe politico locnl o pro-
lidonte da Ciuiiaiii Municipal; te-
ienle Manuel Alvos dos Anjos, pre-
feito municipal, advogados, escri-
niei, contador, profiMsoreis 0 outrus

sÇojsoüs gradas.
No acto du coliocaufio ila inagem

:k recinto» om que são realiza I is us
jessiie.»» du Jury dc-stu cidade, usm da
palavra o ilr, Doodato Wcrtlioiiiior,
iu»» proferiu um bclllssimo •.li».»ciir-
ío uniu verdadeira peça oratória, e
"lia.» vai luloaiilc troqserlpto.

O orador, ao terminar, foi cuioro-
aumente uppluudldo o cumpri nen-
fido pclus presentes.

tím seguiila tomou a palavra o
:ii. Antônio Cândido Vieira, juiz de
Jircito dosta comarca, que, num brl-
ihanto o feliz improviso, iigriul» ceu
i offerta da imagem, e, roletiibvando
tihrasos do discurso do orador ».ue
5 antecedera, fez uni histórico (lo
leio, --011110 ao terminiir muito feli-

--.indo.
Assistirá ui tambem fi solem ida-

it» o padre Lúcio Xavier de Cas-
;ro, vigário da paroòhía, a o prega-
lor sacro frei Luiz de SanVÃiinà..

Eis o discurso pronunciado pelo
ilr, Doodaio Wor.thelmer.

"Senhores;
Nunca, sc perdem entre hs gr-

rações que so esvaem e se renc-
vam, o»-' grandes obras e oa grandes
lonhos, sonhos carinhosamente
acalentados por corações, magna-
nirnos embalados sempre nas slu-
eoras expressões tla3 maia puras e
Kcrysóludas virtudes humanas.

Ao transpor o homem, a distou-
eia Incommensuravel que medeia
outro a época em que teiizes cor-
rem estes primeiros sonhos, e os
períodos, multo mais frequéntüà,
om que o acompanha o grando
cortejo de dfires o dc duras uttrl-
bulaçõès do espirito, a hiimarildadí,
nosso tumultuai- Infíene das pa!-
xOc-c, mal apoiada no charcal trai-
çoelru da descrença e do tantas mi-
•serias que nos cercam, procura
sempre, embora muitas vozes ln-
eòrisclentenjenté, o refugio das ri-
ilgiões, aneela por uma paz de es-
pltlto da qual cada vez mais so di.»;-
tancia negando num caprichoso o
liypocrito. gesto de despeito, as vir-
tudes religiosas sobre as quaes so
eslrlbam o Direito o as virtudes cl-
vlcas.

Mas, uos paginas d_;i historia, cn-
centramos osoripUi com o sangue
dos sacrifícios e com a abncgae.ii
dos iiiarlyres, esaa epopéa sublimo
que os apóstolos ito grande Rahi
õo meigo e doce .Vazareno, qu.» »js
oíirelros sublimes do Evangelho, ti
¦sombra tle Roma eterna, testemu
nharam é transmitiiram âa gora-
çüca de todos os tempos.

Doado a gruta do Bethlõm até ao
cimo do Calvário, 33 edades de-
correram para a fundação e porpã-
lua cimentação dr, grande ciliíicio
religioso que tom íi coroal-o o Ma-
deiro Ihfãmante das turbaâ Incon-
«cientes de Pilatos, lia quasi 2 mil
nnnos, porém, transformado em
•tlgno trluuiphante da nossa re-
áempeüo moral, du nossa liberta-
»„»."io espiritual, üa nossa elevação
perante Deus, com a destruição dos,
grilhões iníquos que annulttvam o

¦ nosao livre arbítrio e suffocavam a
nossa consciência Indecisa e frágil

Decorreram séculos depois quo a
tragédia do Calvário se transfor
mou no cruzeiro resplàridoscente do
cujos braços, àlteados no coração
ila humanidade, esijuiliam-.se os
fruetos de um mystorlo divino, Uo
uma divino, bondade, conquistanlü
ulmus, conquistando filhos, conquls-
•ando amor para o Incomprehensl-
vol artífice, dos mundos, para o
supremo Creador dos cí-os, dos soes
luzontes e de mutação continua,
iara o thexgbttavel manancial da
•¦terna Sabedoria, lm mutável o ln-
ilrjlnlda.

O grande arauto da llborcia.de «
do idéas republicanas, o immortal
poeta Vlctor Hugo escreveu quo --
"quanto mala um povo progride,
mais deve erOr; — mais se lhe dove
onuinar que a vida presento não d
tudo para o homem;-—quo ha, além
das Injustiças, daa oppressCos, dus
despotismos trlumphantos tieaio
mundo, uma justiça eterna, uma
bellezu luconfundlvel e uma ver-
dade suprama.

Esto grande cantor das glori'iJ
dlvlnaa, Insuspeito, ullfis, porquo
ertt livre pensador stippllcava ar-
deritemente aos governos da suu
terra, o ensino religioso para a
sociedade. SI algum; séculos ae
caracteiizaram pelo seu espirito
antlroliKloao, podemos afflniiar ca-
mo verdade, (pie o presente 3écul»j
sob quaesquer princípios secttuistia
(• essenclnlmento ohristão.

15sse pessimismo religioso tem
de desertar essa falsa lncomputi-
blltdade enlre os devores da reli-
ílilo e a cultura cívica dos povos,
deve ser eliminada, porque, no go
¦•erno e dlrcujão do» povos, uo go-
•/orno o orientação das sociedades,
•i Impulso dos princípios divinos
constituem uma base solida para a
democracia a liberdade. Sem a rei.
gião ,o liomem quer, mas não pod;
¦sor livre, porque o unindo, obra dl-
vlna de um divino artiflco, escravi
sado polo erro e pelo mal, libertou
se. redimlu-sc com o sangue do
Chrlsto, proclamou-se uma nova
rota, orientou-se com novos pia-
nos, conquistas novas, entrelaçam
do corn a religião do amor e do
pordão, o perdão e amor dos lio
meus.

Rompendo preconceitos futeis,
golpeando uni temor' ridículo, des-
trulndo a supiiosição falsa o érrpheã
do quo a democracia não so podo
harmonizar com a religião, asfliali-
mos dia ;i dia ;\ iio\ as conquistas em-
prohetiilidas o effectuadas pela EgVé-
Ja, -Csalstimoa coiumovidos ao acon-
chegar do todas u« naçOea civilUu-
das o seml-barbaras ti Cruz, alça-
Aa peia mais elevada autorida.de
moral terrescic; — asslatimo» ao l>el-
lo eopectacuio da Franca, filha pn-

iitiij^oiiltll ila Ugrejn, reatar as «uos
reluções, dissolyldas pelo excesso ¦!«¦
lilii'i*;ilií,iri0. (lf:;sHtiif;ã(j [irovocíi-la
pela orgia do modernismo. »

Vemos o«' palzes proteattiiilea oe-
rCíi-inarem, guiados por unia hnbil
diplomacia, Interprete Jtiillclosa dos
sentimentos populares, ao supremo
piiütor que cll.lge os destinos moraes
o cHplrltuajs di» iniiinlo, bojo m.Us
do que nunca e cada voz mnls pt-os-
ligieso o pr.-Mtigiaih».

Ifi; estiipetactos, vomo« o iiniioriu
ottomiirio rompendo os mandamoiir
tos do Alko-ão, diminuindo Malio-
mói. erigir cm pleno Bosphorò o
moii.nmõiito ¦'<! gratidão dos..ii.'us ti-
liio.i u Boutò "CV, o apóstolo da paa
mnrty.rlzndo pola guerra.

A .China e o Japão p'olytheU't.is
rendem hoiii» riigtins ao ciiefo oupr»;-
nm que bra.idõ n cruz, como urina,
c (t:u tiomo d(- piuisto prôgit a paz
»: ., aiiioi» e.ii'rc os liómcnn.

Denlro mesmo das religiões, lo-
pote de mil nnnos dc ; separação,
•ipiuoxlinuiii cc iioviiiiieiitc o PO-
tria.rcliii ortliodoxo o o representa i£.
le lia -Sgrej»! Romana cm Atlieitas.
poi- (|uè>enÍiôi'Cis? porque come hon-
tem o hoje. pnra o futuro e todo o
sempre. l'hr'-ltis vlvíl, rejninl ot im-
perut.

() Cbrlstlanismo, como jã foi 'il-
to, — introduziu no organismo J'i-
ridico o prl.iclplo fundamonlal (io
direito nioilcino o (leu fi lumianl-
dailê o mais bello do todos os co-tl-
go.s jiiridicoii. —- ChrlStO, quo foi
rio, julgado o condemnado, Chrlsto
quo soffreu e expiou ns culpas da
htiiiitinldfldc rara. romil-u da penll-
ção moral e espiritual, Chrlsto, co-
mo disse Danoso Cortêa, — "que
inaugurou a unlca sociedade pollti-
ca que tenha, existido, sem neuliu-
ma cspeclo do repressão política,
tendo por unlco funilamcnto »'i
amor". — Ciirfeto, muito bom com-
prohendeu a sociedade dc ilogy das
Cruzes, devo existir materializado
ne-sta sala de Julgamento, onde pon-
tlfica o direito humano derivativo
do direito divino, onde a justiça do
honièm so "xerco, tendo por dever
us normas divinas, onde todos os ho-
mons se Igualam om vida, nobres
ou plebeus, ondo pnra todos deva-
mos ter o mesmo ensino, os mos-
mos conselhos, a mesmo, bondade, a
mesma recompensa e as mesmas
ameaças; -- Chrlsto aqui devo es-
tar presente, porquo ao inagiatra»dõ
mais integro lembrara, u equltatlva
ropartlção da ju»3t!ça, resoando a oa.-
da. Instante u.ch seua ouvidos a sora-
na resposta do Mestre aos phárl-
seus liisldiosor:

"Dal n Ccsar o que ó (lc Ccsar C a
Deus o que 6 dc Deus".

Mais Impressionante, porém; pa-
ra vós, meretirisimos julga.dores, m-
rti a lembrança dc Magdalena aceusa-
da por uma multidão amotinada. —
Tendes do Chrlsto n pergunta subil-
mo:
"Quem sc Julgar sem çulpn que llio
ntlro n primeira pedra",

B a multidão ciosa dc escândalo,
que tambem .'nvade esta sala; retro-
codcríl espantada, com a conscien *.-.i.
amarrotada, sem forças para accusnr,
com pejo das próprias culpas.

Chrls.o, nesta sala, evitara .por-
Ji.Tios quando nós com as nãos so»
bro o livro daa leis, ou sclno as pu.»»
glnaa da Evangelho, prçmettcrmus
dizer a verdade, Chrlsto niügamf.n-
to nos lembrara Pedro. 1'odro tres
tezes perjuro negando o Divino
Mostro, para depois chorar amar-
Semente as perturbações de uma
consciência attribuladu pelo ' re-
rnerso, sem relembrar Judas, por-
que nlugucm vendorfi a verdade a
tfoco d{- um punhado d»; ouro. Pá-
ra estes, desapparoco a 'oi, devap-
parece a justiça e como Judas pc»
los próprias mãos farão Wngança

Aos jurados, ensinará Lhrislo a
compaixão pelos dtnsvarios alheios:
— tlirfi que exerçam a justiça o pu-
riam paia preservar a sociedade,
dentro dos moldes acluaes da discl-
yihia piüiii), porque a punição co-
trio Julgadores não nos é dado pra-
tirar.

Chrlsto aqui deve existir doml-
naudo o ambiento dosta aula, por-
quo a suu. imagem noa lembrará o
perdão sublime para os teus algo-
zts no momento grandioso da rua
morto material.

"Perdoai-lhes, Senlim» porque
UÕO «ilicm o «iiie íiizoiii". — JOata»
va, ao expirar do Mestre, fundado,
neste mundo, o tribunal sublime
da reconciliação, do amor o do per-
dão.

Invoquemos, todos os quo aqui
trabalham, cada dia, o luminoso
espirito do Chrlsto, para que, den-
tro desto ambiente, uo riiiinosj %q
dissipem as discórdias e tto. acalme
a tempestade das palxêts huma-
rias e nisto vestibulo aob a doce fl-
KUra do Nazareno a Justiça se faça
som rancores nem ódios, nem pai-
xfies Inferiores, com caridade, po-
rim, mas caridade chrimã.

Aqui encontraremos criminosos,
mas criminosos que dlificilmprite
recphliecorels; o Impulsivo, iniplil-
slvo pelo dosequIUbilp montai,
quando o consciência eüfriiquecída
pelo. doüiiiieraijão hereditária, irrita-
Atis aa ccllulijs nobres pelos toxl-
c»is nervosos, armarem o braço as-
sassino.

A cóhecleivciti não pOde discer-
nir neste caso porque até cllu não
cliogáraã ca factos refleclidos o
rf.ycliiciinente assimlladet; e lá
rtãb chesurHo porque o apparelho
transmissor gasto por influencias
hoi eilitamiH o adquiridas não podo
luitccionar.

Eucoairaivmos o criminoso frio
o Impassível, capaz dos inala alije»:-
ios « hòtripllantos crlrhcg; serl tui-
voz um Inconsciente u'u um barba-
ro dcgoii orado.

SogroBliemOl-q dn sociedade, co-
mo Chrlsto manda sofffegiir o mem-
bro gangrenado, para qu? rão com-
promettd 'o organismo Inteiro.

Encontraremos, assim, ••rimes da
toda a espécie; mas, para toda a
espocie do crimes, Clirlsto não so-
no:{ou a caiidade no conselho, ua
reprehcm-ão, punindo mesmo,

Um novo sopro revlgorante, lm-
pelle a humanidade ti conquista d.i
nuz e d-, perfeita felicidade; por to.
do o planeta percorre u:ria convul-
são aaluíar o um ruido linposslyei
de ae abafar se eleva chamando o
Cniverso a Chrlsto,

Na immortal espera.-.ça quo
acompanha a humanidade e quo
fecunda o germen da gloria, e;:-
treiacemos a bandeira da pátria
com o estandarte de Christu; cl-
montemos o nosso patriotismo com
a lndestructivel árgamassa da fé,
•saudemoe o futuro da pátria bra»
stleira, futuro oheio de glorias o do
esperançosa ftmnulstas sodace,
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Piracicaba
l-ilí.A LVSTRIJCCÍIO — MOMI-

aie.vio \ OAi^iios Comes
— l'ELA PODK.IA — SO-
C1AMH — OUTRAS .NOTIOIAS

•' A Câmara Municipal, om sua ul-
tinia sessão, creou a "Escola dit
Independência", quo serfi loculbi-
fla no bairro do Santa Oiympla, ca
eoniniemoração do centenário Ja
Independência do Brasil.

Effoctuou-so domingo, nu»
ma das salas da " líscola Chrlsto-
vam Colombo", uma reunião, para
tratar da. erccçfio, nesta cidade, Io
um monumento ao glorioso Carlj.i
Gomos. Compareceram ll reunião
oa srs. drs. Sebastião Nogueira io
Uma, o governador da cidade, co-
ronel Peruando P. da Costa; pro-
fessores, dlrectores do estabeleci-
mentos locaes, representantes do
Circulo Italiano, Sociedades Italia-
na e Etespariliold, Por proposta do
sr. 'presldonto, foram acclamados
membros da directoria definitiva
os •maestros Zoforino Iiartlioloma.il,
.f. B. Pctormann, Pablano Dosano,
Tobias Porfotli, Benedicto Dutra.
Josfe Aguiar e presidente lionora-
rio, o coronel Fernando P. da Coa»
,la. Montem, u commissão effe-
ctuou sua primeira reunião, numa
das salaa da Escola do Commorclo"Chrlstovam Colombo", quo S3r£i.
sedo provisória da commissão exs-
cutivu.

Duas pequenas do cõr pre-
ta, conhecidas como larápias, fo-
rum hontem surprehendldas P-ilo
sr. Zildo Thomaz, quando tentavam
furtar os cofres da egroja matrl-,

A policia tomou conhecimento
do facto.

Sob a batuta do maestro J. ]
Petteriiiann, tocou no coreto do!
Jardim publico, a afinada corpora-1
0,3.0 "Banda União Operaria", que
executou escolhido programmu.

No jogo do XV de Novcm-
bro contra o Paulista P, Club, le
Jundiahy, realizado no campo do
STplrahga; nossa cnpital, o cam-
peão da Sorocabana foi voncl.lo
pelo Paulista V. Club.

Na Exposição do Centena-
rio não deixarão rte figurar elo •
mentos da nosso torro. Por com»
municação telegraphlcá ao dr. So-
bastião Nogueira do Uma, presl-
(tonio rta commissão municipal na
oxpoulção do Cenlennrio, sabe-si
que deve chegar a esta cidade, o
dr. João Maurício Sampaio Vlan-
na, delegado da Exposição no Es-'
tado de S. Paulo.

S. s. vom fi. Piracicaba observar
e colllglr os olementos com que o
nosso município portcrl concorrer

.1, Exposição do Centenário.
O "Circo Landa" deu mus

um magnífico espectaculo.
 Em beneficio da Caixa Je

Assistência Escolar, do grupo esco-
lor do "Rio Branco", no dia 19 do
corronto haverfi uma bem organl-
zada kermesse.

Palleceii nessa capital o
nosso conterrâneo Antônio, filho
do coronol Antônio Manuol do Mo-
raes Sampaio, thesoúroiro da uo.i-
sa Câmara Municipal.' O finado,
que contava 30 annos de edade,
era muito querido ahl e nesta cl-
dade. Era solteiro o irmão das si-
nhoritas Bertha o Peny Sampaio.

 Com 22 anos, falleceu nvi-
Kl cidade, o ar. Solttrdo Rlzzl, phur-
maceutlco, a irmão dos srs. lügildo,
Benevenuto, Ernesto, d.d. Evellna,
Zollnda, o Rosa Rizzl. Seu sopui-
tamento realizou-se com grande
acompanhamento. Sobre o atauííe
foram depositadas ricas coroas.

,11 chogoti a esta cidade o
lastro da Paulista.

 Entrou a fazer parte lo
corpo docente da Escola do Com-
mercio "Chrlstovam Colombo" o
professor Dias do Almeida, qua
lecciouarfi urna das cathcdras da
secção feminina.

GAMARÁ MU.MCIP.Vi, — ASSIS-
TEXGIA ESCOLAR — SO-
01A13S — PEDA INSTRUO-
ÇÃO — OUTRAS NOTICIAS

Do accõrdo com o edital publica-
do, realizou-se-, no edifício da Ca-
mara Municipal, o sorteio publico
de 142 lotras do empréstimo con-
solidado, do 2li de março do 1913.

¦ Conhecida como 6 o valor
da Caixa de Assistência Escolar, em
bOa hora creada pelo iio-3so gn-
verno. faz-so mister quo o povo
auxilie incondicionalmente os es-
tabeleclmentos locaes do ensino,
onde jã. ê notável o seu beneficio
em prúl dos necessitados. Populo-
sa como é nossa cidado, onde ha
Innumoras famílias pobres, a Caixi
multo auxiliara a infância, coope-
rando, assim, para. quo se posai,
realizar o grando objectlvo social,
instruir a todos, e nüo consentir
que, por falta de recursos, essJB
entes Infelizes cresçam nas tréva»
da ignorância.

 Retirou-se, de mudança,
para S. Paulo, o dr. Valentln Bro*
wno, que aqui dosompenhou as
funeções do medico da hyglenè,

Consta que para a sua vaga
vlrfi. o dr. Jorgo Fragoso, clinico
aballsado, quo residiu entre nôs
muitos annos e onde conta Innu-
meros amigos o admiradores.

 Consoanto noticia envia-
da, a commlssão promotora do mo-
uunionto a Carlos Cornes, ficou as-
sim constituída: Dr. Sebastião No-
guelra do l,lmo, coronel Fernando
P. da Costa, Samuel Neves, dr.
3. A. Pereira, professor Sud Ma-
nucei, dr, Uonorato Euuatlno, pro-
tessor Pedro Zanln, Joaquim ds
Mattos o maestros Benedicto Du-
tra, Zoferlno Bartholomuiil, Faliu.
no Lozano. Tobias Perfetti, João
Potterinann e José Aguiar.

—— Chegou a esta cidade, ln-
lernando-sc na Santa Casa local, >
sr. Agenor Alvos Correu, do Toledo,
que em Santa Cruz, no bairro da
Qramma, foi alvejado por dois ln-
divlduoa, ülias do tal e João Pln-
to, que lho deram vários tiros ten-
do, no entanto, sé attingldo o alvo
dol» delles, ferindo o sr. Agenor,
ligeiramente. Submettido a exame
do corpo de dellcto, o lnquerl'o

aqui aberto serfl rouiottirto ao de-
logado do 9. Pedro, em cujo muni-
cipio so dou o crlmo.

—— No quintal da cana dos srs.
Mont.-lro e Filhos, o menor Luiz
ZogOn íol victima de um accidon-
io, perdendo o dedo mínimo da
mão direita.

Tambem ao ramal da Pau-
lista, no liilometro 32, na occaslãò
o.n quo trabalhava, Bonedlcto Ro-
mão Fernandes foi victima de um
accldeute, recebendo um ferlmen-
to na planta do pé direito.

O Polytheama o íris, queri
daa casas do dlversOes, annunclam
para amanhã, duas magníficas ses-
sOes, destacando-se os films "Com-
moçOes dn pugna". "Opalns do cri-
mo".

 Domingo, teremos uma btla
tarde sportlva, com o encontro das
esquadras do Bloco Quadro e da
A. A. Lacta, do São Paulo. Nosso
Jogo serfi docldlda a posac do bel-
la taça "lacta", Instituída pelos
sra. iíanottti, Loreuzl o Cia.

As escolas reunidas de Vil-
Ia Rezende, desdo o dia 3 do cor-
rente, estão funceionando om 2
períodos. Aquelle estabeleclmenu
do ensino, dirigido pelo professor
Osório Germano, com grando nu-
mero de crianças matriculadas este
anno, e annexação do duas escola»,
paasou a funecionar com 6 ciasacd,
e tendo alumnos para mais duaa
classes a serem creadas. São pro-
fessores nesse estabelecimento aa
educadoras, - dd., Idalia Pinto No-
bre, Ondlna de Campos Toledo,
ISIza Walgemuth, Maria Cecília do
Amaral, Duiz de Arruda Leito a
P.rotoro Bonllha. Grando ê a cs-
porança do povo daquella subúrbio
do Piracicaba, para a elevação a
grupo escolar daquello eatabolo-.-
monto, quo si o ÍOr serfi a reallzi»
ção do um sonho dos moradores ile
Vllla Rezende.

futuro rociado com o orvalho pu-
ii:;sIino du religião ohrlsta, E ej'.a
religião, senhores, anima a figura.
da pátria, cujo coração pulsu, eü-
tu'a o aneela dc amor pólos' sous
filhos, cujo desejo é, mais que tu-
do, dignificar a família e fingran-
decer a moral dos" seus homens de
governo, fi sombra do uma cruz
lieiiidita em cujos braçoa Chrlsto,
sorridente, abençoa a Humanidade,
que a Elle torna jubilosa e feliz,
porque, senhores amigos, porque"Dous nunca foi uma hyprthciio, o
hcniom não termina com a vida
présen.tij-' e o mundo, desdo o rfios
até ao presonte, do presente A ater-
.'.•idade, pertence a Chrisic, Deii-s
wrínípuronlf; f «nliiírvino."

.IIJI/j SPHSTITUTO — SOCIAES —
FOOTIi.-UJj — INDUSTRIA
fcOCAL

Acha» te com a Jurisdlcflãò do
júleado du comarca o dr. Virgílio
dos Samoa Magano, juiz substllu-
to do O.o districto, com residência
tm Jundiahy.

O substituto legal do j:\ juiz da
cornarei é o dr. Nelson dc Ollvel-
ra Mafva, residento om Cumplnas,
o qual, por se uchar enfermo, não
pOdc» assumir a Jurisdição.

Umn commlsaão do senho-
ritas do nosao melo social preten-
do. sabbado de allcluia, realizar um
grande baile ti phantaaia nos salões
do Limeira Club, devond* fi tardo
siihir ti rua um imponente corso.

Estfi marcado paia o dia
20 do corronto um encontro amls-
teso entre a A. A. Internacional,
desta cidade, e o Ruggerone P. C„
dessa, capital.

listando em reparos o campo dc
club local, com a conárucção de
archlbariccdas o muros, o encon-
tro serfi no campo do C. A, Limei-
rensc, gentilmente cedido peia dl-
reotorla respectiva.

Os srs. Barros, Penteado e
Comp., proprietários das grandas
officina!. "Machinas S. Paulo", con-
correrão do um modo coodlfirio fi
«xposiçfio do centenário, achando-
so em construecão uma de suas
afamad ia machinas de beneficiar
café, afim de ser exposta.

Festejou sua data riatàlICla
o pequeno Carlos Eduardo, filhlnho
.Io dr. Luiz Corrêa do Camargo
Aranha; promotor publico da co-
marca.

 Acham-se em cünstrüCcão,
na rua Yplranga, diversos pavl-
ihões para a Inalallação da grande
fabrica dc papelão quo os srs. 011-
veira, Ribeiro Ltd. transferirão da
eapital do Estado para esta cidade.

 Regressaram! de S. Paul»;
o tenente Octavlano José Rodil-
gues, membro do Dlroctniio Poli-
tico local; do Santos, o dr Manuel
Pacheco de Carvalho; de S. Paulo,
o dr. Virgílio dos Santos Magano.

Seguo para a Italia, do mu-
dança, t» sr. Francisco Pasquale,
fioclo di firma Paollllo. Magnldl o
Comp., dcsla praça.

DR. CUSTODIO MOREIRA
CÉSAR

Falleceu nesta oidade o st», dr.
Custodio Moreira Ccsar, Juiz de di-
reito desta comarca.

Contava o cxtlncto »l(i annos tle
cdade, era natural do PIndamo-
nhangaba e deixa cinco filhos mo-
r.oros a viuva d. Leopoldina RIbei-
ro Ccsar, filha do sr. Plácido Pinto
Ribeiro, capitalista nesta cidade.

Era cunhado dos srs. Nicolau do
Oliveira, dr. Mario Rudge Ramo3
Tarada, capitão Olavo Ferreira e
dr. .Hlppollto Pinto Ribeiro.

Ha pouco mala de um anno o dr.
Moreira César, por permuta com o
dr, Antônio de Paiva Azevedo, ÍO-
ia removido de São .Tose do Bar-
reiro para esta cidade, ondo Jâ ti-
nha desempenhado o cargo de do-
iogado de policia por espaço do oi-
to annos.

No desempenho do seu alto car-
go era o dr. Moreira Cosar de uma
cerrecçito a toda a prova; apesar
ue multo novo na magistratura,
demonstrou sempre grande illus-
tração, aluada a uma Independen»*
cia única de caraetor, sendo por
isso credor da estima geral o vonu-
ração do seus Jurlsdlccloiiados, que
viam no dr. Moreira César um per-
feito substituto do Integro dr, Pa!-
va Aezvcdo.

A infausta noticia causou geral
desolação na população limenrense,
affluindo fi residência da família
numerosas pososa-s. que velaram o
cadáver durante a noite,

Ao sepultamctito, que se realizou
lis 16 horas, compareceu elevado
numero de pessoas de todas as
clussea soclaes,

A Cnmara Municipal prestou
sentida homenagem, fazendo cons-
tar da acta das scssOes um voto d-j
profundo pesar o encerrando o ex-
pedlente fia 13 horas.

Vimos sobre o ataude as aeguln-
les coroas do flores:

Ao Moreira, saudades de Olavo o
família; Ao bom esposo e pae, re-
eordações eternas de Lei poldlna c
filhas; Ao honrado dr. Moreira Ca-
sar, homenagem de Alfredo Fer-
raz;" Ao Integro Juiz dr. Custod^
Moreira Cosar, homenagem dos ad-
vogados de Limeira; Ao dr. Custo-
dio Moreira Ccsar, homenagem dos
irmãos Gerab; Ao querido genro,
recordações de Mlquelina: Ao dr.
Moreira César, homenagem dos e3-
crivães da comarca; Ao Moreira,
ultimo adeus de Hlppollto e Arlin-
da: Ao Moreira, eternas recorda-
ções de Niculnu e Clilquinha; Ao
Moreira, um adeus do teu sogro;
Ao bom dr, Moreira, saudades de
Nina o Mario; Ao querido amigo
dr, Cesár, saudados de úuiit Aranha

e família; Ao exmo. dr. Moreira
Ccsar, homenagem da Câmara Mu-
nlcipal; Ao prezado amigo dr. Cc-
aar, saudados do Soares Júnior; Ao
dr. Moreira Ccsar, homenagens do
Juiz substituto cm oxorclclo.

Enviaram flores: a família Sam-
paio, RMlnha Oàrroux, Francisco
Guimarães o família, Adorno Mar-
tinclll a família, dr. Luiz Boufflcr o
família, dr, Trajano Camargo o fa-
mllla, Antônio Esteves e família,
Serafim Vargas e família, família
Levy, João Machado Clomes o fa-
mllla, José Antônio da Silva a fa-
mllla, Malvlna Quadros o José Ro-
drlgues Maduro.

Nova Europa
PETíÀ INSTRUCÇÃO — NOTAS

SOCIAES
Desde o dia 16 da fevereiro

acham-so funceionando regular-
monte us aulos dna oscolas reuni-
dus locaes, em um prédio provi-
sorlo.

fia 235 crianças matriculadas,
assim distribuídas: período da ma-
nhã: l.o anno feminino, professo-
ra d. Carmon Labattaglla, 58 alu-
nanas; l.o anno misto, professora d.
Aurora Pinto Leito, 59 alumnos;
l.o anno médio, d. Luzia do Abreu,
25 alumnoa. Período da tardo: l.o
anno misto, vago (classe não crea-
da), 55 alumnos; 2.o anno misto,
professora d, Anna da Ponsoca, SS
alumnos.

 Houve umn reunião no cl»
nema local, promovida pelo dh"j-
ctor dos escolas reunidas, sr. Sylvio
de Aguiar Sousa, com o fim de se
eleger a dlroctoria da Connnissão
Regional de Escoteiros do Nova
Europa e Caixa Escolar. Essa ro-
união, que produziu os melhores
etfoltos, foi presidida polo coronol
Joaquim do Arruda Camargo, sen-
do orador o dr. Sebastião Soares
Caiuby. liste advogado, onaltecen-
do as vantagons e fins do escotls-
mo o da Caixa Escoior, encontrou
da parto dos presentes, cerca do
150 pessoas, o apoio necessário, fl-
eando eleitas aa seguintes directo-
rias: Escoteiros — Presidente, co-
ronel Joaquim de Arruda Cainar-
go; vice-presidente, sr. Adeichi
Mazzoni; l.o secretaria, sr. Saula
Ferraz de Camargo; 2.o secretario,
sr. Eduardo Sailes; thesourelro, sr.
Carlos . Larseu; medico, dr. Itelve-
cio Bastos; orador, dr. Sebastião
Soaros Caiuby; delegado tcchnico,
professor Sylvlo de Aguiar Sousa;
pharmacouttco, si». Edgard Santa
Fé Cru;'.,

Caixa Escolar — Presidento, ai'.
Vicente Barbosa; vlce-prealdents,
sr. Carlos Schatfer; l.o secretario,
sr. Francisco ile Assis Ribeiro; 2 o
secretario, sr, José do Padua; lho-
sourelro, sr. Prancisco Metldlerl.

Aproveitando a opportunldade, o
dr. Sebastião Caiuby, a pedido du
população de Nova Europa, sub-
metteu fi asslgnatura o approvação
das pessoas presentes um reqtierl-
monto ao sr. secretario do Interior,
no sentido de ser adoptado um
prédio mais central da villa fis oa-
colas reunidas, pois o que estfi doa-
tlnado aquelle fim ofterece muitm
Inconvenientes, principalmente o de
precisarem «a crianças atravessar a
linha do estrada do forro, nur.i
ponto de manobraa, e o rio ItaqUí»
rè, para se dirigir fis aulas. A po-
pulaçfio ostfi confiante na acção do
sr. dr. Alarico Silveira.

Transferiram suaa residen-;
elas da Ibitlnga para cii oa srs
Francisco e.José Marques, quo ai-
quirlram, Juntamente com o sr,
Basileu Valladflo de Freitas, a ser-
raria do sr. Josô Chllia.

Tambem transferiu sua re
sidoticia para esta localidade o sr.
Mario Bastos, filho do coronel
Francisco Bastos, residente em Xo»
va Pauiioéa.

Regressou do Santos a s-i-
nhorita Leonllda Barbosa, filha du
capitão Vlcento Barbosa, sub-pre-
feito de Nova Europa.

 Regressou tambem do Rio
rto Janeiro a sra. d. Isabel Larseti,
O3posa do sr, Carlos Larsen, InflUs-
triul nesta praça.

 Acham-se enriquecidos os
lares dos sra. Samuel Rosa e Auto-
nio Dantas com o nascimento de
dois robustos meninos, .que na pia
baptismal receberão oa nomea da
Luiz o Ataliba, respectivamente.

O coronel Joaquim de Ar-
ruda Camargo, fazendeiro o ciiefe
político aqui residente, adquiriu du
sr. Joaquim Corrêa da Silva a sua
propriedade sita nas divisas dns
terrenos em que sc acham funecio
nando as escolas reunidas.

» Apesar das requisições tei-
tas pelo dlrector das escolas re-
unidas, esta, demorando deveras a
chegada de materiaes escolares dos
tina dos fia mesmas escolas. Esto
facto estfi. perturbando sériamenta
o bom funecionamonto das aulas,

Santa Branca
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O sr, professor Paulino Muniz

11*11110, dlroctor do grupo escolar,
estA tratando do organizar um ba-
talhão de escoteiros nesta cidade.

Para esse íim, s. s. distribuiu
clrculares ás pessoas de destaque
em nosso melo, convldando-as paru
uma reunião, a effcctuar-ee no
próximo domingo. 19 do corren.e,
no salão da directoria do grupo
escolar.

 Tem tido grande acceitaçao
em nosso melo por aua attltudo
nobre o imparcial "O Batalhado-"
folha semanal.

 TCm causado grandes pre-
juizos á lavoura deste município e
das vizinhas as chuvas torrenclaes
oahldas ultimamente.

—r-: O sr. dr, Augusto Nery.
Juiz substituto, Jft ee acha entre,
nús. S. s. velu assumir o exercício
de seu cargo

: De Jundiahy para o grupo
escolar desta, foi removida a pru-
fessora substituta, sonhoritu Judiih
Arruda.

 JA se achn completamente
restabelecida a sra. d. Bedulna
Antonla, osposa do sr. Francisco
Antônio, commerciante nesta pra»
Çft.

—— Vindo da capital, acha-se
entre nôs o sr. Antônio Oliveira
Leite, irmão dó sr. Mario de Oli -
velra Leito.

 Acha-se aqui n sr. Elias
Zolalgo Campos Sousa.

—— Para Cajuru' seguiu o dr.
João Senna, promotor publico da-
quolla comarca e político neste
município.

 Para a capital seguiram: o
sr. Ruy Bntbosu, Vitaiiiiu Barbo-
sa o Liicla. Copello. quo aqui estl-
veram ;iara assistir ao enlace ma-
trimoninl da sra. d. Aniiradlna
Barbosa Ortiz com o sr. Fi anciã»»
Cabucci, couimercianto nesla pra-
ça,

. Para o mesmo fim estiveram
nesta cidade òs srs. Sylvio Ora-
quota e Armando Santa Sophin,
negociantee residentes em Jaca"
rehy,

O nosso TYPO DOCE superou Iodos os i-efrige-
¦ mu im n»i »i «un iii—ii mi m

ranles desle ^gênero,

Quando v. exc. quizerdar preferência ao nosso "Guaraná",
deve frisar, ao garçon: "Guaraná Champagne", typo DOCE,

— para evitar que lhe dêem refresco diíTereníe.

O "Guaraná Champagne" —TYPO DOCE, da ÂiUareliea,
encontra-se nos principaes Bars; (lates, Confeitarias e de-

mais estabelecimentos do gênero

¦gBKBWBBteaw
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Regressaram da capital ¦.'S
ara. Klidlo dc Camargo (J Aniorino
Humberto, empregador d'" iio.üo
sanitário desta cidado.

 Acha-se em convalescença,
a sra. ó. Erminda Itibeiro, esposa
do sr. -\ntonlo I.»lns Ribeiro, te'e-
graphlsta nesta cidade,

Polo resullado obtido r.ai.
eleições de l.o de marqo, os síé.
dr. JoSo Senna e capltüo Antônio
Nogueira Metto receberam um te-
legramnia de agradecimento uo sr.
deputado Villaboim.

—— Fez r.nnos a menina laau-
ra, filha do profesaor Muniz, dire-
ctor do grupo escolar, A's lnnume-
ras amigulnhas e âs pessoas dc
amizade de seus paos, íol offerecl-
da uma lauta mesa de doces. Em
seguida houvo um sarau danQan-
te, quo si prolongou atC- altas no-
ras.

Transcorreu a data natall-
cia da senhorlta Ismenia Silva Ra-
mos, filha do sr. Josí Francisco
Ramos.

 Festc/ou o sou anníveis».».''o
a sra. d. Boriodlota Boraldo de Moi-
lo, eaposa do sr. Bonjamln Ribas
de Mclio, lavrador no-,1,:. muivoi-
pio,

Vindoí do Rio do Janeiro,
om visito a pessoa do sua fami-
lia, encontram-se entre nds a sra
d. Contslanea Marcondes c a menl-
na Laia, filha do dr, Caotano IIcu-
riquo de Almeida, delegado dc- p°»
licla desta cidade.

 Estiveram entre n6s os srs.
Braz Toraga a Cláudio José de
Sousa, vice-presidente e membro
do DIroclorio Político do Salleso-
polis.

 Estiveram entre nôs os srs.
Claudlno José do Sousa e Crimen-
cio José do Oliveira, residentes ¦ini
¦Tacarehy.

DIVERSAS NOTICIA.-»

1'lcou assim constituído o novo
conselho deliberativo do Tiro de
Guonra 591, desta localidade, re-
oontemente eleito: presidente hono-
rario, sr. José Augusto da Fonseca;
presidente, er. professor Ottillo de
Mcira Lara; vice-presidente, er. té-
nente Matheus Amalfl; director, l.o
sargento Instructor sr. Leopoldo do
Oliveira Filho; thesourelro, sr. Jo-
nhs Fonseca; secretario, er. proí?s-
sor Ismael Morato de. Almeida La-
ra, A commitísão fiscal ficou consti-
tuii.Ia doa seguintes sra. Nabor Mar-
quês do Sousa, João do Alvarenga
Mello, Ângelo Bortolai, Pedro Bas-
so, Ignaclo Ccsaroni e Mario Tava-
res.

Continuam, com bastante ani-
inação, os exercícios preparatórios,
para os candidatos a o.xamo de re-
«ervlsta. Jft, se inscreveram os &a-
gulntes candidatos: Vicente Konae-
ca, José Augusto da Ponsoca Filho,
Eduardo Franco do Moraes, Pas-
choal Qagliardi, Mario Itossoui, Sal-
vlo de Andrade Sampaio, Mario Bri-
chi, Francisco Palormo Sobrinho,
Attllio Castellano, .losé Atidreolli,
Nloollno Beber, Biogenos do Lima,
Francisco Spera, Angolo Ressoai,
Oreste Miizzinetto, Osório da Rocha
Lara, Ivo So.lblátl, Oriundo Roasonl,
José Maria do Toledo, Franclsc Lei-
te de Camargo e João Morato da
Almeida Lara.

—,— Fez ai.nos a merr.na Lou*-
dtnha, flihinha do sr. professor Ot-
tilio da Melra Lara, dlrector das es-
colas reunidas.

Fazem annos, no dia 21, a
senhorlta Marlana Boraldo, filha do
sr. João B»"-raldo, Industrial atpil
residente; no dia 25, d. Hermlnla
Braldottl Costa; no dia 27, o me-
nino Roborto Fonseca; no dia 30, o
ar, Jonas Fonseca, tabelllão nesta.

JA attlnglu a 41 o numero de
escoteiros Inscrlptos na C. R. E. n.
04 desta localidade,

Todos os dina haverá exercício no
largo do Theatro, ministrados pelo
commandante do destacamento lo-
cal,

 Sogulu para essa capital o
sr. tenente Matheus Amalfi, subde-
legado de policia.

. Acha-so em festas o lair do
sr. dr. Octavlano Nery, a do eua es-
posa, sra. d. Dolores Nery. com o
nascimento de uma menina, que r3-
ceberft o nome de Dalva.

no. Uclfino Korreiru da Silva, Jos»'»
Perca, Affonso e André Qlmeuez,
Eduardo lilarzagào l.ulz A. For-
relra", João Ròbordlnho, João i'1.-»
lippe, Antônio Barbüto, dr. Ar-
thur Rio Ai a, dr. Armando Fair-
banlts, Cd. Anna M. Ferreira, Can-
dlda F. Guimarães, Augusta U.
Bueno, Amélia Silva, Benédiota
Goiii;»ilv(.»a, Zoraldo C. Marzagãò é
Maria da Cunha Fcrreiru.

Acompanhados de suaa Ca»
iiiilias, jã se acham lhstailàdos ne.»
ta cidade os srs. dr. Armando
Falrbanlts, prouioiur publico, e
Francisco O.ias Novaes, offlclal do
registo de hypothecas.

 A senhorlta Orallna Fran-
co, acliando-se ti beira do ilo Ca-
ehoelra, na chácara pertencente a
seu pae, ar. Eugênio Almeida Fran-
co, nos subúrbios da cidade, por
uma fatalidade aconteceu desmo-
ronar o terreno quo pisava, caliln-
do ao rio para não mais rer en-
oontrada, Apesar dos Ingentes ei
forcos o seu corpo ainda não lol
achado.

ü lamenta'."él acontcclmonto ca'..-
sou graido consternação nos h.a-
bltantes da cidade.

 Para Batataes, ucompunh».-
do de aua família, seguiu o sr, ir.
João 13. Leme da Silva, juiz suo-
stitulo daquella cidade e ex-pro-.
motor publico desta comarca.

S. s. que era geralmente estima-
do nesta cidade foi alvo de varias
demonstrações de dl>reoo.

 Diplomou-se peia Esco,a
de Pharmaola de Plndamohhan-
gaba o sr. Roberto Tavares Netto,
filho do sr. Roberto Tavares, a»l-
vogado nos auditórios desta eu-
marca.

lüstaie na cidade o sr. di.
Costa Júnior, inspoctor sanitário.
resiilem.o nu capitai.

 Regressaram du capital as
sras. dd. Anna Tavares, Iiíárl»l».a
Freire Pestana 6 Cynira Chava-vo
Freire e suas filhas.

Piracaia
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A egreja matriz desta cldadB
acaba de ser pintada lnte.-namon-
te, apresentando um belllsslmo os-
poeto, Essas obras Importaram em
mais de quatro contos do réis e
foram feitas & expensas da Fabrl-
ca Parochial, graças a dedicação
do vigário da paroclilá revmo. pa-
dre Leonardo Giolelle.

 Alistaram-se como lrmüou
da Santa Casa de Misericórdia
desta cldaao os srs. Francisco Dí.r1
Novaes, Evilarlo Caparlca, José
Quevedo Lopes, Manuel Amado,
Bonjamln G. de Assis, João Fer-
relra de Noronha, Jesuino A, Fer-
roira, coronel Sllvino Guimarães,
Lamolho e Filhos, Antônio Mollm.
Apoilinarlo e Margarido, J, A.
Vieira, Silva e Comp., Santo Pas-
choal, Antônio da ti. Pinto, ,Iua-
quim Freire, Manuol Ferreira Bi»,;-

O I-Rlil.O DA OARNE — 0A1.VA
ESCOLAR — PELO CO.M-
MERCIO — SOCIAES

Esoreve-nos um asslgnante cio
"Correio Paulistano" pedindo-not
que chamássemos a attenção ."los
poderes competentes para n proco
da carno e para a qualidade do
gado quo é abatido no matadouro
detíta cidade.

 Domingo próximo, reall-
zam-se na vizinha povoação de
Coqueiros grandes tostas era ae-
neficio da Caixa Escolar, daquella
prospera localidade.

Além da extracQão de umu gran»
de tombola, haverá 'ellões, ker-
messe, baile ao ar livre, oxeicicics
pelos escoteiros amparonses parti-
da de football entre oa quadros do
Rto Branco, desta cidado, o o C»J-
queiros A. Club e muitas outras
dlversSss.

No dia dessa festa correrá um
trem especial entre esta cidade e
Pedreira, servindo áa pessoas que
se destinarem a Coqueiros.

Reabre-se, sabbado proxi-
mo, a lindaria e confeitaria "J Na-
çõos", desta cidade,

Kaae estabelecimento, que pa'»-
sou por grandes reformas, girava
sob a firma social de V. Sebastião
e Comp.

Na egreja matriz desta ai-
dade, foi celebrada uma missa dè
30.o dia cm sufíragio da alma do
dr. Francisco da Sallea Camargo.

 O sr. Maurício de Ca/vá-
lho asaumlu a direcção &a esta-ção
local do Telcgrapho Nacional,

 Com sua família partiu pa-
ra essa capital, onde vai residir, ò
sr, tenente Edgard Armond, que
durante algum tempo exerceu o
cargo de commandante do desta-
çamento- local.

O sr. tenente Armond, que vai
oecupar um elevado ct-rgo no cj."-
so de officiaes, endereçou a? cor-
rospondente do "Correio Paul!»:-
tano". um cartão da despedida.
que agradecemos.

 O sr, Cândido -de Queiroz
Telles dò Moraes, pharmaceutic.o
aqui residente, o Bua eapesa d.
Gúíomar Cintra de Moraes tém o
sou lar enriquecido, de.>dc ha dias.
com o nascimento da uma filha,
quo na pia baptismal receberí o
nome do Carmen.

quem muito sc- deve o bptiino ri»'
siiltudo dessa festa, ubrilliatitad*
tambem pela banila de musica Ta-
nabyense. dirigida pelo maestro ar.
José V. Alves, cuja bon vontade »5
preciso destacar.

W\%m\ Arebnjo
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Irístalladas em um prédio ada:
ptado; tunccloham, com bOa matrl.
cuia, ua escolas reunidas locaes.

Consta-nos quo sorão em brev»
elevadas a grupo, por ser plano dü
governo transformar aa escolas >o-
unidas urbanas em grupos escoip,-
res.

Viajaram paia Rapetinlug»
oa ars. Arthur Monteiro, Mario No*
ronha, José doa Santos Terra »- ilo-
moro Santos Fortes,

Com brilhante assistência
realizou-se o encontro enlre os club*
America e Santa Cruz.

O Jogo terminou com a vicio-
ria do primeiro por O a 0.

O Jogo estovo admirável, i.uendo
lances emocionantes Ao parte a
parte mostrando os comp ititíorea
grandes ensaios, o bastante firmeza
nas novas regras do popular aport,

Actuou como juiz. evidenciando
absoluta Imparcialidade o sr. lf. San.
toa Fortes.

 Requereu dois mezes :le li-
cenca para resttibeiecer-so da en-
fc-tmldado que o prostrou por longos
mezes o professor Arthur Monteiro.

Para substituil-o foi Indicadu a
profèsosra senhorlta Olga Como.Já é uma palpitanto realiúa-
de o correio alternado IM-fl, justao antiga aspiração do povo d»si-ã d-dade.
4-4-4-9- ?¦* f ? ••• ? *•» ?.«, 4 .». v ••• t ••• 4 -•• 4 .••¦

ÍOS INVERSOS
ABREVIANDO A VIDA

l.illcecu ;i sepliitigonnrlii Rosa
Riírilíu

No hosiiita! da Santa Citüa, ;ui(lo
fora recolhida ante-hontem, por na-
ver ateado fogo áa vestes, fulleoau
hontem a septuagenária lloea Ha-
rillo.

VerificiMi o óbito o medico Iegis-
ta da policia sr. dr, Azambuja i*íe-
vc«.

LOTERIA FEDERAL
Resumo doe primeiros prêmios dn

Loteria da Ua pitai Federal extrahl*
da hontom:

573 -,. ... 1UU:UUO$000 -
12(169 10:000-5000
1051ÍI CiOÜOSOOU
U335 r»:000$000
21193 2:00(l$0()0

Tanaby
CAIXA ESCOLAR K O ESCOTISMO

A dlrectorla da Caixa Escolar des-
ta vllla Instituiu leilões, que se rea-
llzarfto aos domingos, e cujo pro-
dueto reverterá cm beneficio dessa
Instituição.

Domingo ultimo, realizou-se o prl-
meiro dolles, cujo resultado foi
multo satlsfactorlo. _

Pela tarde, toda a população de
Tanaby, e os alumnos, anclosos,
aguardavam o leilão, no pateo da
escola.

Explicou então o dlrector da es-
colas reunidas, sr. Tortullano Soares
Albergaria, o fim desse leilões, agra-
docendo a boa vontade do povo. dl-

¦ zendo que ei assim continuar, o es-
cotlamo em Tanaby será um facto.

Falou depois, sobro o escotismo,
o professor sr. João Cnofre da Silva.

A seguir. Inlciou-so o leilão, dlrl-
gldo pelo sr. Aptonlo Bomfim, a

DEPOIS DE JANTAR -
AZIA - FALTA DE AR

Com grande prazer taçé publicn
que, depois do multo padecer Ai
estômago o prisão do v*ntre, tendi
diariamente azla a falta de ar da«
pois do jantar, e pa£3ar.do áa va<
zea quatro dias som evacuar, o qut
:ne deixava quasi louco, curel-ml
completamente com poucas» dés&J
das extraordinárias "PÍLULAS UQ
ABBADE MOSS", melhorando dcS-
,1e o primolro dia que comecei tt
uaal-aa, sobretudo da prisão dí
ventre que dcsappareceu dc3de 4
primeiro dia.

Desejoso do mostrar minha gro*
tidão e aconselhar aos que soffreu»
tão poderoso medicamento, sub'
screvb '-om prazer este attestadò, .

Carlos Bochn de frei tas.
Rua Vicente de Sousa. u. 168.
Em todas as plinrm-iMAfi e dro*

jarlas.

AVISO" AOS AGENTES
DO "CORÜEIO PAU-^
LISTANO"

Avisamos uos iigontcs ».lo "Cor-

irclo Paulistano" quo tcrnilnuii a 28.
do mez passado o pnr/.o para a de«
volu-jão dos talões de recibos e »
respectiva prestni.no dc contas doa
asslgnaturas nngiirladas pura 192U,,
Nestas condições, solieitiimos, mal|
unia vez, dos nossos agentes retar.
datados a providencia iiclmii referi»
da, a qual é nçccssiuiú para o encer*
ramento dos trabalhos de asslgnatu*
ras e marcação du diitn do sorteio
dos nossos prêmios.

A UEUENC1A

AGGRESSÃO
A CACETADAS

Numa venda dn Sexta Pinada
O Indivíduo do nomo Antônio Pe«

roira, dc 35 annos de edade, mora»
dor ua Soxta Parada, quando aa
achava hontem, á noite, numa ven»
da daquello bairro, íol aggredldo &
cacetadas por um portuguez desço-.
nhocldo, soífrcndo uma fractura da
poma direita.

Sobre o facto tol .aberto laqu»<
rito.

O aggrcsHor evadlu-g»».
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ACQUISIC^vO
DE PROPRIEDADES
Adquiriram propriedades em data

de Iionlem oa seguintes srs.:
FÍorlabolla Corroa de Abreu, o

prédio n. 130 da rua Gaivão Bueno,
por 20:000*000;

Josoph Deus, o prédio n, 100 da
rua S. José, por 4:500»0ÒÒ;

Ettore Mercolllno Domlngues, um
terreno na Villa Mazzel, por <iri0!>;

Arthur Barreto do Aguiar, uni ter-
reno ú. avenida Lins de Vaaconcol-
los, por fi:000$000;

Dr. Belmlro Botelho Picernl, a
fcexta parto dos prédios ns. 4 o 0 da
rua Ceneral Rondou, por 'l:500í;

Ribeiro Sobrinho o Comp., o pre-
dio n. 470 da rua Visconde dq Pur-
nabyba, por 100:000$000;

Albino Martins Victorino, o pre-
dio n. 78 da rua S. Joaquim, por
J3:O0O$Ò00;

Dr, Raul Jordão de .Magalhães,
dois lote.? de terreno ria -'Ma Al-
berilnn, por 700Í000;

Antônio de Freitas, um terreno na
Villa Rosaria, por 100Í000;

Pompeo Cerlanl, nm terreno A rua.
Pires d,i Motta, por I0:0.00$000: ,

Irmãos Frnnchlnl. um lerréno 'i I
rui Tiibor, por 8:000$000;

Arthur Pocl. o prédio n. II ila
rua Asdruhal Nascimento, por . . .
10:000$OOOü;

Antônio Miguel Pereira Júnior, o
prédio n, 22 da rua Sayiio Lobato,
por 5:0110:1000;

Curatln Daniel, doia ¦ terrenos íi
avenida Lacerda Franco, por 5:000$;

Ráymundo Qluaeppe, o prédio n.
2-A da rua Frei Gaspar, por 
S:000$000;

Herniogenes de Arruda, sela lotes
de terreno na Villa. Arlcanduvá, por
SOíOOOÍ-OOO;

João Garcia, o prédio u. 8 da rua
Uriiguayana, por 3:500*5000;

João Ferreira da Motta e outros,
o prédio n, 11 da rua Rublno de
Oliveira, por 10:0005000;

Antônio Manuel, um terreno fi,
rua Almirante Barroso, por 050$;

llornclna Ferreira Braga e «eu
marido, o prédio n. 119 da rua Mollo
Alvos, por 13:(i00$000;

Hnns Schcllga, o predlô n. 37 dn
rua Clelln, por 8:0001000;

Vicente Brovlm, o prédio n. 37 dn
rna Julla, por 13:000$000;

Vlctorla Gallo Volpi, o prédio li.
83 da rua dou Appeninos, por ...
7:00015000;

Maria Benedicta da Ctinha, um
terreno fl, rua 28 do Sotombro, por
3:000$000;

Vlttorlo Marcli!, um terreno fi rua
Conde de Porto Alegre, por 700$|

Albcrtlno de Camargo, um terre-
no na Penha, por 1:000*000; '

Ilerinàrin Frank, um terreno fi
rua do Lavradlo, por ü:950$000;

Manuel Marchl, um terreno na
Villa dn Saúde, por 500$000;

Alexandre Marques de Sousu, um
terreno ú mu Abílio Soarei, por
3:000$00p:

Kuclyiles Monuonill, uni teveno
,'. rua Joaquim Piau, pnr 3:000:500,0:

Caetano Bovino, o prédio n. ''! du
rua Tucuman, por 1 :UOfl$iU)0:

Nanil .Inlet,, um terreno n run
do Bom Pastor, por 10:000*000;

Thomaz Bitelü. nm terreno 1 nin-
meda Uu', por G:000$000.

Valor das propriedades adquiri-
das, 373:0501000.
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INDICAÇÃO N. »0, DF 1033

Indico ft Prefeitura que mande
pfir guias e fazer os reparos que
necessita a travessa Munlz do Sou-
si, que é a unica. cpmmunlcnção
entre a rua Munlz de Sousn e a
avenida Lina de Vasconcellos, —
Saia das sessões, 18 de março de
.11)22. — Mnrlo do Amaral, — A'
Prefeitura.

INDICAÇÃO N. ill, DIO IM!!.

Indico fl Prefeitura a urgente
necessidade do nsRento de guias -í
calçamento a .pnrulleleplpedoa tie
pt-iira na rua. Braslllò Machad-i,
desde a rua Veiga Filho ate & nin»
meda Barros, c alameda Barros,
desde a rua. Albuquerque Lina atfi A.
ruú Conselheiro BroterO'.— Sa!a das
fesí-ões. 18 de março do 1922. —
Mnrlo do Ainaral. — A' Prefeitura.

INDICAI.'.".!) N. 02, DIV 1022

Indicamos ô Prefeitura que to-
me as providencias necessárias pa-
ra 9 canalização do TIcté; da Penha
a Lapa. c com urgência remetia oa
papeis fl Câmara, para tomar aa
deliberações que forem necessária*:.
— Sala das sessões. IS de março
de 1022. — Mnrlo do Aiiuiral, Ar-
inundo Prado, Lueiano Guulberlo,
Ií. A. Oui-gè', Luiz dc Anlmia Mel-
lo. A. Unptltita da Costa, II, Slclllii-
uo. M, Pereira Netto. Altnclrlniló
,\l, Gonçalves, — A''Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 08, DE 1922

Câmara Municipal
9.a SESSÃO ORDINÁRIA EM 18 DE MARÇO

Presidência do sr. Ráymundo Duprat
A' hora regimental, feita a cha-

mada, verifica-se a presença doa ers.
Ráymundo Duprat, Armando Prado,
Anhala Mollo, Pereira Netto, Luiz
Fohceca, Herlbaldo Slclllano, Ma-
rio do Ainaral, Lueiano Gualbcrto,
Raptista da Costa, Raphael Gurgel e
Almcirindo Gonçalves, faltando com
causa participada os sra. Henrique
Fagundes, Henrique Queiroz, José
Pnsisalacqua, Mario Graccho e Pai-
",*). Meira.

Abre-se a sessão.

10' lida. posta em dlsCussãó e sem
debate approvada, a aeta da sessão
inferior.

O SR. l.o SECRETARIO dfi con-
ta do seguinte

EXPEDIENTE

PARECER das com missões re-
ilidas de Justiça e Obras, antorl-

zando o prefeito a permlttlr o le»
vantamento do monumento comme-
mora tlvo da fundação de S. Paulo.
no centro do jardim do largo do
Palácio. — A imprimir.

PARECER das comniissões re-
unidas de Obras o Finanças, auto-
r.za.ndò a despesa necessária para
a macadamizaçfio da estrada quo vai
da Água Branca, fl. Freguezla do O'.
— A Imprimir.

PARECER das commlssões re-
unidas de Finanças o Obras, autor!-
zando a despesa neoassarla liara o
calçamento da rua. Independência,
nu trecho comprohendldo entre o
largo do C.imbuoy o a avenida do
Estado. — A Imprimir.

PAItísCERES das com missões do
Jur.íiça e Finanças, approvando o
projecto ri. 10. de 1920, — A lm-
prlmir.

I.-EQUERIMENTO \. DE IU22

Solicito da mesa a fineza do trana-
mittir fi. Prefeitura, para tomar na
sonslderação quo merece, a repre-
leritaçâo asslgnada por grande r.u-
mero de moradores e proprletirloa
noa bairros da Saúde e labaquara,
noücitando o.s bons officlos da Pre-
feitura no sentido de ser 'pela Light
and Power nugmentado o numnro de
bondes da linha do Parque, e quo o
preço das passagens seja reduzido
de 400 a 200 réis, como fie observa
nne llnhaa de percursos maiores,
como sejam as da Lapa, Penha, PI-
nheiros e outras. — Sala das ses-
soea, 18 do março de 1922. — M.
Pereira Netto. — A' Prefeitura

l.IlQtlFP.lMKNTO N. 711. D.E 11)22

Pí'.i;o \\ mesa gnçainlnhà-r io «r.
prefeito o pedido Junto, do sr. vice-
prefeito de Ibltlnga, o qual solicita,
por meu Intermédio, n remessa pnrn

o jardim'publico daquella cidade de
diversas espécies de roseiras. —
Sala das sessõea, 18 do março de
1922. — II. Slclllano. — A' Prefei-
tura.

INDICAÇÃO N. 85, DE 1022

Indico ao sr. prefeito so digne
mandar orçar, pela repartição com-
petente, o calçamento da rua Dr.
João Ribeiro, no trecho comprehen-
dldo entre as ruas Florlano Peixoto
e Podro Antônio Benedlcto. — Sala
das sessões, 18 de março de 1922.—
nulas Fonccca. — A' Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 80, DE 1022

Attendendo ao desenvolvimento
da rua da MoOca, no seu prolon-
gamento atê k Água Rasa, onde
se fazem multas construcções, in-
dlcamos á. Prefeitura a convenlon-
cia de mandar traçar o allnhamcr.»
to do referido prolongamento cor-
rlgindo o nível, fnzendo desapparo-
eer uma elevação ali existente e dc-
pressão, regularizando-a assim e
evitando maiores despesas em fu-
turo próximo e evenluaes indemnl-
zações, visto que o actual grade
não pôde ser conserva lo. — Sala
das sessões, 18 de março de 3922.
—. R. Duprat, M. Perelrri Nelto. •—
A' Prefeitura.

INDICAÇÃO Ni 87, Dl 1022

indicamos que a Prefeitura se
digne providenciar no sentido de
Impedir que continuem a derrubar
a balaustrada do morro dos Ingle-
zes, que ê do domínio publico. —
Sala das sessões, 18 de março dc
1322. — R. Duprat, M. Pereira
Nelto, Lul/, Fonccca; — A' Prefei-
tura,

INDICAÇÃO X. 88. DE 1022

Indico no ar. prefeito a colloca-
ção de guias na alameda Itu', no
trecho comprehendldo entre as
ruas Augusta e Haddoelt Lobo. —
Saia das sessões, 38 de março ae
1022. — JI, Pcrolrh Nelto. — A'
Prefeitura.

INDICAÇÃO N, 811, DE 1022

Indicamos ao exmo. sr prefeito
a conveniência de uma p"ovidencia
no sentido de se cohlblr o abuso
praticado pelos açougueiros, quanto
ao preço das carnes. A carne ver-
de ê comprada pelos açougueiros,
no matadouro, a 7S0 reis o kllo e
vendida ao publico a 1 $500 o kllo,
•!'c íi, pelo dobro. A carne de por-
ei, tambem é comprada a 3$000 e
vendida nos açougues a 2Í500 e até
a 3$500. E' uma ganância inqual!-
ficavel, que exige uma medida ener-
glea. — Sala das sessões. 18 de
março de 1922. — A. Pcrelrn Ner-
to, lt. Duprat. — A' Prefeitura.

Reitero a Indicação feita em 21
.li julho do .1921, para que a Pra-
feitura mande fazer os reparos de
qne necessita a rua Aplahy. — Sa-
Ia das sessões, 18 de março do
Í922. — Mario ilo Amaral. — A'
Prefeitura.

INDICAÇÃO N. Dl, DE 1022

Indicamos ao sr. prefeito para
que o mesmo so dlgue mandar pro-
ceder fls reparações de q-io multo
esta. necessitada a rua Guayeuru's,
toda cheia de depressões e que lias-
runte prejudicam o Intenuo trafego
de vehlouloa que por el!a trnnrdta.
—• Sala das sessões, 18 Je março
do 1922. — II. SI(*!1)...!0. Lm/:
Foncccn.

INDICAÇÃO N. «r>. DE 1022

Indico ao sr. preíeito o grande
necessidade de providenciar Junto
ao sr. secretario da Agricultura
uflin d} serem installadis. lámpa-
das do Illuminação electrica na rua
Domlngou de Moraes atí fl. egreja
da Saúde. — Sala das sessOsá, IS
do março de 1922. — Armando
Prado. — A' Prefeitura

INDICAÇÃO N. '.Ml, DF, 1022

Indicamos ao sr. prefeito a grau-
de necessidade dc providenciar Ju:i-
to fi Sen etária da Agricultura afim
de quo sejam installados comousto-
res de Illuminação publica na ruu
1!: de Maio, no trecho comprehen-
ãldo entre as ruas Manuel Dutra e
Conselheiro Carrão. — Sala dai
flossõos, IS de março de 1922. —
Armando Prado — R. V Gurgcl.

A' Prefeitura,

INDICAÇÃO X. «7, Dl! 1022

Indico ao sr. prefeito o grande
necessidade do providenciar junte
.'i Llght and Power, no sentido de
attender ao abaixo asslgnàdo aqui
junto, nu qual se pede o estibelc-
cimento de uma linha ciicular dos
bondes n. 47, da Villa Clementlno,
pela continuação da rua do Coríu-
mo. rua Josí- Antônio Coelho o
avenida Brigadeiro Luiz Anlonlo
ate fl avenida Paulista. Sigundo es-
iou Infirmado, essa liniia circular
estava r.endo objecto de estudas,
quando sobrevelu n guer.-a. que in-
terrompeu os trabalhos. O molho-
rr.mento. que é objecto desta Indl-
cação, representa uma necessidade,
¦•uja satisfacção 6 reclamada, ha
muito tíliipo, pelos moradores do
logar, — Armai!"**.) 1'ruil'i. — A'
Prefeit tra.

INDICAÇÃO N. 08, DE 11)22

Indlcimos e pedimos an sr. pro-
feito que, attendendo ao abaixo as-
signado aqui Junto, màndt, exeeuUr
o calçamento a parallelèpipédos dc
pedra da rua 13 de Mulo, no tre»
cho corripreheridldò entre as ruaa
Manuel Dutra e Conselheiro Car-
rão. E' de notar que a rna 13 d?
Maio eVifl calçada, com excepção
apenas do trecho nclma leferldo,

Sala das sessões. 18 de maio de
1922. — Armando Prado —- R. A.
Gurgel, — A' Prefeitura.

PROJECTO N. 11, DE 11)22

Considerando que a lei n. 1 877,
de 21 de mulo de 1915, approvou o
alinhamento das ruas Marechal
Deodoro, Capitão Salomão e das
ruas quo vão ter A explanada du.
Sé, Incluiria nestas a travessa da Sé.

hoje rua Wenceslau Braz, ficando
esta e outras com a largura le 10
metros;

considerando que a referida lei n.
1S77, de 193 5, sõ foi modificada
quanto ao alinhamento da rua Ma-
rechal Deodoro;

considerando que a travessa da
Sê foi prolongada att A travessa do
Mercado e quo esse prolongamento
numa extensão pequena tem ape-
r.as 10 metros de largura, eneon-
trando outra parte até a travessa do
Mercado com 10 mctroB de largu-
ra;

considerando que o trecho do pro-
longamento da travessa da Sé, hoje
rua Wenceslau. Braz, deve ter a
mesma largura de 10 metros deter-
mlnaeln pela lei n. 1877. de lOlíi*

considerando, iam bem, quo hb de-
vo facilitar o transito de vahliiulos
e pedestres pela ladeira do -Jiiiino,

cujo alargamento esta. sendo estu-
dado;

considerando, finalmente, qin pa-
ru esse fim serA, necessária a abertu-
ra de uma coniniuiilcação entre o
prolongamento da rua Wenceslau
Braz e a ladeira do Carmo;

A Câmara Municipal de S. Paulo
decreta:

Art. l.o — A' medida que forem
sendo reconstruídos ou reformado»
o? prédios do lado da numeração
par da rua Wenceslau Braz, .lede a
explanada da Sé até k rua do Car-
mn. spríi observada a largura de 10
íiiciroü.

Art, 2.0 — Fica o prefeito auto-
r.zado a adquirir ud rcfcrendiim di.
Câmara os terrenos o prédios ne-
ccssarlos no alargamento a 10 me-
tros do prolongamento da rua ,Ven-
oeslau Braz e k abertura, de com-
niunlcação entre esse prolongamen-
te e a ladeira do Carmo, por compra
ou permuta com as sobras de torre-
nos que a Municipalidade poi le
naquelle local.

Art. 3.0 — Revogam-se as dispo-
s.'ções em contrario. —- Sala das ses-
uões, 18 de março de 3 922. —¦ Ar-
inundo Prado, Lul/. Fonccca, Luiz
do Anlmia Mello, Lucluno C.ualber-
(„, — a's commlssões dc Obras.
Justiça o Finanças, ouvlndo-se a
Prefeitura.

PROJECTO N. 15, DÉ («22

A Câmara .Municipal decreta:
Art. 3.0 — Klca a Prefeitura auto-

ilzada a mandar calçar a macadam
a estrada de Santo Amaro, a jartlr
da avenida Rodrigues Alves ité fls
divisa» do município da capital.

Art. 2.0 — O prefeito se en-
tendera com aquella munblpallda-
de, de maneira a conseguir o mesmo
calçamento atê íi referida oldade,

Art, 3.0 — As despesas correrão
pela verba própria do orçamento ou,
cm sua falta, por operações de cre-
d,to que o prefeito realizar.

Art. l.o — Revogam-se as d -po-
sições cm contrario. — Sala das
sessões, 38 de março de 3 922 —
Almeirlndo M. Gonçalves.—A'soom-
missões de Obtps e Finanças, ou-
vindo-se a Prefeitura para mandar
o orçamento.

Obras e Finanças, em seus parece-
res ns. 7 e 1B, autorizando a Prefei•_
tura a fazer o nivelamento e regu-
larlzação do leito da via carroçavel e
oollocar guias de segunda na a!n-
meda Franca, noa trechos entre aa
rua» Padre João Manuel, Augusta,
Haddock Lobo e Consolação.

Ninguém pedindo a palavra, é o
projecto posto em votação e appro-
vado.

Entra om l.a dlscnssr.o o proje-
cto apresentado pelas coninilssões
do Obras o Finanças, em seus pare-
eeres ns. 8 e 16, autorizando a Pre-
feitura a despender até ft. quantia
de 11:700$200 com a construcção de
uma. estrada ligando Itaquéra fi La-
geado.

Ninguém pedindo a palavra, ê o
projecto posto em votação e appro-
vado .

Entram em l.a discussão os pare-
oeres apresentados pelu.s commlcsõea
reunldas.de Justiça c Obras e Kl-
nanças, sob ns. 23 e 17, approvan-
do o projecto' n. 08, de 1919.

Ninguém pedindo a palavra, hão
os pareceres postoa em votação o ap-
provados.

Enlra eni l.a discussão o projecto
apresentado pelas commlssOea re-
unidas de Justiça e Obras e Flnan-
ças, em seus pareceres na. 2-1 e 18,
approvando o plano dc alinhamento
da rua do Coriume.

Ninguém pedindo a palavra, é o
projecto posto om votação e appro-
vado.

Entra em l.n ílisou-wilo o projecto
apresentado pelas comiiiiHsõex dc
Obras e Finanças, em acua parece-
res ns. 9 c 39, autorizando a Pre-
feitura a despender até fi quantia de
20:0001000 com o nivelamento e
obras complemcntares da rui Ala-
baatro, entre ns ruas Topüzló o Tur-
bal lua.

PROJECTO N. I«, DE 1922
(

A Câmara Municipal de S. Paulo
decreta:

Art. l.o — Fica o prefeito auto-
rizado a completar o calçamento a
parallelèpipédos de pedra da rua
Luiz Gama, podendo gastar a im-
portanela que fôr necessária.

Art. 2.0 — A despesa correra pe-
ia verba "Serviços o Obras", do or-
çanicnto em vigor.

Art." 3.0 — Revogam-se as dispo-
sições eui contrario. — Sala dns ses-
soes, 3 8 de março de 1922. — Mario
«lo Ainaral. — A's commlssões de
Obras e Finanças, ouvlndo-so a Pre-
feitura para mandar jantar orça-
mento.

Passa-se k.

ORDEM DO DIA

Entram em 2.a dlscu-isão os parece-
rea daa oom missões de Justiça e Fl-
nanças, ns. 20 e l-l, approvando o
projecto n. 9. deste anno, con ver-
tendo o logar de auxiliar (lo escrl-
pt<i da Directoria do Patrimônio, Es-
tatlstlca e Archívo, no cargo do ter-
ceiro escrlpturarlo.

Ninguém pedindo o palavra, são
os pareceres postoa em votação e
approvados.

Entra em 2.a discussão o parecer
das commlssões reunidas de Justiça.
Obras o Finanças, sob n. 21, ap-
provando o projecto ri, 11, de 1922.
que declara de utilidade publica os
terrenos necessários parn a abertu-
ra do uma praça entro aa ruas Py-
rineus e Lopes do Oliveira, em con-
tinuar.-fio da avenida S. João.

Ninguém pedindo a palavra, é o
parecei' poslo eni votação e appro-
vado.

Enlr.-i em La discussão o projecto
apresentado pelas com missões de

Ninguém pedindo n palavra, é o
projecto posto em votação e np-
provado.

Folhetim do CORREIO ^_yST^N£
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— Mas. disse Rocambole, o que
direi eu 4 "mama" Flpart parn a
conduzir a Cllgnancourt?

Prometteste-lhe uma casa,
não e verdade?
-¦ — Com cinco andares, nado mo-
noa.

Prometter, nfio ê cumprir.
Nfio importa, eu promettl.
Pois bem, pega no "Jornal

de Annunclos", e multo Infeliz ae-
rãs tu si não eneontrares uma ca-

na para vender para as balidas/de
Montninrtre. Vai ver a. casa e diria
t. "mama" Flpart: "Ku vou cum-
prir a minha promessa, mas im-
ponho uma condição: lias de aju-
dar-me a matar Ventura". Em se-
guida inlerroga-a e si a casa delia
em Cllganancourt não tiver sub-
tèrraneo, é escusado lá ir.

Que farei e/itSo?
Virás ter commigo e veremos.

—¦ ii' tudo quanto tens a dizer-
me?

E'. Entretanto faz a diligen-
ola por ter noticias do palácio de
Chateau-Mailly.

Isso e faell: Zampa .ha do ir

A rua de Suresries em sendo dez
horas. Vou JA lft.

E o falso marquez de Chamery
deixou sir Williams, e correu k rua
de Suresnes. onde se transformou
no homem das Tjlllerlcs,

Zarinpà chegou pouco depola, Ho-
cambole recebeu-o na sala de Jan-
tar, de modo que o desgraçado Ven-
tura, que catava fechado no quarto
de vestir, não pudesse ouvir a sua
conversação.

Então? perguntou Rocambole.
O cavallo acaba de morrer.
E o duque?
O duque Ç8ta com uni começo

'de delírio.
Bravo!
Logo quo amanheceu tinha o

braço tão inchado, que mandou cha-
mar o medico.

E o doutor velu?
Immedlntnmentc.

O quo dii:.'iú?
Ao principio, ficou multo nd-

mirado o 
'pareceu 

não comprehen-
der a doença do duque, mas naquol-
Io íiiomonto entrou o veterinário e
disse: "Sr. duque, o seu cavallo estl
perdido, tem laparões". Estas pala-
vraB foram um ralo de luz para o
módico.

Pediu alguns esclarecimentos,
soube quo o duque se havia picado
com um alfinete na manhã aritecè-
dente e que depois visitara a mludo
o seu cavallo acarlclando-o repeti-
das vezes.

O duque ouviu isso?
Não, fui ou quem dei todos oa

esclarecimentos no doutor.
13 o quu disso ello?
Mandou chamar Immediata-

monte doia dos seus collegas, os
doutores R..'. e B.. .

Sara! murmurou Rocambole,
dois luminares da scloncla!

Os tres doutores fizeram junta.
Sabes o resultado?
Não, mas mandaram chamar

a toda a pressa o tio materno do du-
quo, o cura da egreja de Salnt-L...
e a marqueza do Rotry, sua Irmã. A
marqueza o o cura vieram logo, mas
quando chegaram jfi o ar. duque ti-
nha o àellrlo. Os medlcoa falaram
em cortar-lhe o braço.

Estã prompto! murmurou Ro-
cambole.

Não tem mais nada a ordenar-
me?

Não, por emquanlo, mas esta
noite volta aqui,

A quo horas?
A's oito om ponto.

Zampa salilu o Rocambole voltou
para o quarto de dormir, Ventura
estava deitado de costas, com as por-
nus e os braços atadoa.

Tens forno, meu viliio? dls-je
o discípulo de sir Wllliauis.

Ventura fez uni gesto aftlriua-
tivo.

PoU bem, vou dtir-ve um co-
po de Malaga e um_biscouto. E' tu-
do quanto possuo aqui. Socoga, po-
rém, o teu eàptiveiro acaba e3ia
noite, e amanhã dar-te-el i.ma pa-
cotlllia, o um passaporíi para a
America.

Itoulmcnte? disse Ventura,
cujos olhos brilharam de alegria.

Slu*. mas hafl de iivrar-me da
"mama" Flpart.

Maldita velha! Esteja descan-
çado que lhe hei de torcer o pes-
coco co:n toda a períojção.

Emquanto trocavam, caias pala-
vras, Rocambole desatara as mãos

ij_iim)j»—i»'Xi_ki-Lj)t»-jiwiiii_jni

de Ventura, a quem Jã. baila tirado
a mordaça, e este ultimo sentira-
se molhando um blscoüto no copo
de vinh-, que o seu guarda lhe srr
vira,

JA acabnste? perguntou Itu-
cambole

Declaro que ainda tinha op-
petlte para uma costelleta ou uma
tuü/ada de roast-beef.

Acredito, mas não tenho tem •
po de Cas Ir buscar. Vamcs, SA ek
us mão».

Pois que? Vai a'.'.tr-ni'as ds
novo?

Certamente.
Mafi eu não quoro fugir, disse

Ventura, prefiro nntea a tal paço-
tilha.

Tumbem acredito Oomludo...
Desconfia de mim, não é ver-

dade?
Quasi que não, mas por eau-

tela vou pôr-le outra vtz a mor-
daça.

-V Ob! pelo amor de Deus! isso
níio, exclamou Ventura, faila-rne
o ar.

Não quo receie que te ouçam
gritar, porquo cate quario em que
noa achamos tem aa portau bem
fechadas, mas tu serias capaz de
cortar as corda3 com os dentes. Oro
vamos, tem Juízo!

E Rocambole amarrou e amorda-
çou do novo Ventura, Em seguida,
vestiu-33 modeatamente, como um
operário ao domingo, e eahlu da
rua de Suresnes, depois de ter met-
lido na alglbelra a***ohave do gabl'-
nele do vestir onde estava Ven-
tura.

(Mm do O.o volume)

VOLUME X

NOVO PLANO

(Continuação),

O falso marquez de Chamery «u-
blu para uma carruagem de ulu-

lüritrn em l.o discussão o proleeto
n. 07, de 3921. com pareceres das
coininissOes de Justiça e Finanças,
sob ns. 25 e 20.

Ninguém pedindo a palavra,- (¦ o
projecto poslo em votação e appro-
vado. *'

Entra cm l.n discussão 0 priiecto
apresentado pela Comniissão do Jus-
tiça, om seu parecor n. 26, determi-
nando que sejam fechadas, nos do-
mingòs e feriados, o dia todo, as ca-
sas de venda de accessorloa para au-
tomoveis.

Ninguém pedindo a palavra, é p
projecto po-sio tini vota<i3o g ilpprd-
vado.

Entra ein l.n dlscusEão o projecto
apresentado pelas conimissõea re-
unidas de Justiça e Obras ò llygleiic.
em seus pareceres ns. 27 e 1, autori-
zando a Prefeitura a acceltar por
doação, da "Associação Cemitério
dns Protestantes de S. Paulo", uni
terreno para a fundação de um co-
initerlo para o enterramento de seu--
iissoeiadofl e parentes, no terreno' rjue
adquiriu fi. avenida .Municipal, es-
quina da rua Arcovcrde.

Ninguém pedindo a palavra, é o
piojecto posto em votação e ipnro-
vado.

Entram em dlscuasílo unica .ks pa-
receres das comuilaeões de Justiça
e Finanças, sub ns. 2S o 21, opinan-
do pelo archlvamento do requerl-
mento de Santoa Oliveira e Comp.,
pedindo concessão para publicação
dc annunclos commerclaes nas faces
dae yuins doa passeios.

Ninguém pedindo a palavra, são
os pareceres postos em votiftyln o
approvados.

Entra cm discussão unica o pro-
jecto de resolução apresentado pe-
Ias commlssões do Obras e Ju-tiça
em seu parecer n. 10. negando pro-
Violento ao recurso Interposto poi
Arei Manila o Fuad Demetri, so-
bre construcção de casas;

Ninguém pedindo a palavra, e o
projecto posto (un votação e appro-
vado.

o su. i'i!i'S3i>i:vri-: — Vou re-
abrir o expediente, para se procedei
ft leitura de dois projectos -iue se
acham sobre a mean,

O Si!, l.o SKCUKTAKIO lé o-
seguintes projectos:

PROJKCrO N. 17, Dl' IU22

A Câmara Municipal decreta:
Art. l.o — Fica a Prefeitura au-

guer, e fez-se conduzir no Grori-
Cnillou,

A "inaniã'* Flpart sentada ao ,"'•
do fogão com a caixa do tabaco ao
lado tomava o seu café com leite,
quando o fi.Iio adoptivo entrou. Ri-
cambole salnu-lhe ao pescoço, e a
velha horrenda recebeu-u com ef--
fusão Inteira nente matornul,

Rocambole tirou uni papei du stl-
gibeira.

Olha, disse elle, aqui tens,, o
"Jornal de Vrííiunolos". Trata-se de
uma casa eni Monlmurtre que p-e
voado particularmente pm- oitenta
mil francos. Convcm-to Isto?

Justos eéos! exclamou a velha,
tu zoniba*i tia íiilni, meu ámorzi-
nho?

Enganas te "mama", disse Ro-
cambole, falo muito serio, Com'u-
do «deves couiprehendor que si te
dou uma casa, é porque espero que.
sejas reconhecida.

—- Oh! até fi morte!
E que faças alguma eousa em

beneficio do teu fllhlnhi Roçam-
bole.

Tudo quanto tu qulzeres.
Tu não tens offelção o. Ventit-

ra, não é vewlado?
Oh! o patife! o miserável!

Queria fazer-te cortar a cabeça, meu
filho I

Neese caso não vêa Inconvu-
nlente em armar-lhe uma clladn.7

Ora eesa! exclamou a "maml"
"""ipart. Sou atê onpaz dt o frlgir
om azeite!

Bom... Entretanto, põe o ohu-
péo e o ohale, visto que és agora
uma senhora, e vem commigo.

Vêr a ciiea?
EstA claro.
E depois?
De*K)Ia, falaremos do Ventura,
Voltaremos amanha e é pro-

vavel que façamos negocio.
A "mama" Flpart disse antes ao

seu filho adoptivo:
Aonde vamoa agora?

—- A' tua antiga caaa de Ollgnan-
eourt.

torlznda a mandar calçar a pareile-
leplpedoa de pedra a rua Kmillo de
Menezes, podendo despender a quan-
tia que fOr necessária, por conta da
verba "serviços e obras", do orça-
mento ém vigor.

Art, 2.0— Revogam-se ris dispo-
«Ições em o.nitrario.

Sula das sessões, 
'18 

do março de
1922. — Alui-lo do A mural — A's
commlssões do Obras o Finanças,
ouvlndo-so a Prefeitura para man-
dar Juntar o orçamento,

PROJISOTO N. 18, DIS JU22

A Câmara Municipal decreta:
Art. l.o — J''lca a Prefeitura au-

toriznda a despender até A quantia
de 1.000:0008000 com u construcção
em terrenos municlpaes da várzea
do Carmo ou de loiitl que julgar
mula apropriado de um edifício que
se denominara "Caea da Cidade".

Art. 2.0 -- O edifício comprehen-
dera bibliothecü eminentemente po-
pular, salão de festos, quo se pres-
te para Miiferenclus, concertos,
danças c banquetes, salões de expo-
elção para vulgarização «cientifica
e artística, o demais característicos
que a Prefeitura determinar,

Parngrapli.i unlco — Tres deris-2(?
salões ficarlu A disposição dim mi-
nlclpnlldudes dé Uuenos Aires, Sji.i-
tlngo e Montevldéo.

Art. 3.0 — Pelo prazo Je sei-sen'!!
dlds a Prefeitura porft em cuiicnr-
renda publica a apresentação -le

projectos para a construcção.
Art. 4,o — Os projeclo.-* serão jul;

gados por uma coinmissão que -:e
comporá do director de Obras, lo
dlrector geril dn Prefeitura e *e

mnjs tres membros que o prefoito
nomear.

Parügraphj unlco — Haverá J.n
pr.-inin de II OOOJdOO, rjutrr de ...
5:0009000 u luais dez prom loa .<¦
500$000. quo serão distribuídos nos

iConèorrentea, na ordejii Ia respecíl-
vo classificação,

Art. •",.() — Para a realização dos
serviços e obras de que trata esta
lei, aerâ preferido o autor do pro-
leeto .escolhido, si reunir as preclans
condições de idoneidade.

Art. ti.o — A Prefeitura organiza-
rã o regulamento da "Ca-yi da Cl-
da le". estabo'ueorido ns taxas a aA-
rem cobradas pela uua oecupação.

Art. 7.o — Nada será Cobrado
por:

,i) — consultas feitas na biblio-
tluea, e visitas .ás exposições:

li) — conferências para s pro-
pugftllda de scienciu-s. letras e ar-
tes, concertis destinados ú. 'educa-

ção musical e banquetes offlclae-;:
c) — festas de beneficência.
Art, 8.0 — Para a execução do

preseut") lei, a Prefeitura se uti1!-
znríi dos recursos que lho adyle-rotn
do excesso 6a arrecadação ou íle
operação de credito que se torne
necessária.

Art. O.o — Revogam:ee ns dis-
posições em contrario. — Snla d.is
sessões, 18 de março de 1922. —- Al-
inclrliido Al. Gonçiilvca — A's com»
inleàòea de lustlça. Olu-a.s o Flnan-
r;a.i.

O Slt. \LM151IUNDO íiONÇAIJ-
VES — Sr. presidente, attenden Io
ao adeantad i da hora, de-lxo do fun-
dãmentar o projecto que acaha le
.ser lido, renervandq-me para o fa-
zer nn prox'i*ia sessão.

Carloa Monteiro Brisolla propSeru
publicar, no "S. Paulo e seus ho-
m*ns no Centenário", photogra-»
phias e dados biographicoa dos s-s,
edis:

1 presidência rio Tribunal do Ju-
ry, solicitando a dispensa, de aer-
vir eomo Jurado, do engenheiro
Luiz da Cunha Machado Podrosa,
chefo da l.a secção da Directoria
do Obras;

aos srs. drs. Francisco de Paula
liamos de Azevedo, Affonso Tau-
nay o Adolpho Pinto, convidando-
os para constituírem o Jury rfue te-
r.t do Julgar o monumento Carloa
Comes, offerecldo pela colônia Ita-
liana oo Estado de S. Paulo, para
conimemorar o Centenário da ln-
dependência do Brasil, e a sor coi-
locado na explanada do theat'0
Municipal.

Foi accelta a proposta do
sr. Joaé Calvell! Rlzzo Gualtler! pa-
ra o fornecimento de uniformes pa-
ra contínuos e flscaes do Deposito
Municipal.

Concederam-se 30 dias de
licença, a-contar de 2.1 do dezem-
bro ultimo, ao operário dn Admi-
ntstração (los Jordltis Cario Cori-
vlno.

Petermin-irom-ae ns paga-
méritos de -íiO.IOlSOO, a José Cnvi-
lliwro; 2:0n0(,ooo. a Almoldo Sllvu
e Cia.: 11:088,000 d José Casem-
di: 2:C10ÍS.r,i',, ao dr. Olavo E. 3,
Aranha Júnior, e 3:721 $.100. A Cl
*n Vanordcn.

 Ilequerlnientõn (lesjiaõhn
dos:

'De Muno lt, Martins,
Fijíprovaoílb Ofi nlanta
strucqno -le um prédio
Jardim dn Acéllmaçilo.

.\iula mala havendo
vania-so a s>ssão.

.......

a tratar. !c-
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PREFEITURA
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Directoria Geral

I5.N PEDI ENTE HO DIA 1'.! OE
MMIC-O DE 1922

Otfloloii-sé:
A' Cornara, transpilttlndo o offi-

cio n. "'10, de 27 de fevereiro ul'Í-
mo. da Secretaria da Agricultura,
em que Informa que a rua Naza-
reth, no trecho que interessa *U

obras da Commissão Constr.uctora
da avenida da Independência, eotl:
tlnuorá com a largura de 20 me-
tros: transmlttlndo, devidamente
informados, os papeis refe.rentv
ao pedido dc indemnização do si.
Pauio Lucchesi, pelos prejulzit
que allega tor snffrido A a.venll.i
Tlraiierites e A rue Giiaporê, -mu

prédios do sua propriedade, e de-
volvendo. Informado, ò requerimento
em que os srs. ' Antônio Foiiseca

pediu 1.-'
paro oo,i-
â nveril Ifl
n. 30. --

Indeferido. íl vlsln do -irt. 31 l-i
lei n. 2.332;

de Atli-rnsnílm Medico e José -I*
Campos Ho<e!ho. ne,lindo .alinha-
mento e nivelamento — A' vis*.i
dis Inforniações, o requerente não
porte sar iltendido:

da Real e Benomerita Socloda-ie
Piiitugueza de Honeflçoncla. sobre
stiliBtltiílçuô de planta: Robénõ
M.iucttl e Filho, pedindo licença;
Ciiilherme Schu tz. podindo certi-
¦lão; Apóstolo Marcos, pedindo 21
via de licença: \mer|r*o Pinto -le
Carvalho. Delmlro Sobral, pedjn.13
licença para deposito de bananas,
Catharlriu Carhnne, Frederico '/¦"¦

gzlce. Francisco Martuccelll, Santln»
^o e Ribeiro, Vlctorlo líisl. Antônio
Pinheiro Silva, Barbosa e Branca»
liou. Desuna Oarela ICIras. Cnri-rl
e Prcdlani, E. Nlelsen.' Fellppe de
Nunccl e Ca., Tiberio Albertl, Joa'
Coelho Ornellns. Tolilos do Freitas
Novaes. Tilo Lourenço Maura. An
tonio Malonc, Januário Martlnho,
Jo?é Lntufo. Maria Jèanet. Fran-
cisco Jardino, José Criolo. José So-
bral, Olympio Pocinl. .1. Soares, Vi-
cente Basile, Almeida Soares e Ola.
Castelilnl Senafonte. Domingos tie
Caprlo e Cia., F. Magg! e Cia. Ltd..
Francisco Sehulz. Industrias Reuni-
das IVInnfredi. Ibnncz Thésòro, VI-
conto Fnlco. Alfredo Júlio Vaz, O.
Petroni. Mario Torqulnto Caldeira
Francisco Berttl, pedindo Heenq-i.

Sim. "in termos;
-le .1. A. Oliveira Coelho, Catlu-

rina Azznti. pedindo relevamentn
de multa; Eugênio Olordano, solue
ostaelonamentc; Rosa de l.ui-r-u.
pedindo transferencia. — Sim:

de Ernesto Behers, Antônio Oe-
nio. sobre approvaçflp de planta.»

Indeferido. ,1 vista dn -n-t. 31. I)
lui n. 2.332:

de R-i'a Mlell-*. pi lindo recon
sldoraçDo de despacho. — Mant-
nho o despacho anterior:

de Arch. Hernardlno (iraiijn, so-
bre reforma de prédio: Pedro Ga-
yierl, sobro permrmenciu de tab'-
que; Joaquim Francisco Zenha. p>-
•iludo para conservar divisão de
madeira: João José Pires pedindo
releva mento de multa-. — rridofe-
rido. íl vista da Informação;

le Kuln Irmão, pedindo cancella-
mento; Antônio Davino. pedínd i
réluvamerito de multa. — Deferido;

¦le lloracio V. Rudge, pedlnd)
certidão: Paulo Sehaler, Marquo?
(1'Aollvelra o Veiga. Antônio (I.
Sãnhrn. João Alves Carneiro. .I.ii';
Seraflno, Isabel Dias, Francisco -li
Oi.'ino, pedindo licença especial:
Sercolll e Cáttlnl, Jos-Uonoske Siur.1»
moto. Antônio Motta o. Cia., Erne*-
to Dolz, pedindo i.runsterencli.
Orostes Colonna, Anlonlo Bosoò,
pedindo approvação du letreiro; Jo-
sé Fernandes, Victor Lllla, Sant!.
Nccosl. Nicola de Chauia, Paschoíl
Rugér), Ribeiro. Sobrinho e Cl-i.
Nicola Ugllano. Antônio M Este-
ves, Adolpho Sotofanl, Augusto Col-
lati. Arpando Liboglo. Pomblnl Ju-
lio, A. I. de Mello. Di Mumnu.
Franca e Villa, D. Santos e Cl i„
Cordeiro e Santos, Cândido Annibal
Cordeiro. Caetano dn Santls, Dulllo
Lognaòlll, Irmãos Stattollni, .losé
NalT, Jayine Nunes Baroha, ,1. De
dorltls e Buonlcòntl, Flores e Ch.
Irmãos Gallò e Cin., E. ITere Caprl,
podindo licença. — Sim. eni ter-
mus;

do Bernardo Oiaunlni, Uregijrln
França. Sebastião Ferreira Alves.

Ângelo Llvio, Maz Maers, Luiz Ct!-
vão, Chalier Courl, Dacclu c Wla»
ter, José Veroneal, Leonor Molli,
Adhomar de Moraes, Lm presa ti*
Terrenos Tatuupê, Arlhur Kru-I
Moya e Clu,, Chrlstovain Montforl*
Ivanlto, Franclaeo An*.onlo e Cia.,
Itlcco e Cia., Manuel Augusto Pri-
da, Bernardo Cllamlnl, pedindo ap-
provação de plantas. — A' Dlrecto-
ria do Obras o Viação, para os <1 ¦*)-

vidos fina;
do dr. Alfredo 1'uJo'. pedindo re-

ducção do lançamento, —¦ Rodumi-
se o lançamento, de accorflò com o
requerido;

de Rlta do Barros Dlai. pediniln
licença. — Sim, cm termos,

Acham-se âpprovadas un
Dlrectorla de Obras e Vlação «*
plantas apresentadas pelos sra.:

Adcüno llatto, para construir cn-
s-n A rua Vlllcín, n. 22;

Amadeu Bãrblelllnl, para con»»
trulr casa A rua Livre, n, 3 8;

Ambroslnà Xavier de Andrade,
paia reformar casn fl rua Onze de
Agosto, n. -Iij;

Amllcare Aibertonl, para au-
smrnto no barracão A rua Manuel
Pu.to, n. 2;

Domingos dos Santos, para mu-
dlfljaçOea nas construcções A alu-
«U-dn Franca, ns. 105 a 110;

'.imesto Behréns, para construir
tapume A rua tia Consolação, ns.
102 a 106;

Francisco Salles Muita ,lun'.or e
I! .1. CicjJes. puni const-ulr taptl-
me fi rua Consolação, n. 131;

Geraldo Brlgáritl, para construir
muío íi rua Maria Jofcé, 13;

Jolin O. Ilarrlsson, para con-
struir casa 4 rua Vista Al-*gre, n. 4*

Máximo Podlm. para aucmenio
n.i casa n. .1 d.i rua Salvador Pire*.,

Otto ITivli, para augmento nn
oasn n. 23 un run Affonso Celso;

Pasquale Mllltta, para construir
ciinniodo .1 rua Peixoto Oomidi",
n. 72.

Devem comparecer na meu-
mu directoria. para esclar'cimento»,
,-.!- srs.:

losé Lauria e V. Brcesape e Cia.-
u, nara asslgnarem eontraetos parn
ubras. os srs. Annibal Mendes Gon-
çaives. Ferreira e Longo. Manusl
As»on e Manuel Rubllottn.

DlltKITOllIA DE OBRAS

Distribuição dos servlçoe no (lli
10 de março de 1022:

Turma de calcetelros:
Pna Tres Hlos — 13 oalecteiros. 'i

serventes c 1 carroça, reposição.
Largo Gênero! Osoilo — 10 cai»

cotelroa, 7 serventes c 2 carrotjas. rt»
nfi«i<.:no.

Rua Rodrigues dos Santos — í
calcetelros. 7 serventes e 1 carroça
reposição.

P.ua General Csorlo — 15 cal-
cetelros. 11 servohtca e 2 carroens.
reposição.

Rua Aliiüo Soares — 10 calcetel»
ros. 7 serventes e 1 carroça, repn-
slção,

Rua da Gloria — 12 calcote(ros,
i serventes e 2 carroças, reposição.

Rua Domingos de Moraes — II
calcetelros, S sorventes c 2 carro-
ças. reposição.

Avenida Luiz Antônio — 11 cal-
cotelroa, 7 serventes e 1 carroça. r<--

posição.
Porto do Canlndé — 2 serventes,

guardas.
Total — SU calcetelros, ií< ser-

venles e 12 carroças.
Turma de macadam:
Rua Euclydcs da Cunha — 1 fri-

tor; 7 operários e 2 carroças, r-po-
slção de macadam.

Turma de trabalhadores:
Almoxarifado — 1 opórdrlo

guarda.
Centro da cidade —¦ ' opor-irlof I
carroça, reposição de calçarnon»

tos especiaes.
Rua Turlassn' — 1 feitor. 9 ope»

rarlos e 3 carroças, regularização.
Rua Toledo Barbosa —• 1 feitor,

11 operários e 5 carroças, regillorl-
zação.

Rua Olavo Egydlo — 3 feitor, IC
operários e 2 carroças, regulariza-
ção.

Rua Serra, de Bragança — 1 fei-
tor. 12 operários e 3 carroças, re-

gulnrlz.ição.
Total — 4 feitores. 3 7 operários o

II carroças.
Turni.-i extraordinária;
Rua Ribeirão Preto -- 1 feitor,

11 operários e 1 carroça, regulari-
zação.

Distribuição dos serviços no
dia 20 de março de 1022:

Turma de calcetelros:
Rua Tres Rios — 11 calcetelron,

7 serventes e 1 carroça, reposição,
Largo General Osório —- 10 col-

celeiro.-*, 1 serventes e 2 carroça*-,
reposição.

Rua Rodrlgue-s dos Santos — f
calceteiròs, 7 servenlcs c 1 carroça,
reposição.

Rua General Osório — 18 cal;
cetelros, 11 serventes o 2 carroças
rrpnfii^ílo.

Rua, Abilio Soares — 10 calcetel-
ros. 7 serventes e 1 carroça, repo-
slção.

Run dn Gloria — 12 calcetelros,
ü serventes e 2 carroças, repostçSo.

Run Domingos dr- tf.>'*»i'8 — H

g*s?«*nr7TH*nT"1*"t**v-i"»tf^

Para que?
Ver cm que estado estã.
Queres que eu vá para li mo-

rar outra vez?
—. Tollnha! Pois não vez .|U.i êa

proprietária duma cisa du seis in-

dares?
Kulão o que vamos fazei a.

Cilgnancòúrt?
_- E* por causa do Ventura. A

lua antiga caaa tem um ubt"i-

raneo, pois não?
Famoso que elle é.
Vamos vél-o.

~- Que ldéa!
 Tu vêrüa esta noite que ai é

a minha ldéa.

II

,,\ (.ASA DE OLKiNANCOmtT .

Eni Cllgnancourt, o bairro dos

tropeiros, como lhe chamavam, of-

ftrccla um aspecto animado A noi-

te e ao romper do dia, isto é, ãs

horas da partida e da entrada.

A antiga tabernelra de Bougival

apeou-se da carruagem no centro

do bairro, com a dignidade de uma

rainha exilada que entra no exer-

ciclo da sua BObcranla.
Como era uma terça-feira pola

manhã, o bairro estava menos de-

aerto do quo habitualmente. O Jo-
ven Industrial a quem na véspera

Rocambole pagara um copo de

aguardente catava Justamente A por-
ta da taberna.

01&! disse elle, reconhecendo
Rocambole, segundo parece fizeste
fortuna de honlem pnra hoje, ca-

murada?
Foi a minha tia que "escorre-

gou", respondeu Rocambole em voz
baixa.

-— Então a velha tinha, dinheiro?
perguntou uma mulher que ouvira
aquellas palavras.

Não, disse uma outra que cho-
gãra naquelle momento, o dinheiro
é' do marido, que, aegundo creio, é
homem de boas uossea.

Ali! sim aquelle homem ve-
lho que velu aqui ha troa dias

A an'iir,-i taberiieiia de Rougll'.»!
cúiiiprliiiPjitou 1'Híis* e-iiir ar p*ú*
Iector.

A ouiiverBUQÜo continuou enlvô
os trapcTos.

A mulher n quem Rocamboi
pedira ruclareclmcntos sobre a ve-
lha Fin.irt afflrmou poréníptòrli»
mente que u senhora Fipait e:í
uma verdadeira senhora, um pó'1»
eo leviana, cujo marido, depois de
haver por inultu tempo olludo
com phllosophío para o seu os-.n-
do de pobreza, acabara por se i-n-
vergonliar du situação precária c
mlseruvd da mulher.

Uma outra so lembrou perfe.la-
Uma outra lemhrou-se perfeia

mente Ue ter visto Ventura tu.-
dias antes, vestido oomo um pro
prletarlo

O gilnin f quem Rocambole pa-
gfiru -x ligliardente acorescenton
piscando o.- olhos:

Pois vocês já veju que não
sabem o melhor.

G tu sabes?
SI sei.
Logo és um grande experta,

Ihão?
Assim o dizem.
Então o que é que nús n-Iu

sabemos?
Ah! vai a historia: aqu .'lli

rapaz que dá o braço é. "mama"
Flpart é seu sobrinho, filho do ds
funeta Irmã da velha.

Ah! exclamou em coro o iu-
ditorlo.

Mas, prosegulu o gaiato n.
velha era expertalhona, e tlnhu i.:n
grande recheio na enxerga.

Ora! .'exclamaram as mulhe-
res com incredulidade.

O marido soube dlsao, á fez
as pazes com a mulher, por inter»
vençio do sobrinho que ê finório.

Emquanto este versão do moço
trapeiro encontrava algune lncre»
dulos, Rocambole e a "mainB," Fi-
part entravam em casa,

A aotlga habitação ãa viuva Ki-

part estava muito arruinada, mal
o olhar de Rocambole foi logo at-
Iralild.i poi um alçapão que eneo-
bria o entrada para um subtctva-
rieo. Pegoír na arr-oln de ferro •

abriu o alçapão.
~ ("Há! disse elle- ven lc tuno ¦*¦•

peola le abysmo, çubi oüsourlda*
de não permlltla q*.le lhe meII.--
r.em a profundeza, este BUbterr.i-
nuo não tem escada?

Não in"ii pequeno.
fCntilo como desce paia elle-

 por un-i escada de mão.
 TO* preciso que eu veja Isto

disse Rocambole.
)•;. fechando a porta, correu n

eorllno da Janellit. peg:u na esen-
da, e desceu para o subterrâneo.

Accende n tua lanterna.'disse
<;l!e. quero ver onde vou.

-• Que Idêfl a tua! replicou a
•'mama" Flpart.

Talvez seja exquiiútu, mn»
ciuero ver.

E RÓcairiboIe, armado cum a lar,.
terna, deaceu para o subtr-rraneo.

Este tinha dez pés de profundo-
zn dois metros quadrados, e urrja
pequena fresta por ondo recebia m
e luz. Fazia ali um frio glaelal. «
respirava-se uma atmosphorn hu-
r.ilda. A um canto estava um mon-
ulo de trapos' e do papel; e em
fiente delle um tone! destapãdò e
vazio.

Rocambule collocou a lanterna
sobre o tonei, e examinou attentn-
mente o subterrâneo.

Em seguida rolou o tonei para
junto do respiradouro afim de '.lie

servir de degrau; depois pegou
num montão de trapos e tez delle'
uina rolha que applicou ao buraec
que dava ar aquelle subterrâneo
humido e frio.

O que estás tu fazendo 18 em
baixo? perguntou a "nnuiiã* VI-
part.

Estou a vor si encontro um
thesouro escondido entre or trapo»,
respondeu elle rindo,

(Continuai
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calcetolros, 8 sorvontes e t oarro-
Cas, reposição..

Avonlda Lulz Antônio — 11 cal-
ceteiros. 7 servenles o 1 carroça, ro-
posição.

Rua Catumby -- 31 cnlcetolros.
B5 serventes o 4 carroças, reposição.

Rua Frederico do Alvarenga —
11 calcotelros, 8 serventes e 

'2 
car-

roças, reposição.
Rua do Santo Antônio — 21 cal-

ceteiros, 13 serventes o 2 carroças,
reposição, . • •

Rua dos Inglozes — 10 calcetol-
• ros, 12 servenles o 2 carroças, repo-

ílçãn. i
Rua Augusta — 12 calcotelros, 8

•erventes o 2 carroças, reposição,
Porto do Canlndé — 2 sorv-iutoe.

guardas.
Total — ISO calcetolros, 130 sor-

fontes e 54 carroças.
Turma de macadam:
Rua Padro Adelino — 1 feitor,

6 operários o 2 carroças, reposição,
de macadam.

Rua Canlndô — 3 oporarlos e 1
carroça, reposição do macadam.

Rua Euclydes da Cunha — 1 fel-
tor, 7 operários o 2 carroças, repo-
lição do macadam.

Total — 2 feitores, 15 operários e
t carroças. '

Turma de trabalhadores:
Àlmoxarifado — 1 oporario,

junrda.

4

Cehtro da cidade — 6 operai-los o
carroça, reposição de calçamentos

espoolaes.
Diversas ruas — 3 oporarlos e 1

carroça, serviços diversos.
Rua Turlassu' — 1 feitor, 9 opo-

rarlos o 3 carroças, regularização.
Rua Toledo Barbosa —. 1 feitor,

II oporarlos o 5 carroças, regula-
rlzação.

Rua Olavo Egydlo — 1 feitor, 10
operários e 2 carroças, regulariza-
ção.

Rua Serra do Bragança — 1 foi-
tor, 12 operários o 3 carroças, regu-
larlzação. .-¦•-.

Rua João Cesnrlo — 1 • feitor, 0
oporarlos o. 2 carroças, regulariza
ção.

Rua Maestro Cardim — 1 foitor,
10 operários e 8 carroças, regularl-
zação.

Bairro do Pinheiros — 1 feitor, S
operários e 3 carroças, regulariza-
ção.

Rua Oliveira Peixoto — 1 feitor,
11 operários e 3. carroças, regularl-
zação.

Total — 8 feitores, 90 operários e
20 carroças.

Turmas extraordinárias:
Rua Peixoto Gomldo — 1 foitor,

16 oporarlos o 4 carroças, regular'-
zação. ,'(

Rua Serra de-Bragança — 4 ope-
rarlos o 2 carroças, regularização.

Avenida Rudgo —- 1 foitor, 20
operários o 6 carroças, regulariza-
ção.

Rua Genebra — 1 -foitor, 11 opo-
rarlos e 1 carroça, concerto de pas-
selos.

Rua Bella Cintra — 1 foitor, 11
opernrloj e 1 carroça,, concerto de
passeios,

Total — 4 feltoresi 62 operários e
18 carroças.
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Secção de Informações
Sr. Octavio Bcrçn — Arlranha —

Seguiu carta.
Srn. d. Murla Josó Fnlziuio — Boa

Esperança — Os livros foram Uon-
tem romettldos, Seguiu carta.

Sr. Oetnvlo tlc Albuquerque —•
Boa Esperança — As musicas se-
guem, registadas polo correio. —
Aguarde carta;

Sr. Amadeu P. Olmves — Igaratfi
Jil providenciamos. Aguardo rogls-
lado e carta.

Sr. Di*. Eljczer ile Magalhães —
A sua. encommeiida segue'registada
pelo correio, Seguiu carta.

Sr. Odilon' Vnscoiicellos — Jahu'
— Esnrevemos-lhe,

Sr. A. Crclot — Brodowskl — O

livro allue ee roforo estfi com a edl-
ção exgottada.

Sr. João Pedroso de Oliveira —
Pirassununga — A Informação JÁ
lho foi prestada por carta. .

Sr. di*. Domingos Theodoro Oallo
— Piraju'. — Seguiu carta.

Sr. F. Eclacho — Egypto — So-
feuiu carta informativa".

Sr. Ellns Gabriel ilo Amaral -r-
Santo Antônio da Alegria — O ro-
cibo seguiu om carta registada.

Sr. Tlicoilulo Dlns — Boa Espe-
rança — Sciontos. Caso queira a ca-
sa poderá trocar as leates por ou-
trás, onvlando-hoa apenas a Impor-
tancia necessária para o porte e ro-
gisto do remessa.

Sr. conego João II. Ferraz — Pi-
racicaba — Fica em 21)200 inclusl-
v6 o porte e registo. Podoremos,
conforme deseja, fazer a compra o
remessa.

Sr. João Jos6 Gouçnlvcs — Pira-
hy — As suaa suas. eneommondas
Jfi. lho foram romettldas. A sua carta
do 4 chegou aqui em 14.

Sr. Augusto de Barros — S. Ma-
nuel — indlcamos-lhe o dr. Ulyssos
Paranhos, com consultório A rua da
Boa AMsta, n. 11. • .•:

Sr. Pedro Rodrigues — (7) —Pa-
ra ser providenciado, queira Infor-
mar-nos a localidade de Bua resl-
dencia.' e onvlnr-nos 600 réis em sei-

los para as despesas do transporte
do bondo o resposta por carta.

Sr. nsslgnaiite 7209 — Salto — O
advogado sr, dr. Florlano do Moraes,
rua Dlrolta, n. 2, sobrado, encarro-
ga*se dos serviços a quo bo refere." Sr. José Pedro ilo Castro Filho —
.Pennapolls-— Indlcamos-lhe. as se-
gulnlos casas: Ao Stadlum Paulista,
rua Libero Badarô, 173-175; Casa
Iracemu, Ladeira do Carmo, 17;
Casa Prloll, rua General Carneiro,
10 o Casa Brasil, rua de Santa Tho-
reza, 24.

. Sr. .Toso FllllHthlí —r Itaju' — As
dospesas para a legalização Impor-
tam em 15)000. Para sor provldón-
dado, queira envlar-noa ossa impor-
tancia.

Sr. nsslgimnlo 10.858 —¦ Monte
Aprazível — O preço de uma maclíl-
na Kodak Autographlca, . 3-A com
lento RR, tamanho cartão postal, b
de 196)000, fora o despacho, sondo,
encontrada ft venda na Casa Stnlze,
fl rua Direita, n. 14.

*Sr. Norberto íl. da Cruz — Faxina
— Na drogaria a que se rofore In-
formaram-nos quo Jft lhe enviaram
a' sua enoommonda o quo lhe escro-
.voram por duas vezes a respeito.

Sr. Pedro D. Bnrros — Pau
(1'Alho — lia por 2)000, 3$000 o
12)000, sendo encontrados 11 venda
na Livraria Teixeira, á Ayonlda São

João, n. 10. Para o porte mais
1)000.

Sr. Pedro Cyro do Prado — 8.
Luiz do Parahytlnga — A obra a
quo alludo não 6 encontrada nesta
capital e slm sfimento.no Ministério
da Agricultura do. Rio. ,

Sr. Antônio Martins Coelho —
Guarohy — O sou requerimento Jft
deu entrada na Secrotarla do ,lnto-
rlor o estft em andamento para dea-
pacho. Quanto ft ordem do pagamen-
to, cabo-nos Informar-lhe qu-j a mesr
ma, sob n.'317, foi expedida om 15
do. corrente ft colloctorla dessa cl-
dade.

Sr. Josó Mnrln dos Santos — Ari-
ranha — Informaram-nos que podo-
rft conservar atê cinco annos. SI'dci-
xar por mais desse prazo perderá
direito.

Sr. dr. Jrisó Veríssimo Fillio —
Pltanguolraa — Os seus podidos es.
tão sendo providenciados.

Sr. Fcllclo Hoi/juiI — Nova Eu-
ropa — A lol a que so refere foi pu*
bllcada no "Dlarlo Official da TJ*
niâo", mns mlò estft editada om fo-
lhetos.

Sr. asHlgiiniito 10387 — Cunha —
Chapfio do feltro, 20$OO0; capa de
lã, 25)000 o 27)000, ffira o despa-
cho. Esses artigos são encontrados
fi. venda na Cosa Dldler, ft rua Dl-
rolta, ti. 40.

Secoão Judiciaria
Tribunal de Justiça

CÂMARA OIVIL

Na rirlmcira sessão desimpedida,
serã Julgada . .

Apnclliição eivei
N. 11577 — Pitangueirae — Ap-

pellanto, o Juízo ox-offielo; appel-
lados, Benedlcto Brnga o outros.
— Relator, o sr. ministro Lulz Ay- j
res,

As audiências da Câmara Civil,
na próxima semana, serão presidi-
das pelo ér. ministro Lulz Ayres o-
as da Câmara Criminal o sr. .minis-
tro Campos Pere-lra,

Distribuição de autos, cri> 18 do
marco dc 1922

AO CARTÓRIO DO OHÍME

Recursos crimes
N: 4004 — Cnpitnl — A Justiça e

Domingos Manentl — Ao er; minis-
tro Ph. Castro.

N. 4606 — Capital — A Justiça o
Lülza Cerft — Ao sr. ministro Pau-
la o Silva.

N. 4606 — Capital ¦- A Jusllçfl

o João F. Teixeira — Ao sr. mlnls*:
tro Jullo Parla. ¦

N. 4607 — Capital — A Justiça
o Horacio Ruggiero — Ao sr. ml*
nistro Campos Pereira.

N. 4008 — S. Bento do Sapucahy
Sliverlo Basillo o Franclsoa Per*

ronl — Ao sr. ministro Ph. Castro.

Appellações crimes

N. 10956,.— Capital —- A .lust.ça
e Oresto Caidelropoll. —- Ao sr. ml*
nUtro.J. Faria.

N. 10957 -- Capitar*- A Jusf.ça
o Mi G. Aragão — Ao sr. ministro
C. Pereira.

. N. 10958 -- Capital —• A Justiça
e Antônio Ferreira Varanda —• Ao
sr. ministro Ph. Castro.,

N. 10959 -- Capital — A .luótiça
e Hugo Ita'.o Merlgo — An sr. ml-*-
nistro Paula o Silva.

N. 10900 — Capital.— A Justiça
o Alexandre Pestnnolll — Ao sr. ml*
nistro Julio Faria.

N. 10961 — Capital — A Justiça
e Benedlcto ft. Lima — Ao sr. ml*
nistro C. Pereira.

N. 10902 •— Capital — A Jin»lça
e Carlos de S Faria e João Dagll,

Ao sr. ministro Ph. Castro.
N. 10963 —- Capital — A Justiça

o João Francisco Vieira. — Ao sr.
ministro Paulo e Silva.

N. 10904 — Capital — A Justiça

/

MERCADO DO CAFÉ'
MlilíCADOS NACIONAES

JUNDIAHY, 18 — Foram recebidas nes^a,
cldado 21.305 saccas do caffi, sendo 21.355 dos-
par-luidaa para Santos.

S. PAULO, 18 — Conforme aviso telegrnph.-
co, entraram lioje en Jundiahy, pela Estru-la da
Ferro Páüllslai

SACOAS' 
Hojo  . . .{,'... 21.871
Anterior , . • 21.515
Entradas pela Estrada Sorocabana 9.021
Anterior 9-ISO
Total, hojo  • 30.803
Total, anterior 30.005
Voram recebidas ho.'e, durante o

dia, na estação do Jundiahy:
SACCAS

íPara Santos 21.355
Anterior 21.721
Total, hojo ... 21.355
Total, anterior 21.721
E. PAULO. 18 — Caffi baldoado ho-

je, atfi 12 horas, para Santos,
.10.S95 saccas. sendo:
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SACCAS
21.871

170
2.900
3.713
2.1S1

Paulista ....... '. . . •
Braganfna ...... • * • •
Sorocabana . . . . . . . .
Pnry . .. . . . . . v ... ¦
Braz ¦

DISPONIVlCIi
SANTOS, 18—Foram vendidas 15.000 sacc-ia

de café, nas bases do 17)400 para o typo 4 o
nominal para ns natís abaixo do typo 5 o extra*
finou. — Mercado, calmo.

As vendas de caffi a termo foram de 25.000
saccas.

SANTOS, 18 — Telograrnma especial do "Co*-

relo Paulistano":
SACCAS

Entrada;. ........ . . 30.909
Idem, desdo l.o do mez .... 293.491
Idem, desde l.o de Julho. ... . ' 0.270.110
Èy.Vtèncla ""• primeira e segunda
mãos '.' 2.081.031

Média 10.305
Despachadas  . .. 34.202
Idem. ãesde l.o do mez . . . 374.374
Idem, desde l.o de julho .... 0.527.711
Embarcadas . . . 15.373
Iflem. .íesdo l.o do mez ...... 325.89'!
Idem, desde l.o de Julho ... 0.414.853
Passagens, hoje ¦ . 30.895
Idom, desde l.o do mez ..... 333.793
Idem, desde l.o de julho .... 6,310.570

Sabidas-
¦Europa .......... 133 W
Argentina ¦ . . . . ' •••104
Estados Unidos ,•..-.-. . 186.931
Cabotagem 1-585

VIA, S PA 1*1.0 13 MINAS DE ARMAZÉNS

90 d|v. A' vista
Londres ...'...... 7 19|32 7 15|32
Paris  "051 050
Palia 366
Hamburgo 27
Vonugal 080
Ilespanha — 1)185
Argentina  . '. — 2)030
Estados Unidos — .7)210
Soberanos -. — 36)000

Olferlns: Vcnil. Comp.
Letras particulares a 5

diaa .......... 7 9|16 7 5|3
Letras particulares a 30

dias . . .-  7 9|10 7 6|8
Letras bancarias, a. 5 dias 7 9|16 7 5|ií
Lelras bancarias, a 30 dias 7 9|10 7 6|8

¦ Foi declarada a venda dos -jeguin.i-s
valores no ilia 17 do corrente:
Libras *.'-.; . 10.513
Francos ;.-.-,..... •*>'**. -1290,803
Dollars'. . ^-''; 255.5ÍS
Marcos ......-..' 50.000
Escudos  ;•' ' ü.OjIO

BANCO DO BRASIL
Taxa cambial para pagamento de direito ein

ouro. na Alfândega — Dollars, 7)190.
Aglo, 3)927.

Taxa de francos
A taxa cambial para pagamento da sobre-

taxa âo francos, na Re*ebedo'rla de Rendas, 6
de )650 por íranco, ouro.

Libra esterlina
O valor da libra ípapel) é de 32)133.

"OtlO, 13 (A) — O mercado de cambio abria
hojá frouxo, cotando-se o bancário a 7 5|8 e o
particular a 7 11|16. Fechou Inalterado.

GERAES
SANTOS, 18 — O movimento da Companhia

S. Paulo o .Minas de Armazéns Geraos foi o ae-
guinte; , - ¦ SACOAS
Existência no dia 17 . . . . .. 313.033
Entradas, hoje 5,290
Total, hoje . .- •»• , .- -.- . . . 318.353
Sihl.las, hoje .... .... 4.GS0
Stock, hojo . . -. y .- . . .- . 313.073

CIA CliNTISAL »E AiniAZENS CF.Il.VES
SANTOS, 18 — O movlmonto da Companhia

Centra' dí Armazena Geraes foi o .sugulíile:
. SACCAS

Existência no dia 17
Entradas, hoje , . ,
Total,, hojo . . , .
Sabidas, hoje . . .
6io:lí. heje . -.; . .

CIA. DF. rtRMA/.ENS GERAES BELGAS
SANTOS, 18 — 0 movimento da Companhia

de Armazéns Gérhés Belgas foi o seguinte:
SACCAS

Existência no dia 17 , . . r .
"Entradas, hojo ..... . . . •.

Total, hojo ...-....-.-. .
Sabidas, boje
ütoólc, hoje . , -, ,-,..,..

OAFE' TTPO RIO
SANTOS, 18 — Cotações fornecidas fts 10 ho-

ras o mela:
As cotaçOes para os mezes de março a agosto.

nominaes.
SANTOS, 18 — Cotações do fechamento, for-

nocidas fts 13 horas:
As cotações, para os mezes de março á -'.gos-

to. nomlnaes.
Fechou inniieradc.
SANTOS, 18 — Foi

pichado hoje:

Paulista de Alumínio
Paulista Seguros .

400)000
155)000

0|0 —

90)000
82)000 89)000
92)000 89)000

180)100 110)03.0
90)000

200)00**
84)000

95)000 91)000
80)003
Ili'1000

86)000 SOS-iOO
94)000

98)000 —
95)000

97)000 —
(•r.fooo-
Í4S0Ü0
E2t*m(l
on$ooo

82)000 78)000
70)000
114)000
96)000

CLICHE'S
 Offlclna do gravura 

ClichCs para jornaes, revlstae
o catálogos

 H. VARGAS 
R. Joíio Urlceoln, 8 - S. Paulo

542.183
1.4 5-J

543.039
4.905

538.734

487.63S
1.83J

489.497
1.231

48S.2'59

Paulista •
Mineiro .
Paranaense

o seguinte o caffi de1-

SACCV
':*.;-.• . 28.838

. ., -. 4.224

.... 1.200

Total  . 34.262
RIO, 18 (A) —- O mercado do caffi abriu flr-

mo. cotando-so o typo sete a 20)600 por arro-
ba, As ,vendas foram flo 8.400 saccaa, fechau-
do o flwroàdo Inalterado.

SACCAS
Jinlradae, hojo »¦ ,. 8.978
Entradas, desdo l.o do mez . . . 156.968
Entradas, desde l.o de Julho . . .. 3.051.810
Embarcadas, heje 11.134
Embarcadas, desde l.o do mez . 166.593
Embarcadas, desde 1.0 do julho . 2.325.870
Existência, em stock ...... . 1.769.203

MERCADO'DE CAMBIO
GAMARA SYNDIOAD DE S. PAULO

A Gamara Syndicat dos Corretores do S. Pau-
lo i.ffixou hontem e segulntp tabeliã:

00 d|v. A'.vista
Londres .......... 7 19|32 715|-)2
Paris .-.-,..- 655 660
Itália 376
Portugal ........ •.• „ •—¦ 700
Hamburgo ........ 29
Nova York . . -.- -. > . -'¦''—- 7*308
Ilespanha ....-.> .- . -.- — 1)150
JSuissa  rr* 1)445
Argentina .,..-»...- —- 2)517
Bélgica ........... ¦— 624

SANTOS
A Câmara Syndical dos Corretores de Santos

•¦.frisou hontem a seguinte tabelln:

EOLSA DE S. PAULO
Triuu-aoçC.c-s íealteádas hontem, na hora of*

flclal:
FUNDOS PÚBLICOS

20 obrigações Thesoüro (600$), 480)000
i00 letras da Câmara de S. Paulo,

emp. do 1913, 94)000
30 idom, emp. de 1918, a .... 98$000

COMPANHIAS
320 

' 
aççbes da Companhia Paulista, 275)000

Oi FEHTÀS
Fundo? tiililico*.-

Obrigações do' Thesoüro . . 980)000 970)903
Ajiuliixs do Estado. 3.a &

6.a sfirie .......... 1:020$ 866)000
idem, 12.a Efirlo ....... 1:020$ 8G0Í00O
Idem. da União 800)000

BANCOS .
Comnièrcio e Industria . * 550)000 535)000
Commercial ........ 215)000 107)500
S. pnulo' 100)00,1 88)000
Idem, c|60 0|0 ........ 51)000 47)000

CÂMARAS MUNICIPAES ,
Araras, l.n emissão .... 30)000
Arara? 2.a emissão .... . lOOíüOo
Araraquara 89)000
Atlbaia — ')0$000

Amparo  91)000
Botucatu' ....... - 84SUUO
Capital, emp. do 1313 . . . 90)000 94)000
Capital, emp. de 1910 ... 92)500
Capital, emp. de 1909 ... 92)600
Capital, emp. de 1918 ... 100)000 97)000
Capitai. Vliiduclo, 0 0|0 . —- 77$ÜOO
Caçapava  7 0 $ 00 0
Campinas ........ — 18)000
Cravinhos OSJOOO
EsphitJ Santo  91)000 87)000
Jahu' . * .  81)500 79ÍE00
Jabotlcabal .' 84)000
I.orena . ¦'„. - 10DO9O
Mocôca .*...-.-..¦ — 

' 
.92)000

Piracicaba -..-.-;¦.. 80)1100
PIr..ssiinunp.a .... •¦.- — 93)000
Ribeirão Preto ...... 08)000 86)500
Rio Preto, 8 0|0 . . ..• . 80)000 503000
R!o Preto. 3 0 010 - -. . 100$OOO 60$000
3. Josfi dos Campos —- 76)000
S. Manuel *r* Ü7S0DU
S. Slmão ....... 100)000
S. Josfi do Rio Pardo ... 86$000

COMPANHIAS
Antarctica Paulista .... v E46$000
Americana Seguros .... 80)000
Armazena G Slo Paulo,

60 por cento ....... 95)000 90)000
Brasileira Seguros . -,- . 200)000 '—

Caixa de TjlnuldaçãD ... 210)000 176)000
Electrlca S. Slmão-CaJuru' . — 70)000
Ferroviária S. Pn.lf-aoyaz 115)000 lOOÍOCJ
Mogyana . ......-,.. 180)000 175)000
Mclhoramentoa S. Paulo . . 180)000 108)000
Moinho Santlsta 2.i0$u')0
Paulista ......-.- ... -,. . . 280)000 276)000

minENTDRKS

Agrícola Pastoril Aterradl-
nho  «0S$010

Campineira T. L. e Força.
C. Eientrica Rio Claro, l.a
Idom 2.a
Electrlca S Paulo-ltlo . .
Electrlca Araráqtidiá, 8
Idom, 10 0|0 ....
Força e L. Jabotlcabal . .
Força e L, Ribeirão Preto
F. e L,. Uborablnha ....
Força e Luz Jahu' ....
Luz e Força S Cruz. l.a .
Laniflel > líoaraV-sk ....
Mogyana Luz o Força . . .
Melhoramentos. S. Paulo, l.a
Idom, 2.a  . , .
Nacional Estampi rln , . .
Orion de Barretos ....
Paulista Energia ITic-clrlca .
Paulista Alumínio . . .
S. A. "O E. da S. Paulo"
H A. Casa Vanordín . . .
Tecelagem üa Seda . . . v
Vidraria Santa Marina . .

BOLSA DE SANTOS
APÓLICES

Apólice»! do Estado, da 14.a 940)000 —¦
LETRAS

Câmara de S. Vloonte . 84)000 —
Câmara do S. Paulo, do 1918 95)000 92)000
Câmara de S. Paulo, do 1913 98)000 -—

DERENTURES
C. T. S. Italo-Brasiloira . 94)000
Cia. C. de Armazéns Geraes 100)000 96)000
Cia.. S. de Hábil. Econômicas 205)000 —

ACÇÕES
Assucareira Santlsta ... —:',.," 350)000
l. 'de Armazéns Geraes 170)900

J-auhsta 282)000 274)000
Posea de Santos 80)000
Mogyana' 177)000 172)000
C. A. Geraes 240)000 230)000
Cia. Frigorífica 200)000 — .
Cia. Consti-uctora .... — .- 265)000
Ens.' e Rebeneficiadora . —• 200)000
Sociedade A. Miramar . 5:200) 4)990)
Santlsta. de Bordados . .,. 200)000 160$000
Santlsta Seguror» 60)000 . —
S.A. "A Proprietária" . .'. 110$000 106)000
C. S. de Credito Predial , 20)000 —
Cia. i San ti N. Com. . . 2(f5$000 190)000
Cia. Sant. Habitações Eco-
nomlcas —. 320)000

BOLSA DO RIO
Fundos públicos — Apólices:

Uniformizadas de 1:000$, 1, 2, 7, 10, a
Ditas Idem, 4, 4, 4, 
Ditas ldem, 13, 18, a . . . . . .
Diversas Emissões do 2011$, nom.,» 1,

3, a 900)000
Ditas de 1:000$, 1, 6, 3, 10, 26, 28,

40, 50, 30, 60,  810)000

830)000
833)000
838)000

Dltae Idom, 2, 3, a . . *". . . 817)000
Ditas por averbação; 26 . -. . . 815)000
Ditas do 19.17,' port., 2, 10, 18, 30,

32, a . ......... . . 708)000
Ditas idem. 20, 709)000
Ditas idem, 2, 6, 10, a . . . . . -.' 770)000
Ditas tle 1920, port., 10, a .. . . . .- 768)000
Ditas ldem, 2, .3, 40, 10, 100, a . 770)000
Ditas de 1921. port, A, a .... . . .) 768)000
Dllas em cautela, 10, 10, a . * » »• 760)000
Munlclpaes do £ 20, port,, 40, a . *.: 420)000
Ditas do 1917, port., 3, a . . . * 170)000
Ditas de 1920, port., 50, 7, a \ . 160)000
Ditas decreto 1.535. port., 56, 80, 173)500

I Ditas idem, 56, 100, 100, a . . . 174)000
E. do Rio (Popular), 3, 20, 50, '50, 97)000
Ditas Idem. 8, 11, a ... .. . . |. 97)500

Bancos:
Commercial, 16, a . . . . • »¦¦ 104)000
Portuguez do Brasil, port., 8. a . . 170)000

Erasll, 155, 273)600
Idem, 60, 90, 100,  2*7-4)000

Companhias:
Progresso Industrial. 60, a . . . 200)000
Docas de Santos, nom., 7, 36, 97, a 460)000

¦Dcbenlures:

Progresso Industrial, 600, a . . . 188)000
Tecldoa Alílança, uá, a ... . . .- 107)000
Docas de Santoa, 54, a . . >.-.: . ..; 199)000
Mercado Municipal, 8, 209)000

37)300; 500 arrobas a 37)200; para julho, ...
37)350 a 37)450; n?gocios: 500 arrobas a ...
37)450; para agosto, 37)500 a 37)000; nego-
cios: 500 arrobas a 37)000.

COTAÇÃO DO FECHAMENTO
Presente, ,15) a 35)450; para abril 35)300 a

35)100; negócios: 500 arrobas a 35)400; para
maio, 36)100 a 36*400; para junho, 3*$000 a
37)200; negócios: Ii00 arrobas a 37$100; para
julho, 37)150-a 37)100; negócios: 500 arronas
a 37)300; para agosto, 37)000 a 37)700: nego-
cios: -500 arrobas a 37)000.

COTAÇÃO DO DISPONÍVEL
Algoilà i — Vofln* as cotações são nominaes.
LIVERPOOL, 18 — 0 mercado esteve hon-

tem, üs 12.30 h„ es'avel, com alta do 12 a 17
pontos, cotando-so:

Pernambuco — Falr -— ll.OO^d. por libra,
contra Í0.S3 d. no cia anterior e'7.71 no anno
passado.

Maceió — Falr — 11.00 d., contra 10.83 d.
c 7.71 d.

American — Fully-mlddllng — 11.00 d., con-
tra 10.83 d. e 3.11 d.

American "futures" (fully-nilddüng), para
maio — 10.38 d„ contra 10.23 d. a 7.80 d.

Dito. para julho — 10.23 d., .lontra 10.11 d.
o 7.94 d.

NOVA YOIlK, 18 — O mercf.do fecheu ante-
hontem firmo, com f.lta de 24 a 31 pontos, co-
tando-se: •

American "futures" pnrn maio — 17.93 c.
por libra, 'contra 17.69 c. no dia anterior e
11.90 c. no nnno passado.

Dito, para outubro — 16.90 c, contra 16.03
c. o 12.83 c.

PERNAMBUCO, 13 — Entraram hontem 30t
saceos do 80 kilos.

Desde o dia 1 do setembro 117.100 saecuí,
contra 87.700 no anno passado.

Existência, 10.400 saceos, contra 18.700 sac-
coa no dia anterior » 31.50(5*no anno passade

Proço do do l.a aorte, vendedores e
compradores 33)000 por 15 kilos, contra 33)000

no dia anterior o 2,1$ e 25$ .nn anno paffado
Mercado, estável.

Sahlram 400 fardas-.de 180 kllos paro o Rio

do Janeiro, 700 para Santos e 100 sances de 80

kllos para a Bahia.
RIO, IS (A) — O mercado de algodão func-

cionou esínvel e Inalterado.
Entraram 1.292 fardos, sahlram 869 fardos e

exlslein em stock 24.160 fardos.

ARROZ
COTAÇÃO DA ABERTUHA DO TERMO NA

UOLSA l)E MERCADORIAS

Arruz agulha em casca (sacco novo) — Para
mato, 17)050 a s.|v.; para Junho. 17) a 18)003;
para Julho, 16)500 a —; para agosto. 16)500
á —.

Arroz catteto em casca (sacco novo) — Pia-
sente a agosto, 10$000 a —.

COTAÇÃO DO FECHAMENTO
Arroz agulha em casca (sacco novo),— Para

julho, 17)150 a —; para agosto, .17$ á —.

COTAÇÃO DO DISPONÍVEL NA BOLSA OE
MERCADORIAS

Áiroz ('lacc.nria usada). Agulha benefi-!-".do,
superior, CO kllos, 31) a 32); Idem. bom. 28$
a 30): ldem. regular, 24) a 26); agulha segunda
de arroz, 19) a 20); agulha em casca, bom. 173;
cattete beneficiado, especial, a 30$; cattete be-
noticiado superior 30$ a 32$; Idem. bom. 203
a 27): idem, regular. 24) a 25); ca.Vete segun-
da dc arroz. 19Í n 20$; qulrora. 10)501) í. 11*1500
— Merendo, frouxo.

ASSUCAR
COTAÇÃO DA ABüRTURA DO TERMO NA

BOLSA DE MERCADORIAS
Assuear ctystal (f-aoco novo) — Prescnto,

30$ a 30)600; para abril, 30)500 a 30)900; para
maio, 31)800 a 32)400;; para Junho. 32)330
a. —.

COTAÇÃO DO FECTIAMENTO

Presente, 30)200 a 31)100; para abril, 31$ a
31)200; para. maio. 32)300 a 32)700; para Ju-
nho, 32)600 a *—.

- COTAÇÃO DO DISPONÍVEL
Assuear, refinado filtrado, especial, 00 kllos,

40); refinado filtrado do l.a, 38$: refinado do
2,a, 36$; idem do 3.a, 30)000; moldo branco,
58 leiloa, 31)500; crystal, bom, seceo, do Estalo,
60 kiloa, 31)500; idem, da Bahia, 31)500; ldem,
de Pernambuco,, 31)500; Idom de Maceió

a 10)700.a.11)200 no an-j

contra 5)300

MOVIMENTO MARÍTIMO6)100. no dia anterior,
no passado.

Usina de 2.a — 5*100 a õ$600, contra 5)300 EMBARCAÇÕES ENTRADAS
a 5)100, e —. \ SANTOS 18 — De Nova Orleans, Havana,

Crystáes — 5)300 a 5)700, contra 5)300 a ga., Thomaz, o Rio de Janeiro, com 37 dias
5)700 e ' j d-j viagem, o vapor americano "Lafcomo", U

Demeraras — 4)100, contra 4)100 e r,$5ÕO. 3 4,., ,01u.,auas. carga varies gêneros, -eonsl*.
Terceira sorte - 4)500 a 4)800, contra , r *, s

4$500 a 4)800 e 7)100 a 8)000 - 
| £ ^J* 

¦*,*- 
„ Montevi(IÍO, com 4 diuSomenos — 3)500 a il$S00, contra 2)500 a ¦ ., , „ , ,,_, .,,„ „ , .

3)800 o 0)800 a 7)000. do viagem o vapor llollandez "Waldijk'. de

Brutos soecos - 2)40ff~a 2)600. contra ... 3-U;' lo™^! 
fcarsa 

vanos gêneros, consl-

2)400 n 2)000 o 4)700 a 5S200. enad0 " L- Mm*1™ ¦ Cla- Ltu*

Mercado, frlme. SAniDAS
Sahlram 900 saceos para o Rio de .Tanch-ü, Para Marselha, o vapor francez, "Proveucs",

19.500 para Santos, 3.000 para o Sul do Brasil, | com café.
1.000 pnra o Norto, 53.000 para a Europa e para Porlo Alegre, o vapor nacional "Cuba<

3.000 para o Rio da Prata. jtão", com vários gêneros.
RIO, 11 (A) — O mercado de .assuear func-; Para r Rio Grando, a galera nacional "Alml'

clomu firme, cotando-so o branco crystal de rante Saklar.ha", om lastro.
$470 a $520 o os masoavlnhos do $350 .a $4041 Para Amarração, o vapor nacional "Bórbora-

rola o kllo, com aa outras qualidades inalt-í- ma", com varloa gêneros
1 Para íTobe, o vapor japonez "Chicago Ma»radas.

Entraram 12.120 saceos, sahlram 5.520 sac-
cos e existem em stock 278.848 suecos.

BANHA
COTAÇÕES NA BOLSA DE MERCADORIAS

Banha — Do Estado, om latas do 20 kilos,
108); Idem, em latas de 2 kllos, 112); do Rio
Orando do Sul, em latas de 20 kilos, 11?); idem

em lotas do 2 Itilos, 115)000. Mercado, firme

CAROÇO DE ALGODÃO
COTAÇÃO DO DISPONÍVEL NA BOLSA DE

MERCADORIAS
Caroço de algodão — Do Estado, sem sacio,

!.)900: ldem ensaccado. 3)200. Mercado, calmo.

FARINHAS
COTAÇÕES NA BOLSA DE MERCADORIAS
• Farinha do mandioca — Do Rio Grande do

Sul, de l.a, sacco de 50 ks.. 14)500: do Araras,
de l.a, 11$000, de 2.a, 10)000; de Guataparíi,
de l.a, 14)000; idem, de 2.a, 13)500 — Mercado
frouxo.

Farinha de trigo — Da. Republica Argentina,
de l.a, sacco de 44 Itilos, 35$; ldem do 2,a, 32J;
doa molnhoe nacionaes. de l.a, 35); Idem, de

2.a, 32)000. Mercado, estável.

FEIJÃO
COTAÇÕES NA BOLSA DE MERCADORIAS

Feijão mulatlnho (sofra da seccal — Todas
as cotações aão nomlnaes.

Feijão mulatlnho (safra das aguna — Bom,
claro, 37)000 a 38)000 — Mercado, firme,

Feijão branco (saccario usada) — Todas aa
cotações são nomlnaes.

MAMONA
COTAÇÕES NA BOLSA DE MERCADORIAS

Todas as cotaeõeei fião nominaea.
MILHO

COTAÇÕES NA BOLSA DE MERCADORIAS
Milho (saccaria usada) — Amarelinho, 60

kilos, 12)000 a 12)200; amarello, 12)000; ama-
rollão, 10)500 a 10)800; branco commum, ...
10)500 a 10)800; idom, dente de cavallo, 10)500
a 10)800. Merendo calmo.

ÓLEOS
COTAÇÕES NA BOLSA DE MERCADORIAS

Oleo de caroço de algodão — Do Estado, om
caixa de 2 latas, 32 kilos. peso liquido, 37)000 a
35), outras cotações são nomlnaes. -- Mercado
calmo.

Cloo.de liiihaça (Puro e genuíno) — Extra-
fino, em caixa, com 2 latas de 32 kllos líquidos,
3)200; idem em quartolas do 180 kilos llqui-
dos, mais ou menos, 3)100; Ideal Pintor, em
caixas, eom 2 latas de 32 kiloa liquldod. 2)830;
idem, em quartolas de 180 kllos líquidos — iu
— 2)600.

. MADEIRAS
S. PAULO, 17 — Preços de compra que vlgo-

iam actüalmente para madeira posto nas es*u-
ções desta capital:

Metro cúbico.
Tflroa de peroba, 70); cedro, 100$;. cabreuva.

J10$; marfim, eem compradores, 60$; jacaran-
d.1, 90); Imbuya, 120); jequitibá. 60$; canella.
C0$; cavluna, 110$; toros dn cànjârárià, 30$;
guatambu', 80$; vigamento de ' 

peroba, 110);
calbros de peroba. 120$; ripas do peroba, duzla
de 4.40. 3)000.

•Ca<

ru'", com café.
Para Buenos Aires, o vapor Inglez "Broute".

com vários gêneros.
Para Buenos Alrea, o vapor americano -'La-t*

como", em transito.
Para Buenos Aires, o vapor noruescuM

"Troubadour", em transito.
Para o Rio de .Taneiro, o vapor dlnamarqusi

"Notdstjarr.on", em lastro.
RIO. 18 (A) — No porto desta capital eu

traram hoje os seguintes vapores".
De Buenos Aires e escalas, o Inglez,

nonesa";
d*» Llverpool o escalas, o Inglez "Darro";

dí Marselha e escalas, o francez "Formosa"!

do Rio Grande do Sul, o Inglez "Denls":

de Hamburgo e escalas, o allemão "Tento*

nh." o hespanhòl "Arnotegl-Medl".

Do porto desta capital sahlram hoje os se*_
guinti-s vapores: .

Para Tamplco o Inglez "San Silvestre":
para Mo3sor0 e esenhs. o nacional "Itaa*

sue?",
para Dakar e escalas, o Italiano "Aster":

para Pelotas e escalas, o nacional "Italpava"}
"para 

Llverpool e escalas, o Inglez "Canc*

nesa'':
para Buenos Aires e escalas, o Inglez "Dar-

ro", o francez "Formosa" *e o allemão "Teu-

tonla".

31)500: Idem de Campos, 31)500; sonienos. ...
28); mascavo, 18)000. — Mercado, estável.

PEiRNAMBUCO, 18 —- Entraram hontem,
17.100 saceos de 60 kllos.

Dosde o dia 1 de setembro 3.055.000 saceos.
contra 2.156,200 no anno passado.

Existência, 399.200 saceos, contra 162.500
6ticcos no dia anterior e 424.100 no nnno pas-
sado.

Cotações:
Usina de La — 6)100 por 15 kllos, contra

- D. MATHEUS
Grande deposito do lâmpadas e material electrico

om geral — Inatallaçõea electrlcaa de torça
o luz— GERADORES — MOTORES — TIÍANS-

FORMADORES

RUA BOA VISTA, 47 - S. PAULO

EXPORTAÇÃO
VAPORES SAII1DOS COM OAFE'

Cafô embarcado no"vapor inglez "Almanid.
ra". sabido em 16 do corrento: para Buonof
Aires 4. ''.57 saccas,

Xo vapor Italiano "Garibaldi". sabido em
17 do corrente: para Buenos Aires. 

*l.16ü

saccas.
No vapor ln;ilez - "Denls". sahido em 17 do'

corrente: para Nova York, 43.168 saceos; pa«
ra Wlnnlpeg. 550 sacras; para Toronto, 1.000
sacras.

CHARUTOS
no vapor inglez "Almitnzbta".

do corrente: para MontevidíO/
Embarcados

sahido em 16
3 caixa**.

MERCADO DE CARNE
Mov'.mento do dia 18 de março de 1922.
Foram abatidos 38 leitões, 202 bovinos, 22,'l

su!no3. 72 ovinos,' 20 vitellos.
Foi Inutilizado 1 r.ulno por cystlcercus.
Foram Inutilizados varloa pulmões do bovinos

o varlis pulmões o fígados de suínos.
PreçjB correntes da carne, em klloa. no Un-

dal:'
Bovinos, de )600 a 

')730; 
suínos, de 1)500 a

1)600; vltelloa, 1)200; ovinos, 1)600; caprinos,
1)600; leltõea, 3)000.

Erob'oma do carimbo: Lebre.

Embarcado
sahido em 15
16 volumes.

Embarcado
sahido cm 15
2;i volumes.

BARBANTE
vapor Inglezno

do corrente
Almanzora"'

iara MontevidêOi

SAPOLIO
vapor Inglezno

do corrente:

" Almanzora''!
para Montòvidêo',

TECIDOS DE JUTA '

Embarcados no vapor Inglez "Almanzora1.

sahido em 15 do corrente: para Montevidêoi
1 fardo.

TECIDOS DE ALGODÃO
Embarcados no vapor inglez "Almanzor

sahido em 16 do corrente: para MontevIdÈO;
47 volumes.

PRUC-TAS
Bnnunas embarcadaa no vapor Inglez "Ali*

nianzora", sahido em 15 do corrente: par*
Buenos Aires, 4,123 cachos.

MADEIRAS
Embarcadas no vapor Inglez "Almanzora";

sahido em 15 do corrente: para Buenos Alrè»,
19 toros.

ílifll liUES
Com grandes e sólidos armazéns, á AVENIDA WILSON, N. 59, "DESVIO NA-

ZARETH", MOO'CA, sob módicas tarifas, recebe em depesito quaesquer mercado-
rias entre as quaes: CAFÉ', ASSUCAR.CEREAES, ALGODÃO, MAMONA e todo o
gênero do paiz ou extrangeiro, conforme nomenclatura das tabellas de preços que
serão remettidás a quem pedir. •

ÉBearrega-se do §em§o de reeiisaps de Café e Gereaes para exportação
Emitte WARRANTS e conhecimentos de deposito sobre as mercadorias depo-

sitadas, de accòrdo com a lei n. 1102, de 21 ** de novembro de 1903.
O escriptorio estará sempre aberto nos dias úteis, das 8 ás 17 horas, á

35 —- Si
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MERCADO DE VAMOS
PRODUCTOS

ALGODÃO
COTAÇÃO B*\ ABERTURA DO 1'EUMO VA

BOI/SA DE MERCADORIAS
Algodão em rama commum (base nova) —

Presente, 34$900 a 3fí$509; para abril, 851490 a
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Ao fr.

mM

• Francisco Mastrochtrlco
ministro Jullo Fnrla.

N. 10905— Complnas — A Jua-
tlça e Josfi Ollvolra — Ao er. ml-
nlstro C. Pereira.
tO CARTÓRIO DO 1,0 OFFICIO

Aggravo
N. 11078 — Capital — João R.'Pereira Cruz e José P Sousa — Ao

\, ministro Ph. Castro.
Appellnsõos eiveis

N. 11738 — Franca — Maria Do-
ms Aiinunolnção o Guilherme Al-
Tee da Silva — Ao sr. ministro O.
Vlolra,

N. 11741 —'Capital — Harolã
Clarokeon Lloyd o Theophllo Dono-
dioto de S. Carvalho — Ao sr. ml-
listro P. Azevodo.

Embargos
N. 10052 — Capital — Ao sr.

ministro E. Gullhermo, om substl-
tulção,

N. 10104 — Capital — Ao er. ml-
niitro U. Marcondes, em substitui-
Ctto.
\0 CARTÓRIO DO 2,0 OFFICIO

Aggravos
N. 11070 — Capital — D. Helena

Barreiros França Corrêa .— Alfro-
do A, Corrêa —' Ao sr. ministro J.
Faria.

N. 11679 — Santos — Antônio
Coelho e The City ot Santos Impro-
vemonts Co, Ltd. — Ao er. minls-
tro Paula e Silva,

Apvicllnçõcs eiveis
N. 11730 — Catanduva — Er-

manto Benattl o sua mulher; José
Schlavonl e outros — An sr. minls-
dro Pinto de Toledo.

N. 11739 — Assis — Laudelluo
Severo SanfAnna — Apparlolo G.
Fernandes e outros — Ao sr. minis-
tro L. Ayres.

N. 11742 — Jahu' — Pedro Fran-
elschlnl o d. Adeila Ferraz Prado.
r- Ao sr. ministro Godoy Sobrinho.

Embargos
N. 11258 — Capital — Clnclnalo

Bailes Abreu e Augusto Teixeira —
Ao sr. ministro S. Sousa.

N. 11330* — Caçapavá — Ao sr.
-ministro Costa e Silva, em substl-
tulção.
AO CARTÓRIO DO 3.0 OFFICIO

Aggravos
N. 11077 — Santos — Pascutü

domes e Comp. e The National Cl-
ty Bank of New York — Ao sr. mi-
nlstro C. Pereira,

N. 11070 — Capital — FavlPa
t/ombardl e Comp, e Orace Bro-
tres e Comp. — Ao sr. ministro J.c
Parla.

Appcllnçõcs cíveis
N. 11737 — Santos — João A.

Pimenta o Cesario.Noves — Ao sr.
ministro D. Marcondes.

N. 11740 — Ribeirão Preto — Ro-
meu Mora» e João F. Penteado.
— Ao sr. ministro Ellseu Gullher-
me.

NOVA DISTRIBUIÇÃO
Appcllnção cível

N. 10156 — Rio Preto — Ao sr.
ministro Soriano Sousa, om substl-
Uilção. *

Embargos
N. 10870 — Santos — Ao er. ini-

nlstro P. Azevedo, em substituição.
N. 10995 — Agudos — Ao sr. ml-

nlstro P. Tjledo, em substituição.
N. 11205 — Piracala -— Ao sr.

ministro U. Marcondes, em subsil-
tulção.

Autos entrados na socr-etarla do
Tribunal, em 18 do corrente:

Cíveis
Capital —- Eugênio P. Silva Fl-

_juoiredo o Virgílio I. Rols de Mo-
raes.

Capital — Jorgo Virgínia e Clara
M. Bernhard.

Rio Proto — A. Camaroro
mão e Raehld AlH Murod.

Piedade — C. Municipal o
Rolim e Filho.

Piedade — C. Munlclpa' e Zac
Yharlas José Elias. .

e lv

José

Tribunal do Jury
Presidente, sr. dr. Antônio Cav-

ios Pereira da Costa, juiz subslitu-
to do terceiro dlstricto, com sede
em Queluz; promotor publico, sr.
dr. S. oo Andrado Mala; escrivão,
Si. Siqueira Reis Junior.

Installou-so liontom a 6.a vara
criminal, que é a privativa do Ju-
ry, assumindo o exercício da mes-
ma o sr. dr. Antônio Carlos Percl-
rn da Costa, chamado, para isso,
do seu dlstricto judiciário, em vir-
tudf de não poder o" sr. dr. Deo-
cleclano Rodrigues Seixns, juiz
substituto do dlstricto da capital,
assumir aquollas funeções, visto Jft.
estar aeeumulando dua3 varas no
Fórum Clvol.

Peita a chamada, A hora regi-
mental, verlflcou.-se a prssença de
13 Jurados apenas, motivo por que
aelxou de funecionar hontom este
Tribunal, sendo encerrada a so3-
Ião.

.Momentos depois da alludida
chamada, o sr. dr. Francisco do
Cunha Nogueira, oomo Jurado, pe-
dlu a palavra para protestar con-
tra os constantes pedidos de dis-
ponsa de funcclonarios públicos do
serviço do Jury.

O protesto foi inserido, na acta
dos trabalhos, a pedido do referi-
do jurado.

—— para a próxima sessão do
Jury, qiie se Inicia amanhã, sob a
presidência do sr. dr. Antônio Car-
los Peroira da Costa, servindo ob-
mo promotor publico o sr. dr.' Ro-
berto Moreira e como escrivão o
ir. Alviro de-Carvalho, foram sor-
toados os seguintes srs. Jurados,
dr. Acendo Nogueira, dr. Affonso
A. de Freitas, dr. Affonso Paes da
Barros, dr. Alexandre Marlano Coc-
cl, dr. Antônio Albuquerque Lins.
ir. Antônio de Mendonça, Arman-
lo Cotitigulba do Nascimento, co-
tonei Baslllo Ramos de Toledo e
BUva, dr. Gilberto Sampaio, Hen-

1 rlque Grosmann, dr, Henrique No-
Ves Lefévre, João Melra Junior,
Ir. Joaquim do Abreu Sampaio VI-
irai, dr. José Custodio Soares, dr.
Juvenal Guimarães Rabello. dr.
Dulz da Cunha Machado pedrosa.
flr. Luiz do Oliveira. Paranagufi, dr.
Manuel Tnmandaré Uchna, .Olíve-
rio Pilar de Mattos, dr Paulo da
Costa Aguiar, Pedro de Carvalho
capitão Pedro Musslnl, dr, Prndon-
te de Moraes Netto, dr. Remlgto
Qonies Guimarães, dr. Rlcclotll
Allegrettl. Sylvio da Silva Prado" e
dr. Theophllo Pereira de Sousa.

As sessões do Jury, n posar da
recente reforma determinar que
sejam quhizenaes, continuarão, en-
tretanto, a ser semanaes, até A no-
ir.eação do juiz privativo do Jury,
cujo cargo jfi se acha om concurso.
Foi tomada essa providencia, vis-
to oceorrerem outros motivos . que
Impedem a execução lmmedlata d.i
reforma, na sua totalidade. pela3
modificações que a mesma Introdu-
«lu no Tribunal do Jury.

Fórum Criminal
Pronuncia — O sr. dr. Renato

ae Toledo e Silva, Juiz da 4.a va-
va, pronunciou Lena von Merle t>
Heitor M. de Sousa, aqqe'la como
autora do crime de esteillonato e
este como eumpllce do mesmo cr!-
me.

Absolvições — O mosmo magls-
truilo absolveu Antônio Davld, re-
conbeccndo a sou favor a Justifica-
tlva da legitima defesa própria, no
processo a que respondo, por ha-
"er fortdsi levemente o seu ox-pa-
tvão Manuel Bueno, facto esto oc
corrido no dln 29 do novembro de
1921, na estnção de Lageado.

Na forma da lei, o referido nia-
glstrado nppellou ex.offlito da sua
decisão para o Tribunal de Jiis-
tlça.

-r—- O sr. dr. Adolpho Mello,
juiz. da l.a vara, absolveu Alber-
lc Bella Nattu, que, no dia 18 de
janeiro ultimo, fi, tarde, na rua
Jnly, atropelou, com o auto-eaml-
nhão n. 1.038, Manuol Tabarnolla,
quo ficou levemente forldo.

AlvnrA do soltura — O mesmo
magistrado mandou 'expedir alva-
rfi do soltura a favor do senten
ciado Benodlcto Antônio de Bar-
ros, que terminou o oumprlmento
da pena de 3 annos de piis&o cel-
lular, a quo foi condomnado pelo
Jury de Jabótlcabal, por crlrne de
furto,

Transferencia do scntcnclndo —
Ainda o referido magistrado man-
dou transforlr o sontennlado Ale-
ximdro Mazzo, da Cadola Publica
para a Penitenciaria do Estado,
onde vai cumprir o resto da pena
de 1 anno, a que foi condomnado
pelo Juty da capital, por crime de
ferimentos graves.

Denuncias — O sr. dr. S. de An-
drado Mala, 8.0 promotor publico,
offerocou denuncia contra o "ehauf-
tour" Arthur Tlezzi, qua, no dia 1
do corronto mez, cerca das 4 ho-
ras, na avenlàa Paulista, com o
auto n. 4.107, atropelou o lixeiro
Gazeta Agostinho, ferlndo-o leve-
mente.

 O mesmo promotor denun-
ciou Giegorio Potlnos, por crimo
de defloramento.

ISxplIcnçõcs cm Juízo — Peran-
te o sr. dr. Renato de Tcledo e Sil-
va, juiz da 4,a vara, Ernesto Fer-
nandes por seu advogid1; sr. dr.
Lotino Escobar, requoreu a intima-
ção de Issary dos Santos, para que
o mesmo compareça om'Juízo, a-
fim de dar explicações sobre eer-
tas referencias Injurlosas que fez
A possoa do requerente.

Foi designada a próxima au-
dlencla de terça-feira, para se rea-
llzar a diligencia requerida.

Foram Civel
Falleiiria decretada — O sr. dr.

Macedo Couto. Juiz da 3.a vara
commerclal, decretou a failencia
do neg-clante André Espejo, esta,
belccldo A rua do Gazometro, n. 25,
tendo sido nomeados syndleos oj
credores S. Gaia e Comp.

A primeira assembiéa de credo-
res foi designada para o dia 18 do
próximo mez, Ae 13 horas, no Fo-
rum Civel.

DR. FLORIANO RODRIGUES DE
MORAES — Advogudo

Além de trabalhos forenses, pro-
move fianças, levantamentos o oli-
tros ssrviços de procurador junto
fis repartições publicas, respon-
dendo tambem a consultas para o
Interior sobre regulamentos e leis.
assim como trata do recursos re-
latlvos a direito fiscal.
— S. 1'nnlo — R. DUIEITA, 2 —

1'ulnccte Tlctô
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MIOS OFFICIAES
SECRETARIA DA FAZENDA

Expediente de hontem
Secretaria da Agricultura —

Francisco Alvarenga, 29:037$672,
Domingos Merluzzl, 10:446$0fiii:
Domingos Bruno, 2:1771571; Dò-
mlngos CUvelaro, 5:184$161; J. S.
Teixeira, 1:929$700; Paulo Zam-
bonl, 167$947; Octavlo Fonseoa,
20:721$099; Mario Congillo
12:9495558; João Capuccl
10:0245245; João Rodovalho ii
Toledo I-iza, 29:5065204; ao mes-
mo, 6:1705760; José Vietorlno de
Ollvolra, 6955809; L. Falotico e
Napoli, 7495: Baudlllo Domlngues,
5505063; pessoal empregado no
serviço do melhoramentos e' repa-
ros da estrada de S. Poulo a RI-
bolrão Preto, 5:2695726; Câmara
Municipal de Caçapavá, 9:4605;
flscaes de expurgo de sementes de
algodão no Interior do Estado, ...
1:2745998; Gilberto Lopes, 175$. —
Pague-se.

 Seoretarla da Justiça —
José Grano, 2745136; Humberto
Vaz do Almeida, 535979; Francisco
de Paulti Mesquita, 3135900; Ar-
lindo Blrbeire e Irmão, 15$; Cia.
de Gaz, 2675300; Adelaide Pereira.
2025; Joaquim Sampaio Peixoto,
105500; 'director do Instituto Cor-
recclonal, 3105300; Amaro Negrml,
2275500; director do Instituto Cor-
recclonal, 5145080; eommandante
geral da Força Publica, 255200. —
Pague-6e.

 Secretaria do Interior —
Pessoal da delegacia de saude de
Campinas, 110$; Pedro de Araújo,
90$; pessoal administrativo do
Gymnasio do Ribeirão Preto, ....
1:1475; Prefeitura Municipal de
Cabreu'va, 383$; José Peroira dos
Santos, 4535500; Geraldo Huffolc'.
7005; director das escolas reuni-
das de Água Branca ,e Lapa, 64$.:
diversos fornecedores da Directo-
ria Geral da Instrucçao Publica,
2:5825500; Virgílio Dl Cicco 394S-
direotor do grupo escolar de Li-
melra, 80$; Renato Jardim. P80$;
"A Gazeta'', 2345; Rôtlsserie
Sportsman. 1:8585100; dlreetor da
Escola Profissional de Rio Claro,
4235450: director da Escola Pro-
flsslonal do Amparo, 6995690; Ho-'
raclo Augusto da Silveira, 7:500$'
diversos fornecedores do Grmnnslr,
da capital. 1:6065600 — Pague-so.

. Requerimentos despacha-
doa '— TsldorQ. Martlnl, PedenHl-
ras. — Mantenho o lançamento
feito pela collectòria de Podernel-
ras, do nccftrdo com o parecer da
Procuradoria da Fazenda; .Santa
Casa de Misericórdia de Santa
Branca. — Não pfide ser att.cndldi,
por ter vindo a ãespaiho, depois
do encerrado o exercido, não «en-
do despesa que possa ser eatlsM-
ta pela verba "Exercícios findos":
Grêmio Operário de Beneficência
de Santa Rrsa. —'" Mantenho o
lançamento feito pela collectòria
de Santa Rosa, de nccftrdo com 'i3
Informações e parecer da Procura-
dorla da Fazenda: "O Aracatuba*!,
Pennapolis- — Reduza-se o lança-
mento feito pela collectòria flo
Pennapolis nos termos das lnfor-
mações e parecer da Procuradoria
da Fazenda: Paschoal Llmlerl,
Pennapolis: Mario de Sousn Cnm-
pos. Pennapolis. — Caneelle-so n
lançamento feito pela col'eotorln
do Pennapolis, • referente ao 2.0
semestre, depois do pngo o l.o sç-
mestre, de nccftrdo com as lnfor-
mações e parecer da Procuradoria
da Fazenda; Emllla Marques Car-
rtnso. 30 nnnos e 20 dinsr Augusto
.T. fle Menezes Dnrla. 30 nnnos-
Tnão Cardoso de Siqueira Prlmr
29 annos, 11 nieze* e 5 dias; A.-U-

toteles de Andrade, 30 annos e 12
dlns. — Expeça-se o titulo; Heitor
Leitão e outros, Barretos." —. Sim,
fazendo-se ao collector as obser-
vaçõea Ae todo ponto orocedentes
o ' constnritos do parecer da Pro-
curadoria.' !

— - Cofre do orphrms — Oswal-
do, Santos; Rosa, Santos; Joaquim,
Caplvary; Romana, Plracnia; An-
na, Plraenin: Maria, S. Slm&o. —
Paguo-BO.

 Foram" jnlgndns as contas
dos seguintes Brs.: Albino Gomes
de Faria, Arlstliles Pompou do
Amaral, Oscar da Motta lucilo,
Sud Monnticcl, Francisco Antunes
da Costa e Marlano de' Oliveira.

. Foram Julgadas definltlvi-
mento ns contas dos sogulntes exa-
ctores:; Mario Alvares de Abrou e
Silva, Francisco Gonçalves de LI-
ma' è Arthur Maciel.

SECRETARIA DO INTERIOR

Foram nomeados para o cargo
do substitutos effectivos dos gru-
pos escolares de Barretos e São
José do Rio Pardo, respectlvamen-
to, os professores Alolndo do. Ar-
ruda e d. Marina Dias Ferraz.

Foram exonerados, a pedido, do
cargo de substitutos effectivos dos
grupos escolares de Bragança e 2.0
do Braz, desta capital, respectiva-
mento, os professores João Samuel
de Oliveira e d. Jonna Andreasl,

 Foi concedida uma licença
de 20 dias ao professor Geneslo de
Almeida Moura.

Foram concedidas as sepuln-
tes licenças a adjuntos de grupos
escolares:' De 1 mez, a d. Lueta de Burros
Cotrlm, d. Maria de Cerquelra Lol-
te. d.«Etelvlna de Paula Camargo,
d. Zlta Bauer, de Itu"; d. Sebastiana
Peroira do Valle, d. Isaura Fonseca,
d. Bollarmina de Jesus e d. Ml-
quellna do Ollvolra Santos.

de 2 mezes, a d. Barbara de Paula
França o d. Mercedes Gomes do
Oliveira;

de 2 mezes, em prorogação, a d.
Maria Alves Vianna;

de 3 mezes, a d. Maria Luiza de
Andrado Martins;

ão seis mezes, ao sr. Herculano da
Silva Corrêa;

de um mez, ao er. Romeu Tel-
xelra;

ds 25. dias, ao sr. Francisco Sal-
les Franco de Abreu;

de 8 mezes, a dd. RIsolota Lopes
Aranha o Gillette Ribeiro do Frei-
tas;

do dois mezes, a dd. Antonla Gui-
Ihermlna de Campos, Esther Gulma-
rães e Maria Amélia Ramos df»
Abreu;

do um mez, a dd. Nlia Petlt, Al-
cldes Martins e Adeila Bastos,

 Foi exonerada a pedido d.
Marlana Fontoura Coimbra do car-
go de substituta das escolas reuni-
das de Cabreuva.

 Foram nomeados: Syneslo
Canovas, para substituir o profes-
sor Joaquim Dlniz;

d. Gulomar Lopes Bittencourt,
para substituir d. Adeila Bastos;

d. Maria José de Mattos, para
substituir d. Rlsoleta Lopes Aranha;

d. Adeila Martins, para substl-
tulr d. Alcides Martins.

 Foram despachados 03 so-
gulntes requerimentos:

De d. Benedleta C. Cardla. — DI-
rija-se fl. Seoretarla da Fazenda;

•de d, Lydla Pereira da Motta. —
Indeferido, por ntto ter comparecido
A Inspecção de saude; .

do d. Sylvla Freire Gomos. — Não
podo ser attendlda;

de d. Emllla de Paula Martins e
S. Leocadla Chaves. — Não podem
ser nttondldas;

de dd. Angelina Wasel, Maria da
Conceição Pereira, Anna Rodrigues
Claro e Ottllla de Camargo Salles.

Sim. Como requerem;
de d. Maria Conceição de Carva-

lho' Dottl. — Esperado;
de dd. Edmêa Rodrigues e Amélia

Rosa do Mello. — Aguardem oppor-
tunldade;

. do Orlando Martins Llno. — Ar-
chlve-se;

de dd. Maria de Lourdes Moura,
Plácida de Sousa Ramos, Ismenla
Guimarães de Oliveira e do sr. Luiz
Marcondes Guimarães. — A' Dlre-
ctorla Geral da Instrucçao Publi-
ca;

do d d. Elisa de Faria Bittencourt,
Jandyra Novaes e dos srs. Ootavla-
no de Oliveira Ramos, Braulio da
Costa Silveira, (2 requerimentos),
João Corsl, Joaquim de'Toledo PI-
za, Jocyllno Proença e Luiz de Ar-
ruda Leite. — Não podem ser. at-
tendidos;

de vários moradores de Nova Eu-
ropa. — A' Dlrectoria Geral da
Instrucçao Publica;

de Orlando Martins Junior. —-
Volte ao director para sopara* os
assumptos, offlclando fi, Secretaria
do Interior pelos tramites legaes;

de Eduardo Ribeiro. — A' 15.a
delegacia regional para Informar;

de d. Corina Bittencourt. — Tre-
judicado A vista das Informações;

de .Dorival Porelrá da Cunha. —
A' 4ia delegacia regional para Jun-
tar diploma ou publiea-fôrmà do
substituto, que só farfi. ju's ao quo
pede, si fôr diplomado;

ãs Alcides Barbosa. — Providen-
ciado. — Archlvo-se;

de d. Maria de Vasconcollos. —
Transmlttiu-se ú. Fazenda;

do André Bonachela e outros, d.
Isaura de Oliveira, d. Maria lonres,
d. Anna Benedleta Pires o d. Aturco-
Una do Mendonça. — A' Dlreotorla
Geral da Instrucçao Publica;

do professor José Pedro Forrei-
ra, solicitando' os favores da lei
n. 1.640, de dezembro de 1918, —
Não pôde ser attendido;

de Jaymo Bueno Romeiro, solici-
tando Isenção de pagamento do taxa
de matricula na Escola Veterinária.

Não pôde ser attendido;
de Ignaclo Homem do Mello. —

Não ha vaga;
de d. Lydla Pereira da Motta —

Junte o titulo de nomeação afim de
sor apostlliado;

do d. Pequenina de Oliveira San-
tos e Hadair Dantas de Abreu. 
Sim.

SECRETARIA DA JUSTIÇA
Foi exonerado, a pedido, o sr.

Amadeu Gomes Vieira do oargo de
enfermeiro do Instituto Còrrecclo-
nal.

 Ao auxiliar extranumerarlo
do Gabinete de Inspecção de Vehl-
culoa, Carretagens, Divertimentos
Publicas o Assistoncia Policial desta
Secretaria, sr. Theophllo Nobrega,
foram concedidos tres mezes de II-
conça, em prorogaç&o.

Foi concedida licença de ses-
senta dias, nos termos do artigo 11,
da lei n. 1.621, de 28 de dezembro de
1916, a Chryspim Fabrlcio.

 Foram concedidas mais as
seguintes licenças:

De trinta dias, ao promotor pu-
blico da comarca de Xirirlca;

de 4 mezes, ao escrlvtto do Juízo
de paz do dlstricto de Ipaussu', eo-
marca de Santa Cruz do Rio Pardo,
sr, 'Adhomar Junqueir(i.

 Requerimentos despachados:
Do delegado geral, sr. dr. João

Baptlsta de Sousa — Deferido;
do delegado de policia de Tauba-

té, sr, dr. Alclno Sodré — Aguarde
molhor opportunldade;

do dologado do policia de Joanno-
polis, sr. dr. Francisco Silveira Ju-
nlor — Sim, pagando o sello da pe-
tlção;

da sra. dra. Walklrla Moreira da
Silva —• Entregue-se, mediante re-
clbo;

de Josô Franolscoda Silva (2.o)—
Indeferido;

de Mario Pinto de Carvalho —
Provo o allegado;

da Sociedade Anonyma 'JCasa Va-
norden", do 31 de Janeiro ultimo —
O" pagamento fo) requisitado em
aviso n, 4.200, ds 11 de Janeiro do
1021;

de Evaristo de Paiva Junior, de 7
do corrente r— Certlflque-se o que
constar;

de Monteiro Santos o Comp., de 14
do corrente — Deferido,

Dutra, '«. 98-A. —rua Manuel
Deferido;

avenida, Presldonto Wilson, n. 7.
— Concedo 30 dias Improrogavels,

rua do Seminário, n. 6, — Prove
o allegado;

alameda TIoté, n. 126. — Conoe-
do 30 dias;

rua Visconde de Parnahybal1 ns.
31, 33 e 35. — Deferido;

dr. Domingos d'Ambroslo (3.
Paulo). — Ntto pôde ser attendido;

Leão CrlBtlnl, (S. Paulo). — Re-
levada por enta vsz;

1 Ignaclo Silveira Galvão (S. Pau-
lo). — Indeferido, ft vista das in-
formações;

Cesare Eacorola (S. Paulo). —
Rolevada por esta vez;

rua Oswaldo Cochrane, n. 49.
(Santos). — Concedo 90 dias;

. avenida Pinheiro Machado, s|n.
(Santos), João Mesquita. — Con-
eedo 00 dias;

rua Mçirapé, s|n. (Santos) José
Joaquim Fernandes. — Concedo 90
dias e relevo a multa;

praça Iguatemy Martins, n. 94.
(Santos). —Concedo mais 30 dias;
. rua Projectada, 205, s.n, (Santos).

Ghlnen Carne, — Relevo a multa
e dou 00 dias para cumprir a in-
tlmação;

rua Oswaldo Cruz, n. 463 (San-
tos). — Concedo 30 dias para cum-
prlr a intimaçfio:

rua Senador Feljô, n. 158. (Soa-
tqs). — Relevo a multa;

Rogério Luccl. (Santos). — Pro-
vldehcládo. Archlve-se;

õ' Manuel Alves Thomaz, (Santos).
jj — O recurso foi Interposto fera do

0 prazo legal;
0' Mario R. de Araújo. (Rlbotrão

Concedo 6 mezes.

25
2
6
1
3
1'

10
0
1.
0
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SERVIÇO SANITÁRIO
¦ Inspectorla do Alimentação

Publica
Expediente do dia 17:
Visitas em:

Armazéns e depósitos de ge-
noros . . 

Padarias e confeitarias ...
Quitandas e casas de fruetas
Açougues e congêneres ...
Restaurantes e botequins , ,
Leltorlas
Cafés .....;.,,.
Hotels o casas do penBiio . _
Fabricas do gêneros ....
Fabricas de bebidas ....
Torrefacções e moagens de
café

Refinações de assucar . , ,
Folras e mercados . . . , ,
Intlmações expedidas . -,- -.-
Intlmações verificadas , . ,
Avisos expedidos 1
Multas expedidas 0
Requerimentos informados .- 1
Reclamações attendidas . 2
Interdictos eollocados , , 1
Interdictos levantados . ,- 1

Interdictos eollocados:
Na rua Monsenhor Andrade, n.

141, deposito de gêneros, 255 quar-
tolas de vinho tinto, a saber: 51
quartolas de "Barbora Extra Fino",
60 de "Toseano", marca "Chlantl" 1 a viuva Helena da Costa Novos,
de FIrenze; 63 de "Meridional".1, achando-se em clr^mstanclos mui-
marca F. L. C. Santos, e 75 de tin-; to precárias, pois estfi com dois fl-
to portuguez, marca "Comp, VInl- ihos doentes, sendo quo um roso-
cola Portugueza — Torres". De to-' ihldo.ao hospital, vem por melo do
dos esses vinhos foram retiradas presente solicitar dos corações bon-

Preto). —

Uos corações

dosos um auxilio em seu favor.
Qualquer donativo poderít ser cn-

trogue a esta redacçtto. Rua Bene-

U. I. PROTECTORA D&3

Rua Libero Badarô, n. 119 — 2.0
andar — sala, 6, com entrada tam-
bem pola rua S. Bento, n. 33 — Te-
lephone, Central, 2263. — Attende
reclamações sobro maus tratos aos
animaes das 8 fis 18 horas è mela.

amostras para. anaiyse no Labora-
torio do Estado.

Interdictos levantados
Na rua Bresser. n. 240, deposito' dicta S(l Barbosa, 18.

de gêneros, 41 quartolas de vinho
tinto de Mendoza, Intcrdlctado no
dia 7 do corrente.

Inutlllzações:
No mercado Central, 2 cestas eom

kalcla e 12 limões; na feira da rua
Plratlnlnga, 4 cestas eom marme-
los; 1 eom poras; 1 cesta oom ka-
ltls. 2 com tomates, 1 com plmen-
toes, 1 tabolelro com limões, 3 sao-
cos com batatas e 1 com feijão bt-
chado. No Inelnerador Municipal
foram Incinerados: 20 fardos de
peixe (eorvlnas), no total do 1.5001 ?—?•»?•»¦?¦¦¦«_«¦?'«¦?¦«¦?¦«•?•«,¦»•«•???—?
kllos, procedentes do' Rio Grande'— ,, __ .,
do Sul o apprehendldos no deposl- U0nt!tãltl!!â nlSSnOfânfSn'
to de gêneros da rua Paula Sousa,
n. 4, pelo dr. Nicollno Moreno; 4
saccos de batatas greladas oppre-
hendldo3 no armazém n. 251 da rua
Guaycuru's e 1 lelttto apprehendldo
na barraca n. 208 do mercado Cen-
trai, no dia 18, pelo dr. Ernanl
Marx.

——! Requerimentos
dos:

Rua Canlndê, n, 60,
rido;

avefilda Celso Garcia,

1 _«•"»<. r3**rt+.s

Agrndccliiicnto
Estando," de ha multo, eoffren-

do pertlnaz moléstia, que nos pou»
cos me arruinou a saudo submet-
tl-mo ao proflclentlsslmo tratamen-
to medico do espoclall-Ha dr, Ot-
car Cintra Gordlnho, com cônsul-
torio em São Paulo, A rua S. Ben-
to.

Em boa hora recorri aos sorvi-
ços proflsslonaes do aDahsado cll-
nlco, pois quo logo aoa primeiros
curativos so accohtuaram as ml-
nhas melhoras, ficando, ao cabo
do pouco mala do um mez, com-
pletamento restabelecido.

Sabondo ombora quo vou oon-
trarlar 03 sentimentos de modos-
tia do dr. Gordlnho, sinto-me no
dever do tornar publico o meu
agradecimento pela dedicação com
quo fui tratado, agradecimento quo
tambem se exten de aos dignos au-
xlllares do illustro clinico.

A todos, pois, reafflrmo as ex-
pressões do meu profundo reco-
nlieclmcnto.

Sorocaba, 18 de março de 1922.
Joaquim F. Camargo Pires.

*• ? *4 ••• ?•••?•••*•••-«• 4 ¦•• ?*••?•••?••* 4- 4 ¦•• ? ¦•• ?

mvmmurxtr^rsnmKomMAimmttnr* m/^rrrp

dos Empregados da
S. ?mk Raüway

los de Monte Alto
ESTRADA DE FERRO

Faz-se publico que, no próximo
dia 20 do corrertte mez sorã aborta

, ao trafego de passageiros, encom-
t, ! mondas, morcadorlas o telegram-

despacha- mas a estaçao ao „v,sta Alegre„i
no Icllometro 32 da estrada de fer-
ro desta Companhia, o que na mes-
ma data ontarão em vigor os no-
vos horários que se encontram af-

Indefe-

n. 197. <-r
Concedo 80 dias; , ,„_,__

Rua Conselheiro Nebias, ns. 181 ílxa(los na8 esta«3es' Para trens e

e 163. — Indeferido; automóveis.

Rua D. José de Barros, n. 20. —' Monte Alto, 13 de março de 1922.
Não pôde ser attendido. fi. vista dos] l. Znclinrlns dc Lima.
Informações da Delegacia; Director presidente

»»»t)<^|.litM.|.|<.«^H*t^»H»*t*«*l*l*»*»*4*<»t**'>»

0 caso das notas falsas de 500$000
AOS MEUS AMIGOS E AO TUBLICO

Como Jfi. foi noticiado pela Imprensa, o sr, dr. Ibrahim Nobre, do-
legado regional do Santos, romotteu ao Juízo Federal o relatório do In-
querlto a quo procedeu para apurar a origem das notas falsas de 500$000
apparecldas naquella cidade, o no qual, por fatalidade, me vi envol-
vido, com grande vexame. Desse relatório consta o sogulnte trecho, que
peço venla para transcrever:

"Apurou-Be que Adolpho Diamante fora tambem victima
de Max Kantor. Trata-se de commerclante resldento em
Jahu*, onde, tambem, colhemos recommendavela Informa-
ções doa seus antecedentes e sobre o seu conceito." •

Como vêem os meus amigos e o publico em geral, o sr. dr. Ibrahim
Nobre averiguou perfeitamente a minha nenhuma responsabllldado no
caso dos notas falsas. Assim, posso dizer, com orgulho, que continua do
pé o conceito que consegui em Jahu' e om outras praças, graças fi ml-
nha norma de eondueta.

Jahu,' 10 ds março de 1922.
ADOLPHO DUMANTE.

(Proprietário da easa "A Confiança").
?¦«¦??«¦«¦?¦«^?¦«.?¦«.?n..». _,.«.«.».«.«.?—? ?—».».«??¦«.«.¦.?¦¦.>'¦'«¦«'«.»¦»¦«'»¦¦¦?¦>•?*»

SERVIÇO SANIT
_ nii-se ratos mortes

No Deshfecfnrio Central, á rua Tte. Penna, 73
TELEPHONE: CID., 4-2-0-0- f

S&^ £ -*^>*^ ^?^^«"?-«^^«^?-Síi-*^^^'»^»^^"-»-*^'*'® -?«'^«^?^-•^>'* <?>?<»

Praça

CIRCULAR
Asseintdfti gernl extraordinária
Convido os sra, sócios effectlvns

a so reunirem em assoniblía geral
extraordinária domingo, 20 do cor-
rente, 5s 11 horas, na sCde social
para deliberarem sotíre o augmen-
to da mensalidade, nos. termos dou
artigos 17. paragrapho l.o, 84.0 e
85,0 dos estatutos,

São Paulo, 17 de março de 1922.

^N. Alayou,
l.o socretarlo.

•_-?••;?¦•. ?•»•?••.?•••?*¦?•••?•?.?••¦?•••?•?¦?•*

Awso aos agentes do
"Correio Pàulpsfano"
Avisamos nos accnlcs -õo ' "Cor-

relo PniiHstiiiio" que terminou, n JB
dn mez plissado, o prazo pnra u rte-
uilui.íio liou Inlões de reellms e n
respertlvu preslução do contas dns
assinaturas nnsnrlntlns parn 1022
Vestns condições, snllellunios. mnls
umn vez, doa nossos acentos retnr-
datnrins. n providencia arimn refe-
riiln. n qunl £ necessária para o en-
opiToniento dns trabalho» -de assl-
siininrus o mnrrnçiin da dutn do
sorteio dos nossos premles.

â GERENCIA.

Tnicsotnto mcnicipal de
S. PAULO

Dlrcctorlti dn Receita

EDITAL N. 5
Ds ordem do sr. dr. lnspector

do Thesouro, fnço publico, para co-
nheclmento doa Interessados, qur-,
durante o mez ãs março, se proce-
derfi, na Directorla da Receita. .1
rua Libero Badarô, n. 98. 4 arre-
cadação, A bocea do cofre, do lm-
posto de Industrias e ProfissOes e
da parte lançada dos de Licença e
Publicidade, relativos ao exercício
de 1922.

Os Impostos de Licença e Publi-
oldade, acima referidos, não terão
abatimento, e o de Industrias o
Profissões ter.1 o abatimento de 20.
o.o de l.o a 20 de março o de 10
o|o de 21 a 31 do março, e, durante
o mez de abril, sem abatimento.

Os Impostos de Licença e Publi-
cidade, quando lançados separada-
mente do de Industrias o Profls-
sõos, serão pagos integralmente
durante o mez de março.

Findo os prazos acima referidos,
os contribuintes ficam sujeitos aoB
acerescimos legaes e fi. cobrança
executiva.

Directorla da Receita, 2 de mar-
ço de 1922.

O direotor Interino.
A. Pires.

DIVISÃO 
' 

E DEMARCAÇÃO DO SI-
TIO DE SANTA FE'

Paço publico, para conhecimento
de quem possa Interessar e em obe-
diênòla ao disposto no paragrapho
segundo do artigo 18 do regula-
monto 720, de 5 de setembro do
1890, quo nesta data foram recolhi-
dns a cartório 03 mandados expedi-
dos pelo Juízo de Direito da primei-
ra vara clvol e commerclal des^a
comarca e publicados edltaes, a re-
querlmento do Ernesto Bottonl, sua
mulher e outros, promovontes da
divisão o demarcação do sitio San-
ta Fé, nesta comarca.

São Paulo, 14 de março do 1922.
O 3,o escrivão,

Antônio O. Canto.

EDI1MS

PROTESTO DE UMA LETRA DE
CAMUIO

Existe om meu cartório, rua da
Boa Vista, n. 58 (sobreloja), para
sor protestada por falta de paga-
mento, uma lotra de cambio do va-
lor de 1:100$000 (um conto e cem
mil róis), accelta por Luiz Cavai-
cantl.

Por não ter sido encontrado o re-
forldo accoltante, peln presento o
Intimo para pagar a Importância da
mencionada letra de cambio ou dar
a razão por que não o faz e ao mes-
mo tempo, na falta do pagamento,
o notifico do competente protesto.

S. Paulo, 18 de março de 1922.
O 2.o tabellião do protestos,

• Nestor Rangel Pestana.

ESCOLA DF- PRARMd.CIA E DE
ODONTOLOdlA DE S.

PAULO
Exame vestibular do 2.n época

De ordem do 6r. director taco
publico que, do 14 fi 19.do corr-ín-
te. de 12 fts 14 horas, se achará
aberta nesta secretaria a Inseri-
pção para exame vestibular aos
candidatos que concluíram os p:e-
paratorlos om 2.a época e para os
que não puderam por motivo de
força maior Justificado, fazer a
Inscrlpção em laneiro.

Secretaria da Eicola, 3 de mar-
ço de 1922.

O secretario,
Pereira Corslno.

TnESOURO MUNICIPAL DE
S. PAULO
Contndorln

Edltnl n. 4 4
De ordem do sr. lnspector do The-

souro. faço publico que, no dia 22
do corrente, fls 13 horas, na sala
onde funcclona esta Contadorla. se
procedera ao sorteios de 0.250 "Le-

trás da Munloipalidaãe de S. Paulo
do Empréstimo Interno de 1918".

Contadorla do Thesouro Municl-
pai de S. Paulo, 15 do março de
1922.

O Contador,
Domlintos Ferreira.

Augusto Saturnino de Carvalho Rodrigues e Alva-
ro Gomes Pinto, como commanditarios, Gregorio Peres-
trello de França, José Duarte Ferreira, José Moreira de
Araújo e Augusto Rodrigues Junior, como solidários!,
communicam a esta e ás demais praças que em substitui-
ção á sociedade commereial que girou sob a firma

AUSUSTO R0DMIES & COMP.
extineta em virtude do fallecimento do sócio solidário
Luiz Augtisto Rodrigues Pinto de Carvalho, organiza-
ram outra que nesta praça girará sob a mesma razão,
social de

AUGUSTO RODRIÜOES & COMP.
de accôrdo com o contracto archivádo na Junta Commer-
ciai do Estado, assumindo a responsabilidade do activo e
oassivo da sua antecessora e continuando com o mesmo
ramo de negocio : FAZENDAS E ROUPAS FEITAS
por atacado, á rua de S. Bento, ns. 13,15,17 e 19,

S. Paulo, 15 de março de 1922.
Augusto Saturnino de Carvalho Rodrigues
Álvaro Gomes Pinto

•Gregorio Perestrello de França
José Duarte Ferreira
José Moreira de Araújo' * agusto Rodrigues Junior

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Edital
De ordem do sr. dr. ylce-prefoito.

om exercido, faço publico que, pelo
prazo do 10 díaB, contados de uma-
nhã, se acha aborta concorrência
publica para a execução dos servi-
ços do aterro e nivelamento do lei-
to da rua Javahés, autorizados pe-
Ias leis ns. 2.148, de 30 de agosto de.
1918 o 2.306, de 25 de feveroiro do
1921.

Constam as obras do seguinte:
l.o — Aterro.
2,o — Reg-ilarização do leito da

rua.
Os proponentes declararão prazo

para inicio o conclusão dos servi-
ços.

No contracto a ser lavrado serão
especificadas as condições da exe-
oução dos sorvlços, nos termos deste
edital e da proposta accelta," as pe-
nas de multa, rescisão, etc.

Depositarão os concorrentes, dl-
rectamente, no Thesouro Municipal,
a caução de 150$000, para garantia
da asslgnatura do <contracto, sendo
que o proponente accelto deverá ex-
hlblr no aoto da asslgnatura o re-
clbo da caução de 30OJ000, com gula
da Dlrectoria do Expediente, para
garaptia da sua execução, de ao-
cOrdo oom a tabeliã conBtante do
art. 31, paragrapho unlco do Acto
n. 899, de 1910.

As propostas, com firma reconhe-
olda. sem emendas ou rasuras, sei-
ladas convenientemente e acompa-
nhadas do recibo da caução de ...
15OÍ0O0, acima referida, e da pro-
va de haver o proponente pago o
Imposto dê empreiteiro, deverão ser
entregues em envellopes fechados e
lacrados, mediante recibo do dlre-
otor do Expediente, na Portaria Ge-
ral da Prefeitura, atfi ao dia 28 do
corrente mez, para serem abertas
no dia utll immedlato, As 13 horas,
em presença dos Interessados qúe
comparecerem, do que se lavrara,
termo nesta Dlreotorla.

A Prefeitura reaerva-se o direito
do reousar qualquer das propostas
apresentadas.

Accelta a proposta, lavrar-se-á
o respectivo termo de contracto,
dando-se disso aviso aó interessa-
do, que deverfi asslgnal-o dentro do
prazo do 10 dias Improrogavels. sob
pena de ficar de nenhum effeito,
perdendo o contr.ictanto a caução
depositada.

Directorla Geral da Prefeitura
do Município de ti. Paulo, 18 de
março do 1922, 369.0 da fundação
d? 3. Paulo,

O director geral,
Avinlilo Clutrn.

PROTESTO DE UMA LEPRA DE
CAMBIO

Existe em meu cartório, rua da
Boa Vista, n. 58 (sobreloja) para
sor protestada por falta de paga-
mento, uma lotra de cambio do va-
lor de 1:099$000 (um conto e no-
venta e novo mil réis), accellta por
João M. Sallum Irmão.

Por não tor sido encontrado o ro-
ferido aoceitante, pelo presente, o
Intimo para pagar a importância da
mencionada letra do. cambio ou dar
a razão por quo não o faz o ao mes-
mo tempo, na falta do pagamonto, o
notifico do competento protesto.

S. Paulo, 18 do março' de 1922'.
O 2.o tabellião de protestos.

Nestor Rangel Pogtnnn.

PROTESTO DE UMA NOTA
PROMISSÓRIA

Existe em meu cartório, rua da
Boa Vista, n. 58fíJ(sobreloja), para
ser protestada por falta de paga-
mento, uma nota promissória, do va-
lor de 198$600 (cento e noventa e
oito mil e selscentos rfiis), emittlda
por Manuel Euseblo.

Por não ter sido encontrado o re-
ferido emlttente, pelo presente, o
Intimo para pagar a Importância da
mencionada nota promissória ou dar
a razão por que não o faz e ao mes-
mo tempo, na fafta do pagamento,
o notifico do competente protesto,

S. Paulo, 18 do março do 1922.
O 2;o tabellião de protestos,

Nestor Rangel Pestana.

PROTESTO DE UMA NOTA
PROMISSÓRIA

Existe nm meu cartório, rua da
Boa Vista, n. 68, (sobreloja), 

' 
para

ser protestada por falta de paga-
mento, uma nota promissória, do
valor de 2195000 (duzentos o deze-
nove mil o selscentos réis), emittl-
da por Alfredo Leite Mala.

Por não tor sido encontrado o re-
ferido, omlttcnte, pelo presento o ln-'
tlmo para pagar a Importância da
mencionada nota promissória, ou
dar a razão por que não o faz e. ao
mesmo tempo, na falta do pagamen-
to, o notifico do competente pro-
testo.

S. Paulo. 18 do março de 1922.
O 2.0 tabellião de protestos,

Nestor Rangel Pestana.

SECRETARIA DA AORTOUT/TCRA,
COM.MKItCIO E OBRAS PU-
BLICAS

DIRECTORIA DE OBKAS PU-
BLICAS

Concorrência pnru ns obras de con*
stnicçíío de um gnlpiío de al»rt«
go, pnssndlços, muro do feelio,
portões, puru-rnios, etc., do
grupo escolar Ue Rio Preto.

Faço publico que no "Dlarlo Of-
flcial" estã sendo publicado edital
de concorrência para as obras aci-
ma mencionadas, devendo as pro-
postas serem abertas no dia 25 do
corronte. As guias para o deposito
da caução do 3:000$000 no Thesou-
ro do Estado serão fornecidas por
esta Directorla até lis 15 horas do
dia 24.

S. Paulo, 11. de março do 1922,
Alfredo Braga,

Director.

PROTESTO DE UMA LETRA DE
CAMBIO

Filste em meu cartório, rua da
Boa Vista, n. 68 (sobreloja), para
ser protestada por falta de paga-
mento, uma letra de cambio do va-
lor de 1:401$000 (um conto quatro-
contos e um mil réis), sacada endos-
safla por Pereira Mala e Comp.

Por não terem, sido encontrados,
os referidos sacadores endossantes,
pilo presente os intimo para paga-
rem a Importância- da mencionada
letra de cambio ou darem a. razão
por quo não o fazom e ao mesmo
tempo, na falta do pagamento, os
notifico do competente protesto.

,S. Paulo, 18 de março de 1922.
O 2.o tabellião de protestOB,

Nestor Rangel Pestana.

GYMNASIO DA CAPITAL DO ES-
TADO DE S. PAULO

Exames de admissão o matrículas
De ordem do exmo. ar. dr. dlrectoí

façq publico:
a) Quo do dia 20 a 30 do corren-

te mez, das 11 fis- 13 horas, estarão
abertas as InscrlpOes para.os exame»
de admissão, os quaes serão solicita-
dos ao oxmo. sr. dr. director, pelos
paos, tutores ou encarregados dos
candidatos, mediante petlçOes, naa
quaes constem o nome, a filiação,
naturalidade, edade, o resldoncla
(rua o numero) de cada um. 03 oxa-
mes dos pretendentes 4 matricula no
l.o anno so effectuarão na primeira
quinzena de abril, segundo o pro-
gramma approvado pelo exmo. sr.dr.
secretario do Interior, em 6 de outu-
bro de 1914. Os candidatos A matrl-
cuia a qualquer dos annos auperlo-
res ao l.o deverão prestar não sô o
exame acima mencionado, como aln-
da o das matérias ostudadas em ca-
da anno, até ao antorlor ílquelle em
que pretenderem matricular-se;

bt Quo do dia l.o ao dia 10 de
abril, das 11 fis 13 horas, estarão
abertas as matrículas para os alu-
mnos quo Jã froquontaram o (Symna-
slo e nos outros dias, atê ao dia 15
do mesmo mez, para os demais pre-
tendentes.

Os pretendentes 11 matrlcla no l.o
anno devorão, no requerimento pe-
dlndo matricula, Juntar os documen-
tos seguintes:

l.o) — Cortidão de edade, pro-
vando ter mais de 11 annos e ma-
nos de 18:

2,o) — Attestado de vacclnação ou
revacclnação ou a prova de Jâ teí
tido varíola;

3.0) — Attestado medico pelo
qual provo o candidato n&o soffrei
de moléstia contagiosa ou Infecto-
contagiosa;

4.o) — Certificado do approvação
no exame do admissão, o qual serfi
fornecido pela secretaria, mediante .
a entrega de estampllhas estaduaes
no valor do 7Í500 o uma federal da
$600:

5.o) — Recibo de pagamento da
primeira prestação Se 60$000 da ta-
xa do matricula, devendo a segunda
ser paga em novembro.

Os candidatos extranhos ao Gy-
mnaslo e quo pretenderem matricula
nos annos superiores ao l.o anno,
apresentarão os mesmos documentos
o mais os certificados de approva-
ção nos exames de admissão e nos
das matérias dos annos anteriores
áqueíles eni qúo pretenderem matrl-
cular-se, Sô se acceltam Inscripções
até oo 3.n anno, visto estarem com-
pi elas as lotaçBes dos annos superlo-
res, om cujas classes não são per-
mlttldos os desdobramentos.

Mesmo nos annos inferiores, no
caso de concorrerem fi. matricula do
anno respectivo candidatos em nu-
mero superior fi. lotação estabelecida,
ficam elles sujeitos fi classificação,
de accOrdo com as disposições em
vigor, para obterem preferencia.

Secretaria do Gymnasio da Capi-
tal, S. Paulo, 5 de março de 1922.

(a.) Martin Dam;.
Secretario.

MUTUAL1SMC
"A IGUALITÁRIA"

SOCIEDADE ANONYMA DE
CONSTRUCÇÕES

Sede: Rua da Quitanda, n, 3-A
Altos do Banco Agrícola

o Tiypoüiecarlo
Calxn postal, 1.027 — S. PAULO

Relação das cadernetas premia-
das no sorteio predial realizado ho-
Je, cem a extracção da Loteria F»^
deral, correspondente ao mez cor-
rente, nos termos- do artigo seguni
do do regulamento o sob a flscall-
zação do sr. Hornonl Pinto Ferrei-
ra.

l.o prêmio — Vago, n. de ordem ¦
9573 e de sorteio 0573.'

2.o prêmio — Coube A eama. bo-,
nhorlta Leontlna Maria Englow, ln«
scrlpta eob o n. de ordem 1074 *
de sorteio 2069 e residente A ru»
Marechal Florlano, n. 47, no dls-
trlcto de S. José do Norte. Estai*
do Rio Grande do Sul.

3.o prêmio — Vago, n. de ordom
9519 e de sorteio 0519.

Com a circular do mez corrent»,
daremos o i-o-sultodo completo St
presente sorteio.

S. Paulo, 18 de março de 1922,
A Directorla.

Visto,
Ronianl Pinto FciTdrn,

Fiscal do governo.

PROTESTO DE UMA LETRA DE
CAMBIO

Existo em meu cartório, rua da
Boa Vista, n. 58 (sobreloja), para
ser protestada por falta de paga-
mento, uma letra de cambio do.va-
lor de 600JO00 (selscentos mil réis),
endossada por Irmãos Tacconl,

Por não terem sido encontrados
os referidos endossantes, pelo pre-
sente os intimo para pagarem a Im-
port "cia da mencionada letra dc
cambio, ou darem a razão por que
não o fazom e ao mesmo tempo, na
falta do pagamento, os notifico do
competente protesto.

S. Paulo, 18 de março de 1922.
O 2.0 tabellião de protestos.

Nestor Rnngel Pestana,

"A UNIÃO PAULISTA'»
SOCIEDADE ANONYMA DE CON-' 

STRÜCJÂO E PECÚLIO

Sóde: Rua do Rosário, n. 19-sobrado

. SEGUNDA SE'RIE
Pajgnmcntos IntegiítOe

Relação da& apólices que foram
beneficiadas no sortelp realizado ea
15 de março o correspondente a«
mez de fevereiro ultimo.

Flnaes da Loteria Foderal, co.--
rcsponidentes aos ¦ nossos pecultc»
predlaes e prêmios: 3892, 2651, 0501,
6534,'962*, 1493 e 5571.

Rs. 10:000$000 — Primeiro po*
culio predial, A- exma. sra. d. E'.el<
vlna' Rcea do Nascimento.

Rs. 2:000$000 — Segundo pecúlio
predial, fi. exma. eta. d. Maria Er-.
cllla Carvalho.

5 .preniios de 12O'$0OO: A menoi
Herinilla. Rlcciardl; .fi. menor Nalf
Toledo, A e.íina, sra. d. Roma tU
Aguiar; fia exmas; senhoritas An«
tonleta Junqueira e Odlla Junquely
ra, finalmente a uma apollco deca-
hlda.

S. Paulo, 17 de.março dc 1922.
'' 

A Dlreelorl*
Viste

Carlos Riiielro,
Fiscal Federal
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AVISOS RELI
ARTHIIR DE AT'"™
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ciosos
UESnm

I General João Baptista de Azevedo Marques, Ga-
briella de Azevedo Marques, Julia de Azevedo Marques,
Henriqueta de Azevedo Marques, Luiza Marques de
Sousa Lima, Leocadia Marques de Barro3 e Azevedo,
dr. Carlos Carneiro de Barros e Azevedo e sobrinhos,

profundamente consternados com o prematuro fallecimento do
Eeu querido irmão, cunhado e tio

ARTHUR DE AZEVEDO MARQUES
farão celebrar a 21 deste, terça-feira, ás 9 horas, na egreja de Sta.
Iphigenia, uma missa de 7.o dia em intenção de sua alma, e con-
vidam para assistil-a seus parentes e amigos e os do saudoso
morto, confessando-sc muito penhorados . a todos que acompa-
nharam o seu enterro. Desde já agradecem o comparecimento
áquelle acto religioso.

^ 11^-««s^fc-,! Machinas para marceneiros
^''''''ifilS! {.irVÍIsíi I Vendem-se: uma plulna,. uma

serra do fita, unia desompenadelra
p 2 tuplns. Tratar íi rua Capitão Sa-

| lomãoi n, 7, largo da tid (Offlclna de
j gravura).

DOIS SÍTIOS EM MOGY DAS
onvzES

Vendo-se. a uma legue o pouco da
estação, caminho do Berltlba-mtrlra,
um sitio do 30 olquolres mais ou mo-
nos, cercado do um lado, com ribel-
rão, boa cana* do tijolos, pasto para
gado, bom capoelrão, etc, d beira do
boa estrado para automóveis e não
longo do porto Rio Tletô; preço 18
contos do rí-ls; o segundo sitio, per-
to daquello, na mesma estrada, com
7 alqueires, mais ou menos, com
motado om boa motta virgem, boa
casa, nascente do água multo boa,
pertinho da mesmo casa, bom pas-
to cercado, muitas arvores fructlfe-
ras; prego, 5:000?; rua Marllnlano
do Carvalho, 80.

"'MJVpWf " ' ¦¦" "

HOTÉIS E PENSÃO

TrATiLENClA DR ALEXANDRE
lÚT-IiOS

HOTEL DO JÍOltTE
Avonida Rangel Pestnna, n. 202,

accoltam-so pensionlnlas Internos,
sem quarto, bom tratamento, —
Preços módicos. :

ANTARCTICA E URARMA
Vllla Maria

A corvoja Hamburguoza vonce a
Gambrlnus por 3.000 garrafas. — O
Empório Central poo om campo por
4 dias do Inundação as 2 marcas e
bate o Rccord com a Haniburgueza
vondendo no total 4.090 cervejas,
sendo: Homburguem 3.000 1...,, —
Gambrlnus 1.000 I...

ulIyHUliUIJ «e«i
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DIVERSOS

Convidam-se os credores desta |
follencia, que ainda nao receberam I
o dividendo de 12 1|2 o|o, quo esta I
Bendo distribuído, a virem recelicl-o, :
a rua do S. Bento, n. 41 (sob.), das
12 íis 17, sob pena.do ser depositado j
to Juízo. :

S. Pau'.".', 10 de março de 1022. |
P.p. do liquidatario,

Plínio hnrroso, I
Advogado. 1

'-U-PP g*«'ff'*T*M**T-"yi-'*-'^ 'X-l^-Tt-"

Pequoiiüs ímés

Pastores Carijó
Puro sangue Ringlet do l.a ordem.

l"eso, altura e vigor descommunaeB.
Desdo 80$ cada cabeça, despachados,
Cosaes de l.a postura, a 100?. Cria-
ção apurada do sr. condo Amadeu A.
Barblelilnl (Villa Emnia). Vales ao
mesmo, na caixa «lo correio, 052.
S; Paulo. Ganços chinezos (cysnes),
a 100? cada casal novo (vivem 80
annos).

Consignações, representa*
ções e conta própria

J. Adelino Corroa accelta a re-
presontnção de bons empresas, de
qualquer parte do palz. Rua Santo
Antônio, n. 54 — Santos.

CASAS E.CHACAK.AS
OASA

Vende-se uma casa com 6 dormi-
torios, saia do visita, com 3 janollas•na frente, escrlptorlo, sala do Jantar,'dispensa, 3 quartos para creados —
Unia firea interna cimentada, lava-
dor, jardim ao lado da frente. Run
Senador Queiroz, 00. Do melo dia
Is 2 lioras.

ARMAZÉM DE SECCOS
E MOLHADOS!

Em bairro prospero o saudável'
dosta capital, vonde-so um, bom lo-
cotizado o transfero-so o contracto 1
da casa, tombem com habitação pa-
ra família. Trata-so d rua Guuy-
curfis, 108. Te!., 108, Água Branco.

INSTnDCÇS O I' D BLIOA
Director do grupo desdobrado do

optima, cldado da Paulista, permula,
por motivo ponderoso.

Cartas, com urgência, a J. B. Car-
doso — Rua Horval, 10. Nesta.

Milhares do attestados do possonB
que se tornaram felizes, com o Podei-
roso Segredo Indiano, Pois se quizer-
des ser foliz, conseguir todos os vos-
sos dosejOB, bons casamentos, união,
sorte no jogo o loteria, tor-bons om-
pregos, fortuna o felicidade, basta
envlardcs um envelopno sellado, com
o vosso endereço, aos Bra. A. Soares.
Caixa Postal, n. 6, Nictheroy, E. do
Rio — quo envia grátis o melo de o
conseguir.

PREDIAL"
POR PREÇOS VANTAJOSOS

Teleph., Cidade, S-0-0-4
Encarrega-se do reforma completa
de prédios, as-dm como pintura, am-

pllaç&o, modificação, otc, etc.

reis .i ¦?

CIIEftNOVlZ (Formulário)
18.a edição Dorvault; Idem, IDji

edição Bourslor; Gynocologlo Brouar-
dei; Broncbcsot poumons Maríòni
Technlquo cliirurglcalo Maygrior;
Obstetrique Testut; Precls d'anato-
mio lopograplilquo idóm, Idem, des-
criptivo idem, Anatomia humana 4
vols., vendem-se. Hua Frei Caneca,
•14. Das 5 ãs 7 da tardo.

DECLARAÇÃO NECESSÁRIA
Carmella Oliva Capalbo c Nicollno

Capalbo fazem publico o notório,
quo são os únicos herdeiros e legl-
tlmos possuidores dos bens lmmo-
vela do finado Leopoldo Capalbo o
declaram quo nenhuma acqulsiqão

GDARDA-IiIVROS tlo3 ,-cfotitloa bens S legitima sem
Um diplomado, pratico, clrcum- ser, por escriptura passada por eljes

O ITypnotlsino Arortmianto fn,*» on-
triStcr amor ou harmonia; neutralizar
males do Inveja ou odlo; facilitar
casamento com a pessoa desejada;
destruir feltiçarin; attrahlr abundnn-
cia do dinheiro; alcançar collooaçXio;
adivinhar números do sorte; ganhar
no jogo da Bolsa, lotei-lo ou qualquer
outro; hypnntlzar ou magriètlzar,
curar Bdmcnto com a mão ou olhar
ou em distancia, por curta oo doente.

Livro gabado pelo coronel Rocha,
dlrector da Escola Polytoclinicn. de
Paris o polo dr. Òchprpwlcz, profes-
sor da Universidade do Lomliorg, o
sábio que maia tom oscrlpto sobro
jisychologla e cujas numerosas obras
estão adoptadas nas Faculdades do
Medicina offieiaes. Este livro custa
dozo mil róis. líomottcr esta quantia
om vale postal com o podido n:
LAWRENCE & CIA,, administrado-
ros do Instituto Eleclrlco, rim «ln As-
somblÉn, 45 — Cnpitiil Fcdcrul.

Gets-It
e

Infallivel
Prlmolriimenlt elllmln* a áor.-DeDoI»

<i7.lr>u d -:nHo

Qualquci pessoa que tem -allos "oílrc hor.
llvelmentc quando anda, oorqu" nao gosta d«
manquejai nelas ruas. -
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FERROBUniij
Quadrado, redondo,
chato - Grande stock

ESCOLAS E CURSOS

specto, apresentando
offerecc-so. Podo Ir para
Cartas a J. B. Cardoso —
vai, 10. Nestn.

referencias,' e sem o consentimento delle**, decla
o interior.! rado nos documentos quo •lorventu-
Tiim nev'! ra. provam taes .aciiulslçúes, a datar** ' do 10 do fevereiro do 1800.

Casa de moradia
Vendo-se uma, com sala do visita,

Jols dormitórios, sa.la de jantar, ba-
nheiro, cozinha e dispensa, situada
ha Alameda liarão do Jtio Branco, n.
J25. — Trata-so na run Anastácio, n,
70. Lapa, bondo '!¦">.

r

VENDEM-SE
casas em bom logar, com 10 mo-

Iros de frento por 50 de fundo, ren-
fllmenio mensal 400$000. Preço
B0:000'000. Para informações fi rua
.Visconde do Parnahyba, n, 197.

\ .1* *W i trnr X1 W.T***.*»*

ATELIERS
"BORDADOS - PLISSES

PINTURAS em vestidos
CASEADO, Iru-lru

Executam-se com toda perfeição.
Rua General Jardim, n, 10. Tel.,
Cid„ 0920.

(!. BONADEI & FILHAS
Attendem-so encomnicndas do in-

lerior.
BT.íT—tlJZ "O mm%t 9MB3BBM
>¦ i ¦ ¦  ¦¦¦-- —

VENDAS.

PARA .MOCAS
PARA MOÇOS

PARA TODOS
Aulas praticas do nactylOKraphla,

taéhygráphla, contabilidade, lnglez,
correspondência e calculo commer-
ciai. A ESCOLA REMIMOTON num-
tem cursos práticos destas matérias,
enslnaiido-as pelos mclliodoe melho-
r*s. — HUA S. BENTO, 69.

a grande enchente _ "Criaçfio pratica do coelho"
Declaro que a Villa Guilherme | • Tratado theorleo-pratlco de -co-

não foi iittingida pela grando on-! nlcultura, om Idioma portuguez, 
'dc

chento, sendo apenas as margens do grando utilidade para os criadores
leito do rio Tiotft o om redor da brasileiros. As duzentos paginas o
Ponto Guilherme quo foi daniniflca- cem photogravuros quo o com-
du, tendo desabado um jiilar dajpOom tornam esta obra a mais com-

& Cl
Caixa, 44 -- S. Paulo

Zmr.-ZS^aGmmmrZZZmTZ^Zmm-

Desejam-se offertas de
partidas de Caolim lava-
do, superior, para azule-
jos, coirvvando-se perfei-

j tamení" a-yó ás maiores tem-' íieraturas. Offertas á caixa
postal, 1.265 — Rio de Ja-
neiro.

"S. B, ESPIRITAS 
«_____ [IOMEOI'AI'IIIC'08

CAIXA POSTAL, 80
NICTUEIÍOY --¦« 15. DO RIO

Os médiuns "omtianiPulos ln-
visíveis desta Hocledade bonefl-
cente continuam a fornecer dlo-
gnosticos para os Irmãos aoffre-
dores.

E' Indispensável mandar o
nome por extenso — logar fixo,
onde mora — Edade — Profla-
silo e um enveio,ipe 1(1 sellado e
«Ubscrlptado' pnra a voltn.

scjr.-WK-m.r: i ..-T.-Lt .• a v •¦¦?! r.i: n--~Ji.x' -

AWKllHllUj
ÉÜSO-OBOS M M

ADVOOADO cível, commerelal,
criminal, registro de marcas do fa-
brlca, npprovaçDo do preparados
pharmaceutlcos, patcnlcu ile Inven*-
çílo, montepios, etc.

DR. JAYME IIALPELD
BEÇCO DAS CAMCELLAS, N. 10

Rio do Janeiro

Licções de violoncello
Professor technleò do violoncello

lecclona violoncello o solfojo. lnfor-
mação e recado .1 Casa "Beethoven".
Rua Direita, n. 35. Telephone, Ccn-
trai, 3011.

TERRENOS

mesma, (lo lado da rua Carlos do
Campos. — O proprietário, ("iilllicr-
11!!' P. (lll SilVIl.

ü nu vis
Barros, Camargo Comp. Lda.

FABRICANTES

Rua Barão Itapetininga, 52
Telephone, Cidade, 2208

PAPELARIA
Vemle-se uma com um stock di

,4 contos, preços do faclura, e a
rcspectlvn armação envidraçada
Para v"r o tratar, ft rua Marquez
fle Hervnl. n. 191; em Taubaté.

TERRENOS DE VILLA OLYMPIA
Bairro* «ln Bella Vista — (.'apitai
Aos proprietários c proslumlstas
Convldam-so os srs. proprietários

. e prestamlstas do terrenos nesta Vil-
' lo, a visitarem o.s seus lotos poro pes-
soalmonte virificarem quo os mes-
mos não foram attingidos pela gran-
de inundação, mesmo aquelles situa-
dos na parto mais baixa da Villa.

Restam poucos lotos íl venda, es-
tando quasi terminado o serviço de
armamento da Villa com o qual fo-
ram dispondidos cerca de CEM CON-
TOH DE RE'IS. Torrenos desdo
2$Ü00 cada metro quadrado, com
apreciável desconto, para pagamen-
to íi vista. Travessa da tid, n. 0. J.
SILVEIRA. Cíii.s-ii postal 1405. Te-
lephone, Central, 4023.
•¦-tuen c !-T*»*i»''^,m--*-u*j**a**^^

Negócios no Thesouro
Nacional — Rio dc Janeiro

C. Rodrigues lncumbo-so, por-ln-
termedlo do pessoa do inteira res-
ponsiibilidadc, de encaminhar no
Thesouro Nacional, Tribunal de
Contas o domais repartições da Ca-
pitai Federal, processos dé Monte-
pio civil o militar, aposentadorias,
exercícios findos, ele, ate final so-
lução em prazos curtos mediante
módica commissão. Recebe chama-
do ou consulta, por escripto, íi rua
Alvares Penteado, S-B, ti. Paulo.

pleta ate agora publicada, Cada
exemplar custa 105000 (soUoh, che-
que, valos, ordens) sob registo pa-
ra qualquer parte. Pedidos ao autor
sr. C. COMOLLO, a|c dc F. IIPTON.
CAIXA POSTAL, 1475, ou rua Ll-
boro Badarô, 120. S. Paulo.

IMPOSTO SOBRE
A RENDA

[
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DORMITÓRIO
Voríde-se de estylo, 8 poças, exe-

cutiulo na melhor offieino de São
Paulo. Tem fino acabamento o ven-
de-sc por quasi metade do seu valor.*— Rua Santo Antônio, 20-A.

VENDE-SE
tea spiisa para leia
fraceza, manual, typo Marcolha,
para mil nu mil e quinhentas te-
lhos por dia. Preço: 1:500S000 —
rambàhu-', Rua Santo Antônio, ri. 33.— Josò Rezende Pinto.

HOTEL
Vende-so um, luxuosamente mobi-

liado, próximo íl Estação da Luz,
Installado em prodlo com 2 andares,
tendo 21 quartos o mais dépondeh-
Cia3. Tem contracto o aluguel baro-
to, trata-so ft rua Conceição, 81.

SAPATARIA
Vende-se uma do pequeno capital,

.10 distrlcto do BelGmzinho o cede-sn
ò contracto da casa. — Trata-se ft
avenida Celso Garcia, n. 505.

BILHARES
Em uma prospera e industrial

cidade da Mogyana, vondom-so por
preço do oceasião dois magníficos
bilhares o pertences. * '

Únicos existentes no logar.
Para Informações, dirigir cartas a

Cândido Coelho Netto, em Tam*
baliu',

L**AZENf)AS, SÍTIOS, ETC.
Fazenda de café

Vende-se uma boa fazenda, com
safra pendente do 4.000 arrobas, n
3 kllometros do uma estação da 11-
nha Sorocabana, com 100 alqueires
de boas terras, divididas judlclalmen»
to, tendo S5 mil pés do café forma-
dos e novos, pasto fechado o mattas
virgens. Possuo boa machlna a va-
por para beneficiar café, engenho
para canna, moinho para fazer fubá,
uma excellente quedo, de água para
fazer mover qualquer maohinlsmo,
optima cosa do morada, casas do ti-
Jolos para colonos, (roly, animaes o
carroças em numero BUfficjento pa-
ra o seu custeio o inals bemfeitorlas,
Para melhores Informes dirigir-se d
rua General Couto de Magalhães, n.
ti-!, com Araujo.

"PV:nr'-ni ?-".;i;; kiliUf
O PONTO CHÍC DE REUNIÃO

AV. S. JOÃO — Teleph., Cld. 2(11!)

CAUTELA PERDIDA
Perdeu-se q, cautela n. 03.735 da,

casa de penhoròS dò Emílio Israel
o Cia., sita d travessa do Orando
Hotel, n. 81, foram'tomadas ns no-
ccssórlos providencias. — Rão Pou-
lo, 17 de 'março do 1022.

FIGUEIREDO; GONÇALVES
.«i PIKIIS

compram, vendem prédios o torro-
nos, transferencias do casas com-
merciaes o contractos. Urugiiavana
n. 95. — Jíio de .lanclro.

CASA MAGNÉTICA
Corrêa Vargues

O Inventor das formas
elecl ricas paro enxugar
meias. Um operurio en-
xuga 80 dúzias do pares
do molas por dia com 12
formas. O maior suecesso.

Garantidas
por 1 o 1|2 anno

Ido .Mcin «lc Sá. n. 39
IO Í>E JANEIRO —

Contudo o -alio mau. Joloroso bem Mino
qualquer pelle caliosa é "adlmente ;.itralda
com o "Gtita-It."

Compre V. S. um pequeno frasco d este
calliclda. appliatie alnumas -íotas aobre a su-
Iierficie caliosa, e cm poucos secundoe, o
í'GeL3-It" mostrará a sua cííicacia," A acçao do "tieta-lt" 6 t3o ellectlva. que I
poucos segundos depois da sua applicação o I,
callo pode ser levantado completamente com '
09 dedos, sem que produza incoii.niodo ai-
gum. e V. .S. poderá andar sem zoxear e
sem sofTrer dores horríveis.
Ü cenuino "Gcts-It" tem
ü marca (um gallo sobre
um p6 humano) no pacote
c no frasco. Fabricado por
E. Lawrcnco ü£ Co., Chi-
cago, E. U. A. Únicos dis-
Uibuidores nc Biazil;

GI.OSSOP ü CO , llio.

4>l4>S<>*s4>iO$4>i<(>:iO-i<Xi<1>-$>

í HEI® DA TEU ! —¦

C. H. — M E D I ü N S
INVISÍVEIS

Para obter Diagnósticos do
Qualquer Moléstia, d sô dirlr
gir-so íi Caixa do Correio nu-
mero 1352 (Rio do Janolro),
do Centro Humanitário acima,
mandando o Nome, Edade,
EroflssSo, Residência, o ura
sello de "00 reis pnra a res-
posta.

LisCíime

t
Retratos de Artistas

do clneiiiii cm lindas plioto-
gi-nviiriis o cores 0 s 14

Cento, franco de porte, 7$
Enviamos o nosso novo ca-

tulogo a quem pedir
M U R C E & C.

107 - "JliUdUAYANA - 107
lllo ile Janeiro'

<$*> í ?-}<*> ;-? §*> 'i*>$*>

Para uso do ostomn»
go e intestinos ó uni
rcmcdfo sem egual

6UARANESIÂ
E INTESTINOS

11-1 wl

J:l

Uni dever
Unia senhora (pio durante 10 nn*

nos estevo soffrcndo do uma terri-
vol bronchite asthmatlca, ensina
grátis o nomo do remédio quo a
curou. Escrever para Eucarla 1'lnto
do Almeida, enviando sello para a
resposta. Itua Condo de Parnahyba;
n. 20 — AMPARO (B. S. Taulo).

SltS. l-IIAItMAÇIÇ.DTieOS
Recommoridàmós-lhe quo quando

pedirem Matrlcária especifiquem —
.MATI11CAK1A IlAItTII, que 6 nio-
lhor o mais bnratn quo todas as con-
gêneros.

A' venda em todas as drogarias.

A lul deste Imposto obriga o
goela nte a fazer escripta legal.
que não souber, compre o "Melho-
do Pratico do Escrituração Mer-
cantil", por partidas mlstns, adapta-
do e resumido pelo prof. Tavares da
Silveira, ex-diroctor da Escola do
Commerclo do a. filia do Sapucahy,
oscrlpto eapt-clalmonte para faclll-
tar aos negociantes dcanto dessa le!,
e approvado pela Delegacia. São flGADO. ESTÔMAGO
modelos do livros e documentos es-
erlpturados, simulando a escripta
duma casu commcrcial duranto um
anno, com as oxplicaqOos pura a
comiireliensão dos modelos. Por elle
qualquer negociante fará sua escrl-
pta. Hasta seguir eis modelos, ada-
ptando ao seu caso. Methodo enge-
nliosii, e mnls oípodlto, econômico

¦o fácil. Unlco quu servo ao -com-
mordo que quer eücripta legal e
simplificaria. Aponas oecupa tres
livros : Borrndor, Dlnrlo e tlontas»
Correntes. Infocmacfios e pedidos sô
fl Empresa Editora "O Industrial",
Sta. Kltu do. Snpucaliy, Sul do Ml»
tias. Preço : — 20$t)00. Pelo correio,
sob registo, mais 250OO. ,„¦"-.'", j ,, ií_ j.^u-a -,,,»

Jiilio Pereira dc Mello declara que
Fala um guarda-livros eoffrcu durante 1 anno e 9 mezes do figa-

rieelio Cuma carta do sr. Godo- do, estômago c intestinos ; chegou a pon-
fredo Marques, guarda-livros
nalista em Tiiliarâo. E. do Santo Ca
tliiirina : 'Teço-lho apresentar ao nQ cor~ç~0, AtohselhadQ por um arhlgo
prof. Tavares da Silveira meus agra- n fazcr llso do » ELIXIR DB NOGUEI-
(lcclmnntos pela ufferta duma col- RA », do Pharmuceutico Chimico João
lecção do seu ".Meliiodo Pratico de da Silva Silveira, começou a tomar e
Escrlpturacão Mercantil"', uuo d. ln-com 8 frascos ficou completamente cu-
cõntnstnvolméhfe. uma obra de rado, podendo agora comer c beber d*
grando valor e que auxiliara extra- tudo, sem sentir u menor cousa.
ordinariamente aos que precisam JÚLIO PEREIRA DE MELLO, sol»
de dpprehder a fazer escripta com- dado do Quinto Batalhão da Torça I ti-
merclal com absoluta corrccqão éblica do Estado de S.
por um processo tão simplificado e "'*• ->¦ Jose dos Campos.
Bcohomlco. .Imito a presente 22$000,
para quo mo npvle, para satisfazer
uma encomnienda, mnls um exem-
plar do "Nlcthodo". Godofrcdo "lar*

quês"!

tífeiiifã!;}!?.* wora-íHí...
sas*, r-alshiBe-sks pn ane
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AO COMMERCIO
DE S. PAULO

Desejem qne os seus ou-
núncios «lccin resultado no
Interior V Aiiniiiiclciii no

 lorniil dlarlo
¦"A TâÜLSE"

 1)13 S. OAIUiOS
Jornal de grande clrciiln-
(.•õo nn Interior do flstndo,
publicando dlnrlanicntc li,
—- III, 18 e 20 paginas —-

*P®m^$*®4>®4>&t>44>4)**4+*

y soi-iiiiiis »o estômago,
| DOS INTESTINOS*. E DO

CORAÇÃO ?
UtíAJ A

f QUiMNfSiA
l
®*> •.«s-v o .• «.»-<*.-:.- 4.>i^<s>4><ím+s>m'

\ àn'À ài-wür m%mk- w &£%
i r f Jib8 Sttipi-rs ê curar, radi-í íí ff ¦*» lrir;-, c;u.,-i iq11.ci-i'>..j.JJW.«M-ftijR'lf.iff.AiS-

CARIMBOS E GRAVURAS
tgBBOMHMMBHMMM

Carimbos de borracha c dò metal, sinctcs para lacre,
chapas paro marcar caixões, carimbos para sábio o sa»
bonetes o imra couro o solo. Carimbos o tinto superior
de marcar roupa, monogrammas, "fnc-similes" do assl-
gnatura, almofmiaa, dalodorcs, etc.

è0k WMÍ$f ds Tosses. HâStós & -8-
HUA VASCO DA GAMA, 00 o C2 — Rio do Janeiro

Resnonde-so n pedidos do preços u Informações por ciirtii
Acceitnm-se OBentes activos om qualquer localidade

doa Kstndoíi,

mism
Srs, Viuva Silveira Cl Filho

Godo- uo, estômago c inicsiino-» . w*jevu o yy„-
„ ,_,_ to de nüo poder comer côniida com sal;
,„ ,, mão digeria os alimentos, sentia dores no

estômago, tinha falta dc ar e palpitaçõcri

^mmm^at^SW--*Tmm^m--^m%mWm

irsá Corro
N ICO DEMO ROSELL1 & COMP.

Rua Sete de Abril, ns. 23 e 27 — Telephone, Cidade, 5009
Os proprietários desta importante casa avisam Ss exmns. família*
«Itio na mesmo poderão ucliar sempre prompto variado sórtimento
de túmulos, estatuas, sarcophagos, anjos, cruzes, vasos, etc, por

preços razoáveis. Especialidade em túmulos de Krniilto.
"iiiniliini-se desenhos n pedidos ——————

CASA FILIAL EM SANTOS
I Rua São Francisco, n. líí(í Teloohonc. n. 839

^»**_-Tf*w»t._*»^ffiiff f[5^nTT_Bif^ e-vmm&r

'aulo, destacado

(Firma reconhecida)

0 GI1ANDE DEPUfiATIVO " ELIXIR DE
N0GUEII1* 

". VENDE-SE EM TODAS AS
PHARMACIAS E DROGARIAS DO BÍIASIL E
REPUBLICAS SUL-AMERICANAS

¦tnataomn

O .liifiiiiiiillno du Ulffoni d um
excellente rcconstituiiito geral des
oriíonlsmos enfraquecidos dás crian-
ças. PODEROSO TÔNICO, DEPU-
11ATIVO E ANTI-IÜSCnOPIIlíLO-
SO, quo nunca fiillió no tratamen-
to das moléstias coiisuinptivns' acl-
ma apontadas.

E' superior ao óleo de flíjado de
bacalhau n suas emulsüos, porquo
contem em muito maior proporção
o IODO VROKTALIZADO intima-
mente combinado ao 1'ÀNNINO'da
noRiioIrh. • Í.1UGLÀNA nkoiA) o o
riiosPHono piivKioi.fiaiço. me-
dieamento eminentemente vifaliza-
dor, sob uma fôrma agradável e in-
teirainonfn assimilável. E' uni'saro-
po saboroso, 'quo não perturba o es-
tomaiío o os liitostlnos. como fre- '

quentémente siicccdn ao óleo e fis;
emulsõcs : dalifà preferencia dada,
ao Jimlaiiilinn pelos mais* dlstfnçtos
clínicos quo o receitam diariamente •
nos seus próprios filhos, Para os!
adultos prepara mos o Vinho lodo- _
Tanico GIIcéró"-Pliosplinlndo.

Encontram-so ambos nas boas i
drogarias o phórmociiis. — Deposl*
to gorai: Pliarmacla o dro-raria dei

FliA.VCISCO GIITONI c Cln
Itim , Primeiro dc ."tlarço, n. J7 j

Rio do Janeiro

%M
desto Jornal.

Escrevo
(Hua S. JosC

*"-f-33S*S^

1¦ -.<

El qulzcr ser feliz e Ranhar multo dinheiro om nego-
elos e em loterias; ser feliz em amizades, gosai saudo de,
ferro, apprender a produzir o somiio hypnotlco e a ma-
gnelízoí. odaqnr a vontade própria o a do seus seme-
lhantes. augtne'nlnr a memória, ver as cousns Invisíveis,
agir .magnotlcameote d distancio, trnnsiiiiltlr o pensa»
monto, livrar-se dás Influencias maléficas extranhas e
vencei- todas as difftculdades da vida. alcançando, assim'
a felicidade, a prosperidade, o conforto C n paz, peça JA o
MENSAGEIRO DA FORTUNA. Manda-se pelo correto,
grátis, o quem enviar esto annuncio. ou citar o nomo

Sú para adultos, e não analphabctos.
para ARISTÓTELES ITÁLIA - CAIXA POSTAL 604 —:
ii) — Itlo. Nâo deixo para amanhã. — Escreva hojo mesmo,

IENE SANA i CÍIPÜE
ÂS CERVEJAS lia trinta annos

consecutivos
são sempro o

que píide haver do melhor; 6 uma Industria que honra aos BRA-
SILBIROS, por maiitêi constante a firmeza dos seus typos o nüo
variar do. matéria prima, apesar das adversidades do cambio e
oonsequento altora-s-üo do seu custo,

 AGENTES: -—

& CIA.
ti. PAULO

F

1ÍO.IE

HEI.LA
Soberbo

HOJE

Padaria

DOMINGO, 1!)
A's 11 horas

MATINÊ'E DA MODA.
conjuneto do films novos

FO'It' DA MSI
Super-film, «a "Universal", por

Prçsçlllii Dean
AMOR ITUDIBRIABO

10 actos, pelo linda Oliruiel M.verea
—¦ ATE' OS CÃES ME UADKAM —
Deliciosa comedia, pelo celebro co-

mico Ilarold Ijloyd
A RAINHA DOS BIULII.VNTES
ü.o e lO.o episódios, em 8 actos

mm Ew
Comp;

1D* ü KSu i EiSn
Oihoíiiofngrnplilca Brasileira
AVENIDA S. JOÃO

HOJ33 A's M horas  HOJE
EM "MATJNE'E CHIC"

UM ROMANCE NAS MONTANHAS
SEliUCÇAÒ 1)0 JOGO
 O ANDAltllillO 

A PISTA DO CULPADO

ÜÍI
l!na Barra Fuiiilu

o S. PEDRO
— Tell, 3S18, Cld.

IIO.l! HOJE

NOVIDADES INTERNACIONAES
N, 117

HOJE — EM "SOIltE'E" — HOJE
Das 10 horas om deante

Sessões Corridas
2 —; Grandiosos films novos — 2

O popular actor Charles Ruy, no fllm
da "Paramoünt", om 8 netos:

— DESPEITA E DESFORRA —-

Vende-se uma padaria bem mon-
tada, oom boa freguezla, multo bons
sarrlnhos,' bons animaes; 'garanto-so

ama desmancha do quatro saccoe
por dia. Em TaubatC. InfonnasCos ^_ jjoMADORA DIO HOMENS —
com João F. Mirando, jua Maria | jrnm especial, da "Universal", porBenedlcta, n. 10. S. Paulo. I GLADYS WALTON; 10 actos.

IH.JE - Todos no AVENIDA - HOJE

fB*»R*>!3<»'B-»'8«'O*»E0--»>B'>B«>-S<f>B«>--«B

I vfuaiwiíím nan ijioth I
o
4

|j---j= EM "SOIRE'E POPULAR"
Nos dois salões ,

Em l.a exhilikjno cm S. Paulo
FUANK MAYO, o vigoroso o mas-
culo actor, o Interprete altaneiro do
caracter o do brio, apresenta-nus

o fllm intitulado:
 SUSPEITA INÍQUA :—

Um drama ultanientc emotivo, da
"Universal-Special-Attraction" '

U
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rillMU MB, Tlr)ia
DADETRA PORTO GERATi, N". -

MÚ1E DORr1BN@0 HOJE
A'S 13 HORAS EM PONTO

GRANDE FUNCÇÃO SPORTIVA
Na qual serilo disputadas ronhidisslmas quinlelaa simples pelos ha-

•bela pelotarla do magnífico quadro dosta casa de diversões
A'8 16 HORAS SERÁ' DISPUTADO UM SENSACIONAL

PARTIDO A 20 PONTOS POR

- ADRIANO
«onlra GENU'A

AO

SERVIÇO DE "BAR" DE PRIMEIRA ORDEM
 A' NOITE, ELECTRIZANTE FUNCÇAO 

FRONTAO  POULE9 DUPLAS  AO FRONTAO
P Entrada franca As pessoas decentemente trajadas, reservando-aefi a empresa o direito de vedai-a a quem Julgar conveniente ¦

Todas ns quintas, terças e sabbados, tocara uma
 OROHESTRA NO BAR DO FRONTAO 

a->
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[JCg= ° (í'Jlr' F-h1jK PRATICOU
Uma esplendida coniedia-dramatica,
do "Poromount-Artcraft", desempe-
nhado pelo famoso e querido actor

CHARLES RAY
Pregos (Inoluslyê o iniposto), para"MatinCo" o "Soiroo":
Frisas, 8$300 — Camarotes, C$300
— Idom (especiaes) 1U$500 —- Ca-
deiras, 1$CU0 — Crianças, 1$100.

A's 14 horas cm ponto
Mntliífe «'hlc —— Ríntiníò chie

Charles Ray, na' bella. comedia
dramática, Dc.sfcllii o Desforra. —
Cr.amol Myors, nr, monumental dra-
ma Amor Ludibriado. — O ll.o e
12.0 episódios dó sensacional film
A Rainha (los Brilhantes -— o mais.
a bello comedia zoológica O Dr:
Tônico.

PREÇOS — Frisas e camarotes,
'¦$300 — Cadeiras, 1?100 — Crian-
cas o geral, $000 — Geral crian-
qas,' $300.
Hoje á noite* - Espcctaciilo completo

A's 19.415 cm ponto
Gladys Walton, a linda oslrella.'

no monumental drama A Domadorii
do Homens; — Charles Ray, o cole-
bro comedlanto na comedia Dcsfei-
to o Desforra — o mais os films *.
O Jocltey da Morte o Hoot Gibson
em a Doco Viiigança, o mais a come-
dia Jiilicto o Romeu,
Preços — Frisas o camarotes, S$; ca--

deiras, 1$C00| geral, $000

I-8Euu.ilJU mí-1.-^ uúvt.sl
Coiiipiinlilíi C. Brasileira e Empre-

sa D'ErrIco, Bruno, Lopes & Fl-
giiclrcdo— Telephone :174!>, Çcntrnl

M A T A R"A Z Z O
CALVA POSTAL, N. 80

^"*S'!S!5*!-^'*355!SS£'S!1"^
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COMPANHIA NACIONAL :: :: ::
:: :: DE OPERETAS E REVISTAS

jro.lE  DOMINGO  HOJE
A's 11 3|4

 GRANDIOSA MATINF/J-* 

li 1- sessão fis 19 3|4

Amanhã Aiuiiiiliõ Amanhã
O ultimo cspoclociilo seríi em liome-
ungem no sr. Elyslo Leal, gerente
desta cosa «lc diversões desde a suo

 fundação, ¦
Compõem o programma dois extraor-
dlnarlos trabalhos plnemalograplil-
cos, soberbos sob todos os aspectos!

 ADORAÇÃO DE SUE 
E' effectlvnmento a mais bella do
quantas super-produccõos haja edi-
tada a gloriosa "Paramount-Art-
craft" o quo tom a Interpretação do
Alma Rubens, Vera Gordon, Gastou
Glass, Marlam liiittlstinl o Bobby

Oonnely.
HUMANIDADE DESENFREADA

13 actos de scenas vigorosas, repro-
duzlndo as tragédias de quo foram
theatro as ruas de Berlim duranto

os cruéis dias do movimento
"Spartacista"

Grandes orchestrus nos dois salões

Os bilhetes restantes de frisas e ca-
marotes acham-Bo a venda no
CENTRAL

2" sessão fis 21 3|4
COM AS IlEPRESENTACOES DAI

MONUMENTAL REVISTA

Tomo parte toda a Companhia
DRECOS

Frisas o camarotes, 15Í500-, o.idelras
o balcSes; 3$200; geral, 1Ç1.00

A seguir
I A VIUVA DOS 500 (Vaudovillo)
| Em ensaios

RIOS DE DINHEIRO! (Revista)1 _._ Brevo — PAIZ DO SOL Hífflihl

--mSÜU

EMPItESA JOSE' LOUREIRO

ANN
üBI!rB^B|

rande Companhia Italiana da
operas cômicas e operetas -r

ESTRE'A, 24 de março

I

m Fi- m ri \s @i I S| m |v ,w 3&> ul Ma ei « aM u, *üí fi. w ü*.1. - "j Sa &
"""* ~ " ' "' ' ' M
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LI PRUr-»"'*"- "
ivia GIOANA

Cora a opereta era «3 actos -- ESTREIA

LLE
Varesl — PINA

ASSIGNATDRA —- Na billieleria do Theatro SanfAnna,
ra para 10 recitas, com 10 oporetas, cm primeira rejirosentaçíio
seiíuintcs preços; Incluindo o iniposto do sello:
FRISAS E CAMAROTES, 47.$0Ò0 — 15AI,CÕJ'"S

Conte Bonl CanselanI — ÍTALO DERTINI
hoje, continua aberta a asslunatu-

OfO 00
na LOJA FLORICULTURA, rua

assignatura, comOQando no dia seiruint

f.:• H^ESÍ-àB.""iE!"--.@.: '-HJ:,'B: B.'',.'B;í."S-.E .¦¦'& *

io.-*.->oo

a ass

escolhidas entro ns novidades, aos

POLTRONAS, S$5II()- CALEIRA, «SítOO

Amanhã
rar-so-á

15 «le Novembro, 60
a venda avulsa.

ás Ti horas da tarde, encer-
Sl

mm ^ipB^a^BÉB^BÉBáiriB m i

GRANDES CORRIDAS NO 1PP0DR0M0 PAUL

E — 5W* 11
A's 13 e itteia horas cm -pnfo

l.o pareô — "Anlmaçíio" —-

2:000* e 400$ —. Distancia 1.600
metros:

—¦ Palestra , . -.
» — Chl-lo-sa? v •,

—i Jacamln . . .
8 — Grando Dame

52 kllis
C2 •'
54 "

2.0 pareô —i "Inltium" —

e 400$ — Distancia l-OOO
— Geada- .', i . .

" — Gringo . . -.- x -
—' Narceja ¦• , x. x

i — Valorosa . x x.
4) — Etlncelle . . . -.-

)5 —- Paulistano . .- .-

• 2:000*
motros:
62 itllos
54 "
62 »
52 »
62 "
84 •*

3.0 pareô — "Progredlor —
2:000$ e 400$ — Distancia 1.700
metros:

1 —- Luzlr , , j, .- . 68 kilos
» — Luoto. , x . . . 54 ».

2) f-i Cstende . :.: j .-. 49 "
) -— Jfysterlosa .¦ , . 52 "

4) »-• Estopim , i ¦; 7 fl »
)6 — Beduina .... 49 -

4.0 pareô — "Extra" — 2:000" e
¦100$ — Distancia 1.609 metros:

— Sansonnette ... 52
» — L'bert(" 64
" — Ncurosis . , , 64

— Wall! . .... 62
— Orpheus , , . 54
— Rléolo' . . . 54

kllos

5.0 pareô - "Combinac.ílo" - 2:000$
o 400$ - Distancia, 1000 metros:

1 — Turbulento ... 55 Idlod
" — Valsca 48 **

1)2 — Altamarano ... 60 "
2)2 •-- Kamakurn ... "3 "

)3 — Los Princípios . 61 "
3)4 — Mystíco .... 55 *

)5 — Aviador . . , . 53 "
4)6 — Hold Star . . . 53 *»

)7 — Farimond ... 54 "

O.o pareô — "Hlppodromo Pau»
listano" — 3:000$ e 600$ H Dls*
tancla 2.000 metros:

1 —i DIavolo .... 68 kllos
» — Espião . . x . :•• 8- "

2)2 — Luzir . , . >; :.- 52 "
» — Lueta . . ..- .: :. 48 "
8 — Corta Vento .- ¦<• 64 *

8)4 — Bron»lno . . :.: 64 "
)6 — Mentor , ,: ,: 64 »

4)6 — LIrO .,...- 64 »
)7 — Guarany ,• •* ¦¦ ••*¦

7.0 pareô — Grande Prornio "14

do Marco" ~ 10:000$ e 2:000$ -»
Distancia 8.000 metros:

Fandango , A
*—i Favelro [c x.

Feitor . . -.-
Allegro , •/ .

—*• Favelio , . .
Desliimbrant»

66 kl'09
49 -

60 »
66 "
60 "
ü -

8.0 paroo
2:000$ e 400$
metros:

"Excelsior" --»
¦ Distancia 1.009

1
2
t

4)4
)6

Missão ¦
Mlrasol ,
Danclng
Zarza .
Ostende

52
65
64
61
51

.ila« As senhoras e menores de 16 annos
nüo pngam entrada.

Archibancada . „: i.: » ,. „¦ . . Rs. 5 $004

Geral  Rs. 1$001

acompanhados de cavalheiro*,

Da estaçüo da Luz partirão 2 trens para o Prado da Moóca, sendo t
l.o as 12.60 o o 2.0 fts 15 horas. Do volta do Prado partirão: o l.o fts 17,05
e o 2o 15 minutos ap6s a realização do ultimo pareô. — Preços das passa-
gens: Ida e volta líjOOO. Do Prado fts cstacBes do Rrnz ou da Luz, $500,

iil, -ilitiii ií
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10 , CORREIO • PAULISTANO Domingo, 19 de março de 1922

.-fl ir /«i w.ra ,-jffe sen *t» ?

JUNDIAHY
INTERNATO E EXTERNATO

Preparam-se alumnos para todas as escolas stiperio-
res, Edificio adaptado para o fim a que se destina. Clima ?
incpiiiparável. Trata-se da equiparação deste Gymnasio a
ao de D. Pedro II.

 ENVIAM-SE PROSPECTOS 
Os directores : -- L. ROSA -- ALFREDO CORTE REAL

S_____®_»><5/*»'®'«)-'®»'3^^

Dc algodão trançado (HERCULES) e mniieiiolrn nnrn
oxtlnrçiio de liircndliis.

Participamos nos nossos fieüiiezes que temos erri de-
poslto estas correlns. desde 2 pollecnrlns o te 12 pnllpgnilns.
simples e duplas.

Aos industriaes e fazendeiros tílTninainiis n Rticriqflo pnrn
estas correias dp typo Scnndliinda, p que nnrlri .l.iltnin n de-
sejar As suns congêneres, peln sun èxtrnntrtiiiurlii reslslenda
e diirnhllldndo.

Pnrn mnis lnr.ir.iinçòis 1,1.111 11

- - Gomp*sei8..a Fíaçj.0 e Tesiite S.-KariiRtH)
FAl.RICANTI'!!-

RIA 1)1! S BENTO. N II  U.iVniilliti  Ciiluii ¦*"*'
s PAULO -i-A—;—

1

TECELÕES
Precisa-se de bons tecelões e
telas na Firica Lusitânia -
Travessa da Fabrica -Rua Flo-

irif'
B

OS BISOOUTOS
(«LEAL £ANTOS>

do RIO GRANDE DO SUL
são os nsâlhoros

VENDA EM TODAS AS CASAS DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

99Bi9«m>«o*m»9m9Mt4€99m4m*tBi>— ?»?LVEND
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Gratuitamente dado aos nossos leitores
Quem tios devolver o presente nnmmc.o, cnm o seu endereço lieni leml.elt recebe

'1 pela volta do ci.rrrio, a, titulo du projiiwandii c A11SOLUTAM ENTE GUATIS, |
wnio BRINDE, um livro 'oiidc se encon tra explicada, dela 1 lindamente, a maneira
le conseguir, pelo hyptíotlsmo. niagne tismo, a Saude, a Riqueza í a Felici*
dade.

Este utüissimo livro ensina o modo de qualquer pessoa curar a si própria e aos
outros ns níaia clironicas enfermidades; o vicio ila embriaguez; etc, etc,

Indica como obter o bem estar em casa. como Impor a vontade a outretn, como
Inspirar o amor.

O9 pães de familia, 03 commcrcianles, os empregados, 05 formados, os militares,
os sacerdote?, em fim, todos os líòtncns, se ia nual fõr a sua posição social, encontra'
rão o (pie mais liics interessa. Devolver este nnnuncio, acòmpíi ti liado de um sello
parft o porte do precioso livro, ao_ representante do sr. dr. Max Dnris, nu Páulíno
Fernandes, n. 29. — Botafogo, Rio dc Janeiro, e recebcreU o nosso brinde
GRATUITO.

CASA FUNDADA EM 1878

Ferragens, tintas e óleos, material para
estradas de ferro

.ragarSacio direta da Inglaterra e Estados Unidos
CAIXA DO CORREIO. 113 END. TEL. liOP.I.IIK) - RIO

RUA DO ROSÁRIO, NS. 55-58
DEPÓSITOS:

Una l.o de Março, 39 — Gamboa, 142 a 150
(Cães do Porto) -- Rio de Janeiro

NOME
liESIDENClA

•m
'?

>?*• <4VS *.í-»>.'?»4VÍ--«V5*i>:-*>í»S's'*-í ***¦ : *-*X ÍA! ¦***. -: v-V 1 >»V 1 **»*5<y;^.5^', BANCO LOTERICO
¦

tl
(AGENCIA 1)111 LOTERIAS).

Chamamos a alteni.no da nossa dlstlncta freguezia para as loteria»
 ahnlxo: .

SÃO r.VÜLO SAO PAULO SAO TAULO

40 CONTOS DE RE'IS
Dia 7 do abril  Inteiro, 3JG00  FracQüo, $000"BÔNUS DA INDEPENDÊNCIA"

Não deixe dc comprar um — Custa npciuis 2()$(>(I0
NUNCA SK IOSOÍ'IO(.'A.\1 '..1113 OIII3M MAIS SI1KTKS VENDE H_' q

Expelle os vermes e dá vigor ás creanças. Dosadosegundo as edades, como indica o quadro abaixo,
evitam-sa os erros de dosagens por colheres. por*que estas variam muito de tamanho. O conteúdo de
um vidro é uma dose definida. Na OPILAÇAO, appll.——- cam-se 3 doses, uma de 15 em 15 alas. ——

N. I
MBA

1 anno

N. 2
PAU»

2annos

N. 3
PAPA

3annos

N. 4
PARA

4annos

N. 5
PARA

5annos

N. 6
PARA 6 .11

12 annos ,

00
lãfHfi

RUA QUINTINO IIOOAVU-
VA, N. 10

ür:**íi ilo Onrrcln, 1S06

MODELO MESTRE N. 10
O ideal das machinas de escrever, distin-
guindo-se das communs pelos seus 20

melhoramentos
E* a machina preferida pelas repartições publicas
e pelo alto commercio por sua ranidez, nitidez da

escrinta e grande resistência
 PEÇAM INFORMAÇÕES! 

l.MCO REPRESENTANTE NO BRASIL:

FRED. 
"FIGNER

CASA ODEON  SÃO PAULO
Rua de São Bento, 62 I

Matriz: Casa Edison --- Rio de Janeiro I
ACCE1TAM-SE AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO |

—— 8. 'PAULO 
Of pedidos dn tiilcrloi devem vi» ncninpn.iliniKi» (fim ainls 5(10 r6l6

narn o porteAS LISTAS SEI! AO H EM KTTI1 IAS APrtS A EXTRACCAO
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ELLEZA dos O^HOSIII
Água sulfatada maravilhosa

Do Phar. L. Noronha
App, pela S. P. — Unlco premindo nn ExpnsIçBo Nnc. dc 1008

MAIS DE 30 ANNOS DE SUCOICSSO.
NUNCA OI1T1DO PELOS SIMILARES

De elleita steuro em toda» aa cnler mirlniies «ia vista, por mais antigas e rebel
ne»: Ura hellidadcs, extingue a ca«pa, cjiniclião, purgavCes e irritação *la vista. Re»*
laura a vista cançaila pela edade, nu ,iela dnenoa: tnrna os olhos claros e expressi*m\ S«'U uso é sempre utll aos estudioso», vioianles. pessoas de theatro. aos quetrabalham sob a acçüo dos raios solares ou lu. artificial. Não deicudeis o tratamen
to dos olhos.

PEDIR E EXK1IR SEMPRE O SODERANO
DOS REMÉDIOS. ÚNICO INTAULIVEI. .

» ÁGUA SULFATADA MARAVILHOSA --
A' venda em todas as pharmacias — VI11RO. j$i.to — Pelo correio, .Soco.

, ícp,-'. JísL Cesal Mattos e Comp.) — Aeentcs! CiRANADO & COMP. — RIOUh. IANEIRO

1 ií ))

" II !'¦ I1III.M1HII. .11. i.,...

I filml 00 SUL
ÚNICA QUE MSTRÍBUE 75 010 EM PRÊMIOS

 MARÇO
Dia 24 -100:000$ - Inteiro, 30$ - Meio, 15$
Dia 31 -100:000$ - Inteiro, 30$ - Meio, 15$

ABRIL ——
Dia 6- 100:000$ - Inteiro, 30$ - Meio, 15$
Dia 12 -100:000$ - Inteiro, 30$ - Meio, 15$

i ií ! i J !ü U
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A salvação da lavoura
O maravilhoso formlolda "FORMIDÁVEL" inventado o fabricado
pelo CHIMICO ALLEMÃO sr. RUDOLF BCHOMAKER, foi aub-
mettido a experiências offlpines fiscalizadas por tnclinlcns e pro-
flssion.aos, com resultados JfimalH'olitlílos por outros formlclilas,
na presenqa do próprio MINISTRO DA ACRICULTURA, o exmo.
sr. dr. Simões Lopes, quo í* tnr.iliem nm dos maiores lavrndnres
do Rio Grnndo do Sul, recebendo a patente 1 (,.57*1. 10' nppllcndn
sem ser preciso fop;o nem mncliiiiii.  Pfnllco, ceonomlco e o

unieo lnfallivel contra a SACVA. "

Podidos e informações dirigidos nos cscrlptorlõs dc:

WARGES, SCH0MAKER & COMP.
FABRICA — PRAIA DO ZUMBIS*, N. C3 — Ilha do Govcrnnilor.ESCRIPTORIOS — RUA 7 ÜE SETEMIÍRO, 1)2 — Rio de Jnnelro~m~i--s^-i-ma~a\--m^---~mmsí--mBa

\a\W m W Wam'Mm_Z_*Ma'ÊmmM***manmM~^ -n»- H mhi

"ffllflí^o-iAnc-oitcsop

PODEROSO BACILLICIDA E TOMiCO-ilEPARADOR.
,J[rJfthl!Aí!fn(çõtSm'10''MCS ' DAi m* tlMMTMIU tf* QlMi:uoHcmm, BRoitchORRiitA. rossts mciDcs, lARYitaiTE. tuberculosb.

OEP03ITO OERAL-PHARMACIA C DROGARIA SIFFONI
_, De FRANCISCO G1FFONI & C«
______RÇO, 17— RIO 0£ üAPiítRO.__JI

""BAMÍIO
•D^Mfc 56MPRE:

SABÃO
•J\RI5T0LiriD*p
fj* tEvc-sr. ri**ppc6»i.o sewpbe i

CONTRA AS MOIESTIAS DA PELLE

USM& 56MPRE: 0 GomicIlÕBS
~^_ Contusões

irritações
Erysipelas

iunas

Cravos Frieiras
Sardas Manchas.
Caspas Feridas
Dores Eczemas
Golpes Dartliros

perua oe caocllo
VermclhidOes
lingosidarjes
Inílamniações
Queimaduras

/f1;' tEvc.sr. ri**ppcc»i.o sewpbe oe tcccco com as instuucções oue acompanham caoa vioro
A Tenda em Ioda a pano - DcposUarios; ARAUJO FREITAS í. C - Hlo do Jaiiclro

¦í^í ?'í ^* ?í^i'^Í^V'0'i'0''^^Ã"^i^'Í-'^'*ll^-Í'^'Í^

'FICINA BE CLI ?*%* tkf\

Trabalhos em zincographia e photogravura — Clichês para jor-
naes, revistas e catálogos

EXECUTAM-SE COM PERFEIÇÃO, RAPIDEZ E ECONOMIA
Pedidos a: H. VARGAS-Rua João Briccola, n. 8

TELEPHONE, CENTRAL, 8  CAIXA POSTAL, "D"  S. PAULO
As ei.commendas para o interior só serão attendidas mediante

pagamento ^adeantado

Alimento liquido altamente concentrado para revigoramento dos nervos é cérebro

Garantido 60 olo de augmento de efíiciençja (em 1|4 de garrafa)
Especial;dáde

OERVEMUfiã EdlO GLAR0 LLB^STÃDfl
Em breve

A' venda na Lelteria Pereira, r. Duclien & C, Baggot & Cia.. Confeitaria Fazoll, Bar Viadticlo
i' Bar Jacyntlio o outras casas de primeira ordem, Plinrmaciaa e Drogarias.

I PRODUCTO DE CONFIANÇA DA DISTINCTA CLASSE MEDICA ^c«o
®9>®^4t®9>(!>9*<!W§>4>®4>^

_____^mm?^m^m^mmÊm*mi--í

Offícinas leciianicas
BA -'

Hedianica e
ao uerai e

Companhia
Importadora de S. Paulo

Rua Monsenhor Andrade, 119
Escr píorio central: Rua 15 de Novembro, 36

Executa-se qualquer trabalho concernente a este ramo
Especialidade em columnas para todos os misteres, portões, grades, cha-

pas para fogões, batentes escadas, tesouras, pontes, turbinas,
moendas, bombas, buchas,, compressores, etc.

PREÇOS REDUZIDOS PEÇAM ORÇAMENTOS

ASSINATURAS . | ()'•)<} _ ASSÍGWATyRAS"^CÕKRÊIO 
PAULISTANO"

PRÊMIOS NO VALOR DE £2:080$
CONCOHI1EM AO SORTEIO DOS NOSSflS PRÊMIOS TODAS AS ASSIGNA*

 TURAS TOMADAS AINDA NESTE MEZ 

POR 25S0OO—POR 25$000
PLANO DOS PRÊMIOS

prêmio de
prêmio de
prêmios de

1*0 prêmios de
60 prcmlos de

« ra »

tp <¦ ¦

• «ra

64 prêmios, no total dé

, . . 3:ono$ooo
, „ . 1:0001(100

60(15000 I:0ini$mi0
2005(100 2:non$(ino
1003000 R:000$000

, . .'¦;.. 13:000$000

üs Oonorrhéas e as FBores Brannas
Soífrendo, tendo gosto muito dinheiro, som esperanças do curar-m.

ao ler esta oxcopção que dovolvem o dinheiro os fabricantes (PharmaclaDrogaria São Bonto) si por milagre nSo mo curar com esto preparadochamado
ANTI-GONORRHE'AL DE PE'REZ

«iuo se vendo em todas as Drogarias o Pharmaeins. apresso-mo n encher
e enviar este coupon parn desta moléstia positiva monto mo curar.
NOME
RUA o CIDADE .,.............'....'.','.'.'..'.'..'.'.'.. .','.'.'.'.'.'.','.','.'.'.['^

DIrijam-se íi Caixa do Correio, 2000 S. PAULO

ao r Oi MMmm OÜINIE
CASA OE MOVEIS E TAPEÇARIAS

MOVEIS FINOS - TAPETES
CAPACHOS — OLÈÁDOS

PREÇOS MÓDICOS
J. C.

Largo da Sé — Rua Floriano Peixoto, 3
Largo do Palácio — Tel., 1382, Central (

l'„ ni, , |.  . ¦„.,.—,,.„._ ¦¦ .ii.T,:-m»-i.:iii i.julj ^.m-^w ~m -» '

MAnoi» ,

DEBILIDADE, NEURASTHENIA
CONSU MPCÃO.CHLOROSE
CONVALESCENÇA-

VINHO eXARHPS

®SGB1 i©FíS de Hemoglobina ->
Oo MeJIcoa proolomom que este Ferro vital do Sanguo reatltue saúde, força

Hsza a todo» Muito superior à oarno oriia, aoa torruftinosoB, eto. - fAZÍiS,

H>~( t-iH

PARA
CONSTRUCÇÕES E MOVEIS

Nas serrarias de
 JOÃO KOBAL 

O mnior "stoclc" c producção no Estado de . São Pnulo
Compra o venda nas melhores condições

Promptidao c capricho nu execução das cncomnieniliis

CASA MATRIZ
RÜA CANTAREIRA, N, 17  SAO PALLO

mmwâ ne uansiniocoos"AIDEAL''
Approvada e fiscalizado pc-lo Go"erno Pederal

UVA LIBERO HADAÜO'. 0 — 2" niiilnr CAIXA POSTAL 1234
 TELEPHONE. 874(1 

—"'-.'GRANDE VEHDA -DE TERRENOS.
a prestações de 20$ e 10$000 mensaes, com sorteios pela

-• 1— Loteria Federal 
Terrenos localizados nos melhores subúrbios da capital

PARA MAIS INFORMAÇÕES DIRIJAM-SE A' SEDE

u oteriâs de Mo Paulo
Extracções ás terças c sextas-feiras, sob
a fiscalização do Governo do Estado

12 — EUA DO RIACHIIIO - 12
TERÇA-FEIRA PRÓXIMA

— - 20:000$000 - —
POR 1SS00  TOR 1$80Ü

SEXTA-FEIRA, 7 DE ABRIL

— - 40:00Q$G00 - —
POR 3S8ÒO  POR 3$000

Terça-feira — 18 de abril — Terça-feira

liPififllf

Todos os asslgnantea annuaes concorrem aos prêmios, cuja estraccüo 6
feita no mez de maio de 1323, nas machinas das loterias de S. Paulo, e flsra-
Ilzada pelo governo federal.

Oa asslgnantea do "Corroio Paulistano'' tem direito, gratuitamente,
aoB vantajosos serviços 3a aua

<?ECÇAO DB INFORMAÇÕES
a qual se encarrega de,lnnumeros trabalhos nesta capital, como sejam: rece-
blmentos, compras, pagamentos, vendas, pequenas consultas, encaminhamento
«le petlcües nas repartições publicas, etc, etc.

A Empresa do "Correio Paulistano" offerece tambem aos seua aaal-
gnantes do interior, gratuitamente, ob serviços do seu

CONSUI/rORIO MEDICO

\~~~fm '^^'•ig-yytJ^-ww?.^--,.'.-;r.:'*,.:>. m~W—

destinado a responder fta consultas por escrlpto, sendo a correspondência en*
deregada dlrectamente ao DR, OX, pseudonymo de lllustre clinico (lesta capi-
tal, para a caixa do corroio n. 1393.

OS PEDIDOS DB ASSIGNATURAS PODEM SER DIRIGIDOS A', QBRHN*
CIA DO "CORREIO PAULISTANO", CAIXA POSTAL D — B. PADLO. OO
—— AOS SEUS AGENTES BM TODAS CIDADES DO INTERIOR ——

Dllhete inteiro S.J000 $800

ORDEM DAS EXTRACÇÕES DE MARCO DE 1022

MEZ DIA Promlo Mnioi Preqo

21 de marco Terça-feira |
24 de marqo Sexta-feira ...... |
25 de mniço Terça-feira |

31 de mniço Scxln-felra |

20:000$000 1$800

20:00fl$000 1S800

2Ò:000$000 U800
2n:noii$noo 1 $800

Os pedidos do Interior, acompanhados dn respectiva importan-
cia, mais a ounntla necessária pnra o porte do Correio, devem ser
dirigidos aos .Agentes Geraes; José Rodrigues e Cia., largo da Ml-
serioordln, 2-A - S. Paulo — Amanéio Rodrigues dos Santose Cia.,
praça Antônio Prado. i> - Caixa, 00 — Jullo Antunes de Abreu é
Cia., rua Direita, n. 39 - S. Paulo — "Vale Quem Tem", rua 15 dé
Novembro, n. 1-B - Caixa, 107 — J. D. Sarmento, rua Barão do Ja-
guará, n. 81 - Caixa, 71 — Campinas.

NOTA —• As machinas o demais npparellios que servem para a
extracção das Loterias de S. Paulo nndom ser sempro examinadas

por toda e qualquer pessoa, todos os dias úteis, das 10 fts 18 horas.
As extrarçBes silo tnirrliem s*-mpre franqueadas ao publico.

Imm Marítimos
fZ

{

kn í •'"'.íTl:' 37''**, "r,^' - ¦ ,*-a*'*T .

Uoyd ea andez
Portos do cscillll! RIU, I1AIIIA
PBRNAMRlK'0. l,AS PALMAS,
LISIIOA, POIITO. VIGO, 1'Illílt*
BURGO. SOPTIIAMIION c

AMSTERDAM

"ZEELANDIA" . ,"ORANIA" . . . ."GELR1A" . ,. ."ZEELANDIA" . .'"ORANIA" 
. . . a"GELRIA" . . „"FLANDRIA" . ,..

Próximas partidas de SANTOS :
Pura B. Aires Rara Earopn

28 — 3 — 1922
... 4 — 4 — 1922 18 — 4 - 1922

„ ; . 25 — 4 — 1922 — 6 — 1922
,. ... 10 — 6 — 1922 30 — 6 — 1922
.. . . 13 — 6 — 1922 27 — 6 — 1922

» » . 4 — 7 — 1922 18 — 7 - 1922
, , . 25 — 7 — 1922 — 8 —. 1922

Os bilhetes de ida e volta tem um desconto de 10 0|0 sobre o totai
Toda a família que tomar 4 pansagens inteiras de Ida siomente, teríi

direito a um desconto de 15 0|0 sobre o total.
Como o vapor "üELrtIA" nüo escala em Porto, os passageiros de
terceira classe destinados a Lelxdes receberão gratuitamente dn
Companhia passagens por estrado de ferro, de Lisboa ao Porto

Agente geral: SOCIEDADE ANONYMA MAF.TINF.LLI 
Rio do Janeiro: Av. Rio Branco, IOS — Santos: Pruçn Rio Rninn

n. 12 — S"o Paulo: Rim 15 de Novembro. SS

&


