
fa

CORREIO
Ir

PAULISTANO1
Pirector Geral, FLAMINIO FERREIRA

8AOO, ItlCIIACCAO 15 ADMINISI RAÇÃO
1'KAÇA DU. ANTÔNIO PRADO ?—I—. CAIXA DO CORREIO, D

PROPRIEDADE DE UMA SOCIEDADE ANONYMA Gerente, J3DOARD NpBjfUB UÜ CAMPQ3

S. PAULO. - ÍTERÇA-PEIRA, 18 DE MAIO DE 192G FUNDADO EM 1851 -:- NUMERO 225G3

OAFF
BOLSA DÉ SAN1ÕS

i

DIA, 1T. ' <,

COTAÇÃO OA ItOIsSA OtTKIAL

Disponível
pisponlvel, typo 4, por

10 Itlloi 2C»C00
Mercado calmo.
Foram vendido* 30.000 sueca*.

BOLSA DE NOVA YORK

DtA. 17.

AIIIIUTUIIA

llnjo llont.
.« •« .* "•&* «"*«
... .. .. 10.85 10.78

PAUTA
Por kllo

Date paulista ,»..-» 2CJ00
CafO mineiro .,..»• "«500

ÇOTAOAO DO TERMO A'8 10.50

Hojo llont.
Maio  -7'000 "n'M

Junho  265700 505000
Julho  21I400 265275
Vendan  6.000 8.003
llorcado Estável Calmo

Alta parcial de 25 a 100 ríi».,

COTAOAO DO TEItMO A'S 13.10

Julho , ¦
Bttoinüro . .
Dssombro .. .. .• i»'iB i0-111
Marco  IS'"0 ,0'os
Mercado Eitavol Bstavol

Alta parcial do 3 a 7 ponto»,

COTAÇÃO DAS 13,30 IIOltAS

Julho. .„
Selembro,
Dezembro
Março ..
Mercado ,

iii.ó- Ifont.
17.30 17.48
10.05 10.78
15.66 10.03
16,66 15,03

Ap, cst. Estável

Março ...... 12» 740
Venda* ..*.., «.000 3.000
Mercado Ap.ost. Firme

llslxa de l» l|l a 1» franco».

FISOH AMIANTO
Hoje Ifont,

Julho , .".'». 805 l|4 «10
Setembro .... «85 1|2 790 l|l
Dezembro , . .- 753.14 76»
Março v 1**
Venda.) do dia, -'.o
COS « 0.000 2-000

Mercado .,...- BstaVíl FlrmO
Dalxa do 4 3 4 a 8 francos.

li-iíxi de 8 a 13 podou.

FECHAMENTO

! Julho ..
Setembro
Dezembro
Março

.UQQDãO

Hojo llont.
271700 201075
26J700 201700
261375 201300
11.000 1.000

Estável Estável

I
Maio
Junho
Julho
Venda» ,. „..
blercado •• •

Alia geral de 50 a 125 reis.
Aa vendai a termo foram de...

53 .000 Bi -'.ui.

'•': 
BOLSA DO RIO

DIA, 17.
O mercado do café abriu liojo

firme, com o typo 7 a 105000, por
arroba.

Fechou firme, com vendi» da
8.770 eaccas, sendo 2.537 na abef-
tura e 1.139 ã tarde,

Entraram 0.210 «.tecas; desdo 1
tio mcz 120.557; desde 1 de Ju-
Iho, 3.502.753.

Embarcadas, 0.839; desde 1 do
mez, 40,088; desde 1 do Julho. ..
3.358.200. Stoclc, 153.130 oaccaa.

iiuju llont.
.. .. 17.35 17.13
.. .. 10.66 10.78
.. .. 10,02 10,15
.. .. 15.52 10.03

Vendas do d:.>, ivr.
M«  '.0.000 25.000

Mercado Ap. cm. Estável
Dalxa de 10 a 13 ponto»».

DISPONIVED

Compradores
Hojo iinnt.

Typo Rio, n. 0 . . 20 1|1 20 18
Typo Rio. n. 7 . . 19 3|4 19 5|8
Typo Santos, n. 4 . 22 1|4 23
Typo Santos, n. 7 . 20 1|2 20 1|4

Rio — Alia de l|3.
Santo» — Alta do 1|4.

BOLSA DO HAVRE

DIA, 17:
ABERTURA

Hoje llont.
Julho ...... 791 810
Setembro .... 771 1|1 790 1|4
Dezembro. . . « 747 3 7C0

8. PAULO
HOI.SA DU MERCADORIAS
MOVIMENTO DE HONTEM

0"i iiçücs do termo
ABERTURA

Algodão cm ramo
Typo n. Si

1'uiiip. Vcriil.
Maio ....... 3855O0 305000
junho 385900 308000
Julho ....... 395800 405000
AgOStO 405850 4151)00
Setembro  415900 435100
Outubro ... - 425000 125900

FECHAMENTO

Algodão cm riiinn
Typo n. t:

Conip. Verei.

Maio 375700 385500
Junho .... , 305300 385500
Julho 395300 395500
Agosto 405200 405400
Setembro ...... 415IC0 115100
Outubro .... 425200 425300

NEGÓCIOS REALIZADOS
NA ABERTURA

Algodão cm rama:
Typo, n. C:
Pura Junho, 2,000 arrobas a 195;

500 arobas a 396200; para Jullio,
3.500 arrobas a 40»; para agosto,
1,00 arrobas a 415; 2.000 urrolm a

101900; 500 arroba* a 401850; pa-
ra setembro, 600 arrobas a 411.

NO FECHAMENTO

Algodilo viu rimiiii

Typo n. Ri
Para Junho, I.OOO a :i8»500; para

Julho, 600 a 308800; pnra «gosto,
0.000 a 405300; 1.500 a 405400; 500
a 405500; 400 a 405150; para oe-
lembro, 2.000 a 415200; pnra outu-
bro, 500 a 425; coo a 428200} 500
a 125200,

COTAÇÃO DO DISPONIVEIi

Cotações do negócios do dlspont-
vol, negociado hontom, pela Bois»
do Mercadorias, para o gonoro pos-
to cm São Paulo, livre do frito, c»r-
rolou, etc.

Em caroço sem »ncco.

(Por arroba) Do A
Qualidade com-

nmiii, 15 Itlios Noinliial
Mercado, -i—.

(Em rama) — Ty-
po n. 5 . . . . 34J000 35f000
Mercado, calmo,

Do Norte, BctidO,
l.n  Nominal

Sertão, l.o  Nominal
Primeira sorto . . Nominal
Mediana  Nominal

Caroço dc nlsortilo

(Por arroba):
Do Estado, sem sacco, 35000,
Ensaccndo. nominal.
Marcado, calmo.

CAIXA DE LIQUIDAÇÃO

Foram reguladas hontem venda.»
a termo de 21.000 arrobas do ai-
dlo em rama.

ARMAZÉNS GERAES
AigodAo cm rama

Kilos
Stodc anterior . . 71013.72»
Entrados • •• 89.252

íl.lil.la» ,t ., .. 3 77.015
Htuulc actual ,,,.«. T. 060.034

Aigniiío cm caroço
"'/V KHo»

Stoclt anterior, r ¦ ••> 82.668
Entradas ,, „, ». ••• N|colndo
Sabida* N|ootado
Htoclt actual ...... 82.562

Carolo dc nlipirtiiii

Stoclt anterior ... •
Entrados ,, .. ..
Sabidas
Stock actual.', ,.

Kllos
149.945

Nli-iilado
11.487

135.153

BOLSA DO RIO ,

DIA, 17:
O meicado do algodão fiincclonou

hojo fraco. Não liouvo entradas. Sa-
hlram 445 tardos, Stodc 21.997.

BOLSA DE LIVERPOOL

DIA, 17:

COTAÇÕES DAS 12,30

liojo Hont.

Mercado Calmo Estável
Pernambuco "falr" . 10.42 10.61
Maceió "fi.lr" . . . 10.43 10.51
American "Mldllng". l"-22 10.35
America.-. "Futures",

para julho ... 0.C0 0.D7
American "Futures",

para outubro . . . 0-1» 9-2C
American "Futures",

para Janeiro ... 8.11 9.17

American "Fulurts"

para março .... 0.12 9.18
Disponível brasileiro — Baixa dc

9 pontos.
Disponível americano —• Baixa de

14 pontos.
Termo americano — Dalxa do 0

a 7 pontos.

FECHAMENTO
Hoje Hont.

American "Futurei",

pata Julho ... 8-48 9'"

Ami.rlflsn "Futures",
para outubro , . . 0.IT 1.26

Aniorlcan "Futuras",
pnra Jnnolro . •. .. ».08 0.17

American "Futuro»".
pnra marco . . > 0.11 O."
Malxa ilt 1 t I pontos.

BOLSA DE NOVA YORK

DIA, 17:

ABERTURA
Hojo llont.

Anirrlcnii "Futuros",
pnra Julho ... 18 22 18.22

American "Futures",
para outubro ¦ • • 17.13 17.63

AiiK.rli.M-. "Futuros",
para Janeiro ... 17 37 17.49

Amorlcuii ' Futuros",
para março ... 17 51 17.01
llnlxit do 10 a 12 pontos

COTAÇÕES DAS 12 HORAS
Hoje Hont,

American "Futures".
para Julho . . . 18.17 18.32

American "Futures".
liara outubro . .. 17.43 17.03

American "Futuros".
para Janeiro ... K.30 17.43

American "Futures",
para mnrçó . . . 17.49 17.51
lulxà do 10 a 16 pontos.

A' libra papel eatovo a 90 tt.v en-
tm 321901 a 8911741 a iMa (Io....
335318 a 335010, in'min ,. o SO-
borono a 305000,

A' luxa do 7 17|0ld. a 9« dUl
de vlilit, sobro 1,011 Irei, quo Inl a
officlal do hontem, R IH»ra valo...
335022 o o tranco, 1205,

A' vista, 7 9|6ld. a ilbri valo
335010, o franco .210, a lira 5250, o
escudo 8309 o O dollnr, 05880.

O» bancos s:i'-arar.i hontem
doado a abertura ale no feohnmen-
lo, na» seRuIntes bases a 90 fllM
('o vida:

Londres, 7 I5|0ld. 7 l'l d....
7 17|04d. o 7 0|32 d; fl, viala - Lon-
dro», 7 0|-)4d. 7 532d. 7 ll|04d. ...
7|3l»d. e 7 13101.1. Nova York, ....
05150 o fl|006; Pnrls, »00 a 212; ;
Ilalia, 215 a 253; Hlllsili, 1J223 n..
I$;t10; Ilnll.in.l.i, 25/10 li ?fi00; lIOl-

«loa, 203 ii 308; lioipiiiilm 994 a

l|002; Portugal, 355 a 35.'.; Alie- (
manha, J ?c lo a IÍ060; Uruguny, ou-
ro, 7SI20 n 7S:8ii; AntoMln.i. papel,'
25765 d 25795.

TAIli:i<í(/V OITIOIAU
'l 

.

A Câmara Hymíl-ul de Correio.
ros d» Slo l'»ulo nffixou liontorn •>'

•IsciiMlnlo tabeliã:

I,Wlllie.1 . , •
IMrli . . . .
Itália
Ili..*p iliba . •
Portugal - • •
llcIlSlc... . . .
Nova Yorli .
glllMfl . . .
Ilollanda . .
Buenos Aires

AltOtlív. A'vida

7 I7|HI
520,1

7 9I04
í'10
5150
5997
136'J
5204

0(380
15335
15053
2)786

BOLSA DO IÍIO

HIA 17:

o mercado di amblo nbrln hoje"'
firmo, com o bancário o
particular a 7 11132,

Fechou Inalterado.

CAMBIO EXTRANGEIRO

CAMBIO
MEROADO DE S. PAULO

O mercado do cambie ttbrlu lion-
tem bastante estável, com os b:tn-
ros sacando entro 7 16l0td. e a....
7 l|4d. a 90 d|v; o a 7 9'01d 
7 ll|64d. ã vista, tiavenJo cumpra-
dores do letras a 7 0|lCJ. o 7 lü|U1d.

Momentos depois, o merc-.do a-

prcsentoti-sc em melhores condi-

çOos, passando os bancos a operar
a 7 17|04d. a 90 d|v: o a 7 3|'«d. fi.
vista, com compradores dc papeis
do exportação na bai.e de 7 21|G-id.

A' tarde, o iftercado reabriu com
essas mesmiifl taxas, i assim, ne con-
sei vou tilC- ao fechamento.

DIA !":
ABBRTÜRA:

Londres aotiiu Nova Vorlt a vlalu po'r doliar .

Londres sobro O-inova ft vl»u por lira . .

Londres sobro Madrld 6 vlata por posotas . .

Londres sobro IMrli 4 data por francos . .

Londres cobre Llsooa a vista por mil ríls . .

Londres Sobre ncrüin ã vida per marcos . .

Londics sobro Amsterdaiii a vi«ta por florira.

Londres sobre Borno tt vista por francos . .

Londres sobro Bluxollas 1 vista por frs. belgas.

FECHAMENTO:

DIA 17:

Londres sobre Nova Vorlt a viria pjr doliar.

Londrca sobre Oonova & vista lior por lira . .

Londres nobre Madrld ft vista por pcsetds . .

Londres sobro Paris n vida por francos . .

Londrca Bobre Lisboa a. vida |Kir mil réis . .

Londres sobro Berlim ã vista por marcos . -

Londres sobre Amstcrdam a vista por florlna.

Londres cobro Dome & vista por francos^ . .

Londres nobro ltruxellas 1 visla por frs. belgas.

1IO.II5
4 .1(0.75

135.50
33.71

153.25
2 17(33

20.43
12.09
20.17

101.00

iio.ii:

4.30.02
137.00
33.05

ir,2.no
•i I7|:i2

, 20.44
12.09
25.17

105.50

e o

HONT,
4 .SQ.Ct

13.00
33.70

101.00
17|32

20.32
• 12.09

26.10
161.23

HONT*

4.80.02
113.00
33.70

161.00
2 17(33
20.12.
12.09
25.161

105.25

,N^è4M-++i,'r'»rlHh+i'«*'hr'l'***'

serviços da mmm havas, oa mwm a^serígama e dos sorrespo?8- {&&
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Seriado Federal
—<«» jr-r

A .sessão realizada hontem — Considerações
v-; do sr. Paulo Frontin a respeito da co-

branca do imposto sobre a renda — Re*
tf; uniu-se a Commissão de Justiça e Legis-

lacão.

 - —.. ...--—--*«'

.'RIO, 17 (A) — Presidida pelo
Or. Mendonça Martins, secretariada
fpeloa sra. iSilverio Nery o Pereira
ILobo, foi aberta a sessão do Sena-
*io e approvadas as actaB da ante-
cior e da reunião do dia 15 do cor-
rente.

I Não houve pareceres.
O sr. Paulo Frontin oecupou a

tribuna paia fazer algumas consl-
tlerações sobre as InstrucçBes baixa-
idas pelo .ijoverno, para cobrança do
imposto sobre a icnda.

Começou b. exc. dizendo que os

Jornaes desta cidado noticiaram quo
farias modificações vão ser Introdu-
tildas nas InsírucçOéS publicadas,
com a asslgnaUirs de dlrcctor geral
alas llendas.

Pede a atlenção do -ir. ministro
tía Fazenda, para que se não regis-
tem oa mesmos ei ros, os mesmos
enganos o u-i mesmas medidas con-
tradas uo quo dupõo o artigo da
rieceila, velada pelo Congresso._

Deseja quo a opinião publica não
aceuso o Congresso, por factos do
iy.ue não tem rcspoiniabllldado, por-
quanto, nenhuma parte cabe ao

Congresso nas reriiodol.-tçíies por quo
têm passado essas InatrueçOes.

Recorda o oraaor haver um dis-
positivo na lei da Receita, que man-
da que o imposto de ronda aeja co-
brado nas fonlcj e Balienta que,
tendo as íhstruccSes estabelecido
duplicidade do tributação, quanto
uo rendimento das iioclodadcs ano-
nyinup, recebido pelos acclonlstas
das mesmas sociedades, com a taxa
de 0 por cento da renda global de
cada accionista, esta duplIoi.t-.ido foi
modificada, em vltiudo do reclama-
çOes do varias representações o as-
BociaçÒeB do cla-ise,

S. cxc. asslgnala que a modifl-
cação feita 6 Interessante, porquan-
to, attenta contra disposição taxa-
tiva do artigo 18, da ld da Rocei-
ta, Isto c, as tnatrucçOos, etn logar
de ãareni solução LÒmpãlivel com
u lei, determinaram medidas con-
trarlas ã mesma lei.

A. íúrina pela qual se deu a mo-
dllicução, resultarã no seguinte:

O Danço do Brasil dã dividendos
do 20 por cento sobro o capital, que
É de 20.000:0005000.

Teria do pagar, portanto
4.000:0005000 de impostos, o quo
seria facll.

Fixando a cobrança noi, termos da
lei, a fonte, esta cobra na parto dos
dividendos, e cobra ainda Bobre os
lucros, quo não oão distribuídas cm
dividendo.

Assim, o que aconteça É quo om
io;;ar de so cobrar da pessoa jati-
dica, — o Banco — o imposto faz-
ee esperar pelas declarat,oc3 de to-
dos ob nceloriislas pata á cobrança,
muitos dos quaes acclonístris r.ão re-
slclem no Brasil.

Dando oütrps exemplos para lllua-
trur a t;'.ia exposição, o orador pro-
incite, cm iC.caslão oppoituna, ame-
nentat- emendas no çentldo de rr.odi-
ficar essa parto referente ao Im.
posto proporcional, que não foi pro-
¦posto pela Oainnra, nem votado pe-
lo Senado, o que um erro do roda-
cção fez incluir Indevidamente no
trtlgo 18.

Antes da terminar, s. exc. dlii-
£lu um appello no "leuder" o ao

presidente da Ccnimísião de Fl-
jianças, para que promávum o nn-
damonlo do projecto, quo ápresen-
ta.ara cm .921, mandando lnçorpo-

rar a tabeliã Lyra, aos vendmontoa
dos funcci.maiioa o ma.ÍB servidores
da União, projedo quo estã pen-
dento do parecer dessa Corr.mlssão
o do informações do Ministério da
Fazenda.

Pa-ssando-se a ordam do dia, foi
approvado, em ultimo turno, com
emer.da do sr. Paulo Frontin, o

projecto que fixa a data de l.o do
setembro, para apresentação das do-
claraçOos dos contribuir.!es do tm-

posto sobro a ronda.
Annunclada a eleição das-demais

commlssBés permanentes, não liou-
ve numero, por S2 terem retirado do
recinto clol.ii senadores.

A ordem do dia para amanhã 6 a
continuação dau olelçOes deusas
commlssflca.

Terminada a sessão do ílenndo,
esteve reunida a Commlsaãò do Jus-
tlça o Leçiilação do Sanado, para
dar cumprimento ã exigência regi-
mental de eleger quem deva presl-
dlr-lhc os trabalhos.

O Br. Jerónymo Monteiro buíjbo-
riu a roelelção dos Brs, Adolpho
Gordo e Cunha Machado, ulíocan-
do que so sente â vontade, na sua

qualidade de opposlclonlBta; para
tomar 0.33a Iniciativa, qua Bi,-.tuiflcn,
antes de tido, nicreciu-i homena-
gem aos altos meritos de ncus dignos
o lllustrados collegas.

Corrido o escrutínio a;creto. para
a eleição de presidente o vlee-presl-
dento da Co.mmiBsão, são reeleitos
os sra. Adolpiio Gordo e Cuuiia Ma-
chado, quo obtiveram 5 votos cada
um.

Assumindo a presidência, o Br.
Adolpho Gordo agradoco o velo dos
seua còilegas, quo representa uma

prova de confiança renovada, o at-
firma que so Bento vordndplramen-
to honrado de presidir uma Ccmmls-
são, cujos membros so distinguem
pela competência o pelo nraor ao
trabalho, revelados nas mais Impor-
lahtea questões, submolt.ldds ao bcu
estudo o através do.i patoc.ores, em
sua Gi'ando maioria, ac; oitos pelo
Senado.

O sr. Cunha Machado Umbem
agradeço a sua rccoudueçüo ua vi-
ce-prcsldenda.

A CASA HANAU
tt..tem a honra de communtcar á sua distinetí» cttentela que-ac:aba dc receber um grande

1 e lindo sortimento de

COLLARES DE PÉROLAS
BRILHANTES
J0IAS FINÍSSIMAS E
ARTIGOS PARA PRESENTES

II Ao embarque compareceram nu-
merosofl amlrjos e pessoas das rela-

çõcíi da família.

a

VENDAS AO CAMBIO ACTUAL' -:- RUA S. BENTO, 55 - l.o Andar

iVlARTINVBARROSerOt^

 ...___.n.._T—-1ii„ mu mm ii»»»»*»il'i»*31»J!!!EI!r~~~~!r*~~1

tldaa no matadouro do «anta Cruz,
o combateu lambem a nome-tção do
operário Carlos Dias para represeri-
tanto do operariado brasileiro no
Congresso Internacional do Trdba-
Iho, na Liga das Naçõí-a.

Por ultimo falou o er, Àrnolfo
Azevedo.

S. exc. dou explicações sobro o

projecto da reforma constitucional
que, pelo regimento, duve sor dado
para a ordem do dia 10 dias depois
da abortura do Coiigrctüo.

O sr. ArnoIfo Azevedo acha que-i
não estando deltas os comrr.IraiOeu
permanentes, a Camnrn ainda n".o
podo considerar-se constituída. As-
sim sondo, não collocarã, o projecto
de reforma na ordem do dia do n-
manhã, reservando-so tara coilo-
cai-o logo após a eleição das com-
mlssOos permanentes, o quo fnz, a
seu ver, dentro dos textos reglmon-
taes.

A SESSÃO DE HONTEM -- A RE-
FORMA CONSTITUCIONAL

RIO, 17 (A) — A sessão da Ca-
mara foi presidida pelo sr. Arnol-
pito Azevedo, secretariado pelos bi-b.
Heitor dc Sousa o Domingos Barbo-
sa .

No expediente foi lido o parecer
da commissão do Pode.-es, Oi-inan-
do pelo reconhecimento do er. Sa-
lomão Dantas, eleito deputado pelo
3.0 dlstricto da Bahia.

A hora do expediente (oi cxgotla-
da pelo sr. Dorval Porto, que de-
tendeu o governo do dr. Iphlgcnlo
Salies.

Passando-se ã ordem do dia, a lis-
ta da porta aceusava a vircsença de
109 deputados.

Procodou-so então a. eleição dos
secretários da mesa. sei.do apenas
depositadas 97 cédulas nas urnaa.
Não havia "quorum" re-,imemal.

Pedindo a palavra pata una ex-
pllcação pessoal, falou o sr. Adol-
plio Bèrgàhtlhl,,

O sr. Azevedo Lima enviou 1 me-
ma um requerimento pedindo lnfor-
maçOos »obro ob rezes doentes aba-

RIO, 17 (A) — A Ccmmls.mo de
Poderc-s da Cantara reudu-sa o as-
sliínou parecer opinando polo reco-
nheclmcnto do dr. Saljmãj Dan-
ias.

Foi relator o sr. Norival do Frei-
Ias.

Supremo lühmé
CONCESSÃO DE "IIABEAS-OOR-

PUS" AO JORNALISTA CAIO
MACHADO

RIO, 17 — Teve hojo, tlnalmon-
to, solução o "liaboas-corpus" lm-
petrado a favor do jornalista dr.
Caio Machado, condemnado por
crime de imprensa polo Tribunal do
Paraná,.

Jâ. na sessão passada haviam vo-
tado pela concessão da ordem os
ministros Bento do Faria, Hercula-
no do Freitas, Hormonoglldo do
Barros, Pedro Mlblelll, Arthur RI-
beiro e o- relator, ministro Pedro
dos Santoa. « -

O Julgamento, não ÍOra a sou ter-
mo porquo o sr. Munlz Barreto po-
dita vista dos autos para melhor ea-
tudar o caso.

Na sessão do hojo o Br. Muntz
Barreto, declarou-so prjmpto, para
dar sou voto o acliat-do preliminar-
mento cabível o "habeas-corpus"!
"dc mcrllls", denegou a ordem por
iho não parecer inconstitucional o
voto do presidente do Tribunal do
Paraná, cm desempatar conlra o
réo.

Bm seguida, falou o sr. Pedro
dos Santos, Novamcnto se dispunha
a expor o caso porquo os sra. Vivei-
ros do Castro e Edmundo Lina não
estavam presentes por occaslão de
relatar. Explicou a situação do pa-
ciente, cedendo depois a palavra

aos ministros quo deviam votar
O ministro Viveiros da Castro

começou a tratar d0 caso, mostrou-
do-so favorável (1 conce?.:ião da or-
dem. Não lhe parecia Justo o accof-
dam do Tribunal do 1'aranã. A sou

ver, o paciento estava absolvido,

poi3 o presidente do Tribunal quo o

havia condemnado, não podia des-

empatar contra o roo. No caso sur-

glani varias duvidas e ello sempre

preterira absolver o criminoso ã

cbndoVnhar um só lnnocente. Desde

licculoa vigorava o principio jurídi-
co do "ln dttbblo pro roo". Não lia-

via' absolutamente texto alcum de

ld quo modificasse aquello prlnol-

pio. SI houvesso, continuou o sr.

Viveiros, naturalmente devia de ser

seguido, mas ello, certamente não

louvaria o legislador. Falou ainda

sobre o espirito de Justiça o terml-

nou votando pela concessão da or-

dom. Também os srs. -Edmundo

Lins o Guimarães Natal concediam

a ordem, quo so teve dois votos con-

trarlos - os dos srs. Godofredo

Cunha e Munlz Barreto. — (Ha-

vas).

ifês Joekey OSisb
ALMOÇO OFFHRECIDO AO DIRE-

CrOR DO "TIMES"

mm?®
RIO, 17 (A) — Foi naturalizado

brasileiro o «ubtüto italiano Ceies-
to Toda, residente cm S. Paulo.

Oreàmsisto da
Oep^likéi

RIO, 17 (A) — Tendo o cover-
no do enviar .1 Câmara, alô 31 de
maio, Uc accOrdo com o art 13 do
Cod. de Contl Publica, as propostas
do fixação da despesa com o cal-
culo da Receita Geral da Republica,
para servir do base 6. iniciativa da
ld do orçámonto; para o exercido
do 1927, a Conladorla Central da
Republica fez Iiontem entrega fio ]
sr. ministro da Fazenda 1I03 dados
para a elaboração da alludlda pro-
posta.

Isrviço ds
mm

sai
i"Ss

nl0i 11 — Buallzou-so hoje, no

Joçitójr Club, o almoço que o sr. Ko-

íteth Mac Crimon, antigo correupon-
dente do "Times", nesta capital, of-

Cerceou ao sr. Llnt Smlth, dlrcctor

do grando diário londrino, presoh-
temonto no Rio.

Tornaram parte nesse almoço as

pessoas do maior destaque na soclo-

dado carioca.
Falaram; saudando o homenagea-

do. além do sr. Mac Crluion, os srs.

Raul Pederneiras, pela Associação
da Imprensa; o or. Assis Chatcau-
briand e Horbórt Moses, e, por fim,

o embaixador desu a majestado bri-

tannlca Junto ao governo bt-asllel-
ro, quo declarou quo "a Inglaterra
vê' no Brasil o aluado do todos ob
dias e que tudo farã para que as re-
laçõ;-B entro os dois palzes se es-

trcllom cada voz malB".

O ar. Llnt Smith agradeceu ãs sau-
daçOcs que lhe eram feitas o o cati-
nho com quo estava sendo dlstin-

guldo no Brasil. - Iloforlndo-3o 6.
orientação do "Times" disso o sr.
Smlth: "No cxtrangelro 6 commum
dlzer-so quo o "Times" 6 um Jor-
nal governlstn, o quo não reprcBon-
ta a verdade. O "TimoB" apoia qual-
quor governo funcdonal, quer ceja
conservador, quer Boja liberal ou
trabalhista, ou mesmo misto como o
de duranto a guerra, comlanto quo tt

orlenlaçüo do governo esteja do ac-
cOrdo com oa altos Interessei do
palz", <m (Havas).

RtO, 17 (A) — Foi Indeferida a
concessão pedida por Bernardo Hen-
riquo Glelen, para serviço de nave-
gaçffo aerca entre Ilio o S. Paulo.

0 imposto de mwgm
íoitiofi do Sa Mas-

IÍIO, 17 (Especial) — O nercá-
do de cat6 a térreo funcrionou com
aa segulntca cotações:

l.a Bolsa. — Vendedores: para
maio a 205025; Junho a 20?IP0; Ju-
iho a 258500; agosto a 25J100; so-
tombro a 248850; outubro a 248550;
compradores, a 2C$826, 255900,
285375, 24$900, 245000, 245300, res-

pcrilvamcnlc.
Mercado, calmo.
2.a bolsa — para maio a 205800,

junho a 25?850, julho a 255460,
agosto 24$'J00, setembro a 245050,
outubro a 245440; compradores: a
208050, 255850, 205300, 245900,
245550, 245300, rc.iperilvamenlo.

Mercado, estável,
Vendas, J2 mil suecos.

As homenagens ps se-
rão prestadas ao proles-

sor Miguel Couto
RIO, 17 — Reallza-so na próxima

quinta feira a homenagem quo as
Instituições sabias do medicina vão
prestar ao eminente professor Ml-
(luel Couto, chegado lia poucos dias
da Europa, onde elevou, nobremanel-
ra, o nome sclontltico do Brasil.

Assim 6 que a Sociedade Narional
do Medicina, a Soclednje de Medi-
cina o Cirurgia do ftio de Jar.òiro o
a Soclodade Neurologia-Psyciiiãlrià
e Medicina Legal vão cílebrar uma
nessão conjunta no salão nobro da
Academia do Medicina, tom o fim
de patentear, mnls uma vez, ao pro-
claro patrício, o apreço o aailzalo
em que C tido entro ot «us colie-
gas,

De cada uma de.«as aauojiaçõod
médicas so farã ouvir um orador.
— (Havas) .

Jornalista portuguez
RIO, 17 — Acha-se nesta capital

o sr. Pedro Muralha, dlrect>.r da
"Vanguarda", do Lisboa e represon-
tanto do "Jornal do Cou.merclo", o
da "Época", também da capltri por-
lugucza — (Havas),

MACHINA "AMARAL"
E' a ultima palavra para o beneficio do café. Fa-

bricamos 2 tamanhos, 1 e 2, para 200 e 400 arrobas

por dia, exigindo 4 e 6 H. P. nominaes, respectiva-
mente. Peçam o nosso catalogo e orçamento. Temo3

para prompto embarque e faremos condições espe-
ciaes de pagamentos.
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nheiros Euzeblo Naylor e Childorl-
co Paranhos, ficara terminada no

próximo sàbbnJdo c, portanto, o ro}

líitorlo final, comprehenilendo o ar-,

rolamento material, a tomada do;

contas o avaliação das obras etfci

ctuadas no edifício, sú ostarl prpm-

Iita em fins do corrente mcz, quando"
deverá ser entregue a0 ministro do)

Fazenda.

0 novo direotor ia Fa*
ouldado de Oirello da

O Tribunal, uhanlmomonto Julgou
0 rôro militar incompetente.

Or.Heroulano de Freitas
BOJ03NACENS RO SUPREMO

TRIBUNAL MILITAR

RIO, 17 (A) — Na SCÍiHüo de ho-

jo do 
'suipremo 

Tribunal Militar, o

marechal presidente, usando da pa-
lavra, coininunicou ao Tribunal o

laliepltnonto do ministro do Supre-
mo Tribunal Federal, sr. Hercula-

1.0 do Freitas, traçando o seu no-

crologio o propondo a Inserção cm

acta, do um expressivo voto do pe-
sar,

A propostí, foi unanimemente ap-

provada.
O Procurador Geral da Justiça

Militar declarou que so associava ãs
homenagens que o Tribunal ucaba-
va do prestar ao oxtlncto,

A chegada do sr. FSsres

lião e CaraKBatatíSBa

lú

FOI NOMEADO O SENADOR PItfí

TO FERRAZ

RIO, 17 — O presldcnto da Re'-

publica assignou hojo o decreto no-

meando dlrcctor da Faculdade dei

Direito do São Paulo o dr. Antônio

Januário Pinto Ferraz, lente da mea-i

ma Faculdade. — (Havas). .1

de Letras
RIO, 17 (A) — O sr. ministro da

Fazenda autorizou aos srs. Jos6 An>
tonto da Fonseca Rodrigues, Atall-
ba Valle e Atfonso da Fonseca Ro-
drigues a recolherem o Imposto do
energia electrlca quo arrecadaram
nas collectotitis do iS. Sebastião e
Caraguataluba, cm S. TaulO.

Faüeoímento do agente
da estação de Jacarehy

RIO, 17 (Especial) — Falleccu
ncsla capital 0 er. Joaquim Rlbol-
ro da Costa, antigo agente da Ccn-
trai dn Brasil em Jacarohy.

A família do saudoso
ministro Hercutano de

OONEluKKNUIA DO MXNISTPRO
PLENirOTENOIARlO DA TOHE-
O0-SI(OVAQUI1A
RIO, 17 (A) — No próximo dia

29 do corrente, realizara, no salão
nobro da Academia Brasileira do Le-
trás, o sr. Vlastimll Kybal, ministro
pieiilpoteiidnrio da Tcheco-Slova- .
qula, uma conferência publica acer-
ca da formação do "Estado Tcheco-
Slovaquio".

Para essa conferência foram dia-
trlbuldoB convites espoclaea aos
membros do corpo diplomático,

O ar. Vlaeimil Kybal, illustre ho-
mom do letras, É membro do varias
assoclaçOes Bclcntlflcas o autor do
diversos trabalhos históricos o poli-
ticos, alguns doa quaes premiados
pela Academia Tcheca do Praga.

RIO, 17 — Passageiro do "Puboa"

chegara a esta cidado o sr. Flores
da Cunha, representante do Rio
Grando do Sul na Câmara FodctaL
— (Havas).

Manifestação ao dr.
Carvalho Araújo

OFFERTA DE UM QUADRO A
ÓLEO

RIO, 17 (A) — Commcmorando
o 3.0 anniversarlo da Administração,
oa funccionarlos da Central do
Brasil promoveram uma manifesta-

ção do sympatbla ao dr. Carvalho
Araújo,

A's 14,30 teve Inicio a manifesta-

ção, Eallando cm primeiro logar o

dr, Luiz Carlos da Fonseca, seguln-

do-se o escripturatio Viçoso do Sã.

O dr. Carvalho Araújo agradeceu.
Foliaram ainda vários funcclona-

rios. O dlrcctor da Central mais u-

ma vez agradeceu a manlteataçãi
dos funccionarlos.

Estiveram presentes ao acto, a-

lein do todos os cbcfeii de servir-

engenheiros, funccionarlos, amigos,

dc,
A' noite, na residência'do dlrcctor

da Central', os funccionarlos do Mo-

vlmonto oftercceram-lho um bello

quadro a oleo. cmn o seu retrato.

Official posto :--!.*.

RIO, 17 (A) — Regressou para cs-
sa capital, om carro especial, liga-
do ao comboio do luxo, a família, do
Br. ministro Herculano do Prdtaa.
fallccldo ha dias.

Nesse carro seguiram os drs. Fran-
cisco Olycorlo do FròUas o senhora,
dr. Antônio do Freitas o senhora, dr.
Rogério do Freitas o sra. dr. Hcr-
culano do Freitas Fiiho o senhora e

'Francisco Glycerlo Nolto,

m

0 case da "Revista do
RIO, 17 (A) — Foi Julgado O so-

gulnto processo polo supremo TrI-
bunal MlHlar — Recurso Criminal

IÍ. G. do Sul — Itelator, o mlnls-
tro Bulcão Vlanna; recorronto, a
promotorla da ll.a clrcumscr. Judie,
mlllar. Recorrido, EHano Atfonso,
3.0 sargento do 9.0 H. C. I. denun-
ciado nas ponna do pnrhg. 5.0 do ar- .
tlgo 178, do Cod. ren, Militar e Im-J
iii-r.ti 1111 r-Í riflei.

u )}

pronunciado,

RIO, 17 (Especial) — Somente
no fim dosto mez a commissão on-
carregada pdo ministro da Fazenda
do proceder ao arrolamento dos
bens do patrimônio nacional, que
estavam om pod»r doa proprietário»
da Revista do Supremo Tribunal, en-
cerrara o» seu* trabalhos, que pto»»-
guem com gaud* adlvidoAé. A par-
to da ongecharia. a cario dou once-

em li.!
RIO, 17 (Especial) — O ministro'

da Guerra mandou pOr ein liberda.;
do o capitão Silvlno Elvldlo Bczor-
ra Cavalcante, quo bo achava preso,
sob palavra, cm sua residência, em'
Juiz de Fora.

"Habeas-Gorps" para
um Centro Espirita ,

RIO, 17 (Especial) — Foi adiado,-
por falta do numero legal, na reu-
nlão da hoje, do Supremo Tribunal
o julgamento do "habeas-corpus"^

Impetrado r/olo Centro Espirita Ma.
ria do Jcaus, do S. Carlos do Pl4
nhal, para poder ser reaborlot;
funecionar.

Morte horrível de um
operário '{

RIO, 17 (Especial) — TrabalhanA
do naB obras do um edifício. Juntei
to Moinho Inglcz, o nustrallanoj
João Zackhuder, dirigia um bato..
estacas. Numa das occaslfle» *w que
o apparclho subiu, João abelrou-sq
do copo para oxamlnal-o. Ma», an*
tes que llvesao tempo fia s. retirar*
foi apanhado pelo balo-OBtfvca». Q
pobre onerarlo, quo ficou «smagada
do onconlro ao cepo, teve morte hoj'
rlvcl.

Desabamento '%
RJO, 17 (Especial) — O prsdf*

n. 27 da rua Dr. PauH- Xranjo Wtj
Iho estft sendo demolido. ¦%' tard»
quando estavam «ando iemollda* a,V
gumai: parsdea, esta», ano »*! aeh*<
vam amoloolda» darid.) U. alum*»
chuvas-, desabttrais-, ferindo i- «Wí»
rarlor,
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. Renda municipal
JâlO, 17 (Eapeclal) — A Prefel»

»ii i arrncsdiill, Rojo, 400:0851400.

dos zangõfls

rio dividida* «tn tros sessArs, A
prlmilra «ira a dos dois ntlnUtroí;
a segunda dos primeiros pirltos o a
torneira doa segundos pirito*. O ir.
Raul Peret trabalhou toda a manhã
oom os »eu« collnhnradnr»», ~- (Ha-
vas),

Eleição de um senador

uNtgncu o decnto nomtando otian*
csllir o ir. Man • confirmando em
tua* antiga* funoafli» oa ministros
do gabinete demissionário. •— ,<Ifn-
v»»).

PARIS, 17 — 0 deputado radl-
cal-ioolalllta e ex-mlnlstro do Tra»
liiillin, ar. Justln dodard, foi eleito

RIO, 17 (Espoolal) — A Inspecto-
Ma du Bancos roíolvou restringir
mi oorrecloro» «¦ sou» adjunto» nffl-

Jlnen, o direito de feehnr negócios nènaií'or~ poío Rhono. — (Havna).
10» IPinecH o na Bolsa, iicnbnndo,
'(«sim, com ei oi|)C0Ula»ãO dou r.nn-
»ucs.

O Brasil na Corto Per-
mmmte de Justiça

Internacional
!»«. VERBAS PADA O PACAMEN'-

TO DE AUXILIO A' NOSSA IlF.-
rtCnSESTAÇAO
RIO. 17 (A) — A socretnrio da»

RelaqCes Exteriores forneceu ft Im
prensa n seguinte nola:

"O governo netual nada Innovou
com relação no auxilio quo o Ml-
nlsterio das RolacOcs K\ler!ores lo-
)o ao tempo dn. eleição do nr. Ruy
Barbosa, ausentam concedei* no Juiz
brasileiro, oscolhldo para n Corto
Pormanonto da Juatlçn Internado-
nal. A correspondência onião tro-
¦ado. pelo ministro Azevedo Mar-
mes esclareço perfeitamente o as-
nimpto. Convém, todavia, declarar
luo a ajuda do custo do sr. Eplta-
itio so publicou e multo Inferior no
•|iio so publicou o mullo inferior a
tuo cllo próprio arbitrara, quando
jrenidente da Ropublica, ao seu nn-
ceessor naquelle alio tribunal, pa-
a quando tivosso do ir a Haya

participar dos traballios, 6 paga pe-
;as vorban ordinárias do orçamen-
to, não sõ para as despesas do Ida
"o volta, como para 6 mezo3 do per-
matiencla no estrangeiro. O sr.
Ruy Barbosa não tevo nenhuma In-
tonção na fixação daquellas som-
mas, quo nunca chegou a receber,
por não ter ido ompossar-so do car-
go. Também não a tevo o sr. Bpi-
tado Pessoa, na resolução ldcntl-
ra tomado polo adual governo cem
red ucção na base que achou eslabo-
ir.cida".

Irradiação de musicas
futuristas

RIO, 17 —""A Radio Sociedade
Mayi-ink Veiga, amanhã, 18 do cor-
fonte, fis 10 horas, Irradiara, um
feoncorto do musicas futuristas im

fomenagtm 
ao sr. MarlnetU; oom

ndas de 200 metros. Antes dessa
Irradiação o sr. Marinettl farfi, uma
conferência polo radio sobre as-
¦umptos futuristas.

• Tomarão partfo no concerto aa
jMstinctas muslclstag madame Tel-
les do Menezes o Paulina D'lAm-

Èrosio 
o os srs. Mario Azevedo •

trutus Pedreira; a senhora Bis*
Plurtlnlio cantara, vavlos números.
, O poeta Manuel Bandeira dlrft
versos futuristas e o sr. Bastos TI-
kre farft uma conferência bumoris-
fica. — (Havas).

Os juizes o membros
do ministério publico

não receber as custas
vagas até agora em

FRANÇA
Congresso Interu acionai

Feminista
OS ASSIAIPTOK DAS PRIMEIRAS

SESSÕES
FAR18, 17 — O Congrciao Inter-

nnolonal Feminista trntnrA, nas
lirlinclras sessões, do vários aasum-
pios considerados de Importância
capital, dentro os qunes a questão
das condições do trabalho das mu-
lliercs comparadas com ns dos lio-
meus; a situação das mãe» não ca-
sadns o dos seus filhos; e a nado-
nnlldad* d* mulher casada com 0
estrangeiro. — (Havas).

Casamento da aclriz
Cecile Sorel

PARIS, 17 — Cclobrnram-Ho lio-
Je nesta capital, com aaslstcncla nu-
merosa do personalidades da alta
Kodcdado parisiense, homens do
letras, nrtlsticas o Jornalistas, as cc-
rlmonlns do casamento do conde de
Bégur com a acfrla Cecile Sorel,
— (Havas),

Morte de um general
TA RIS, 17 — Fallcccu nesta capl"

tal o general Bolesondy, membro do
conselho auporlor do guerra e ex-
commandantc do 7.o exercito. —
(Havas).

¦ns. 
ITÁLIA

A disputa da faça
"Davis"

UMA VICTORIA DA HOLLANDA
ROMA, 17 (A) — Iniciaram-se

hontem os Jogos ae tenn!» para a
disputa, da taça "Davis", tendo •
Hollanda vencido os dois primeiros
Jogos simples contra a Itália.

PORTUGAL
Provável ministério na-
olonalisla - democrata
LISBOA, 17 — No* circulo* poli-

tico* volla-so a falar em proxtma
rimodelnçilo ou subitltulcao total do
gabinete. Também se dl» que oa na-
cionallstas JA se entenderam, a *sse
rtspdlo, com os democrático* • *uo
detesa entendimento resultarA um
ministério com elementos do» dol*
partidos, sob a presidência do sr.
llrltto Camacho, — (Havas).

Indulto concedido polo
rei Affonso XIII

LISBOA, 17 — 0 presldento Bir-
nardlno Machado acaba de receber
um tclegramma do rei Affonso XTII
annunclando quo tinha concodldo tn-
dulto a um cidadão portuguox con-
dcmnndo a morte. O presldento da
Republica rispondeu Immcdlata-
mente, confanndo-se nummninonte
agradecido por nquollo nobre gosto
do sua ma/Citado. — (Havas).

Fallecimento de Mm

Ministério das

medico

ROMA, 17 (A.) — "La Tribuna"
assegura que amanhã, o Conselho de
Ministros approvarA o regulamento
da lei dos syndlcatos e a lei da ma-
glstratura e do trabalho.

Segundo a mesma folha, o sr.
Mussolinl assumlrA o Ministério das
Corporações lançando uma mensa-
gem aos fascistas, em que declarar!»
que está. finda a missão do Estado
liberal oom o advento do novo Esta-
do fascista e dos organizaçdes cor»
poratlvoa.

A situação cambial

LISBOA, 17 (Especial) — Fallo-
ceu nesta capital o ar. dr. Hormano
Medeiros, clinico aqui residente.

HESPANHA
Indulto a um portuguez

condemnado á morte
MADRID, 17 — Attcndcndo ao

pedido do presidonlo Bernardlno
«achado, o rd Affonso XIII acaba
de conceder indulto ao portugeuz
Paluliü, que tinha sido condemnado

Affonso XIII
FELIZ COMMEMORAÇAOA* PAS-

VAGEM DO 8EU ANNIVERSA-
RIO

MADRID, 17 — Por proposta do
rsl Affonso XIII, quo dessa forma
commcmorou a passagem do sou an-
ntvcrsarlo nataliclo, foram lovanla-
das sb penalidades impostas pelo go-
Terno aos srs. Jiraoncz, Assua, pro-
fessor de grego na Universidade de
Barcelona; Alvarez dei Vayo, advo-
gado e conhecido Jornalista, e outros
advogados mo Barcelona — (Ha-
vas),.

DINAMARCA
Tennis

A EQUIPE FRANCEZA VENCE A
DINAMARQUEZA

OOPENHAGTJE, 17 (A) — No
(Mmpeonato do tannls aqui realiza-
ste, para disputa dn taça "Davis", e
ffta&ca eliminou n Dinamarca, ga-
¦liando Os quatro Jogos.

dei doi Italiano* flanco • vansottl.
— (Havia).

Fallecimento
BUENOS A1REB, II (A) — Fal-

liciu na madrugada di hoje o dr.
Santiago O' Tarrell, netavel advoga-
do,

Morto repentina do um
sportista

BUENOS AIRES, 17 (A) — Hon-
tem, durante a roallsaclo do c«m-
pinnato Pan-americano de Box, no
momento em quo ira proclamada a
vletnrin da argentino Ubeda, o dr.
Creaeonclo Orooyer foi vletlmado
por uma ayncope cardíaca, fallocen-
do quando era soccorrldo.

0 dr, Orcoyer era um coiihoctdo
sportista.

Artigo sobre o convênio
do Brasil com Uruguay

BUENOS AIRES, 17 (A.) — «La
Razon" publica um telcgrnmma do
Rio de Janeiro, contondo o resumo
de artigo publicado pelo "Jornal do
Commercio", do Rio, sobro o convc-
nio reeentomento firmado ontro o
llrnBll e o Uruguay.

Nosso artigo são transoriptoa com-
montados dos vários orgams da im-
prensa sul-americana, Incluslvo os
do "El Nuovo Diário", de Caracas,
sobro o parocor do deputado Lin-
dolpho Collor, membro da Commls-
são de Diplomacia da Cnmnra do»
Deputados do Brasil.

A condemnação do pre-
sidento Alvear ao atten-
tado contra a emhaixa-

da americana

npila, antiga rüeldonal* di virdo
dei i-rare» da flllaela,

n.
O PltoanAMMA DO KOVO

GOVERNO

TARHOVIA, 17 (A) — No prO-
tramma do novo governo figuram,
*ni l.o logar n reforma agraria,
rnidlinte a divisão daa grandes'l
propriedades entre o* ptqutno*
¦trleultore*; em l.o autonomia
para aa minoria» nnclonae»; em
l,o, contlnuaqao da lueta contra o
eeniiuuulaiiio.

Dentro d* briv» tempo *erA
procedida a elelcHo do novo preal»
dcnti.

NORMALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

VARSOVIA, 17 — Eslfio normnll-
sados os serviço» nua cutrndiiH do fer-
ro e termlnadu a gravo geral.

O presldento Interino da Rcpubll•
cn, sr. RutaJ, partiu para Toion, nflm
de nnalinnr oh nnlninti nnquclln Io-
enllil.-til.i -- (IIovuh) .

OFF1CIAS REFORMADOS

VARSOVIA, 17 — O presidonlo In-
terlno RntnJ roforniou o general Hal-
ler o outros offlolnea Eupoiioros (|uo
tentaram organizar a resistonola con-
tra o novo povorno,

Afim do prevenir novas tentnll-
va» do resistência, foram enviadas
circularei a todas os gunrnlçOcs com-
munleando quo o governo consldo-
rn como unia Insurreição qualquer
«cto do desobediência posterior ft
demissão do presidonlo o do gabl-
neto ".VItos —. (Havas).

.«,,»»*.^-n-*-«-*-t - ,-#»«-*-*>H

BUENOS AIRES, 17 (Especial)
— O presidonlo Alvear apresentou
ao ombalxador americano a sua for-
mal condomnação ao attentado pra-
tlcado contra o edifício da ombol»
xada yanlcco, cujoa autores a polida
so ompenhou cm descobrir.

lia És ns

fia Grã Bretanha
LONDRES VOLTA A' SUA VIDA

NORMAL

Expedição ao polo
Norte

ENTREVISTA COM UM TltlPU
IiANTI"! DO DIRIOIVEL

"NORGE"

LONDRES, 17 H nirar Larnon,
um doi tripulantes do "Norte", de».
oroveti com palavras onthmiladtcaa
ao correspondente da "Agencia

Reutor", no Alado, a» sensações es-
tupendns quo acaba «o oxpòrlmon.
tnr durnnto o foili tralcolo traiu,

polar.
Larson roforlu quo ha» alturas do

cabo Barrow oooovrora com o "Nor-

go" um Incidente, quo peulorla ter

Hlelo eiiusti In dosaslro Irreparável
da expedição. Com offdto, devido
no frio Intonilaslnío (|ue £a«la, for-

mava-so nus Hcllcoa quo giravam
vcrllglnosamcnlo grossa» crestai do

golo, as quaes, desprondondo-io do

súbito com n violência do uma po-
dra lançada por uma funda, iam

attliifilr o deposito do guz, endo

abriram larga brocha, Immcdlata.
monto começou a manlfcstnr-so o

óxgotlaraohto do hélio o o "Noige"

Ia-se tornando cada vez mula pesa-
do. o» tripulante* passaram alguns
momentos anguatlosos. Felizmente,
a proslmldado de Tollor salvou a n-
tnação o ante* quo a perda do gaz
eu tlVCSBO luriindo total, o "Norgo?

pudera aterrar cm Tcllcr, ondo aous

tripulantes foram recebidos pela

população com estrondosas manlfos-
loções do rogpsljõ, — (Havas).

O COM-MANDANTE NOBILF. SEIt.V

PROMOVIDO 13 CONDECORA-

DO

Raid continental
aa^OBa****** «a**! I*

Montevidéu - Rio .'Assumpçfio - Buenon Aires-
Montevidéo — A chegada, hontem, a São
Paulo, do capitão Medardo de Faria e dí
seu "Breguet", 4.300 H. P., rio qual rcá-
liza o íçrande vôo.

sellos
RIO, 17 (Especial) i—• A debaU-

8a questão do pagamento de mui-
tas, na Jusllça locai, foi hoje rosei»
vida om sessão da COrte de Appel-
ilação. Discullu-se, & propósito da
reclamação n. 18, apresentada pelo
dr. Trajano Valverde, «1 as custas
deviam ser pagas em sellos, om pro-
Velto do Thcsouro, ou em espécie,
tovertendo seu produeto para os
nembros da Justiça. Originou a
uvlda o facto de não existir ainda
coelta quo previsse a percepção do
lello, o ainda mais o facto de- es-
ar o dispositivo quo supprimira as
tustas em especlo Incluído nas dis-
losiçOCs transitórias do decreto n.
.0.273. ApCs longos dcbateB, foi,
inalmenlo, julgada procedente a
'cclamação, afim do que os Juizes
l membros do Ministério Publico,
)assem a receber em dinheiro, as
justas, que eram pagas em sellos,
íor 9 votos contra 3.

A acção criminosa das

V,7* -. /

r

"curiosas"
RIO, 17 (Especial) — Sebastla-

ha Rosa Franca, residente em Cam-
Jpo Grande, sentindo approximar-so
a hora de sua "dolivranoe", chamou
pma "curiosa". Horas apds, vinha
ao mundo uma criança; não resis-
lindo, porCm, ao Boíírimcntos, a In-
tellz senhora velu a íullecer. Jm'.meilicii ei i Suiiile Piilillca, indu ao
jocal examinar o cadáver, o passar
b attestudo do óbito, recusou, auto-
rlzar o sopultamento da Infeliz, de-
nunclundo o caso ft 1'olicia e soli-
citando autópsia do cadáver. A Po-
ilcia procura a "porteira.", cujo des-
|tlno 6 ignorado.

Navio procedente de
porto sujo

' RIO, ,17 (Especial) — Por ter os-
calado om Cabedcllo, considerado
porto sujo, o "Hildc Hugo- Stinnca"LO", tevo demorada visita doa mo-'dlcos.dü, Saúde Publica. O "Hildo
Hugo Stinnes 10", quo procedo de
IBromen o escalas, apôs 87 dias de
{viagem, conduziu apona» 14 passa-
feeiros para o Rio, entre os quaes o
commerclinto austríaco Ottimtcr
pamillobcg; o commcrdanto aBe-
knao Martin Engelbredht o Raul
Fombcrt o fumilia.

DECLARAÇÕES DO ULNISTÍiO
DAS FINANÇAS NA REUNIÃO DO

CONSELHO DE MINISTROS
ROMA, 17 (A.) — O Condo Volpi,

ministro das Finanças, declarou no
Conselho de Ministros, oomo argu-
monto explloativo das actual situa-
cão Internacional dos câmbios, a
tensão creadá pela recente grCvo In»
gleza, cqm os enormes «áques que
sobrevleram «m todos o* mercados
oambiaes, partlcularment* no3 «u-
ropeus, Jl para a defesa próprio, des
valores naolonaes, Jft para as cape-
çulaçfjes que inevitavelmente acom-
panham tais movimentos nxcepcia-
naeB o de que sSo ha noticia na hts-
torla financeira, tal a forCA da mas-
so monetária posta em curso.

Também a lira Italiana foi o ajuda
é objecto de grandes especulações,
exactamente em conseqüência (TJa
sua relativa estabilidade dos ultlmoi
mozes que ainda perniltte um. gran-
de domínio em favor da moeda Ita-
liana.

O indicio mais seguro da ospo-
culaçõo sabre a nossa moeda * ha-
seada sobre a tosa dos oontracto»
que por especulação d*vemo* pajar
nos grandes mercados monetários
de Londres e de Nova Yorlc, onde
somos forcados a procurar a lixa
para satisfazer os nossos compro-
mlssos.

Tal taxa foi elevada de 20 o ÍO
por cento mais do qu* a taxa nor-
mal. O Thesouro estA vigilante e
prompto a Intervir, na medida de
sua conveniência, deixando, porem,
que os especuladores corram os ris-
cos naturaes ao jogo da Bolsa, sem
Intervir em sua defesa, atô o cou
completo extermínio, o quo constt-
tue a mais commoda represália para
especulação que opera quasi com
toda a segurança.

ALLEMANHA

Falleceu o príncipe
Augusto Carlos

BERLIM, 17 (A.) — Falleceu o

prinoipo Augusto Carlos Chrlstlano
Kraft, quinto príncipe da casa
Hocnbohe Oehringen, segundo du-

quo de UJest e conde de Gleichcn.
O falleeldo era amigo Intimo de

Blsmark.

REORGANT7IAÇAO DO CONSELHO
DA LIGA

GENEBRA, 17 — A commlssão
incumbida da reorganização do con-
BCllio executivo da Liga das Nações
proporft ao conselho a eleição por
Ires annos dos membros niio perma-
nentes, com a entrada imniediata
om íuncçSen o o ronovamento an-
nual por um terço desses membros.

Todo membro quo termina o man-
dato não ecrã eleito nos tros annos
seguintes & ox-piração do seu man
dato, a monos que, por dois terços,
a assemblía da Liga dodda o con-
trario. O numero do membros as-
sim reolcitos não excederá um ter-
ço do numero total de membros per
manentoB.

O conselho poderá, sempro pola
maioria de dois terços, decidir da
nova ololçilo do todos os membros
não permanentes. O numero do elei-
tos 6 fixado om 0, dos quaoB, logo
quo for possível, eerSo eleitos tres
polo período do tres annos; tres por
dois nnnos o outros tres por um
anno,

O Brasil, a Hcspanha, a Argenti-
na o o Uruguay absttvoram-se de
votar a primeira jiropoata o, a Sue-
da, abateve-so ao que concerne ao
numero de cadeira*.

No decorrer do discussão da pro-
posta Gani, pedindo a croação de
tros oaddras não permanentes para
a America do Sul, pareceu dlfflcll
introduzir no rcgulamonto uma ex-
ccpçflo n favor dos palzcs do um
continon'n qualquer.

Todavia a commlBsão recommen-
ao conselho

SUISSA
Chegada a Lausanne de
hoteleiros norte-ameri-

canos
LAUSANNE, 17 — Os hoteleiros

norte-americanos chegaram a «sta
•idade, depois d* visitarem Mon-
treur, Torrltct e outros centros lm-
pertantes do Bulssa.

Nesta cidade foram recebidos pe-
Ias autoridades • peloS collegas lo-
•AM.

Os excursionistas partiram para
Alx-les-Balns, de onde regressarão a
Paris. — (Havas).

ESTADOS UNIDOS
As dividas de guerra

REGRESSO DO EllrIBAISADOR I»
TAMANO

WASHINGTON, 17 — Regressa dará, unanimemente,
no dia 82 A Franca, o embaixador que tome cm consideração a propôs-
ar. Berenger, quo vai defender, pe-
ronté a Câmara do «eu palz, o ac-
cOrdo recentemente celebrado cora
o governo americano sobre as dividas
d* guerra.

O sr, Berenger esteve hoje na
rfo.p Branca, *m visita do despedi-
dn ao sr. Coolldge, presidente da
Republica —< (Havas).

LONDBES, 37 — Os Jo.'nae:i
rcbppaiccerilo amanha om formato
normal.

A' tardo do hojo JA so observava
grar.do movimento nas ruas. A cl-
dado volta ft vida do outrora. A
atmosphcra approhensiv.a quo pai-
rava sobre a torra formosa do Ta-
mlsa Ji eo dissipou. Por toda a

parto nota-se nos semblantes geral
contentamento. As ruas etlão mo-
vlmentadaB, Jft bo achando rostabe-
lecldos todos os meios de condu-
cção.

Annuncla-sc para amanhã a rca-
bertura dos parques públicos.

Os Jornaea de hoje, roncrrotiilan-
do-se com a volta da actividade om
todos os ramoa da Industria, dl-
zcm quo a gravo gorai desto anno
foi menos -onerosa ft Nação do quo
a grevo dos mineiros om 1921. —

(Havas).

O CUSTO DA RECENTE TAREDE
OPERARL1

'. LONDRES, 17 — Falando non-
tom aos ferroviários do Plymoulli,
o er. Craig declarou quo a recon-
te paredo viria a custar quatro ml-
IhOes do esterlinos, approxlinada-
mente, ao passo quo os prejuízos
dos caminhos do forro, segundo os
cálculos do orador, doveria orçar
por cinco mllhOes o 500 mil estor-
Unos. — (Havas).

OS GASTOS CAUSADOS AO GO-
TERNO PELA GRE'VE

LONDRES. 17 — O ministro das
Finanças declarou hoje, na Câmara
doa Communs, que os gastos causa-
dos directamento ao governo pela
greve não cxcoãevam de 7B0 mil li-
bra3 esterlinas. — (Havas),

ACCORDO CELEBRADO ENTRE
AS EMPREZAS DE JORNAES
E AS UNIÕES GRAPHICAS

ROMA, 17 (A) -- O commandan-
to Nobllo, que faz parto da expedi-

Cão aérea chefiada por Amundson,
pata explora ção do polo norte, serft

promovido a general o condecorado
com a medalha do ouro.

Affirma-sò que o commandahto
Nobila rogrossara ft Itália na primei-
ra quinzena do Junho próximo.

tn. do delogado do Uruguay.
Quanto fts cadeiras permanentes 6'

uma questão inteiramente reserva-
da, — (Ecvns).

DEGLARAcOES. DO DELEGADO
URUGUATO SOBRE A ATMTUDE

DO BRASIL

INGLATERRA
Negociações sobre a

questão das dividas de
guerra

LONDRES, 17 — As negociações
mtro os representantes do governo
Inglez sobro a questão das dividas
lomcçarãc) fts 17 horas. A* conte»
lendas entro os srs. Churchlll • Pe-
t*t e os loclinlcos' dos dois palzcs ee-

ii' a-iU

Foi prohibida a maiiKes-
facão commitnisfa

BERLIM, 17 (A.) *-• A policia
proliiblu que se realizasse a manl-
íestação oommunista que pretendia
íazor fracassar a manifestação da
direita.

0 novo gabinete
O SR. MARX ENCARREGADO DE

ORGANIZAL-O
BERLIM, 17 (A.) — O sr. Marx,

ministro da Justiço do Gabinete de-
missionário, acccltou o convite que
lhe fez o marechal Hindenburg, pre-
sidento do Republica, para orgaul-
zar o novo Ministério.

Ao que se affirma, serão consor-
vados todos os membros do actual
gabinete.

O SR .MARX NOMEADO
CHANCELLER

BERLIM, 17 — 0 marechal Hln-

PERIP
No Panamá

O CENTENÁRIO DO CONGRESSO
LEGKLATTVO

LIMA, 17 (A) — Attcndcndo ao
convite do governo da Republica do
Panamá, o governo do Peru' resol-
Teu enviar ftquelle paiz uma cmbal-
xada, afim de assistir fia festa* com-
memoratlvas do Lo centenário da
.lnetallação do Congresso Legislativo,
que ali serão realizadas.

Clicfiarft a embaixada o nr. Hon-
idque Castro Oyayubon.

EQUADOR
Ministro da Inslrucção

QUITO, 17 (A) — Afflrma-ae quo
o «r. Carlog Ordonez será nomeado
ministro da Instruccão.

Pena de desterro
suspensa

QUITO, 17 (A) — Foi decretada
a suspensão da pena do desterro lm-
posta ao general Frederico Intriago
o ao político Alberto Guerreiro Mar-
tlnez."" 

ARGENTINA
Attentado a dynamüe
na embaixada norte-

americana
BUENOS AIRES, 17 — Hoje pe-

Ia maniiE. rebentou uma bomba de
dynamito no embaixada norte-a-
mericana.

Oa estragos foram grandes, mas
nao houve victlma pessoal. Abe ago-
ra não so sobe qual a causa desse
crime, mas presume-se que o atten-
tado esteja relacionado com o caso

GENEBRA, 17—0 dologado do
Uruguay, or, Guani, declarou hojo,
perante a commlssão do rcorgani-
zaçlo do conselho cxecuüvo da LI?
ga das Nações, quo o Brasil nunca
pensou em oppor-so & entrada lm-
modiata da Allcmanhu para a Liga
o que o desejo da grande nação sul-
americana é collaborar na mais lntl
ma unifto com a Liga das Nações.

- O *r. Guani fez votos para quo so
encontro umo solução opportuna
que permitia ft Allemanha entrar
para a Liga som difficuldndos.

Em seguida o sr. Motta, ciando os
trabalhos por encerrados, fez votos
para que todos os Estados subordl-
nem o Interesse particular ao lnte-
rosso geral. — (Havas).

LONDRES, 17 — Pelos themas
do accOrdo celebrado entro os dl-
redores doa Jornaea londrinos o as
uniões dos grophlCos, estos assu-
mem o compromisso de, futuramen-
te, não crearom o menor ombavaço
ft vida dos operários das ofílclnas
quo trabalharam ou não comparo-
ceram ao serviço durante o período
da grívo. Por sua voz, os patrões
lambem so compromotteram a não
mover nenhuma perseguição ao3
operaa-ios que adherlram ao movi-
mento.

As empresas ficam com o direito,
porC-m de admittir ou dispenBar
pessoal som lntorforoncla das
uniões, ficando estipulado quo a ob-
Bervancla dos accordos durante as
greves das classes graphicas nem
considerada uma questão de honra,
quo affectarft individualmente pa-
trões e operários. — (Havas).
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Golpe de estado na
Polônia

COMO ESTA' CONSTITUÍDO O
NOVO MINISTÉRIO

VARSOVIA, 17 (A) — O novo
ministério polaco ficou naslm con*-
tituldo: chefe do gabinete e rol-
nlstro daa Eetradas de Ferro, Bar-
tel; Guerra, general Pilsudslc; Bx»
terlor, Aleetske; Fazenda, Czercho-
wloe; Commercio, Llvlta; Interior,
Moptz; Justiça, Makovaki; Obra*
Publicas, Bronlevekl, Trabalho,
Jurkivltz; Agricultura, Raeziiaklj
Inetruco&o, Romvski.

O* ex-minldros estão Internados
em Vllanow e o ex-preeidento for-

no Caetello

'- '-'¦¦¦ '^'Mzrfí^^1--- '-' '.'¦ ¦": ¦^¦'-¦":'-'/l *¦ ;': •'¦ '\ri':

dcnburg, .presidente da Republica, J da condemnação nos Estados Uni- j temente custodiado

EM MARROCOS
ACTIVA-SE A OFFENS1VA DOS

EUROPEUS CONTRA OS R1F-
FENHOS.

| *»>!fW"».tltf«lrt*m

MADRID, 17 — A* forcas que
operam no sector do Axdir realiza-
ram hojo Importante avanço, sem
encontrar grande resiatenclo. « oc.
ouparam Kudla, o povoado de Ta-
masult, na cota 4S0; Arraboda, Tas-
acgratz, Marabos e Baltl.

Noticias de fonte particular In-
formam qu* o* coluainas de Axdlr
•atfto apenas a 10 lUlcmetros de dia-
tnncia daa columnas que avançam
para o sul. — .(Havas).

PROGRESSOS DAS TROPAS HES-
PANHOLA6 NO SECTOR DE
AXDIR.

MADRID, 17 — .0 conuaunlcado
offlclal do ig*»*rno hespanhol de-
«Iara qu» a* tropa* hespanhol** toa-
Usaram sensíveis progresso* ao **-
etor de Axdir, nn cota 4a Rlbelr
Chis, ao sul da oollina de Marabout
• em direcção A villa de Sldl-Tusuf,
cujos arredores foram oecupados.

Outra columna oecupou a oollina
II • diversas vlllas habitados pelas
trlbus "benl-ourlaghel".

O Inimigo offereceu fraca reais-
teneta. r- .(Havae).» .

IíCIÈÜO (1
Freitas

DISCURSO DO .MINISTRO PEDRO
MXBIELLI SOIlilE A PEliüO.VA-
LIDADE DO lliLUSTHE MOUIO

RIO, 17 (A.) — Tendo o sr. ml-
nlstro Pedro Mlblclll compareci-lo
na sessão do 1-1 do'corrente, dípoia
da mesma ter ::Ido encerrada, o eo-
mo s. exc. tenclonnva proferir ai-
gumas jialavTas sobro a person;'.li-
dado do sr. ministro Herculano de
Freitas, o faz nesta sessão, da for-
ma seguinte:

"Sr. presidente — Relevem "'*•
c-xes. quo ou tomo a dolorosa In!-
clatlva do solicitar a suspensão da
sessão, cm homenagem ft memória
do nosso notável collega, quo acaba
de fallecer.

Sobram-mo para Isso razões de
ininterrupta amizade elo -10 annos,
que mo collbcain nessa contingência
do ousar preterir outros srs. mi-
nlstros, com maior eloqüência, uuo
doviam pOr em alto rclovo as 'iua-
lidados de caracter e do espirito do
morto lllustre, quo mal havia en-
salado iniciar com brilha som par.
os primeiros passos da árdua mis-
Büo do interpretar o appllcar o tel
nesto momento do crise universal,
que pareço pretender abalar o mun-
do cm sous fundamentos essonci«es,
exigindo dos depositários na iiegu-
rança da rodem jurídica, da sua ea-
tabllidiielo, medidas excepclonaes, quo
reclamam a cada momento, dos In-
cumbldos da sua uppileação e ex-
acção um elevado espirito do anui-
dado o de brandura, elo doçura e
do conforto, quo são os traços pre-
dominantes do caracter o quo em
toda a sua vido dn modesto cuixetro
da cldado de Pelotas ft Escola Ml-
iltar do Porto Alegre, ft Faculdade
do Direito do São Paulo, ft sua ca-
tbodra, ft sua direcção, ao pariu-
mento, an Ministério da Justiça, de-
terminavam, a acção, impulsiona-
vam os movimentos do sua brilhnn-
to o culta intelllgenclu, collocanelo-o
invariavelmente om evidencia ineon-
trnstavcl.

Ninguém, sr. presidente, como cl-
lo, naquolla, apparento bonhomla,
retocada do fino septismo e enga-
nadorn. indifferonça, poderio_ cum-
provur, numa exacta equação ai-
gebrlca o enunciado que as boas
idías que fecundam, na quo lnc3-
quecivclmente hão do dominar o
mundo o as sociedades, humanas
emanam do coração, quo tempera
os rigores da razão o do Intelligon-
cia.

A angustia premente do tempo ai-
liada ft conturbação de minha ai-
ma, pela brutalidade do golpe Ines-
porado, não mo permltto esboçar, a
largos traços, o que foi a sua vida
do educador desde a infância, cujos
oyclos, mau grado A responsablll-
dade e delicadeza das, funcçõos pu-
Micos, que ollo desempenhou eom
raro brilho e multo talento, se^ en-
cerrou pela estima,
amizade de todos".

admiração e
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AcciM rq trabalho
COM UM DEDO DE MENOS

O operário Pedro Por, do 25 an-
nos de edade, brasileiro, morador A
rua 11 de Abril, n. 17, quando tra-
baleava hontem em uma offlcína
situada A avenida B. João, n. IM.
foi vlotlma de um accldente no tra-
balho.~Descüldando-se teve a mão direita
apanhada por um engrenagem d*
maohlna com que trabalhava, aof-
frendo esmagamento do dedo mini-
ma.

O grando surto qu» teimou a
avlnçilo com o amplo emprego qun
teve na guerra trouxe, como con**.
quenda natural, a min utlllxaqao
posterior como melo do transporte,
e, o que 6 multo mnls, como Initru»
mento do apiiroxliiiiiçílo de povos,
que 6 hoje o «eu objectlvo eiilml-
nanlo,

Dia a dia, a passos do gigante,
oonseguo o homem lupprlmlr as
distancia* o reduzir o próprio tem-
po, venoend0 nsslm es maiores obl-
cos que no anteponham no seu ideal
do confroternl-vição o ao lnier-co-
nhoolmcnto dos povos. Assim no
VolilO, como no Novo Mundo, por-
fiam a audácia o a Intolllgencla lm-
manas t-iu cstrellar, cada vez mal»,
o nmblto dos cí-oi coutlnentacs, II-
gnndo ns gentes por linhas aéreas,
portadora* do pensamento c daa
lympathlan que a patriótica emu-
laçai) vai despertando. Cnnfraternl-
zaiii-.«5 a» raças b a palavra do or-
dem ó a do Intensificação de esfor-
cos no Bonltdo do atltnglr-ss esse
ldr.il do um mais Intimo conheci-
monto o consequentemente, do unia
mnlü solida affectlvldado entro as
nações, eoopcrando-80, tamlicm, pa-
ra um mais perfeito sentimento do
solidariedade Inter-contlncntal.

Na America, como na Europa,
cases audazes e mprchondinientos te
Huccedcm, acordando brios e suscl-
tando estímulos do preciosos rcsul-
íados, pelaa manifestações do cn-
thuslasmo o do confraternização
quo dcsporlam. Assim foi cm todos
os momentos em que uma aza au-
daz sulcou o azul traTu,Incido d.w
cfuíi americanos: assim foi do
•'raiil'' do Kdu' Chaves e Honrne,
entro Rio o Buenos Aires e vice-
venta; e, finalmente, o de Ramon
Franco, trazendo íi America do Sul
as saudaçúès ela gloriosa Hespà-
nha.

Esta3 são, do facto, emiialxadas
do concórdia; c mais que do cem-
cordIa — embaixadas do progresso
o do civilização; nas- quaes se em-

ponham a audácia, a Intolligencia
o os sentimentos atfcctivbs dos po-
vos.

Bom hajam, pois, ns a-/as liru-

guayas quo liontem baixaram so-

brò K.lo Paulo, vencendo unia nnvi
o admirável etapa de seu grandioso
circuitei, quo deverft ligar ns quatro
capitães sui-americanas eiuo mais
se appproxlmam. quo mais se

estimam o que mais so conhe-

com: Montevidéo, lilo de Janeiro,
Assumpçfio o Buenos Aires.

Organizado o seu "ralei", teve

desde logo o capitão Medardo Fa-
rias o apoio franco de s. exc o sr.

presidente da Republica Orientai,

dr. José Serroto, o concommltante-
mento. o do Centro Militar o Naval
do Montovidío.

O patrocínio, porem, dessa gran-
do prova aérea cabo ft Associação
Patriótica do Uruguay.

Pelas noticias publicadas sobre

esse "raid", voou o piloto satlsi.i-
ctorliiniento dosdo MonlovldÊo a
Pelotas, no nio Grande elo Sul, co-
brindo a sua primeira etapa do eer-
co do 480 kilometr.09, através do

Interior do Estado Oriental, passou-
do por Trehila y Tres e P.Io Bran-
cn, ex-Artigos.

Segunda-fuira deixou Medardo Pe-
lotas, Bendo forçado a aterrar em
Barra do Ribeiro, a 30 Uilomotros
do Porto Alegro, e, depois de ter

percorrido mais do ISO lellometros.
Melhorando as condições do tom-

po, o quo forçou ftqüollo "aterrisia-

go" imprevisto, lovanlou novanien-
to vOo para Porto Alegre, ondo cho-

gou satlsfaclorlanionte.
.Alünglndo, dopola, Florianópolis,

dali levantou võo fts 10 horas e 30,

passando por Paranaguá, fis 12 bo-
ras o 55, por Pharol das Conchas
fts 13 horas o 8 o chegando, final-
mente, a esta capital fts 10 horas e.

10 minutos.
As domais etapas do Medardo

Farias, calculadas em linha rccla,
na conformidade da nossa corta

cartographioa, são mais ou monos
as seguintes:

São Paulo-RIo — 350 Uilomotros
_ Passando por Mogy, TaubatS,
Barreiros, Bananal, etc.

RIo-Sorocaba — 450 Uilomotros
Sorocabo-Posodos — A maior

etapa — 700 Uilomotros —- Atra-
vês dos sertões do Paronft e Santa
Catharlna, cortando ainda o Terrl-
torlo de Missões, na Argentina.

Posadas-AssumpQ&o — Através
Encarnadon, d'outra margem do
rio Paraná, — 280 kllometros.

Assumpçao-Corrlentes — Dei-
cendo o rto Paraguay — 620 kllo-
metros.

Corrlentes-Rosarlo — Ainda BO»
bro o valle do rio Paraguay — 520
kllometros.

Rosarlo-Buenos Aires'— 300 kl»
lometros.

Buenos Alras-Moutovldéo — 210
Uliimetros e te"*"i)ln0 do "raid" dr-
cular.

Esse é o vOo do Intrépido pilote
militar que o Rio hospedará, dentro
em poucas horas, *m proseguimon»
t0 de um "raid", cuj» desenvolvi'

A CHEGADA DD "IHtl.GUET'
•i.ami H i'

A atcri-lcngii du oapItSo M.ilar-
do Karliin tio campo dd Márto.i dá
Força Publica do Estado, deu-se,
proolsnmento d» li lioraKa 10 mi»
nulo»,

O d!«tlneto "rnldtnan" cru ali
esperado pelos «rs, rnpliilo Tono»
rio da Brito, reprr**n!iiiido n «r.
presidenta do Estada; dr. BcntC"
Queno, «ocrétarlo da Juellca, « mu
ajudante de ordeno, major Marl-
nho Sobrinho; tenente Mario ltnn-
gel, pelo «r. oommandante geral
da 1'oiça Publica; capttOo Eimly-
de» Ma.lindo, pelo sr. clicfe dl
Polida; Curln* Milha», cônsul do
Uruguay) capitão Newton Braga.
representando o sr, general lidnar-
do BoerátMj coronel.) Jovlnlano
Brandão, Afro Maroondcs, Eduardo
Lejouno, Pedro Ribeiro, Benodlcto
Soarce de Moura, Bímvlndo de
Mello, ri nJoroH Juvenal do Campo»
Castro, Manuel Marques, José
Garrido, aviador Orlem Hoovor,
Inetructor da Eucola de Aviação da
Forca Publicai tenente» João Ne-
griíô. Acyllno do Almeida, Eduardo
Chantre. Vicente Borba. Pereira
Lima, Naur Azevedo, Cario» San-
to» e Rnnulpho Gulmarilc*, da Es»
ceda de Aviação; dr, César Saiça-
do, dr. Pacheco Prate*. dr. Lou-
rival dos Santo», dr. PaoheçoPra-
tes Filho, capitão Antônio Nasci-
mento, Jo*a Telecchla, Ercole Sa«
lerno, Edgard Puocl, representai"-
tei da 'joioiiln, da Imprensa, plioto-
graphòa c Jo«6 Leite Snlles, pela
Agencia Americana.

O aviador capitão Medardo. foi
recebido ft entrada d.t cidade, em
pinheiro*, pela esquadrilha da For-
ca Publica, que comboiou o seu
Breguct at6 o Cimiio do Marte,
oneío foi recebido com uma estron-
dosa salva de palmw o muitos vi-
va».

Pela Rosei Fllm fo! tirado um
film da chegada do aviador Me-
dardo. '

-— o aviador Medardo Faria» «
seu mecânico devem partir hoje, fis
10 horas, com dentino ao Rio.

No radiador do Brcguet viam-
ec as seguintes InecrlpçÒc*: "A lo*
mecânicos do los países hermanos.

 Brasil, .Paraguay y Argentina;
saludnd a estos por mceüo do sus
ca moradas. Uruguay ".

"Euc-ii viaje, caroo amigos.
Adio*. Porto .Megre, 11'5|020";

«Feliz viagem, caros amigos.-
Octavió Rocha, intondente do Por-
to Alegre";"lluon viajo les flesea. j. Tbl-
veras";

"Deeeamoa mas que fells viaje.'
FIgueraa"; ,'1

"Buen viajo los d-"rf-íín lo?> cepa-
fioles de Porto Alegro. A Vildice,
Francisco Raja y Manuel Fcrriãn-
deo Soiar.o";

"Felicldad. Porto Alegre, 11[5|
020. C. s.";

"Salve. Porto Aiesre, 10j5j02ti.
J. Merino",

O aviador Medardo Farias estft
hospedado no Hotel Esplanada.

o "raid'' do aviador farias
— a partida de ido-

rlAnopoíus

FLORIANÓPOLIS; 17. — (Al
(Urgente) — O aviador uruguayo,-
capitão Medardo dô Farias, levan-
tou VOO fts 10 horas o 30 com rumo
ao norte.

SOBnE FLORIANÓPOLIS

FLORIANÓPOLIS, 17 (A) — O
aviador Medardo Farias estft voan»
do «obre a cidade. Suo 10 horas e
10 minutos.

EM VOO

GUAItATUBA, 17 (A) — O a-
viador tenente Farias passou sobree
esta ciüado fts 12.35.

PASSANDO POR PABANAGUA'.

PARANAGUÁ', 17 (A) — O te>
nente Farias passou oobro esta ei-
dade fts 12,55.

PHAROL DAS CONCHAS, 17
(A) —¦ O aviador tenente Faria»
passou por essa localldado fts 13
horas e 9. ,

NA RCA S. CAETANO

Colhido por um bonde'
O menor Miguel Labardo, do 3

annos do edade, filho de Francisco.
Labardo, residente i, rua Suo Cae-
lano, n. 171, folhontem colhido, em*
frente ft casa de seus • pães, pòr uni
bonde da linha Oriente, cujo mo-
torneiro tinha a chapa 551. <

Miguel recebeu ferimentos con-,
lusos polo corpo e softveu fractura'
do frontal,

Depois do receber os necessário»
soecorros da Assistência o menor
foi removido para o hospital da'
Santo Casa, cm estado srave. t

Estft aberto inquérito a respeito;
pelo commissarlo fle serviço.

BRINCANDO OOM UMA
ESPINGARDA

Um tiro i * . *accioental

Pedro, foi modicado pela Assis- M .pproxlmadament*. •
tenda • sobre o facto foi aberto o | ^ r onn ^^ _.
necessário Inquerltat Ide 5,800 kllometros.

Quando brincava hontem com u-
nia espingarda, na casa dos seuf
pães, fl, rua Cyprlano Barata, n. 2, o
menor Ernesto, de B annos de eda«
de, filho de Llno Nastozi, foi vioti»
ma de um gravíssimo nooldente. ,

Acontecendo dlaparar a arma, a"'.
carga de chumbo atüagiu o menof;|
oooasionando-lhe graves ferimentos.

O pequeno Ernesto soífreu •«-
phaeelamento de* dedos da raio «¦"•',
querda, arranoamento do lndleadMí
da mão direita e ferimento perfura»
aontuso no rosto e no thorax.

Depois de reoebor curatlvoB d(jj
urgência no posto da Asslstenola, «f
menor foi removido, sm estado gr*>
¦ft, para g hoopltal ds, ia.nta. Oosjí, J

' . ¦
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ÜÒRREIO PAULISTANO — Terça-feira, 1H do maio «tf 3

Marinetti, semeador de
«•fl !*• I » •* I • •#•#•••••••••#••••••*••••••••**••?•••••• • *••*>*>•••••

Belleza e de Mocidade
NOTAS
Tt1 ,~T ____ -hbm/. fm-iawrr-Tr r*,.-*.-.¦K.w«iii»«.Via.l-,i.«. ),,.'.,¦-*

O ar, presidente do Betado r*-a-|tem a data au» lhe t tio o*ra e ave

iK.ohi.r4 hoje, * tarde, oom o m. despertou na» demal* naaOe* a»i-

seorotsrlo da Justiça » da Heguran- «aa, «orno o BrluU, um movlmeato
Ida mala carinho** toMdartadad»,g» Publica,
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OonfoMO que, lia dois ou tre* dliil,
embuiilorel meu espirito em uroo,
ftT que a ohegnda de Marluottl, a
bordo do "iiiuiio Ceuaro", mo velu
aurvrohunder numa langulda conva-
leseenÇA feita do todlos tongoa e lio*
rlinntses, como uniu esplendida irar
firii ni i do sol novo, quo me pene-
transe polu Jiinoll» de um aposento
cot le cinta, para nnnunolar o re.
aurglmento, num alvoroço mntintil
do Júbilo da minha sensibilidade e
dn uilnlia Ininglnnçuo,..

i< * *

Nilo porque eu vuja, uo formIU»-
vel creador do "Mnfarlia", o aiiiiun-
oiiiUiii measlanlco du renovação bra-
•llclra, Nossas dlroctrlzos silo ou-
trus, Multo illvei.ii dns que uor-
tel:.ni o futurismo ilullano. O phono-
incno brasileiro, nas terraa Urres da
Amorlca, "Ido virgens de odlo como
de cultura", e multo diverso do que
se passa no uniu Io europeu, ondo o
voiieuo da Intolllgonda "cnfornia

itricolanto u solltiirla", deitou ral-
co» luoxllipavoU, Por certo que a
viu i.i do Marlnottl ao Urasll nu>i so
explicaria, como miúdo de cultura.
Nisto iMeuolti, em seu briihanthKl-
mo urligo de aiiloliontoiu, têm niul-
ta ruz&o. Somos um povo quu nadn
tem de tradlolohâl para destruir, O

- do quo carecíamos Ja toi conquista-
do: ura a alforria mental do palz,
ligado umbolllcalmento ao peno mor-
to do uma civIllzriçAo valetudlniirla.
Respiramos, em plena masiiii br.isi-
lelru, o aroma das nossas cousas.
Celebramos a nlllauga do liomem
moderno com a turra barbara o mu-
ravllliosa, quo rj toda uni thosouro
do motivos csthotlcos. r'oi- quo Mar!-
notliV

Mas, bem pcusundu, ,t vinda do
grande apóstolo da modoruldado ot-
íerceu moiivoa bastante Justificáveis
para uni seia numero do reflexões
curiosas. Nada tem de dosarrazoa-
da, quando encarada sob outros us-
poctos. Que í o futurismo? Ha mui-
ta gente que o Ignora. Teremos, eu-
tre nús, algum discípulo do Marino;-
ti? lia muita gente quu responde-
ria aftirmatlvauieiito, quando a ver-
dado é quo 03 dogmas da escola ma-
rlnctilaua só Coram observados (ou
decalcados, si adiarem melhor), por
jlin dos nosso.,' reformadores mais ln-
tellcctualistas e mais perversos; o
sr. Mario de Andrade, professor do
Conservatório Dramático e Musical,
Pswaíd do Andrade, para citar ex-
pluslvàmento os muls audaciosos, 6
darlulstu. Quer uma espécie do re-
torno ús formulas innocontes do ex-
pressão. Guilherme do Almeida, Mo-
noiü Dei Plchla, Plínio Salgado nfio
sfto futuristas. Nada possuem do tu-
turistas, slnão o ímpeto do liborda-
iíe quo os faz vivamente pessoaos.
Que 08 faz do seu tempo o da sua
sua terra.
¦ . Quaca os pontos Uu contado, nes-
te cuso, entre o futurismo italiano
e o movimento da renovação brasl-
loira ? O sr. Codlio Notto não cbt-ga
1 sabor, não obstante presidente de
uma associação do kúgailos espirl-
tuaes, si existem pontos de conta-
:to ou não, Não chega a sabor quaes
os manifestos, om que a genialidade
do grande poeta de "La conquista
dolle sfelle" culminou. O futurismo,
para o sr. Coelho Netto, como para
muitos letrados do farda verde', é
puro eynonymo do desequilíbrio meu-
iat. Tudo quunto o extravagante so
diz futurista. E' futurista tudo quan-
to, dovondo ser multo direito, esta
torto. O povo inculto, bisonho em
ossi-T.ptos de arte, assim pensa. Por-
quo assim pensa egualmonte, don-
tro da sua cabeça quadrangular, o
rir. Duque Estrada. Este, com os'a
aggravanto: «5 o nosso pégaso naclo-
nal. Diz cousas feias da Reforma.
Confunde a rebeldia dos nossos ro-
novadores oom o futurismo do Ma-
rlnolll. Mns desconhece completa-
mente os cânones du escola rovolu-
'clonarla. E estíi convencido — lno-
Eenslvo matungo do olhos azues —
'de quo ha de arrancar, aos rochedos
da nossa sensibilidade ainda ocoul-
ti, a água límpida e buliçosa da ln-
spiração brasileira.

• 
¦'•••

Marlnottl, entretanto, é um se-
Jheador do Belleza o de Mocidade.
ET o cabotino genial que matou os

ibònzos do fottlrtsmo acadomlco. O
fceu manifesto do 1909 marcou os
dias prlmaveraes de uma literatura
|ue retlocte a alegria do mundo e a
«aude do homem, H6 poderão temer
fla sua presença os retardatarlos
montaes; os deslocados da vida con-
temporanea, no que ella tom de es*
lenelal o dynamlco; os que ainda a-
creditam (o não são poucos; Montei-
ro Lobato ê um delles), na canoniza-
Sao literária outorgada oonvenclo-
nalmenle pelas academias; os que
costumam abrir, mercê de gazu'as,
de ouro, a fechadura dos cenaculos;
Os ruminantes de velhas Imagens,
JA usadas por Mahomet ou por Sa-
lomao, como 0 sr. Coelho Netto. Ora,
quem vive de rumlnar chavões cias-
licos. tem que soffror uma espécie
fle iràumatleuio lyrlco cem a sim-
pies pnvicnea de Marlnettl, quo é o
literato m il-i barulhento do mundo.
O presidente Jo iioss0 musou lltera*
rio estA ucstc cuso. E" o dono de uma
ÍHentura aonorn, 6ca como porun-
gcs. Seus personagens não ttm ean-
gue. porque silo Inverosimels. Tudo,
ha sus obra, 6 postiço. Os seus ro-
,«s»nce« gSo puras dsolamagOee ba-
JHMas. meios torneios do palavrões
jtmph&tlcos.

Alguns poderio entender que a
Mrã do precursor Italiano (oi mais
•ma atoarda theorlea do que, pro-

priiimvule, um grilo do reilompçao.
"Ilisoirnn ohe 1'nnlma lanol II oor-
po ln (lamme, come un brulotto,
eontro il nomtoo, 1'eterno nomloo
oho «t dovrebbe Invontare ae noa
i'/ilr.ten-.i'. Mal* do que ao auaa
tlicorli.s, comtudo («Imultanoldade
lyrica, le porolo In llborta ,eto.)
vnlou a euo cornBom, o hou "he'

rolsmo methodlco e quotidiano",
nâ* lucta contra o passado; "voglla-

mo oho l nootrl (Iglloll aeguano ai-
legremonte lt loro caprlcclo, arver-
nino brutalmente 1 vocchl e ebe(-
(cglno tutto old oho 4 consacrato
dal tompo."

nojo, atinai, nlnguom pfle em
duvida a aua vlotorla,..no que con-
oerne a uma renovação integral de
technloa o do motivo*. Marlnettl
conseguiu abalar, por aoslm dlaer,
toda uma tradição com pia de
chumbo. Propugnou drmaasombra-
dnmonto o ropudlo ao* modelo* 11-
tunlrcs. Proconizou, 00 meamo
tempo, a substltulçllo lmmedlata
dn« velhod themoa Jrl carunchoso»
polon motivos Inauguracs do uma
nova poeola em que pnlpltanae o
coração mconnlco do» motorea.
"ITeoldlanio II chlaro dl luna! Fu
cosi che treconto luno olettrlohe
cnnceltnrano coi loro raggl dl gea-
oo abbagllanto 1'antloa roglna ver-
do dogll nuiorl," O aou odlo ft. ln-
telllgencla, quo ns vor.es se me a(l-
gura contraditório, pois Marlnottl
não ô apenas um lntutclonlela, a
muitos pareceria absurdo. No em-
tanto, nada mato lógico nom mais
Imperioso do quo o rcstaboleclmoa-
to da "capacita dlvlnatrioe" no do-
mlnlo da croação artística.

* * *
Oa martclladorcs de sonotoa, que

consumiam dois annoo a burilar
uma peça de tal natureza (o ar.
Luiz Carlos, por exemplo) JA re-
flcctlram sobro Isso. Que cóuea
maravilhosa! Todas ao dores de cá-
beça, causadas por uma operação
de sommar ou multiplicar, (oram
resolvidas: o homem modorno não
gaota pliosphoro em pensar, por-
que as machlnna do raoloclnlo mo-
canlco raciocinam por elle.

A Europa onvla photographlaa
polo tolographo som floo, para fle-
rem publicada» na America, no dia
seguinte A anciã da conheoer o
quo vai pelo mundo está satisfeita
por esses relâmpagos de instanta-
neldado miraculosa. O mundo eo-
lã dominado por um minuto. O
novo Chrlsto usa collarinhos â. ul-
lima moda e e capas de effectuar
um vOo do aeroplano om redor do
globo. Amundsen, no seu dirigi-
vel phantastico, vai assistir ao au-
roraa boreaea, O eBpaço £ol sup-
prlmldo, pola suppresstto dna dis-
tanclas. O homem moderno n&o
pôde, portanto, olhar o mundo de
agora com a mesma calma, oom a
mesma sensibilidade lerda, com a
mesma traiiquillidudu paradisíaca
com quu os habitantes do paraíso
torreai esperavam, cm aou» nome-
rotros remansos bíblicos, que os
íruetoa dourados da terra lhes oa-
lilssein nas mãos..,

A "noesa" literatura, do um mo-
do genérico, tom qu» reflectlr os
aspectos multicolOrcs da vida que
passa com a rapidez do um liano-
rama cinematographico, Tem quo
deixar, de uma vez para «cuipre,
esse lyrismo "coelhonetal" quo a
infelicitou ate agora, tornando-a
lnaotual o incaracterlstica, para ln-
tegrar-ao, como querem os "novos",
num amplo período do construcção
natlvista. Para que leso aconteça,
e se lho imprima uma funoção so-
ciai compatível com & vida con-
temporanea, 6 necessário escorrace-
mos do nosso convivio oe que cos-
tumam fazer da arte uma cousa
estática, prejudicial aa outras actl-
vldadcs fortlílcantes que integram
o nosso sOr,

O Brasil i um pala de belleza
Joven, movimentada para novos ru-
mos. Mocidade inquieta que des-
portou para sou destino,, O braal-
lelro, que caçou esmeralda/i, abrin-
do atalhos a (ação em melo do
malta ímpervio, hoje conquista a
grandeza da terra, rasgando-lh»
estradas em todas as dlrecçõos.
Está Integrado no rhythmo contem-
poraneo. No sentido dynamlco da
belleza. E não ha remédio melhor,
para a saúde de um povo, do que
a belleza. Ella 6 mala imperiosa
quo um dia de aol, N&o a belleza
paralytlca, que dormiu noa mu-
seus; mas a belleza em acção, qu»
nos desperta radlosamonte para o
trlumpho...

Cassiano Ricardo

Itogressou hontem a oata «apitai,
da aua visita ao Blelado de Mlnaa
a orne», o ar. dr. Waahlofton Lula
Pereira d» aousa, preeldanta eleito
da Hepublica.

O grande tintado mlnolro prestou
a aua 0x0, aa mule «arlnhoeaa ho-

menagona. Duraute eua eatada na

gonoroHa torro, lio rloa d» tradl*

gOes republluanua, o llluatre bospa.
do teve opportuuldade d* verificar

quanto t admirado o querido. Aa

prova» de eympathla dadaa ao no-
tovel estadista, sogundo Informaram
oe Jornaos, tiveram um oxpreaalvo
ounho de popularldado, «lllando-so
As (ostaa que lhe foram ottereoldaa
o generoso povo mlnolro, o qual aou-
b» (uier justiça ao» taroa attrlbuto»
do proBtdento «leito da llopublloa,

O sr. dr. Washington Lula ro-

gressou fuitdatr.ont» impreMlonndo
oom a rooapçdo que tev* no grande
o rico Estado, oujo presidente, dr.
Mello Vianua, escolhido pelo povo
brasileiro pura o sogundo posto na
iiiui-lHiiutuiu da Nação, 6 uma ln-
vulgar figura du hoinom publloo,
polua suas virtudes domooratloaa o

pela sua uulluiu. AUlurum-sa As lio-
incnugens prosladas ao visitante, go-
vorno o povo, numa omuluçKo do
sympalhla o de carinho.

O ar. major l.uia Voojoaoa, pra-
«Ident* d* Gamara Miuitalpal, *n
data de hontem enviou telagrammaa
d» falleltagOea ao* ara, dra. Melehlor
Carneiro de Mendonga, Pedro «e
Ollvalr» Rlb»lro «eMaho, mlalatro
rranolaoo Oardoa* Mkelro a oonego
Mantrado L»lt», por aktttv» 4* aen*
nnnlvMaatrtoa nutallolo» • «n^uu
pesamea aoa ara. dr. dabrlat ülbalro
do* Hantoa, oooretarlo da Agrleulta-
ra, a ao deputado Joio Frooople to-
hrlnho, pelo (allMtm»ato do ar, ir.
Corn»llo Proooplo.

il.imuiiMo dn» Knntoe a Joed Mon-
loiro de Araújo, .lunriim. n»nlU-
rio» «ia lu-ipte .uri,, de Moleitlaa ln-
(ecetosNs,

Aoa ire. Hrsino do» Hantoa, ma-
oblnleta da Inapeotorla de Moioitlae
Inteooloaa», • Ilaphael Toblaa de
Oaatro, mauhlnNta, da meema Inape*
otorla, (ot oonoedlda aposentadoria.

RM JAHU'

Cunferencia ____________ MÉ

O "Olarlo Ottlotel* eatA publlaaa-
do edita»* »m qu* a Dtr**toría êa
Terra*, Oolonlaagt* * Immlgraglo
da Oeoretarl» da Agricultura «ha-
ma ooneorrentea para a renda, *m
haaU publlea, de diversa* data* «r
banaa no ex-nuol»o "Nova Odasaa".

lioj», aa 10 horaa * me>a, sar* pro»
oedlda no dentro da Hauda Mcdolo,
A rua Urlgadelro 'fobias, 41, a in-
apuogAo d» snud» do ar, dr. Buy RI-
beiro Oouto, promotor, uublleo «ra
Areia»,

-¦«.

HerA o((»otuada uoj», A* II hora*,
• mela, no Centro d* Ha.de Modelo,
A rua Urlgadelro Toblaa, 41, a la-
¦peog&o d» saudo do ar, Olaro Hll-
volra, ohlmloo da Inspeotorta d* AU-
tnentnglo 1'uhlloa.

UitA marcada para hoj*, Aa 11
horaa e mela, no Centro da lauda
Modelo, A rua Urlgadelro Toble». 41,
k Inspecção d» «aud» do ar. dr. An*
tonlo ITrnnoliuo da Vaaoiinoolloa, In-
¦peotor sanitário da capital

Foi poeto em disponibilidade, vi»,
to ter »ldo Julgado Invalido para o
•orvlço militar, o 1.0 tenaat* do T.O
batalhão, Fernando do Oliveira Mo-
rae».

Ah homenagens preHtadoü no sr- deputudo
Alulilm Leonel e aoa membros de bua comitiva
— O almoço no Hotel Ovidlo -- A conferen-
cia do dr. Marcondes Filho — Jantar na resi-

dencia do dr. Amaral Carvalho — Delega-
c5es políticas que estiveram cm Jahu' —
Varias notas.

A HKUNIAO NO TlllíATttO
IUO 1IRANCO

No dl* 10 do oorraate, **rA pu**-
oado o «ditai do oonoorrMOla para
•«•ouçtto da* obra* de oalçamento
da oldad».

A 14 de Junly) próximo vindouro,
A* 14 horas, «ortto aberta* a* uro-
postas, Na Dlruotorla dp Obra» da
1'roíolturn,, oa lnt»roiMido* poderio
t»r, doad» JA, toda* a* InformaçOea
d» qu» tenham nooessldade par» ru*
oompleta orientação.

Na vaga do ar. Joio Vieira, que
íol dloponsado, assumiu o oargo d»
guarda sanitário da In»p»otorla d»
Moléstia» Inieoolossa o »r, Jorge
Fagundes Loomll.,

Em uddltamento A nOBsa nota d»
ha dlus, a propósito do dovor en: quo
se onoonlra o governo do Estado do
prestigiar as autorldados oonsularo»
aqui acreditadas, o para attondor
aos noBsos lllustro» oolloga* do
"Fantulla", Julgamo-noa habilitados
a declarar:

1,0 _ o sr. cônsul Italiano ne-
nhuma denunola (ei A poli-
cia sobre o reoenle caso do profes-
sor Dlancato. om relnçAo ao qual
aponas (orneoeu InformaçBe», soll-
citado»;

2.0 — O raloxamonlo da detenção
para averiguações, a qu» esteve nu-
Jeito aquelle publicista Uallano. (oi
por ordem exolusiva da autoridade,
que a determinara e logo que s» con-
oluirsra os respectivas diligencias.

O sr. sooretarlo do Interior («II-
oltou o sr. ministro Cardoso Rlboiro,
por motivo do seu annlversarlo,

A Oamara Munlolpal de 81o J»r-
nardo, procurando r«_»lrec um an-
tlgo problema d» grand» lnteres»»
para a população aaquell* prosporo
• lmportant» rnunlolplo, aoaba d»
votar a lot n, 14T, d» S lo maio oor-
rent», outorgando A lampreia Im-
mobiliário' B. Bernardo,, *oot»da4*
olvU oom sod» nesta oaplUl, d» qu*
aAo dirootoro» o dr. H. O. Pujol Ju-
nlor o o dr. Ernesto Pujol, oono»*-
sAo para oxplorar 01 o»rvtgo» d» a-
baateolmento de a«u» • «ia rtd» d»
orgotto* em todo *,qu»ll» rnunlolplo,
pelo proso d» 10 annos contado» da
data daquolla lol.

Ao seu collega da pasta da A-
grloultura, ar. dr. aabrlel Rlboiro
dos Santo», o sr. sooretarlo do Ia-
terlor enviou oondolonolas por mo-
tlvo do passamento, em Porto "sr-

relra, do sou cunhado, sr. dr. ,r!or-
nello iTocoplo.

O sr. Tarcísio Lobo representou o
sr, secretario do Iuterlor na sessão
solonno extraordinária que a Socle-
dade do Pharmaola e Clilmloa de
S&o Paulo realizou, hontom ,no sa-
lao'do Instituto IílBlorloo e Oeo-r-a-
píilco do fíao Paulo,

Polo sr. socrotarlo da Justiça, (oi
assim dospaohado o offlolo do oííl-
olal do registo ospeolal da titulo» da
ooraaroa d» Santo*, ir. Álvaro Bit-
tonoourt, sobr» ooniulta:. — "Dirija
a consulta ao dr. Jul» de direito da
l.a vara du oomarc»."

O total gooto em guaollua • em
ooncorto* do automóvel* no» Bata-
do* Unidos, om um anno, é cal-
culado em 6,000.000.000 d» dol-
luruii. O numero da vehloulo* a
motor actualmont» om serviço na
republica norte-americana attlng»
a 20.000.000,,

O» estudos realizado* «obro oe
•((oitos produzido» polo automóvel
na vida moderna revelam um aa-
eombroso desenvolvimento do*
transportes noa Estados Unido*, no
curto espaço d» alguns anno», O
ofíolto (oi ainda mal* notável no
melhoramento dos condlgOe* da
vida rural » na reorganlsagAo do*
transporte* por estrada de (erro.

Durante o anno passado, d» ac-
cOrdo com tm cstatlstlos», ceroa de
80,000 omnlbua faziam a motor o
serviço aupplemontar d» outra*
íôrinaa d» transporto.

Informações colhidas pela Ca-
mara de Commorclo de Automo-
veto, dos Estado» Unido», domon»-
tram quo 88.426 omnlbu* estavam
em aotlvldad» no dia 1 d» Janeiro
ultimo naquell» pala, em compara-i
gAo com 52.016 no anno passado.

O maior augmento (oi n« claaaq
de omnlbua doa escola», qu», d»
16.000 calculados om 1024, passa-
ram a 27.000 no anno seguinte.

A oulta » rloa cldftd» da Jahu' deu

ua fidalgo agasalho A embalwda

polltloa quo, oheflada polo daputado
(•doral dr. Atallba Leonel, lllustre
membro d» CommuisAo Dlrootora do

P, H. P,i lovou, oom a palavra brl»

lhant» do voroador dr. Aloxandr»
Maroondo» Filho, a prova da oarl-

nlioift aoUdarlodudo partidária da
sita dlcocçlo do P. R. P. ao» aeue

oorrellglonarloa daquetla localidade.
Conciliada» ao prostlgloaaa oorrentea

polltloa» de Jahu' na aolld* unld*.
d» qu» hoje olla» roprosontom, a
(oota olvica tovo um alto significa»
d» o uma rara lmpononcia. Impro**
olonou proíundamonte a todo» o» ft-
nlrao» a oloquonte oordlalldade qu»
proBldiu esse aoontoclmonto político
e o vlbranto onthuslasmo quo rodeou
a missão da embaixada.

T»*r», pois, um oxlto completo a

primeira contoroncla polltlco-partl-
daria, Inloladora da serie qu» o P. I do thoatro
R. P. organizou para todo o lntorlor* da mais dna sociedade de Jahu'.

do que olla tom do mais nobro o 0I0-

ganto.
A oonforonclu do dr. Aloxundro

O ulmoço tormlnou A» 14 hora».
ApO» pequeno doscanço, o ar. depu-
tado Atallba Leonel o seu» oompa»
nhelro» d» ombatxada; 01 ohoto» da

polltloa Jahuonse, autoridado», so-

guldo» de grando massa popular, dl-

rlglram-a» para o thoatro Itlo Bran-

co, onde s» ronllzou a grande ro-
unlilo política.

' Ao penetrar no amplo thoutro, o

¦r, doputndo Atullba Leonel o sou»

companholros (oram acolhidos pola
numoroB» aBsIstoncla com prolon-
gada» palma» o domonstraçOo» de
viva sympathla.

O roolnto, ongulanado com ban-

dolras o íostOos, offorecla, no bou
oonjunto, deslumbranto aspoolo.
Nito havia um logar vago. Vlam-so
nas frlzus o om outras dopondonola»

JANTAR INTIMO
O er, dr, Amaral Carvalho, eena-

dor estadual, orferocu, A» 11 ho*
mi, na palaoete de sua rosldonola.
um Jantar Intliuo aoa membroí da'
cMiuitlva.

flenlai'i«ni.»e A inena — linda oor*
suas oorbellis» do ro»u», — a mima.
sra ,d. Anna Aiiinrul Carvalho, «e«
posa do dr. A mural Carvalhoi depu4
ladoi Flamlnlo 1'errolra ¦• Hilária
ii"ii", dr, Alexundre Murconde*
filho, dr. Almlrlo de Campei, coro-
uni Ohrislliuio Kllnulhoeffer, dr,
i'i',iliiio de Moruus, oorunel Joa*
quliu 1'orulru do Carvalho, Jo»4 Au.
i! 11'iio do Carvalho, dr. Ilaruldo ''»•
choco o Silva, dr. Froltui l'ltombo<
dr. ArauJo Netto, tenente Dlonyity
de Ollvolra, Onma Junior • Honoi
rio de Bylos,

Foi sorvido delicado crirUuplo,
A sra. Amaral Carvulho foi, cor»

requintada dlstlnoçao, a» honra» dl
caia,

A' aonromosa, troéaram-M brlnj
dos multo cordioos,

Terminado o Jantar, as pessoa*
prosontos demoraram-se algum tenv
po no palacoto Amaral Carvalho'
om nnlmudu palestra,
DUAS VISITAS

Km seguida, os membros da co-
mltlva vislturum o "Jabu1 Club" í
o "Grêmio Jahuense", ondo ue roui
ne a molhor porçOo da «oclcdadij
da adeantada cidade paulista.

A» dlrcctorlas dCHsas Boolodade^
offerecorum uma taça do "cliurnpa«

Kno" nos visitantes.

sonhoras o sonhorttas

A' sra. d. Maria d» Lourde» Cft-
lazan» Lu», mlorosooplsta do C»ntro
do Saud» do Bom Retiro, foi cone*-
dldo um mes de licença, para trato-
mento de saudo.

do listado.
AUlou-so, espontaneamente, a e»-

so, festa republloana o povo Jahuon-
s», augmentando-lho aBSlm o vulto e

o significado. A palavra olegant» a
oulta do notável orador, osporad*
com auclodado, tov» o prestigio d»
empolgar a asalstonola quo enchia U-
toralment» o vasto recinto do thea-
tro Rio Braoco. A» domonstragfle»
d» sympathla com qu» o mesmo foi
recebido pola onormo multldlo, oa
applausos oom que ora Instotent*-
monte lntorrompldo, a. ruidosa ovft-

çao que corOou sua belllsslma ooof*-
ronola provaram nfto somente o a-
certo da aua those, como a (unia
impressão que deixou aeu talento
nos ouvintes,

Aoa aro. dra. Oabrlel Ribeiro
doo Santqa, secretario da Agrlcul-
tura, o Francisco Junqueira, o «r.
secretario da Justiça enviou pesa-
mo» pelo íalloolmento de sou
cunhado ar, dr, Cornolio Procoplo,
bom como ao sr. deputado JoAo
Procoplo Sobrinho.- irmão do ex-
tlncto.,

A Secreturla do Interior Bulloltou
provldonclas ao sr, Jula d» direito
da l.a vara da oomarca d» Ribeirão
Preto, no sentido d» eerom dtopen-
sudos dos trabalhos da próxima •«*-
são do Jury oa lento* do Gymnoaio
do Kstado, da moima oldad», drs.
Marlano de Siqueira, e Ttto Uvlo
dos Santos.

Pela Secretaria do Interior (oi
tranamlttlda ao sr, "Wluatimir Kl-
bal, ministro da Tohoeo-SIovaqula,
junto ao governo brasileiro, a cer-
ttdflo do cartório da po» • do re-
glsto civil da comarca d» Doecul-
vado, pela qual se verifica nlo ha-
ver assentamentos relativos ao na-
solmento d» Pavla Lsflka, (llho d»
AndreJ Daska o de d. Julla La*-
ka.

Marcondoa Filho produziu profunda
lmproseuo no grando auditório, que,
de momento a momento, lnterrom-

pia oom palmas o brllhant» ora-
dor qu», ao terminar, recebeu In-

numero» oumprlmontos o abraçoi.
— Proxlmamonte publlcaromos,

na lntogra, essa oração.

DELEOAÇ5ES POLÍTICAS

.*, .*.
Todos ud discursos pronunciado»

no almoço do Hotel Ovidlo e n»

grando reunião política do tbeatrí
Ul0 itranco foram upanliudos P»l<
taoiiyBrapbo sr. i\ Cluiita Jjuloa
da Oamara dos Dcputudos.

*, .*.
u rcgresBo du comitiva a esta ca.

pitai vorltlcou-so no domingo t

nolto, em trem oapecUl, que parti
da prospera cidade paulUtit, a» 21

"ToUegadA 
í Luz deu-so hontem

as 8,10. ».. i,. . . t+r

Pela .Societária do Interior, (oram
solloltada» providencia» A Heóreta-
ria da Agricultura, nflm de serem
designados engenheiro» para orçar
as obras noocsnarla» no» prédios em
qu» (uneolonam os grupo» oicolarea
Santo Antônio, desta capital, • VI-
radouro, bom como a» escolas r»-
unldan de Xirlrlca.

Rcgrossou do Minai Gc.raes o dr.
Antônio Covello, "loader" da maio-
ria da Gamara, quo tove a Incum-
bencla, por mollvo da aua viagem
a Sabarfl., rle visitar, em nome do
governo d» Sao Paulo, o dr. Mello
Vlanna, presidente daquelle Estado
o vico-presidento oloito da Ropubll-
ca.

No desempenho da sua mlssuo, o
dr. Antônio Covollo recebeu a» mais
altas provas do cordialidade o gen-
tlleza.

Hontem, o "leaíor" da maioria da
Câmara communlcou ao Br. presl-
dento do Estado como se havia des-
empenhado da mlssilo que lhe ÍOra
confiada,

Foram solicitadas providencia* A
Secretaria da Agrioultura, pela Se-
cretarla do Interior, para fornool-
mento de plantas de ornamentaç&o
e do sombra, ao grupo escolar d*
Cerquelra César e ao grupo escolar
do Palmltal.

A Secretaria do Interior sollol-
tou provldonclas A Secretaria da
Fazenda no sentido d» oer oxpodl-
da ordem permanente A ootleotorla
do Ribeirão Preto, para efteotuar
o pagamento d» subitltulgOe* mo-
mentonoas ao« lentes do Qymnoslo
local, d* conformldado oom a (o-
lha de freqüência.

Foi concedido um me» de afaa-
tamento, em prorogaçao, A era. A-
Stella Rosaea, substituta «((eotlva
da Escola Modelo annox» A Bacela
Normal de GuaratlnguetA.,

PaÉo Io Governo

O sr. Antônio Marlaoo Ponalva
Opsta agradeceu aoa ore, eooreta-
rios da Justiça o Agricultura aa
homonagona prestada» A memória
de sua progenltora-

Os srs. secretários da Justiça o
da Agricultura enviaram hontem (e-
licitações ao» srs. dr. Cardoso Ri-
beiro, ministro do Tribunal do Jul-
tlça, e coronel Joaquim da Cunha
Junqueira, pela passagem de seus
annlversarlos natallclos,

A Secretaria da Interior otdolou
ao sr, secretario da Justiça, sollol-
tando provldenola» para reai.ortura
da Pharmacia Brasil, alta A rua
Barra Fundi, n. 113-A, nesta ca-
pitai.

Teudo entrado om robô d» um an-
no de licença, para tratamento d»
sua saúde, foi dispensado du oargo
de auxiliar do lnspeoç&o esoolar do
rnunlolplo de Nazarolh, o professor
Antônio Damante, da eaoola mascull-
na da FerdSes, o qual deixou as
funoçOes do cargo no dia 26 d»
abril ultimo, tendo sido designada
para substltull-o a professora da es-
cola feminina, urbana, de S. Bom
Jesus dos Perdões, d. Luola Bran-
duo Arruda, que eatrou om oxerei-
cio no dia I.o do corrente.

A contar d» 14 do oorront» at4 f
de Junho próximo vindouro, floa-
rfl, era 'commissão Junto A Funda-
çao Paulista ds Assistência A In-
fancla, a professora do Jardim da
Infância annexo A Eseolft Normal
dft capital, d. Alio» Melrelle* Rei*.

O sr, Daniel Monteiro de Abreu,
oonsul do Paraguay, esteve hontem
no palácio do governo, afim de agra-
docer ao sr. presidente do Estado
os cumprimentos que s. ezo. lhe
enviou, por oceasião da -passagem
da data da- prociamaçao da tnde-
pcndoncla daquelle polz.

* * *
Em visita ao ar. dr, Cario* d»

Campos, presidente do Estado, e»-
tiveram hontom, no palaolo do go-
vorno, o» ars. deputado Flore» d*
Cunha e general Cândido Marlano
Rondon, que ae onoontrem neata ca-
pitai. * :*; a

O ar. presidente do Estado man-
dou cumprimentar o ar. dr. Cardo-
ao Ribeiro, ministro do Tribunal de
Justiça, pela passagem de aeu annl-
versaria natáliclo.

O sr. coronel còmmandanto gerai
da Força Publloa enviou felloltaçSes
ao srs. dr. Pedro de Oliveira Rlbol-
ro Sobrlaho, 1.0 delegado auxiliar
do (Rio de Janeiro; dr. Franolsoo
Cardoso Ribeiro, ministro do Trlbu-
nal de Justiça, pela passagem de
seus annlvonsarlos natallclos.

¦•¦#..* ri
*i A nobre naçAo hespanhola fe»t»-

Jou hontem o annlveraario natáliclo
ide aeu soberano, o rol Affoneo XIII.

Figura do relevo no acenado poli-
tico europeu, prestigiado polo alto
apreço do» aeu» subditos o pelq real
acatamento que a aua peraonaltdado
lllustre desperta no Velho Mundo,
Atfonao XIII é bem o representante
de uma dynastia que oroou para a
Hospanha, d» gloriosos tradições, a
situação de destaque qu» a eleva pre-
sentomente, como outrôra, no oon-
celto «le todos ai noções civilizado*.

Monaroha de predicado* lnvulga-
res, servido por uma aprimorada *-
ducaç&o « por um caracter reoto a
Justo, toda» essa» qualidade* • OU*
tra* mato dodloou Affonso XIII ao
b»m **tar do aeu povo * «o progre».
go de aua pátria, que, desí» 1901, vem
•entindo oe benéficos eífelto» do seu
tntolllgente governo.

Nada mal» Justo, pois, que as en-
thuslastloa» eommemorações com

Foram dispensados:
a pedido, d. Antonla Arruda, au-

xlllar technlca da Inspectorla da
Lepra;

por abandono do cargo, o guarda
sanitário Joio Vieira Bruno, da In-
spectoria de Moléstias Infecciosas.

Foi concedida A d. Maria Sarah de
Franga Rodrigues, adjunta do gru-
po escolar modelo, annexo A Hsco-
Ia Normal do Casa Branoa, um an-
uo do licença, em prorogaçüo.

Ao ar. professor Euzeblo de Pau-
Ia Maroondo», inspector eaoolar dia-
trlotal, foi concedido um anno da 11-
cença, noa termoa do artigo 81, da
lei n. 1.621, ds 26 d» dezembro de
1926.

O Braall Importou, em 1084,
24.16T automóvel*, contra 18.001
em ÍBIS, 8.778 em 1018, I7T em
1081 e 0.014 em 1020.

O valor correspondente attlnglu
a 01,701 contos, contra 88,846 »m
1988, 20.087 em 1022, 18.898 »m
1921 e 51.776 em 1020.,

D» accessorlos de automóveis a
Importação subiu a 8.064 tonelada*
em 1024, contra 1,471 era 1028,
1.277 om 1022, 880 ora 1021 e
4.811 om 1920.

Esse movimento representou • • >
16.552 conto» em 1024, 10.700 em
1923, 8.042 om 1922, 4.984 em
1921 o 19.485 em 1920.

Aa entradas de carros para eo-
tradus de ferro demonstram tam-
bem progresso o maior actlvldade,
pois foram do 14.319 toneladas om
1024, contra 10,500 cm 1928, 0.218
cm 1922, 8.878 em 1981 e 6.680
cm 1920.

Para aoqulelçito desse material,
dispendemos 19.133 contos em
1924, 16.188 em 1323, 16.642 om
1922, 19.869 em 1921 o 6.924 em
1020.

A lmportaçlo do motocyclotas
diminuiu, tendo sido de 14 tonola-
das em 1924, contra 16 em JL928,
novo em 1922, 11 em 1921 e 122
em 1920.

Assim, oa dado,» da importação
do autos, carro se outros vehloulos
aceusaram um augmento promlo-
sor, om 1924, parecendo quo om
1025 s so fez accontuar, mostrando
maior aotivldade na nossa vida
econômica.

ALMOÇO NO HOTEL
OVIDIO

O Dlrectorio Pollttoo de Jahu'

prestou significativa homeaagem ao
sr. deputado Atallba Leonel » ama
oomltlva, oíferecondo-lho» um lauto
almoço, no Hotel Ovidlo, logo no dia
da ohogada Aquella liada cldad».

Essa fosta, a au» comparoceram
o» elementos mato representativo»
da polltloa Jahuense. decorreu brl-
lhantlsatma, reinando entre oa con-
viva» a melhor cordlalldador

A' mesa tomaram' assento, alAm
da» pessoas quo sogulram desta ca*

pitai, o» sr». seoador Pereira d» Re-
sende, presidente do Dlrectorio PoU-
tico daquolla cidade; senador Ama-
ral Carvalho, deputado Hilário Frol-
re, Joio Barros Junior, ooronel
Ohrlstlano KlLnglhoefer e BebaaüAo
do Toledo Barros, membros do Dl*
reotorlo; dr. Josí Augusto d» Sousa

. Silva, presidente da Oamara Muni-
olpalj dr. Jotto Forra* Notto, vtoa-

prefeito municipal, em exerololoj
Ricardo Auler, membro do Dlreoto-
rio; Antônio Almeida Pacheco, mem-
bro do Dlroctorlo; flylvlno Martins,
Francisco Sampaio Ferras e Alír»-
do Servuto d» Oliveira RomUo, ye-
readore* muuielpoeai Vlotor de A-
«evedo, r«>daotor do "O Oommerolo
d» Jahu"i e dr. Pinto do» Bantoa, ra-
daotor d'" O Democrata".

A mes* do almoço estava llnidà-
mente ornamentada, aobrosahlndo,
d» espaço a espoçA bello» tufo» de
rosas.

ftSSupi9pnno
-»¦¦»¦¦« "*¦-?"#

O OAHDAI'10

Foi sorvido o seguinte cardápio
Mayonnalse de peixe; Orem* de

Espargos; Lombo d* Porco a Jardl
nolra; Rlsoto de Forma ao Cama-
rfto; Filé de Vltella oom Ohampl-
gnons; Peru1 A Brasileira; Jambon
d'Tork. r—, Dooes; Gateaux, Bolo,
Creme, Fruetas. — Vinhos: St. Emt-
Uan, Madoo, Graves, Madolra, Xe-
res, Porto, Champagne, Águas Ml-
neraes, Licores, CafC- o Cliarutos.

OS DISCURSOS

Foi concedida moto ft quaria par-
te de seus ordenados, ao» iri. «Ir. Al-
oino Braga, lnspeotor medico esco-
lar; JoAo Cario» da Silva Borge»,
lente de Physloa • Chlroloo da D»-
cola Normal da, capital, a Raul Avl-
la d» Maoedo, lent» da Kscola Nor-
mal da capital. *

Ao ar. Maorolo Pereira Munhoz,
contador do "Diário Offiolal", foi
concedida uma licença d» tre» me-
zes para tratar-se.

.
Obteve uma licença d» um m«a •

doto dias o sr. Htnrtqu» Pinheiro,
I.o aaorlpturarlo da Repartlçlo d*
Estatística o Arohlvo do Estado.

Na usina olectrlca municipal de
Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
foi feita experlenoia de um motor
a gaz pobre de 600 cavallo* de (or-
ça effcctlva e a reepeotiva Instai-
laçfto gazogonea.

19' eata a maior lnstallaçao a
gas pobre, actualment» extoUnt»
no paix e tem funcclonado ezclusl-
vãmente com carvão nacional.

Uma commissão d» engenheiros
especialistas em machlna*, eatA fa-
zendo experiências oftlolaaa para
verificar o rendimento da lnetalla-
çao e asseveram, pelo* resultado»
JA colhido*, qu» o oonaumo d» aar-
r&o nacional »erA d» mono* d*
doto kiio* por kilowatto-hora, aen-
do d» notar qua até agora outra*
usina» thermlca* gaatam d» einoo
* aete klloa da oanrlo nacional por.
kllowatt-hor».

Fot affeotlvado no oargo d* ser»
venta da Inspeotorta -d* Mol»»tlaa ln-
feootosae o sr. Joié Ortla da Gamar-
go.-

?

-)

Por deoreto de hontem, foi aoa-
cedida mato a quarta parte doa rae-
poctlvos ordenado» aoa ira. Jullo

t EUai Moreira, chef* de aoc.jilo de
qu» o povo hespanhol festejou hoa- encadernação do "Diário Ofüclal",

¦HMiJHVHIlB)MMnu^..i.-'. 1
DR «T. BRITTO

Prof. da Clinica Am Olho* da Ha-.
ooldade do Medicina de & Paulo
Avtoa ao* seu» cliente* que, por
motivo do viagem A Europa, f»-
oharA o aeu consultório, A rua
José Bonifácio, 44, por 4 meie*,
a partir de 11 de Junho próximo,

Falaram, "au dessort", como no-
ticiámos hontem, o sr. senador A-
maral Carvalho, oífereoondo o ai-
moço; o sr. deputado Flamtnlo
Ferreira, dlroctor desta folha, agra-
decendo, em nome do sr. deputado
Atallba Leonel o comitiva, e o »r.
deputado Thyrso Martin», erguendo
o brindo de honra ao sr. dr. Carloi
de Campos, presidente do Estado.

Todas essas oraçõe» foram aoo-
Ihldas com ofíuslvo» • vibrante» ap-

plauso», sendo os oradores multo
cumprimentados.

* .* '.*
Uma orohestra exeoutou, durftnt»

o ftgftp», o «egulnt» programma:

1 ._ Axal — "Marcha Triumphal".

8 — Auberg feá "Lft Muta dt Por-
tlol" — Symphonla.

I ,—. Masoagnl — "Cavallerto. Ru»-
tloana" r-i Pot-pourrl.

4 — Keler Bela — "Ouverture

Romantioft".

| „«. AmI — "Marlnarnoa".

| mm *W»bor — "PeUr Bohmoll" M

Ouverture.
T, m PonohlelU — "La aiooond»*'

trí Pot-pourrl.
6 01 Aaal — "Intermezeo".

I ¦-• Flotouw S "Marta". —•

Symphonla.

10. — Cimarosa <h "QU Oraal •
Curlazi" — Symphonla.

A» delegaçCe» polltloa» ds dlver-
io* oldade» na grando o memorável
reunido d» domingo, om Jahu', es-
tavam assim constituídos:

Botucatn' — Coronel Joaquim
Leandro o Ootaoillo Nogueira,
membro» do Dlrectorio.

SAo Manuel — Dr. João Abílio
Gome», membro do Dlrectorio.

Plraju' — Dr. Celso Amaral, pre-
sldonto da Câmara Municipal; .Toa-
quim Barreiros, membro do Dlre-
otorlo; Ootavio Braga, dr. Jaymo
Leonel e José Piedade.

Barlry — JoBé Vital doa Santos,
AlfonBO Rodrigues Vlanna o Paulo
M. de Barros, membros do Dlrocto-
rio.

Barra Bonita — Juvenal Pompeu,
presidente do Dlrectorio, o Domos-
theno» Gonçalves, representando a
Carnara "Municipal.

Brotas — Coronel Podro Satur-
nino do Ollvolra, presidente do Dl-
reotorlo.

Dourado — Trajário Ponteado,
prosldonto; dr. Odulpho Paiva Ba-
raoho, Urios da Silva Braga, Jos6
Monteiro Novo o Manuel J. Aruujo,
membros do Dlroctorlo Político do
Partido Ropubllcano, o Marcllio
Penteado, 1.0 Juiz do paz; Onofro
Penteado Junior o Innoconclo C.
dos Santos.

O Partido Municipal dessa cidade
eiteve assim representado: dr.
Franolsoo Borges Cardoso, Alfrodo
Augusto A» ArauJo, Alexandre Ba-
eellar e Francisco Gulla.

Doto Córregos — Ooronel Fran-
olsoo de Oliveira Simões, presidente
do Dlreotorlo; ooronel Joaquim Mar-
conde» do Amaral, presidente da
Câmara Munlolpal; major João Cae-
tano da Silva, vloe-presidento do
Dlreotorlo e da Câmara Municipal;
Jo&o d» Ollvolra Simões, I.o Juiz do
pai; dr. Antônio Ferreira de Castl-
lho Filho, prefeito munlolpal; Custo-
dlo Caldeira, Vloe-prefolto; Leonolo
de Oliveira Mattoslnho, I.o supplen-
ta do delegado, em exercício; Anto-
nio de Oliveira Mattoslnho, verea-
dor municipal; Salvador Ovidlo de
Arruda, Francisco Gonçalves de Li-
ma, Marcllio Luiz Brandão o dr.
João de Oliveira, membros do Di-
rootorlo; Joaquim Loandro, collo-
ctor estadual; Lázaro Pacheoo, re-
dactor d'"A Somana"; Leonardo
Santos, escrivão da collectorla esta-
dual; professor Joílo Camillo do Sl-
queira, Callxto Eartbolomou, Nlco-
lau Foggottl, Thomaz Foggettl.

Bico do Pedra — Josô Francisco
Ribeiro o José Maria de Almeida
Prado, vereadores municipaes.

Bocaina -- Coronel Pedro Ale-
xandrlno do Carvalho, presldonto do
Directorio; Jos6 Gonçalves do 011-
veira Sobrinho, vloe-presidento do
Dlrectorio e presidente da Câmara
Munlolpal; Guilherme F. dos San-
tos, membro do Dlrectorio e verea-
dor, e Francisco Pereira de Carva-
lho.

Torrinlia — João Alvarenga de
Mello, vice-presldento do Directorio;
Nabor Marques õc Sousa e Enías
Sorboati.

Mineiros — Coronel Vldal Xavlor
de Mendonça, Sylvestre Xavier do
Mendonça, Luiz Acagllone, Antenor
Xavier, Antônio Roque, Álvaro Fer-
relra Luz, Pedro Rlzzl, Manuel Ca-
sasanta, Joio uizzi o Benedicto
Leite.

Pederneiras — João Uaptista Pe-
relra, presidente do Dlrectorio; An-
tonio Florenclo Pereira, vice-presi-
dento; Bebastláo Botolho, dr. Declo
Pereira, José Vicente Arantes, pro-
sldente da Câmara; Amaro José Ve-
rlsslmo, vice-presidente da Câmara
• membro do Directorio; dr. Fausto
Furlanl, prefeito municipal e mem-
bro do Dlrectorio; Damaso Rodrl-
guos de Moraes, Josò Pereira e Al-
fredo Mondes da Rosa, vereadores;
Olyntho Fraga Moreira, peln "A

Tribuna".
 O Partido Municipal do Feder-

iiolras estove represeatado pólos srs.
Seraphlm Virgílio dos Santos e
Domingos de Blaei.

ASSOCIAÇÃO DOS EttW"f ADOJ

„.NO COMMERCIO DK b. PAU
" 

LO
Sob a nreaidencia do sr. Neato.

Pereira Junior « secretariada peh
,r. A. Somdor Junior. presentes to.

dos os dlrectorcs, excopto o sr. Jo»

Macedo de Oliveira, sem -wm-J»

tlcinada. realizou-se a 14.a soss»

ordinária da Directoria desta Asso

claeao, om sua fl0de social, A praçl
da Sé, n 63, 3-o andar.

Uda eapprovada a;»ta da Maatt

anterior, passou-se ao expodlentq
,e constou do seguinte:
Do accôrdo com o parecer_ fftvo

ravol da Con.mlssao do SyndleancW
[oram accoitos como sócios con rf
bulntes os seguintes senhores: Ar to

tidos Seabra de Moraes. Arthur dl

Costa Cardoso Junior Oscar Montei
r0 Guilherme Ricardo Corbettl, Al

que

fredo de Assumpçao **£*?& "ül"

ivsardo Lopes, ri. Isabel Genülo

S Sousa 'Brandão.Alberto Gd

Z do Mattos, Luiz Gonzaga Caro
nleso, ivo Barbielri. Anlz Josô Abdq

sÓerátes de Faria, José Ribeiro d,

Silva Euelydcs Violra da Silva, Lau,
ro Mener.es, Raul Estoves de Moura.
Ant&o MÒthcí, Heitor Pereira d..

Carvalho. Henrique Nleleon. JoW

Manuel Elias; Joaquim Moreira, Ma>

rio Camillo Albano. Cícero Freitas
Waldemar Pereira da Rocha, Miirll
lo Dias, irrarictetío Assis Gonçalyei
Carlos Hernandez, Homero NJoollM
José Novaes, Miguel Barbosa, Ml

euel A. Brovlnn, Justlno da Sllvi
Carneiro, Eduardo Tammaro; Danr,
Falavlgna, Adlb Barudl, Aloxandn
Martins, Antônio Corrêa, Álvaro Pe
relra Guedes, Juvenal Pereira, Caí
los Orselll, Alberto Vlanna Baeellau
Josô Pinto Relnô, Braz Pinto, Ana
dyr Oliveira, Pedro Vlconto Dia», O»
lando Gonçalves do Ollvolra, JoM
Baptlsta de Almeida, Iguatemy Roj
drigues, Jalr Amorim, Vlrglnlo BotX

ghl, Sylvestre Fernandes, Jurando
Torres Camargo, César Costa e Silvai
Augusto Alves, Américo Augusta
José Pedro de Carvalho, Monsttl
Abdo, Ootavio Soares de Mondon'
ça, Froyolnet de O. Castro, Le-o*-*
Favillanl, Arthur Crick, Amor,
Stanix. Jullo Innoconclo Franco
Fernando Manuel Santoro, Doodat«|
C. Lima, Antônio Concilio, Dooclldei
Marquoa Filho, Domingos Musa!
Antônio Pires Martins, Joio Goni
calvos Filho, José Ferraz, Moyoé*
Garrido, Ercydes SanfAnna, Marli
Podro do Barros, Luiz GuIsbelW .
SanfAnna, Carlos Klschenor, Co)
mlllo L. Siqueira, Cherublm Barata' ;
José Poros, Affonso Gonçalves, An
mando Alves Barreiro, Rubens d<
Paula Pereira, José Nascimento G-rar
ça, Pedro Ferrari, Naglb Jammat
Alulslo Gonzaga Silva, Álvaro de S(
Nogueira, ümberto Osso, Miguel Ta.
volaro Junior, José Mello Nogueira
Benedlcto Camargo, Loonor Pedro-
so do Oliveira, Armando Vlanna, A<
dolpho Ricardo Herbort, Mao Mahoi
Ponto, Antônio Ponto, Antônio Lb
no Rlboiro Gulmarttes, Frederico A»
sad, Francisco Rossl Junior, Lulí
Salvador Sprovlori, José Santhy Me;
deiros, Ulyssos Porrenoud Junior,
Moacyr Concilio, Marcos Welas, OeI<
so Alves Lima, Anselmo de Andradii
Patrício, Emílio C. Borges, Rlcardt)
Santos, Antônio Baptlsta de Ollvel-
ra, José Faria Curso, Jorge Wadaj
Tlclano Oliveira, Ncstor Gumorclnd»
Vloira, Pedro Santos o Mario de O-
llvelra Pinho,

Foram recebidos cartas e officio»
da Companhia Halo Brasileira d^
Soguroí, da Associação Oommerctol
da Pnrahyba do Norte, d0 Sport
Club Democrattoo. do sr, Oscar Mon-
telro, organizador da Caravana Pau-
lista; do sr. Antônio Leal de Meltov
de A. C, Caluby, sondo todos res-
pondldos.

.,..*..«,.«..<¦-.«>. »••.••_¦.*¦

PASSinOS PELA OtDADOBl

Depois *da conferência, graças a

uma gentileza do vlce-prefeito, em
•xerclclo, ar. dr. JoAo Ferra* Netto,

os membro» da comitiva realiza-
ram, de automóvel, um agradável
passeio pola cidade, admlrando-lhc
os seus múltiplos encantos.

f^n<^Í!) f|? ^rt^al
Suo convidados a comparecer na

chanoellarla deste consulado, nflm!
de tomar conhecimento do despacho
dndo pelo Ministério da Guerra As
suas petições, os srB. Manuel Alve*
Dias Junior, inscrlpto sob o n.
23.588; José da Silva. Inscrlpto sob'
o n. 18.823; Custodio Marque», ins-
orlpto sob o n. 22.377; Eurlco Go-
mos do Pinho, Inscrlpto sob o n,
10.188- José Francisco Plnholro, lni-
orlpto'sob o n. 30.604; José Lope*
Baptlsta, inscrlpto sob 0 n. 30.838,
e Antônio Duarte de Ollvolra.

—— Neata ohanoellaria solloltam.
se ainda InformaçBoB do llcnriquela
Seabra Coelho, que .consta tor rest-
dldo A rua Formosa, n. 54, rua Ba-'
roueza SanfAnna, n. 2. o rua Ta»i-
ques ou Pedr0 Taques, », lli .

;
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Chronica So^ia!
th freguezcs

Na phnrmnoln do «r. Bulplturíto
Itublnat. Ha IA a» clnwlco» globo»
On vidro colorido, u balança e o ca-

lharro chronica do Bulpliurato, quo é

nsthmntlco s rnnsln.a,
Tre» freguesa». Tres orlançdin o

Dltlnlio, o 1'ulohorlo e o Tino. O pi l-

metro dos tre», em voi contada, fas

«eu pedido.
Bsu Sulphureto, mamão man-

dou comprar duzentos rei» do salta-

jiarrU...
tíulphuroto pigarrca. ,lioHiuungn.

IJomom mcthodlco o lonto, mexo-
se cm tardos passos buvlno». Poo os
óculos. Olha as prateleira», VA o
iinhriilhu da salsaparrllha na ulll-
mu repartição, no alio, Trás a ca-
rada, Subo Icrdamonto, Funga,
Abro a vltriiiii, tira o embrulho,
llmpn-o do pú. LcHce. Desamarra o

pacote. PnuhorrcntOi lento, rnbu-
1'i.nto, pesa a quunlhlado pedida,
Sorvo o pcllz. Torna a amarrar o
embrulho do remédio, sObo pela es-
Cada, guarda-Oi desce

¦VO o segundo íroguez, o Pulclierlo
l Indaga: • ... .

* .'•— 13 você, o quo quer?
B o garoto, com a mesma "voz

cantada:
Seu .Sulphureto, mamãe man-

dou comprar duzentos rol» do .sabia-
parrla,..

Que maçadoI L.1 vai 0 pobre pliar-
maccutlco buscar a escada, La ubro

d vitrina. Tira do novo o embru-
lho. Desce. Desamarra-o, Sorvo o
menino. Torna a «uijlr para collo-
cai-o no logar. Subitamente. porC-m,
vendo o terceiro freguez, o ondla-
brado Tlão. indaga proveiiílvanK-n-
te:

Oli! VocO tambem quer du-

tentos reis de «alrapnrrllha?
.. — Nüo senhor,..

Desço o Sulphureto. Já vem com os

rins quebrados pelo esforço. Funga
Limpa os óculos o pergunta:

..' ,'— EntSo o quo é quo você esta

querendo, menino?
E o Tlilo. multo convencido, com

eua voz do quem recita uma Hcção
lipprcndida:

Mamão mandou comprar tre-
zentos réis de Halsaparrilhu...

:)í $ *

Sulphuroto cal desmaiado!

Helio3.
Annivarsarios

Fazem annos hoje:
A menina Yolonda, filha do nos-

t0 prezado collega do Imprensa dr.
Roberto Mollna Cintiu. secretario da
"Tribuna", do Santos;

*a menina Plchucha, filha do sr.
Fernando Guastlnl;

•o menino Juvenal, filho, do sr. dr.
Juvenal de Azevedo KaguiííTes, íunc-
•cionarlo da i'reíeltura; . , j

;.•.*'. o menino Túlio, filho do sr. dr.
'ÍJilanuel Madruga, ex-dcíégudo riscai

; jríeste Estado c alto íunecionario do
*,Thesouro Nacional;

a senhorlta Odetle, filha do sr.
Joíio Theodoro do Nascimento;

ns senhoritas Maria e Luduvlna,
filhas do sr. coronel J. J. (To Al-
íiíelda, proprietário nesta capital;

a senhorlta Nenfc, filha do sr.
Hermlnio Avcrsa, coinmoTelaute em
Botucatu'; ••':'.'

a sra. d. Ottllia Sortorlo Cbnvcs,
viuva do er. dr. Eduurdo da Silva
Chaves o progenltora do sr. Pene-
dlcto Chaves;

a sra. d. Franc:»ca de Campos
Monte, esposa do sr. Jullo Alfredo
Monte;

a sra. d. Elisa Ferreira Montei-
ro, filha do sr. Alexandre Ferreira
Monteiro, viajante õ"o Banco Auxi-
liar do Estado de S. Paulo;

a sra. d. Augusta Birle, esposa
Bo sr, A. Birle, joaíhciro residente
em S. Paulo;

a sra. d. Maria Bittencourt, es-
7)0S.i do er. Joaquim Bittencourt,
clrurgiao-dcntlsta nesta capital;

a sra. d. Amalla Santos Bicudo,
esposa do sr. Daniel Bicudo, nego-
ci.tntc nesta praça;

a sra. d. Etheroa da Silva Uom os,
esposa do sr. Domingos da Silva,
dlrector da Casa Gambá, do Rio;

n sra. d. Adelaide do Moraes, es-
posa do sr. major Laudelino João
de Moraes;

o sr. dr. Gualter NuncE, clinico
residente em Tatuhy;

o sr. dr. Cariou Moyor, medico
nesta capital o dlrector da Reparti-

• ção de Estatística Demographo-Sa-
nitarlai

o sr, major Manuel F. Duarte,
proprietário e capitalista aqui resl-
dente.

Occorre hojo o annlversarlo nata-
llcio da »ra. d. Guaraclaba Sam-
paio Pereira Netto. esposa 6"o sr.
coronel Manuel pereira Netto, ve-
reador a Cornara Municipal do São
Paulo e chefe político n0 districto
Do Braz.

Deputado Thyrso Martins
Segue hojo, 

"pela 
manhã, para

Cambuqulra, onde vai fazer uma cs-
tação de águas, o sr. deputado Thyr-
so Martins, representante do 9.o dia-
trlcto no Congresso Estadual.

General Cândido Rondon
Pelo nocturno de luxo, seguiu

hontom para a capitai da Republica,
t »r, general Candldc Rondon, quo
rluja acompanhado de seu ajudante
1c ordens, tenente Joaquim Vicente
Rondon.

Ao seu emb-irqje, que esteve bas-
lante concorrido, compareceram o
ir. tenente-coronel Marclllo Fran-
to, chefe da casa militar da Pre-
lidencia, representando o »r, pre-
tlãente do Estado, e outras pessoas
iradas.

(General Flores da Cunha
Seguiu hontem para o Rio do Ja-

eelro, pelo segundo nocturno de lu-
So, o er. general Flore» da Cunha,
deputado federal pelo Rio Grande
ío Sul.

O sr. tenente-coronel Marclllo
franco, chefe da casa militar da
Presidência, compareceu ao seu em-
parque em nome do or. presidente
to Estado..

Halia rcsuRciladn c gloriosa
K«tA «municiada, deflntllvumen-

to, puta o dia 20 do earreiito, a
imnforcncln do natwo brllhnnlo oon-
'rada do Impronra jmrnnmliocnnn,
sr. Antônio Fosannro.

Esta palcNtra estd sondo viva»
monto ri inTutht pelas nounns roda»
lnti'lli'1 iiiium, dada a formosa repu-
tação literária do culto confeuu-
cinta.

"Itália resüsoltada o gloriosa" í o
titulo da palestra do Antônio Fawi-
miro, quo no realizara, no saldo no-
bra da A»»ocluçflo do» Ex-Alumnus
Saloslanós, gvuillmento cedido por»
tal fim.

A colônia Italiana, certamento,
nitbura lntorossar-so polo bom oxlto
merecido quo o Jornalista patrício
lorA, ccrtnmonto, na Paullcüii.

Estamos certo» de quo o»«a pnlcs-
tra serA um bollo ncontcclmento 11-
terarlo, tendo sido dendê JU grande
a procura do» bilhete».

Agradecimentos no
"Correio"

VlHllou-noH, liontem, o sr. com-
mondador Daniel Monteiro do A-
hrou, cônsul do Poniguny cm '8ào

Paulo, quo volu ngrndocor a osla fo-
lha a» referunclau feitos ft, nobro,
nação amiga, por occaalão da pus-
sagoin do annlversarlo do bii.i In-
dependendo.

Noivados ,.:,;,
Contrnctou caBnmcnlo lieüla ca-

pilai com a sonhurllu Cccy .Vl.innn.
filha do sr. Francisco R. Vlanna o

du sra, d. Francíscà Munhoz Vlíui-

lia, o »r. Juão Uoir;alvcH proprlela-
rio, roíildcntc em Hão Ruque.

liarão de Duprat
A'b 21 hora» o mela. do hontem,

recebemos ll trlsto noticia dp fallo-

cimento do barão Ruymunda Du-

prat, depnl» do longa»: o aienosos

A dolorosa cominunictiçãó' £ul ro-

ceblda cm toda a cldudo com as

mais sinceras innntfoHtaçOai de po-
Bar, tão grando ora a estima que
desfruclava no numeroso circulo do

seus amigos, como no seio da po-

pnlaçiío paulistana, o II lustro .mor-

to.
Habitando, desdo moço; esta ei-

ilude, onde sua KympHlhia ó ro-

doou logo do malj.5 carinhoso Açó^
lliiinonto, o barão do Duprat toí'-
nou-so, dia a dia, mais querido po-
ias suas excellentea qualidades, en-
tre ns quaes se destacam a de uma;
lncxccdivel bondado para com to-r
dos, especialmente para com os des.'
amparado», aos quaes so dedicava
com desvelo Incansável.

Entrando a militar na polition,
íillou-sc no Partido Republicano
Paulista, o, dispondo de grande
prestigio, foi clolto vereador a Ca-'
mara Municipal, sondo escolhido pe-
los seus pares para o cargo do pre-
feito da capital, posto cm que 80
manteve até janeiro de 1914.

Nessça cargos, sua (IoíÍIçaguo ao
Interesso publico e a sua corrocofio
do conduetn lho grangoaram cstl-
ma o respeito do todos.

Como prefeito, realizou impor-
tantos melhoramentos na chiado de
São Paulo. lacs como, cníre outròsi
a conslrúcção do viadueto do San-
tn Ephlgenla, o do jardim da pra-
ça Buenos Aires c Inicio da crfnstrü.
eção do parque da avenida Pnu.llo-
ta, do parquo Anhangabahú', alar-
gnmanto da rua Libero Badaró e
abertura da grando avenida São
João; logradouros públicos do gran-
do commodldaão para a população
e de notável effeito para o embei-
lozamorito da cidade.

Nas po.slções do destaque a quo
foi elevado, nunca so modificou a
sua invencível modéstia nem a sim-
pücidndc acolhedora do suas ma-
neiras; foi, na posso d'nllus, o mes-
mo bondoso cidadão quo era qufin-
do nlnda não as havia attlngldo.

Dlrector, por muitos annos, du
Companhia Industrial de Süo Pau-
lo o da Casa Duprat, do que foi fun-
dador, era sem limites o seu carl-
nho paterna! para com os humildo»,
que labutavam nesses estaboloclmen-
los, creando no coração d'eetos a»
maiores dedlcaçüc».

Foi um dos suslentaculos do Asy-
lo do Bom Pastor, a que proBtou ro-
levantes serviço» pessoaes e elevado»
auxílios pecuniário».

Pelo bou devotamento & religião
calhollca e d» «ua» Instituições, me-
receu o titulo de barão, com que o
agraciou o chefe da Bgrcja, ora ro-
conhecimento de seus serviços.

O barSo Raymundo Duprat ora
natural de Pernambuco e descon-
dente de lllustre família daquolle
Estado.

Deixa viuva a era. baronesa de
Duprat, filha do saudoso eoronel
Dlniz Prado do Azambuja e de d.
Nodurigcs de Azambuja, e dois fi-
lhos, Raymundo Duprat Filho, oa-
sado com d. Ruth Reis Duprat, •
d. Heduwlges Duprat Cardoso, viuva
do dr. Joaquim de Arruda Cardoso.

Bra Irmão dos «ra. cel. Alfredo
Duprat, casado com d. Maria Bvan-
gcllna de Azambuja Duprat e oom-

mondador Krneslo Duprat, calado
cam d, y.uin.v.i Duprat, » cunhado
das nm, dr, Kahlo Anniiibuja, Ana-
slo, lilni;, Carlos • Fernanda da A*
sambujn,

IK-Uit ainda cinca netos < os **•

KUlulin «ubiInhim; Alice Duprat do
Muni 1'i'i'i'ii'n, casada com o dr. Jofto

Octavlann de Uma ivn.-ini; Maria
loat Siqueira, aaiada com o tonenla

do Bxerultu Inlma Blquclrn, Murin

Antonlota Duprat de Carvalho, es.

po™ do «r. Erncnlo Teixeira do Car-
valho Filhe; Maria BvaiiHulIna Pa-

drslra Duprat, esposa do dr. JoAo

rtdrslra Duprat; Maria ílranddo

Duprat, ansada com o sr. Alfredo

Duprat Filho; d. Vlctorla Azam-

buja l*lio, casada com o. ir. Anui-

bul Leite; d. Julla Brandão liossero,

casada com o sr. Raul Lasterro Bo-

brlnho; dr. Sylvlo Brandão, casado

cam d. Bglantina Brandão; DcUo

Duprat, canudo com d. Olga Rim-

chi Duprat; Armando Duprnt, ca»

nado com d. Oulomur Martins Du-

prat.
Logo qno foi conhccldn o Infausto

acontecimento, accorroram a, re»l-
ilcncla do bar&o de Duprut nuino-
nina» pessons, tendo vulndo o corpo,
milrn outro», o» srs. capitão Tonorlo
do Brito, ajudante do ordena do «r.

prcsldento do Estado, reprenontan-
do s. exc,; dr. Oroncld Vldlgnl, Re-
nato pimento!, Oscar Thompson,
Emento Teixeira do Carvalho, Mu-
nucl F. Costa Aguiar, Dedo Rogo
(turro», Luiz Arruda Cardoso. 1'odro
O. íiòmem do Gouvía, Oswaldo Tlto
da aòuvíd Ricardo Kllllrtgor o bc-
•ihõra, Magdalona Kllllngor, Heitor
Cavaiiiolro, Thcophllo C. Azambuja,
Itaiil 1/ir.scrrc, general Abílio da
Noronha. Albino do Moraes,
d, Lulza do Arruda Cardoso, só-
nhorila Hortcncln do Arruda Cardo-
ho, senhorlta Margarida Arruda Car-
doso, d. Maria Jiite pinto .Cardoso,
d. Maria Antonla Lima 1'erelro,.dr.
Austln Nobro o lamllln, Jiihllbrlo
Flori, dr. Doraldo do Azambuja
.Torflão, viuva Mendcn, dr.- Raul
Jordão do Magalhãiíi. dr. Ayro»a
Fllbo. d. Maria Josií Cardoso Ara-
nha, dr. Llcio do Mirando, Carlos
Gnmbujn, dr; Horta Júnior, dr. Tol-
xoira Leito, Domingos Fcrrólr», Eml-
lia Gambuja, I03Ú Bonifácio Andra-
do o Silva, dr. Burlo Ribeiro,' d,
Duarte Leopoldo e Silva, conego
Menfredo Leito, d. Jufí Marcondes
de Mollo, d. Benedlcto do Soiü'*, dr.
•lo.ift Arruda Cardoso, dr. João Pc-
drolra Duprat, dr. João M.unlclo
Sampaio Vlanna, dr. Mintiol Pedro
Vlllnbolm, dr, 

'Henrique Vlllãbolm,
dr. Oscar do Carvalho, Jovf Joa-
qnlm Souto, conogo Podrosn, dr.
Cnsslo Vidlgal, Ernoaio Teixeira do
Carvalho, família Almeida, Nicolau
Pegull, dr. Melcladea Porchat, dr.
1'linlo de Oodoy, João lioclia. Luiz
liamos, major plnlz Horta Barbosa,
Álvaro Netto, -laul Ferreira, Raul
Achee, Julinhá Itrandão Lasacrrc,

iSybllin Ribeiro Azambuja, Lucilla
do Azambuja Jordão, Raul I.asserro
Sobrinho, ltinaldo Ribeiro Azambu-
ja, dr. Vargas Cá-alhciro, dr Qual-
licito do Oliveira, dr. Raul Cava-
üieiro Oísenliora, íAj.cíjUi do Azam-:
buja e aenhoráj Ei'ne.-..o'de Carvalho
Filho e senhora, Tosí de Vargas Cá-
valheiro, dr. 

' 
João Lima PèrelraS

Trajano Martins, Feltoianb Siqueira,
Inlma Siqueira, .'-ellis. Vieira. dr.
Regino Aragão o dr. Fablo Azam-
buja.

A'n 8 horas do híjc havorft,' cm
liitençüo ú?. kiut alma, miisa Je cor-
pp presente, rezada polo sr. conogo
dr. Manfredo Leito, na residência
da família enlutada, d avenida An-
gellea, n. •13, do ondo sahlríi.o" on-:
torro, fis 17 horas, pera o emitorio
da Consolação.

err 1 MI
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s cnoies 11
TELKCRAMMA A' CHEFIA

POLICIA

Iii!
DE

Em S. Manuel, no districto de
Igarasau', — segundo telçgramma
do delegado local ao Br. chefe de po-
lida — o indivíduo do riomò .luve-
uai Joaquim dns Noves, ap6s ligfelrá
dlscucrão, feriu gravemente a. liros
de revolver, hontom, ás 23 horas,' o
lavrador Sèbastiíb Dias da Silva,
sondo preso cm flagrante.

«.>«-•¦ ^ ..»«• •*.•¦ «•••f ..».»•»•->-•. ^"•"•-?'••- »..•-««?«*

EM PIRACICABA

m iini
O delegado do Piracicaba telegra

phou hontem ao sr. chefo do poli-
cia, communlcando ter sido preso
naquella cidade o Indivíduo do no-
mo Francisco Antônio do Oliveira,
vulgo Francisco Barulho, quo cm
novembro do nnno passado, feriu a
tiros de revólver Benedlcto do tal o
tuna moça quo passava na occaslão,
na alameda Glotte, canto da rua "VI-

ctorlno Carmlllo.
O criminoso confessou o dellcto.

A MANIA DA VELOCIDADE

Ul/liMO «iiMI.KI'11 1)11 OA-
liltlML ituin.Mi.v — Conforma Ja
fui nuilclnda, um grupo da ninlg"»
e admiradores) do vlollnlnla franaeit
iiiibriiii lloulllon estA lha prepa-
rnmlo pnrn n noite ds H do corren»
te, dln em' que •»»•• brllhnnlo artlx-
ta realiza suu ulllmo recital em fl.
Paulo, no salão do Consorvntorlo,
unia carinhosa Iiuiih i.ngiui.

Contando com a collaboracfto da
nossa «oalcdnde n dos círculos oriln-
ticos dn capital, case grupo de anil-

go» o admiradores) do Gabriel lioull-
lon primnde, do um modo mais st-
gnlflcutlvo o justo, coroar o dlslln-
cio Interpreto do violino das iittcn-
çBi-.i cnpeclncs.

Bntretanto, anteo da sa despe-
dlr do publico da Puullcfto, aabrlel
Uaulllon rciillxarfi, na notta da 20 do
corrente, cm Santos, no Colysou
Santlsta, um unlco concerto, satls-
fazendo antlm o Interesso da suolo-
¦lado diiiil, quo do ha muito vem «o
empenhando por ouvll-o.

? • •
MAROICliLO TUPYNAMIIA' —

O JA conhocIdlBsItno o nprcclndo
compositor do cnnçOe» typlcamento
branllolras, Maroollo TupynambU,
realizara um recital no dia 21 do
corrente, ft» 21 hora», no salão do
Conservatório.

Prestara seu concurso a ctao con-
certo o fluo cantor Edgar Arantes, o
melhor Interpreto dao munlca» do
Tupynnmhn,

O' prógruinma do recital 6 o so-
gulnlc:

parte:
Trova nocturno, Murlllo Araújo.
Canção — Alphonsu» Gulma-

rSes,
Canção Nupclal — —Francisco

Patl.
Visita ft casa paterna — Luiz Gul-

marãen.
Andorinha — Manuel Bandol-

ra.
Cantiga de ninar — Olegarlo Ma-

rlano.
II porto:,
Nocturno — Oncstaldo Pcnna-

forto,.
Unlca — Comia Júnior.
Cnnção da Clullarra — Aplecina

do Carmo.
-Velhinhos — Laurlndo de Brito.
Na paz'do outono — Ronnld

do Carvalho.
"Versos orcrlptos na areia — Ho

moro Pratos.
III parte:
Cnnoiio Tiisle — Paulo Gonçalver
Colhendo pérolas — lldeíonso

Faldo.
Canção do tempo — Laurç M. do

Queiroz.
Vida de minha vida — Belmlro

Braga,
idyiilo suave — Guilherme de

Almeida.
Anuir — Menottl dei Plcchla.

* » *
('ONOI-.UTGS SVMPIIONIOOS —

A Sociedade do Concertos Sympho-
iiicos do São Paulo, realizará, no.
próximo fabbndo, dia 22;o seil'B3.o
cnncorlo do l.o turno, no Thoatro
Municipal, sob a- regência do mães-
tro Torqnato Amore. Como Ja, foi
noticiado, nosto concerto tomará
parto o exímio violinista franecz
Gabriel Eoulllon, que com ncompa-
iihamonto de orchestra, executará
o "Concerto em ml menor", dí
Mondelssobn, "Romance em fá" do
Beethovcn, o "Havanalsc", do SalntT
Saens. A orchestra, por sua vez, o-,
xecutará a segunda Suite do "Joce-

Iyn",.de V. Godard, o as ouvertures
de "Egmont, de Bectboven. o "Ri-,

enzl", do Wagn«r.
• O concerto terá Inicio Aa 10 horas
em ponto.

No outro sabbado, dia 29 do cor-
rente, será realizado o B'° concirto
do 2.0 turno, com o mesmo pro-
grarnmfli e cgualmento com o con-
curso do violinista Gabriel Boulllori
o regência do maestro Torquato A-
moro.

* * *
DOROTHY I5NNOR — Realiza-

se hojo, á noite, no salão do Coriser-
vatorló, o annunclado concerto 'da
dlstlncta cantora patrícia Dorothy
Eniior.

Para esse recital foi organizado
o seguinte programma: ,

l.a parto
— Wagner — "Sogno dl E!sa>*

(Lohongrln).
2.a parte

Schumann — "A tol"; Brahma
— "Domenlca"; Brahms — "Soro-
nata Inutlle"; Pergolcsl — "So tu
m'aml"; Mozart — "Nozzo Flgaro".

3.a parto
Durarc — "L'lnvitatlon au voyn-

ge"; Landon Ronald — "Oh Lovely
nlght"; Carlos de Campos — "Tur-
quezas"; Shcrldan Gordon — "The
Strlng of Pearla"; Thereza dei Rle-
go — "Spano Sona".

Os acompanhamentos serão feitos
pela professora senhorlta Ida Mac-
chia.

CiflS
Dosiiffronliintlo a honra

NUMA FABRICA DE TECIDOS

Desastres de automóvel
Hontom, pela manhã, quando ten-

tava atravessar a rua Thabôr, An-
golina Maurl, do 62 annos de cdade,
casada, italiana, residente na casa
n. 47, daquella rua, foi atropelada
pelo automóvel j\. 98, de S. Bornar-
do.

Angelina soffreu fractura compie-
ta da perna esquerda, alem df> con-
tusões e excoriaçOca pelo corpo.

A vlctima foi medicada no posto
da Assistência, sendo, a seguir, re-
movida para sua residência.

Osr. dr. Vlotor Bronnelsen, de-
legado de serviço na Central, instau-
rou inquérito sobro o facto.

• * *
A'e 11 e mela de hontem, na ave-

nlda Brigadeiro Luiz Antônio, o me-
nor Mario, de 12 annos de cdade,
filho de Affonso Aloy, residente â
rua Lula Barreto, n. 76, foi npa-
nhado por um automóvel, oujo nu-
mero não pOdo ser tomado.

O menor recebeu ferimento» con-
tuaos pelo corpo, contusão na espa-
dua esquerda, com secção dos teci-
dos da face Interna da perna direi-
ta.-

No posto da Assistência foram
prestados soecorros & vlctima.

Esta aberto inquérito sobro o fa-
cto..

Horrivei «esastre
Numa fabrica de tecidos exlsten-

to A rua Visconde do Parnahyba, n.
533, o menor Manuel, de 17 annos
de edado, morador na Villa Gullher-
me, quando trabalhava, hontem, A»
18 horas, foi colhido por uma on-
grenagem de machina, soffrendo o
arrancamento completo do braço es-
querdo.

O menor, depois de receber os soo-
carros mais urgentes no posto da
Assistência, foi internado no hospl-
tal Allemão.

Sobre o facto foi aberto lnquerl
to pelo sr. dr. Pereira Lima, l.o
delegado auxiliar.
4llllllllll'lllimil"'M

IH.» l,\n.\i>i;s ni: ALICK 1'OCE,
IOüPüNA Ui: AIIILIO UO .NASCI-
MUNIU; — ItIO I). NINA flEA-
HltA, AMANTE HO PIKUI SSOIl
KKUAI-IAO; — l»r. JOHDILINA
HOK 8ANTON, CUBADA UO CA-
KAI. NAMiMKNTO, B UO Dlt.
HlliVEIKA 1'A'KO, PltOMOTOH
PUUUOO UB 1'ITANMIIBIIIAN.
Km oddltumsnto a» no««as notl-

cias anteriores, tomos a accsKsa-
lar que hontem, na delegacia ds
policia, peranto o dr. Samuel 811-
vvlru, dulcgado regional do pollclu,
foram tomadas por termo as dcclu-
riiçiVn do Aliou l'oce, esposa do
Abílio do Nnncliiuiiii.; da Ollndlnn
(Nina) tienlua, amanto do professor
Suruplãu; do Jurdllina dus Uuntos,
creuda do casal Nusclmonto, o do
dr. Silveira FAro, promotor pu-
bllco do Pltanguelraa.

Para elucidar algunn ponlos ob-
i'.'iiiun doa dapolmciiluH do Lulza
Peca o Nina Ucabru, o dr. .Samuel
Silveira achou convcnlcnto fnzor
uma' acareação entro a» dua» mu-
Ihcrv», tendo, cutúo, umbu» troca-
do interessantes apartes, tendo Nina
Svubra duclarudo a Lulza que viu-
garla a morto do seu amante, mu-
lundu a «ua rival, o qua não fazia.
no momonto, por não possuir um
revólver o nem slqucr o dinheiro
para comprar Íshii urina!

Inquirida pelo dr. Samuel Silvei-
ro, delegado regional do Campinas,
Ullmllna Sciibra procurou defender
o sou amanto profossor Soraplão, u
quem faz grande» elogios.

A declaranlo, depois do aceusar
Lulza Poce, em sou longo dopot-
inunto, toiiiiln.i dizendo quo "púdo
uascgurur quo a uutea culpada po-
lo trlsto desfecho 6 a refcrldu Lulza
Pocu, que, por todos os modoa, pra-
curou o fez o sou amante t.iliir do
caminho do bem, pol» elle era mui-
ia bom e educado, Incapaz, si não
fOsso a perseguição oonatanto da
mencionada Lulza, a praticar tal
acto." . .

A creada do casal Nascimento, de
iiomo Jorillllna dos Santos, narra,
pouco mal» ou menos, ou facto» JA
couheclduu do publico, deixando
transparecer claramente a culpubl-
lidado do sua patroa, o terminou o
seu depoimento, dizendo quo "quan-
do ho dirigia A (.'adula, a depoente
foi chamada por Lulza Poce, a qual
lhu pediu que, ao dcpOr, nada dia-
aesae nobre a verdado do quo existia
entro ella o Scrapiúo."

Lulza Poço foi, tombem, ouvida
pela autoridade, do Campinos, on-
carregada do inquérito.

A esposa infiel, intclllgcntementc,
procurou, em um iur.go dopoimen-
to, deferider-so das fortes o Bírlas
uccusaçOos que lho caem sobro o»
hombroB, dizendo havei mantiio ape-
nas reluçõoa du aiuizado o colleguis-
mo com o professor Scraplão.

Em suas longaa declarações, proa-
tadda peranto a autorldado policial,
affirma, varia» vezes, que ama dei-
dilmento ao «eu marido. '

Rc-fcrlndo-so A» cartas escrlpto»
ao pr.qfosaor Soraplão, a depoento
disse qúo'ii.è('oBcrevcti "Blmplcsmonte
para dar expansões .ao seu gosto de
fazer literatura em corresponden-
clus; pois sempre gostou de eecro-
ver cartas longas, primando por
coordenar palavras em linhas quo
fornecessem assumptos poético ou
romântico. " E termina dizendo "que
faz questão do declarar quo sempre
amou, ama o amará sempre o seu
marido, por quem se sacrificará atí
á morte."

Foram depois ouvidas a» decla-
raçOea do ar. dr. Silveira Faro, pro-
motor publico de Pltangueli-as o
amigo do casal Nascimento. São
muito longas e constituem um llbel-
lo accusatorlo á condueta de Lulza
Poce, cujos untecedentes referentes
ao facto de suas maliciosas rela-
ções com ,c professor Scraplão, são
conhecidos por aquello representan-
to do Ministério Publico, que os ex-
poz em aeus depoimento,

OUTRAS NOTAS
Abílio do Nascimento produzirá

sua defesa perante o Tribunal do
•Jury, sendo, porem, a sua causa
acompanhado no Biimmarlo por um
dlstlncto advogado dn ÍOro de Cam-
pinas.

Logo quo circulou, em Campinas,
a noticia do quo so encontrava ali
hospedada, no Camplnas-Hotel, a
professora Lulza Poce, causadora
da morto do sou collega Seraplão,
multoa curiosos ae dirigiram âquel-
lo hotel, para vêl-a. Ella, no entre-
tanto, percebendo quo ostava eendo
alvo da curiosidade popular, oncer-
rou-so cm seu quarto, não receben-
do pessoa alguma.

».„•."•
Lulza Poce, que fi uma mulher

sympathlca, lnslnuanto, de oabollo
"A Ia garçonno" e temperamento ex-
cessivamento ncr.voso, quando proa-
tava declarações na policia, vondo
entrar na sala um doa escrivães des-
sa repartição, o Julgando quo o
mesmo fOsso um roportor, quiz nti-
rar sobre o funccionarlo um tintei-
ro, sendo Impedida de o fazor pelas
pessoas presentes.

Lulza não supporta a presença
do» jornalistas.• • »

Tendo a professora Lulza Poce
demonstrado desejo de falar a seu
marido Abílio do Nascimento, este
não a quis vSr.
linillilliiM « »»» muni
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O GESTO DE CM MALFEITOR
-4

Atirou contra om
húngaro

Aggredida pelo neto
A ViCTIMA RECEBE SOCCORR08

DA ASSISTÊNCIA
A sexagenária Rosaria Glanotta,

casada, moradora A rua BalrSo, n.
69, tondo censurado um seu neto,
hontem, As 18 horas, por uma mal-
reitoria que praticou, foi por elle
aggredida a pauladas. u

A vlctima, que apresentava feri-
mento» contusoa na cabeça, e ante-
braço direito, foi medicada pela A»-
Sistencla e eubmcttiãa a exame de
corpo de delicto.

Pelo sr. dr. Pereira Lima, l.o
delegado auxiliar, foi aberto lnque-
rito sobro o facto.

O húngara André Justlck, de 27
annos do edade, casado, operário,
morador A rua Padre Raposo, n. 7,
achava-se hontem de madrugada,
em fronte A sua residência, quando
foi attlngldo por um tiro partido de
um caminhão, que por ali passava
em velocidade, conduzindo indlvl-
duos evidentemente embriagados,
pois, produziam grande algazarra

André, foi attlngldo pelo projectil,
recebendo um ferimento perfuro-
contuso na região »»ero-lombar dl-
relta.

Avisada a policia, compareceu no
local o ar. dr. Vlotor Brenneleen,
delegado de serviço na Central, que
mandou remover o ferido para a As-
sistencla, em cujo posto lhe foram
minlstradoa os Boccorros de urgen-
cia.

Depois de medicado, Justlek foi
removido em ontado gravo para o
hospital da Santa Casa.

Foi aberto lnauerito sobre o fa-
nlo-

MUNICIPAL — Companhia
Lyrlva Itulhiiiii "Aiidrií Clu-
nlcr".

A recita extraordinária, do hon-
tem, da companhia lyrlca "Beg-Ilon-
Plarg", foi dedicada A "AsEocIução
do Oporá Lyrlca".

Enchcu-so o thoatro, sondo lava-
da A scona a opera "André Chcnler'',
pouco conhccldn do nosso publico.

Opera servida por lindos trechos
muslcacs, do grando riqueza paly-
phonlea, basoada em scona» doson-
rolada» duranto a rovolução franco-
zn, tendo como "plvot" a figura sym-
pathlcn do poeta cujo nome servo
do titulo A peça, "André Chenior"
agrada francamente, meroce sor co-
nhoclda.

Foi optlma a ldéa da emprosa
"Bcg-Bon-Plcrg". de incluir no seu
repertório, ao alcance do povo, a bel-
ia opera do Olordano.

O desempenho dado A "André
Chcnler" pola companhia lyrlca foi,
em conjunto, multo bom.

Oa pequenos senOo» quo resulta-
ram ao» olho» do» teohnlcos passa-
ram dospercobidOB A maioria dos es-
pectadores o não projudlcaram o es-
pectaculo.

O tenor Sompero esteve nos seu»
bons dias, colhendo farta messo do
palmas o sondo obrigado a blaar o
delicado trecho da leitura dos ver-
sos, no ultimo acto.

Olga Cerrara portou-se bem no
papel de Magdalena de Colgny. sen-
do multo applaudlda.

O barytono Albanori, com a sua
voz firmo, conquistou de prompto aa
sympathlas do publico e, por isso,
foi galardoado com muitos applau-
SOB.

Contribuíram efficazmonte para
quo o espcctaculo agradasse Algoz-
Uno, Carnevall, Pavla, Montl, Bla-
vatl e Serpl

Coras bons.
A orchestra eBtove digna de elo-

gios, habllmcnto conduzida pelo bra-
vo maestro Del Cupolo, que, no» fl-

naea dos actos,, foi chamado A sce-
na bem como os princlpae» artista»

quo tomaram parta no espectaculo.
Ante» de começar o ultimo acto,

o brilhante corpo ooral da "Associa-

ção do Opera Lyrlca" foz uma exhl-
blçdo que agradou francamente.
Num dos intervallo», a Empresa »n-
nuhciou a presença do aviador uru-

guayb Modardo, no recinto e sollol'
tou uma homenagem do publico ao

valente piloto dos are».
Romperam palmas do todo» o» la-

doa e o aviador uruguoyo, que »e
achava numa frlza, ergueu um viva
ao Brasil.

PROGRAMMAS:
MUNICIPAL: — Companhia Ly-

rica Italiana da Empresa Sogreto-
Bonacchl-Pierglle. -— Em quarta ré-
cita de asslgnatura, "Rlgoletto",

SANT'ANNA: — Companhia Ly-
rica Italiana da Empresa N. Vlggia-
nl. Estrea da companhia com a
"Tosca".

• 
¦:'• *

APOLLO: — Companhia Brandão
Palmelrln. Naa dua» sessões, "A mu-
lhor do trem".

COMMUNICADOS:
INAUGURA-SE HOJE A TEMPO-

RADA LYRICA DO SANT'ANNA —
"TOSCA", PARA A APRESENTA-
ÇAO — Como tem sido noticiado,
faz hojo sua eatrêa no theatro Sant'-
Anna, da empresa N, Vlgglani, a
Companhia Lyrlca Italiana organl-
zada pelo professor Luiz Bllloro,
cuja competência no assumpto 6 bo-
bejamento conhecida e quo tom co-
mo maestro o cav. Arturo De Ange-
11», jft, em mal» de uma voz applau-
dido pelas platéas brasileiras,

A companhia que hoje so aproson-
ta ao nosso publico, no elegante
theatro da rua 24 de Maio, vem do
realizar, no tradicional Theatro Ly-
rico do Rio de Janeiro, uma tempo-
rada que, eem favor algum, »e pAdo
classificai' do brilhante, tanto polo que
diz respeito A parte artística como
pelo êxito de bilheteria. Basta, para
juetiflcal-o, lembrar que ella levou
A «cena 26 operas dlfferentes, sendo
que, em vinte e um desses espocta-
culos, a lotação foi completamente
exgottada ,o que raramente terA a-
contccldo naquelle thoatro, que diz-
pOo d» uma das malorc» platéas.

Vale a pena lembrar ainda que os
preço» estabelecidos para ob espo-
ctaculos dessa companhia são ossfts
reduzidos, elevando-se a pouco mala
que o custo habltualmcnto cobrado
nos cinemas, o que, sem duvida, con-
autuo motivo para que esse quadro
de cantores italianos soja acolhido
com sympathla pelo publico, de for-
ma a que seja ao menos em parte
retribuído o esforço dlspendido na
organização dessa temporada lyrlca,
q*ue multo contrlbulrA para a cultu-
ra artística popular.

A opera escolhida para o Inicio
desse espectaculo» foi a "Tosca", do
Pucclnl. A parte de protagonista es-
14 a cargo da soprano Angela Rossl
Ollver, e a de Mario Cavaradoss! se-
rA interpretada pelo tenor Glovannl
Chiai», que, no Rio de Janeiro, se-
gundo referem oB jornaes daquella
capital, alcangou extraordinário »uc-
cesso. O barítono Glovannl Folnl fo-
r& o Scarpla e o sacristto est& a cor-
go do baixo cômico Gluseppe Zonzl-
nl, que, é, segundo se affirma, nm
doa melhore» cantores da soa cate-
goria, que jA vieram ao Brasa An-
gelottl serA Augusto Qunsqul • a
parto de Spoleta foi confiada a BI
Siervi.

AMAMIA — Um dos Cflpoctaculoii
quo mala agradaram na sério do»
quo a Cumpnnhtu Lyrlca organizada
na Itália polo maestro Silvio Píer-
Klll cntA realizando no Thoatro Mu-
nlclpal, foi o da snbbada ulllmo, em
segunda recita axtraorditiarla, no
qual so cantou a bolla opera do Ver-
dl, "Rlgolotto".

Os enthuslnstlcoa npplauflos do
publico o a» ologlosnB raforcucla»
feitas pola Imprensa nos prlnclpncs
Interpretes dessa opera lavaram os
ossIgnantOB da tomporada a snllcl-
tar da empresa a ropctlção desse
espcctaculo.

Attondendo a esse desejo a om-
prosa Bcgreto-Bonacchl-Plorglll do-
liberou dar hojo, am 4.a recita de
asslgnatura, o "Rlgolotto", com ob-
Borvancla da distribuição do partos
vorlflcada na primeira ropresonta-
Cão da roforlda oporá. Assim é que
a parto do protagonista serA dosam-
panhada pelo festejado barytono
Cario Tagllabuo, completando o
quadro de cantores ob seguintes ar-
tlstas: A. Saraecnl, N. Bertélll, N.
Algozzlno, A. Carnevall, A. Sorpe.
A. Pavla e De Lucchl.

Ao que estamos Informados, do»
poucos bilhetes avulsos postos A
venda, grande parto J4 foi hontem
adquirida, o quo faz suppor quo o
nosso principal theatro tenha hojo
mala uma esplendida concorrendo.

— Entre oa freqüentadores da
presente temporada do Municipal,
ha grando lntercaae pela represen-
tação da oporá de Blzot, "Carmcn",
não sé por constituir essa opera um
doB espectaculoa lyrlcos mais apre-
ciados pelo nosao publico como por-
quo no deaemponho da oncantadora
partitura do Blzct se rouno um qua-
dro do cantores que jA conquistaram
em espectaculos anteriores, viva»
aympathla». Ao lado de Gabrlella
Galll, que aerA a protagonista, npre-
sontar-se-ão o tenor Vlnconzo Som-
pero, que é, cómo~se Babo, do ha-
clonalldade hespanhola, o quo, se-
gundo se affirma, tom, na parte do
amante de Oarmen, um' dos seus
mais completos trabalhos: Cario
Tagllabue, Abele Carnevall, N. Al-
gozzlno, M. Parlgl, A. Sorpe e A.
Pavia.

Tanto no espcctaculo do hoje co-
mo no de amanhã, a orchostra es-
tarA Bob a regência do macatro Do
Cupolo, que jã constituo, de cer-
to modo, uma garantia do brllhan-
to desempenho que terão as duas
acclamadas operas.

paira J«sng. Tratono do um» «N
tiniu Juven, do grande» merei'lin«n«
ii .i. Com a|i«nuN um urina de car-
rolra Jft percorreu IS thaatruA ní
llalln, e nílo cnnia «Amenlo es
opera» do ambiento nlpponloo) alia
Interpreta lambem com o initiind
«.•iiiiini iiiu « pnlsAo a .'.nmi dai
"lluhemla" o Manon.

O.iixitu iilcaiiçailo por alia no
Itlo de .landro, oomò arilsta « oo*
mo cantante, foi realmente nola«
vol.

# # *
IlIlA/i POI.VTIIIIAMA — "A' IA

Oarçonna", é a ruvl»la que a com*
panhla de revlsinn "Abílio Motlí"
im", durft a conhooer ao publlOQ
do Brás, ram uma montagem lu*
xuosa a bann quadro», bOa musicai
numi-roM de phantanla,

Oa seun autorea Marque» Porto si
Affonso de Carvalho doram A pseaj
grando movimentação, e enche*
ram-na do critica* de autualldade.i
O» «cannrlun estão confladoo aos)
ucoiiograpliort Itomulo Lombnrdo ••
(llgl /.amaro; o guarda-roupa ustA
a cargo da aonhoru Helena Pato
Kuuri.,1 o o» bailado» do» cdroa ao
bailarino Pedro Dln». Teremos,
pol», floxtn-folra 21 do corrente,
uma promloru ausplolona,

VARIAS,
PAJüaliaiUM SILVA — E* na pro"

xima oexta-íelrá quu so roallzarft, no
Apull.i, a fosta arib Hon do querida
actor l'uliin'lrlni silva.

HurA luvmla ft Bccna a engraçada
u conhecida poça "A lagartixa",*
(iiiu taiitui aprocladores tom em soo
Paulo,

Além iloünn roprosontoçao huvcrd,
um bom organizado acto variado.

!¦> »,i»j ei.tv^.sj..»..»^».*»»),».» i >¦¦§ ¦¦*»' »¦»..<¦

vn co.vDUCTOii i'nitino

Accidente num bonde
O condticlor José 1'rloto Bonitos,

do 27 annoB do odudo. solteiro, brasl-
loiro, morador A rua Chavantos, n.
1C4, quando trabalhava hontom no
ostrlbo do úm bondo procadondo A
cobrança das passagens, foi vlctima
do gravo accldonto.

Dando do onconiro a uma das ar*
vores quo margeiam a linha do»
bondo», Prleto cahlu do cstrlbo, ro»
cobondo ferimento» contuao3 na ro«

pião superclllar dli ;lta, no lablo
Bupcrtor o inferior, na rcglílo supor-
ciliar esquerda, além do forto con-
tusAo na ospadua esquerda.

Prleto foi modlcado no posto da'

Assistência em oegulda Internado
em estado gravo no hospital Sama-
rltano.

«it i ¦ iini, ¦ ¦ «.¦.?<¦»-«-—»-*- "*"*£J
DEIiECACIA DE CAPTURAS

Cnmtnoso presos

#k H- -f*
«IXj xrovatore» amanha

NO SANT'ANNA i— Para ecu es-
pectaculo de amanhã a Companhia
Lyrlca do theatro SanfAnna ee-
colheu a opera do Gluseppe Vcrdl,
"II Trovatore", no desempenho da
qual ee apresentarão ao noeso pu-
bllco outro» artista» do destaque no
elenco. Manrlco, que conatituo um
doa papela mal» dlfficoie do tenor
dramático, foi confiado ao Jovcn
artiota Lulgl Marletta. Leonora so-
rA' Roeel Ollver; Azucona, Lulza
Lampaggl, considerada hojo uma
dao mais bella» voze» de contralto.
O barytono patrício Asdrubal Lima
tarA o Conto Dl Luna.

Outro» papel» eerão desompo-
nhado» por Augusto Guaaqul, A.
Zonzlnl, Di Slorvi e Alceaandro.
Esto espectaculo so realizará sob a
diroeção do maestro Do Angolls.

.1; ¦!; *

"PESOATOIUQUINTA-FI2IRA
Dl PERLE» NO SANT'ANNA —
Do repertório da Companhia Lyrl-
ca do theatro SanfAnna, um dos
attractlvos prlnclpaes 6 a opera do
Blíet, "Pescatorl dl perlo". O po-
pular autor da "Carmon" escreveu
para esta opera uma linda partltu-
ra. Entretanto, por um capricho
do destino, a nada menos de 21
anno» ella não se representava no
Brasil. O seu rcappareclmonto, no

palco do theatro Lyrlco do Rio de
Janeiro, constituo um verdadeiro
acontecimento artístico e, aqui, o
mesmo se dará, ao que ê do espo-
rar, levando-se om conta a cultu-
ra da noeso platêa.

Segundo nos Informam, o mães-
tro De Angells concertou a bella
partitura de Bizet com grande in-
tereseo e carinho,

No desempenho do "Pescatorl dl
perle" íarAo sua ostréa outros ar-
tlstas, entre o» quaes a soprano'
Olga Simzl», JA applaudlda no Co-
lon de Buonoa Aires, bem como em
outros grande» theatro», e o tenor
Rogello Baldrlch, cujos mérito» de
cantor eSo JA bastante conhecidos
do nosso publico.

Os baüadoe serão executados po-
lo cbrpo de baile da companhia, o
qual tem a flua frente a primeira
bailarina Vora Granbinska e o
chorcographo pierro Mlchaloweky,
ambos pertencentes ao elenco do
Celon de Buonoa Aires e A compa-
nhia Mocchl.

* * *
«MME. BCTTERFLV» NO SANT'

ANNA —- Na noite de oexta-felra
próxima a companhia do opera do
theatro SanfAnna aproeentarA a
emocionante partitura de Pucclnl,
"Mmo. Butterfly", para a estréa
da celebre soprano japoneza, Ta-

No dia 28 do abril ultimo, cm São
José doa Antas, da comarca do PI»
rajuhy, o Indivíduo de nomo AO'

gusto do tal, vulgo "BarrlguinhãJV

foi assassinado por uma mulher, co-
nhoclda pelo nomo do Abbadla do'
Silva.

Commottldo o homicídio, Abha.
dia conseguiu ovadlr-se,' não tendo
sido mais encontrada,

No dia. 11 do corrente, porém, ál«
Ja apparoceu em Avahy, A procura
da autoridade, a qÜeirí so aprcieri»
tou A prisão, confessando o crime

quo praticara. Foi, por Isso, recolhi'
da A cadela, local, do ondo devor'4
ser romettlda para Plrajuhy.

Abbadla é solteira, conta 28 anno»,
t do cor preta o lavadoira.

Do facto tovo conhecimento o uri
Juvenal Plza, delegado do Vlgllaiv
cia o Capturas.

* *
Em vlrtudo de mandado espodl-

do pelo Juiz do direito da comarca
d0 Jacarohy, foi preso naquella cl-
dade, tendo-se apresentado A auto.;
rldndo local, o Indivíduo do nomo
Benedlcto José do Moraes, pronun-
ciado na referida comarca, a i do
corronto, por crlmo do estupro.

O facto foi communlcado ao sr,
dr. Juvonal Plza, delegado de Vlgl»
landa e Capturas.

* *
No dia 16 do Janeiro do corren-

to nnno, o administrador da fazenda
São Joaquim, no município de Bar-
retos, apreaentou queixa ao delega-
do daquella cidade, contra o indlvl-
duo do nomo .Tosú Antônio Miranda,-
tambem conhecido pelo nomo do Jo*
sé Hilário, o qual, pouco antes, fur-
tara da. fazenda uma novilha.

Havendo provas do que o furto5
fora, realmente, praticado pelo ac«
cusado, foi, contra o mesmo, expedi»
do um mandado de prisão provont!»
va.

O delegado do Barretos, iniciando!
varias diligencias para a prisão do
José Hilário, velu a saber que elle
so encontrava, agora, refugiado noi
districto de Coluna, onde foi facll
captural-o. .. . ;-

José Hilário ou José Antônio Ml»'
randa é casado, do 38 annos do eda.1*
de, brasileiro, lavrador.

Essa prisão foi communicada ao}
dr. Juvenal Plza, delegado do Vlgl»
landa o Capturas. ,

ifl í- •?*

Foi proso cm Ribeirão Preto, co»
mo Incurso nüs penas do artigo 267|
do Código Ponal, o Indivíduo do nó*'
mo João Gomes Ferreira, por crlinei
de estupro, verificado naquella cltdaV
de, no dia 7 do corrente.

* * *
O delegado de Plraju' telogroA

phou ao ar. dr. Juvenal Plza, delega*
do do Vigilância e Capturas, com*
munlcando-lho ter sido preso, na«

*"*¦-*

TEMPORADA LYRICA DO MU-
NICIPAL — "RIGOLETTO", HO-

,JE. A PEDIDO, E "OARMEN.",

DENTES BRANCOS
BOCCA LIMPA •
HÁLITO PURO. Sd com O Mo

_ da —
Pasta Oriental

A venda em todo o Brasil
PERFUMARIA LOPES

Rua Uruguayans, 44 • praça
Tlradente», 16 • II — MO

quclla cidade, o indivíduo do nomd
José Antônio Alves, criminoso de.
morte om Ribeirão Preto,

A Delegacia de Vigilância o Cow
pturas vai mandar uma escolta tf
Plraju', afim de conduzir o preso oi
esta capital, de ondo serA removido!
para a cadela do Ribeirão Preto.

Antônio Cândido, estando no balr'
ro da Podra Preta, em Avaré, foi
ter ã fazenda do mesmo nome, . ai
passeio. MA estrella guiou os seus
passos para IA. Encontrando-se com'
Justino Roque de Mendonça, tevei
com elle, por motivos futels, uma'
questão do tal modo azeda, quo ter*
minou por asaasslnal-o a tiros.

Praticado o crinio, que so deu nol
dia 21 de abril ultimo, o assassinei
se evadlu, resolvendo depois apre»
sentar-se A prisão na cidade do A*
varo. fj

Antônio Cândido conta 50 annoe
de edade, 6 casado, nacional, Jorna*
leiro. I

O sr. dr. Juvenal Plza, delegada}
de Vigilância o Capturas, foi infor.
mado do facto pelo delegado do A<
vare.
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I lUl\I\lllÍAcom pOg nas gongl»
vos, desapparece rapidamente aoroJ
o uso do Pyotyl, .---»—•-*-"¦*-*
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BONECAS DE OUTRORA
('«•¦ruins om icil-ln a. i-.i iiiIkiII-

• ¦-, niiliiiiliw ilcssva terei Iniiiilinu-
(In- i|tte povoaram, (in riiiiiiiiin, de

pliitníiiMoa i' de sonhos ii Inmgiim.
cã" iliia lllW-Oi mu-.

¦Ilí nu ItlllItOH nnno. i|(ii' il niiiiir

pelas li.ii ;«~ i rn, -,".iil.i iililiiKlr
<'M'iiln superior; já nãii bíiu ia* iiic-
iiIiiih ijtit' :•- coblf-nní, ititis iinnlirin
o» próprios ailnlisi nm-. ile uiitrn se-
mi i- momo oi liiiiniMi- mal- ii-

8Í»n<(.
Ks.» liri:ri".M' fez ilèsnçrlnr. no

Cvivle íi'' Pu ri», a bclbi lilén ilcjnii-
iniHCr-M: ia aa» bailo (le bniiccits, no
<in-ii iloIlIussRMii, vlyits, ns "piiit-

li*-',"," (in« r-poctin liiiuii-ii'iii. Cniln

COitcJn |'.T-milficiu-lii IIIIIH época (II!
Imhh (v-.

Salililus dn bon soiiiiio inllli-iitirlii,

(lulxiiiulo tis vitrines dos museus do

Èo-yplo, observemos a eniriídii dns

lioiiiTiis iiü Tiit-lliiUiiliicn; sons vi»-

lidos verdes .são nolits vlyiis realfii-

i!a pelos círculos o oviitttns d'1 on«

an ilu suas "lirodcrles". Poses ble-

nilleas o wtiitiitlc-. do medalha, na-

ijti lhes faliu. O Esypto ctiitserrt.

i,^ -na- múmia?, mus Paris acolhe,

oom iilc/iiin, ns mios cffiBies viveu-

le- .. ili'i'i •••iv-'-r-va a lciiibrnii(;ni

com a siiiilntle (lü fcltll uorrlnO St'e-

lilien, ante o cimos (Io «ofito inoilir-

up.
Deícldus ile seu enrro tlutiiailo,

quo acaba do íiir.cr 6 longo etiuil-

nliu de Hespinilm n Vcrsnlllcs, eis

ns bonecas tln lniiuitii. As gciiiidés
iliiniiis ilu Europa cuvllim n essa fu-

lur.-i i-íiliiliii ílc qiiulro iiunos, en-

volvida em seu vestido (le bròcmlo,

bimeciis em cosliimes dns rcHiieeti-

va- oórte.-. As bonecas, seduzidas o

liem i'1'i'clililiis pelas jHi|iicna.s tia-

111115 rr:inee/.ns, ficaram.
Mi-, eis (|'ie cniritm us liõiiecus

ile VfiicKi, t"o péiiuono prlniilpnclri,
oíiilc íi mais i>niii|i(.-a cleganeln rei-

am. -•.Iieniiiii. siilire o laal" poiaipo-

g(l lln-, -l'i'll|i'S.

V,.r-.-i!'i.- soflrcu a Influencio da

liliiliiiiisj.i (11 pendlifli de sua Irmã

Itltiiia, i| i • csplciulin, .'itKiiiellii éjio-

ea, eom ii lti<(> ciiimleniile (le Mias

restas e. du seus ciiriinvacs. I>iii".iii-

to ilu íçiiijni, iuilii foi "íi vene-
'/IlMUt".

i.-h ile l.iii/. ","'.'I leve nina i jiul :i, 
'

Parts leve, ttiiiilicnt'. unia lime-.-.• ••
ifi de niotitis; '• lio aeeíicdo (le <:!»
lÍHiiS -'ilí-; ;*.*:,!'-. <»n'.'*i:t O CfjÜlíJlílyr
illl elesail-iii C (l() liem Vi-;!l'---. i •:-

ijtielln é> riutl •
Mtirla .Vtitriiil 'ta '.' a nall '¦ '¦ '•'•

ilui tiniii' peln sua frrnen, ti inin-i
l).!'i seu :-.-o-m. Inipiiiiluiiii a muda
.-tu minuto. 1'.¦'¦'. 1'itelíiitf.' tt :!i.'i'i-
são ile Sitas enviei"!!'-, us '.»li t]i-
jiloiiintleas .-.•• irausiiíjfiiiva.ni lUiit-
vCs tios moiitcu c plttnlelcs du !er.

i l|i! Mii |,.-.'.iti'i :¦¦¦• pliatila: ii is

o esplendidos stiraliaiidns, o:t rilvi-
nos c Milui-i |iei'r.0n:i. -.eus ilu ("jmc-
iliii liallaiiii, tjiie ílzerum iiascc-v ti

yos-n |«.'ln • bonecas tlieiilrae-. iiííiíí-
lendo a gpítçu tíiis '¦'pniiiiuós" '!?* ''''-

je, itti3 õtities cspli tule mu etii'j',o
sem alnia, òmquaiilo que as de oii-
iróra iiccordiun, pelo tiieiios. lodo
nm niiiiitiii ile stiuiiarte e ile i'i¦¦•(>!¦-

(('iiiiiliiu'a)
c.vri, j.oiiíí niii (.i.\i'i'i:i'.iti

I

ay - - - - ----- -w

«

a

Colificlre
Vestido

Oniri (.ft iIIiih fi |..k, nfto n, un«'e!lia«
vcl» oa locliloa mala n«ft»illifinte*.
desde intti »o nilo queira mloplar o
"inllloiir". qit. o o iypo tltir»|(o pn.
rn a calniilo,

o vellinlo, em f.-rniuTe voga n*i
Uiiroiin, (¦ [iiiuce iirado entro nOs,
>'n pverenie modelo, tnireíafiio po.

— Linda ít"l!a, om cropu da «bina branco, Bollá t larjo» sãn bordados do nrn bínis azul "roi'v.
; — liclln idéa vara 50 focliar um vestido: fi nina fila tio mesmo tom ou mela diaureta, cm Inrno tia "ohcolure"

'.Intlo diiiei liolocitaa para tombar ató ao vestido.
:: — ,7alrot de crepa branco, talhado em forma c euornecido de botDes de ouro .na frenle.
•t — Dm linda lato tornara inais graciosa unia golla de pollc.
r, — cintura do lafetfi drapí-, terminando sobro o laddo por duas fl.rcllna abotoada».
II — •!>.:., |,!a.-a bordada fechará o oolicto 1 rotorfi as pregas, dando amplitude â saia.
7 — nnni meia do mansa do vestido.
S — Manga do "manteau", guarneclda do pollc.
ii — Pequena ^-olla de tollc dú seda e larjo do vclludo,

lu — Delia túnica bordada do fita o fechada eom um laço da mesma fita.

no fronte, e ali-a-

jãEMMlii^

Capa
A capa 6 Indispensável para a

?.-i!ilila dotí Ihen.li-os e cinemas e pa-
ra oíj phMüclo» líocüirnos i\ ¦ automo-
vcl. Coii 1, f¦¦' ¦• niil-linda a

Vestido
Vestido em liasha- "bortícaux"

(.•r,m galão ti-s ;•¦!!':¦ branca, ix-vftt
r.ídá,

gerni* ... c pnauiiiontas,
I loilo o cuidado ' pouco. Dalii a ntl-

1 lidado (lesta p'c'(j:i, quo podo ;ei- con-
feccidriada cm ptíniin verde nllò,
euiu fita " linii'- íi-' prata o pelle ile
iyiía.

ifOiS Íli5&»e-Í5G

Oi dois in.-iilclus junto:! dão iíifia

flò nrlcntiicão ':"* domina nes-ü!
terreno, no tiit.tl as fôrmas poqno-
in..-¦• no maiitGíu yictotlosiis.

O tiílMÓirc íli.'its« ê im pi.iliii co-
rui, (o(< ¦'"¦'•" ¦'•';*! il-.'. fú-hitn (.iii

Tailleur."
Os "tiiilieiii'-. ostáo (in mo,ia,

(•'¦in a cntriiiln il" fi-lo. fião acyn-
eliegantes o nroteelóres, desenliándo,
dlsei'otaiii(!i: ,-i.'i e empres-

nocido do pelle grise. Os "revers" «
os pequeno;), godets 1I0 indo s3o om

!',- ov:". do avçelruil do v.triu.-: to

(i '.--.-iii.ilii fi uni-t cklielosa int
)'.'¦ :'.:"•, (!!' ni;r.';r.Kn'.,, pai-ri, ti"
eonci-bibo eo:.i tii.u ríí-1 l.nnla.-la 1

Camisa "pàiitál.on"

Abi eüt.t tiniu íiiiün eaiuisa l'pah-
lalonv , 1,1 crepo d:i China branco.
üViia-W' ; '•;r,i-nií do tíma

O.-i chapi 'inpanlútilo "•
. 

'¦ 
Gi;-.\>:inc'.í-

E jue podeiü
«or cíi:..i'Ce'iona(lii cín ivjiro tecido,
«ompie cem egual sucee.iso. líeeom-
mcndttniCl-o '1 leitora.

\ m jr.

/ /

I líim-se, toriunfio-ne mu

j mais graciosos.
leves e

mèm
Sí7\ fir HW

já \á| \

ü 1 'V 
4 V

¦ ;é

JêL

Em çrepe (In China
O» veslltlii» lehdejn tt nlargor-ia a

a' cnotii'!.ir-r,a cttd.-i ve» mais, A
continuar nisua progreaallo, nüo »a-
ber.ioa oi.d» l' iiarnr 1 barra da
traia.

derfi sír o vellmlo substituído por
outro poiinó. A. "broderle" vorir.rd
de accôrdo com a tonaiidadc desto.

»>^..»..e.¦.•«#"•"•¦'•-•••• »n.t-Mii»i.|.M"l''»>'l' •*••••'»•

"Parure"

.V. vossa "coqtiettcrie" não saberia
•"eslstlr ao tlescjo do possuir urna "pa-

\ l\\ n
1/ **

O tiiiitlc!-,

ma nproela
nitcm 11-

:».i do (llscrccão o
do sóbria ologuncin: fi um vestido cm
crepe da Ciiina liava ua. cotn peque-
nos "blnls'1 e borda om larnú do
praia,

t~«..«..,..*«#..»..*"•• «..««*..».¦#..#¦.*,..»««..•..•>.#-»..»-». .•

Arestido
0.5 vestidos lo,vee são a nota mais

elc-K.-tnto da ultima estação parlslcn-
tíh, Vlrnrh-sé ídolos nos

rure" (.'Oiiio a itíntai Esse

otlomano ,..-. ;n. A Crente é focliada
por urna pequena cliilii,

3* ^

JÁ #
"eimlici-eoi-H-. 1. j <--¦ 11 çrc-P.o
da China verde amerfiloa, alternando
ccuti ehirc-uloibs dó Ch.auíilly ocro.

¦ imã \' mm 1

w
i

"1 iii!;.-txíin... 'O unibito
li-:.nittuo!.!ii ÚOM ".jiu.-í.-vardii". Oomli
n vésliclo leve fi du iudo.s os cUníaé,
rio noK30 eiiina, abi offcrecenios fi.
leitora um lindo modelo em crepo
maiTooain ertbci-;a do negro, abei-lo
sobre crepe boigo, "üroderie" dó
inésmo tom, realçada (lo ouro;

tinido niesr.i.j ama corta cliHlincyão
ao telhe. Ci presente modelo fi um
''lailloui'" c-111 vellmlo verde garrafa,
guiirnecido de pequenos galões do
iriosmo to/ri o do "pellt gi-lí)".

Varias
ris "swentt-rs'.' são vistos sempre

em lírinde numero., na cloganle
B^cnn iwi-isieiise. -

'U $> í:

Aiimiiieia-se, para dias próximos,
chiipfiojã iiifi.ltiidiis de iiltiiiiii.i, *qtto

«ei-fui a ultima novidade. Jtetro-
cessoí

o •: *
Os vestidos llgçirdii ajires.çntnrão

cnCüitos, em oÍ7í)6piIqÍIü üu Itl&is fiuo
rn i'-ti':ir:uu, t\iú aguva, os mpdçt.òs

. leves.
« .-> íi

Mi uriifi grande voga parisisnse
! riu vestidos pretos, Ecõnóihlã ou

ipo ¦•¦'iT)'i dv i"'.-'i. '.síi,i|ilesmeiitj'.'

renda "vleús" Alllan o "Jóurs a fils
tires". Todo o seu chie vem, pois,
do aeu corte, que ê, de faetu, orist-
nal e encantador.

"lajüei-r1"

«v:i:::{vt^«-:-«v;iC':{CH:-i::-::v!{-'«;í::«::t:«C':i:ü íí:n^;ím;:«í-ik-í::-;s:jí-i-íj:«ví:::í:?;:¦::¦:::¦;•::;::'¦:':?¦:'«¦:•:::•::

Vestidos

Nu i/tttilleúi '.', conittiMiito Ksral-
im. nle de còrifeccfio simples, ; • têm
introduxido'algumiiM novidade j. Ora.
6 o corte, riue procura seguir a ui-ica"
tai;ão seiítilila em geral nos vet i.los;
ora fi a guhrntoao, ora flnaltmy to o
próprio teeido que se altera coil mo
tlificricOo» itnptirlãiiteg, O pre". 'te
'•tailleur'' fi cm diaiiella preto, 5-1 t-

wà n U y j

()« vestidos in-
cantis rèflectem cor.-
tos aspectos inl -
rcssanlos di insa-
tlffeHa procura dia-
i Ia dás modas.

Justamente por
sc-r 11111 campo re:t-
trictu, nelle 00 exer-
cila a intelligcncla
dos costureiros, cs-
toreando->;a por crear
confias novas c dl-
lyuis de noti:. ,

bo dois modelos
fiiiiin são creado»

¦ i'üpo<íirt 1 monte para, o
liivenio. "Mulátia

murui-tüf:'' eervlrSü»-
tamb: m, para o in-

• vcr/10 pãulistãi
d primeiro fi um

"i-.iantoau" de. Uasha
rliiVétina voi-de vero-
¦iez, com golla do
l.inlia- o brodérlo
prela o branca.
Mciragom: 2m por
130 do larr-p.

O Redundo (¦ um
"inanteau" de vellu-
do chauOion abotoa-
do na frente, sala
plissada o golla de
slnirigs. Metragem:
Sm. por SO.

'

4
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JOORRISIO PAULISTANO ^^i^^;W^^^^m^

mm judiciaria
Tribunal ile «Justiça

| Durante r-in ícrwinn, fli aiidlen"
ri,"- «ia Camava Civil acrfto pr-aluM*»
.ii ii Hr. ii.iniiiiii Polyonriio «io a.u-
•/mio c ii" rta Câmara ÇilmlnM, pelu
«i. mlnl.iro Canloao Ribeiro.

<'AM.Ml.\ CIUMINAT,
¦ Hciwflii nnlii itrln om 17 «n* maio

«lc mão
' "nTiIíiíTiiiT', 

o m. mliiliiiii) Pinto
do Toledo. Hocroliirloi dr. -lovh
Conio.

A' hora loijlnioiiliil, com » pio-
lelKjli dos tli' luiiiliiliitil Cflfnp.» l'n.
nlro, Paula c Ullvn o Mi.iUnn tia
nlonc.es, rui aborta a wwfio, aendo
,ttiti ei iipiiioviKiii ti acta da aessflo
Milerlor.

Pnwtnf.cii*
• o ar. Canino» Porolrn no m: Paula
e Kilvn, mi iifigravos H.licTi, ile Aii«l«,
14,240 «lc Cahiplnaa: Í4.480 do Ha-
Irllllilil.ii, II I1V de (.'.Ulipliiiii', 14304
de Ai:u.ii|ii:n'a. I4I74 ile PMinnpolhl,
M4.9 «lo Rio Prelo, 14.421 «lo Cam*
pliins, 14283 ele Presidente Priidòn-
io, 14.400 ela Capital, o no ir. Mar-
Uns de Mcncaoa, o recurso eleitoral
ti.CDO de Hahlh Crua do Rio Pardo,
o o aeiiinvo 14.240 da capital.

O sr. Paula o Bllva no nr. Martins
do Muni zes, o recurso clcitornl o.*;-(9
do Piracicaba, as nppelinçScfl cri-
meu 12.SOO ile Assis, 13.053 «lo
Plniju', 12.001 tio John', n.
13.021 de Mococn, 13.154 de
ponnapoIlH, 18.000 do TanDato,
18.140 (lo Franca, - - u t, :t o lü.MD
do Rlbclriio Proibi 13.. 122 (1.1 capHal
'.. o aggravo 11.230 eln capital c

po sr. Cardoso Ribeiro, o recurso
crime 0.271 da cnpllal o a carta 001
da capital.

O sr. Martins de Menenes no ar.
Cardoso Ribeiro, o recurso eleitoral
C.C98 ite Olympln, o« recursos cri-

Jlieii 0,2fi5 tio Oiyinpia, !i,27 3 iln
Baiiry, as nppçlIaqBcs crimes 1:1.0X7
tio' Llmcirn, 13.147 do.Ribeirfio Pro-
to, 13.127 de Af-.sls, 13.M2 de Jttbo-
ilcnbal, 13.100 do Campinas. 13.132

«, Taqiiariilnga, o os nggravoa ns.
1-1.T78 da capital, o lio sr. Campos
Pereira, o recurso eleitoral Ü.CHIi
'de Presldento Prudente, as appella-
çCcs crjmcs 12.OCO de rirnjuhy,
,12.000 de Bebedouro, 12.007 ela

capital, o o aggravo 14.3'i5 ila co-

pitai.

}|'(lrt«i

— Francisco
Maria Ni. 111. —
por tintuiiiiililii-

— Antônio San-

K.-ipDSlÇeiCH
O sr. Campos Pereira, os

«on crimes 0.208, 0.272, 0.
'6.2C3.

Paula e Silva oa
M 431, 14.123 e

C 14.416 e 14.442.
Martins do Moncãe
11.402, 14.410, 14

recur-
20'J c

nggravos
14.436,

os
404

ag-
e

pre-

I O
14.419,
14.439
¦ O sr.
'cravos

14.420.
.Hilgnmciitos

iíabeas-corpÜB:
'/Relatados iielo sr. mini tiu
Sldectlc:

H. G.0S9 — Capital — Impctran-

,tc, dr. Joaquim C. dn t. Vieira e

paciente, Aibert Colonna. — Nega-
'da a ordem, por unanimidade de

yotos.
I N. 0.033 — Cachoeira — impe-

trante, I. Andrade o paciente; Ails-

ítlfles de Andrade. — Negada a or-
'dom, por unanimidado «lc votos.

1*1. G.DS7 — Santos — Jmpclran-

to, Dnvid Antônio de Sousu c pa-
ciente, o mesmo. — r-ieguda a or-

dem. O sr. ministro Martins do Mc-

nozes não tomava conhecimento do
-pedido.
¦ N. 0.085 — Capital — Impetran-

te, Marciano dose Fernandes e pa-

çlenle o mesmo.
Vllcndo o pedido
¦Uo votos.

N atiu — Recurso de "iialicas-

corpiiB" - Plrajuliy — O Juízo ex-

«,{l'iclo c Delphino de Arantes — Nc-

gado provimento, por unanimidade
de votos.

. w .101 — Recurso de "imbeas-

Preto — João Gll

— Julgado preju-
por iinanlmliladc

corpos — ilio
.1 uizojilíeitas da Silva c outro e o

en-oiricio. — Negado provimento,
unanimidade de votos.

400 — Kccurso ile "liaboas-

Aváré — O Juízo ex-
Dias Galviio; — Ne-

unanimidade 1por

linlfllro Cam

ministro

— Forrçro

cimenld do ag-
iio t:i'. ministro

Fortuna-
dr. Alhos A-

ipor
N.

corpiià'oíllcio c João
'gado 

provimento
de voto».

AggraVos:
• Rolalados pelo
oos Pereira:

N 13851 __ r]o Preto - ADi-alitlo

Railuni, c s|m e Jos(; Museganle c

»|m Rejeitada a preliminar de ae

nfio conhecer do aggravo, contra o

voto do sr. ministro Campos Porei-
•ra, íol ao recurso negado provimen-
to, contra o voto i!o s

Mnrlins de Menezes.
N. 14120 — Assis

Cia. e Basilio RodrlguOB fl->- Sunloi;.

>lão tomaram conhe
gravo, contra O voto
Martins do Menezes.

N. 1*1023 — Agudos
lo Fegnganell Br
'quino do Magalhães. Negado provi-
'monto, 

por unanimidade do votos.
' N. 13133 — Berra Negra — O 11*

«luidalnrio da massa fnllicla de Ale-

>andro Zecchla c Pedro Oraggic-,

jDiulo provimento, por unanimidade
do volos.

N .Ml 10 — Cajiltal — Bailliolo-'^..eu 
Mniraarlello e mulher e Aflol-

jiho João üullherme Kiacmcr. Dado

provimento, e,,i parto, contra o vo-

»o do sr. ministro Campos Pereira,
iflcalenado o sr. ministro riiuln e

fjilva paia escrever o aceordam.
M, 14151 —- Capital — Anlonlo

jBantocchl e tn. f- de I'i''('« Feriuin-

jdes. Mi);;:nlo provimento, por una-
nlmifliiile ile volos,

i Carta toslcinuhliavel 529 — Capl-
tal — Amniilio Hlbeiro e outros o

|i.TEm.prcsa Terrenos Villa Sapopenilia.
'julgado procedente a carta e co-

vjjnhoccndo do aggravo, foi a eile ne-

JB«ido provimento, contra o voto do
ministro Campos pereira. Dcel-

piado para escrever o accorilam o

pr. nilnlsiio Martins do Menezes.

j ilnbcns-corpus 50Ü4 — Capita] —

jámpetiuntc, o paciente Sylvio Ver-
taz. Helalor, o sr. ministro presidon-'te. Julgado prejudiciido o pedido,
ipor unanimidade de votos.
. App. crime 12IIE9 — Capital —

Jdanuel Gonçalves e a Justiça. Ho-
ítator, o sr. inlnlslro Campos Perci-
!I_. Dado provimento, para o effelto
í#e «Cr reduzida a pena, contra o

yoto do sr. ministro Campos Perel
M. Designado para escrever o ae-

jeorelani o sr. ministro Martins do
Stenezes.
jSjBníbargoa 221 (deserção). — Re-
Jsitoi. o sr. ministro presidente. —

ípilal — KslP|ilmnio Pereira c clr.
Antônio da Rocha Camargo

iMgada a deserção, por ununimida.
fle voios. ~

agravos relatados ceio nr. mlnls-
|ro Campos Pereira:
K t*l 13017 — Jahu' — Luiz de Pa-
n c outros e tl. Minuta Stella. Ilcjel-
Ua a preliminar de se não conhe-
¦sr do aggravo, contra o voto
M. Tiilnlslro Paula e Bllva, foi no ag-
«nvo .Indo provimento, contra o

feto do sr. ministro Fa.ula c Silva,

DNiIgnnuO par.i ¦•nvir n ae
o ir, niiniati'0 Paul» " H"v"'

M, U083 — HitiiU'*. —¦ loa» Hian*
ilAd e mi. 1. «Ir Miiitiul da Kilvn. Ne-

giuin provimento contra o vote io
sr, i.iiniHiro Martins do Monc»...

«iiiiiiuio pelo sr. mlnlatro prcal-
doritoi

AiiKiavo úcaorello 211 — Campl*
nas — Dr. I.ul» Cniiillilo Leite, r.'"':
t.l v como lloiiliiatnrlo da -n^J d»
lli-iiniiiin Btol* e Cia, o CniiTnclo
Mnlnvasl. Juloado lUcerlo, u ircur-
so, por unanlinltlnflo do voto»,

— AirgniMJH rdiiiniloh pdo sr, ml-
nlstro Campos 1'orclrài

M. 14100 -- Capital — llenn
Hioltz c Cln, m. f. d» Cln. Afrrlcola
Indiiatrlal Kul Paullalá. Dado provi-
niciiiii, por unanimidado do vnicn.

N. I4I3B -~ Cnjurii' — JoRo Hl-
lu iro ilo pousn ti l'iiH':lionl AwioUno
o o ii nos, Saído provimento, por una-
nliniilndr no volo*.

N. 1304H — Ido Prrto — O II-

qüldntarlo dn m. f. do Antmilo Con-
•ítlcz o Hiiieflm (lonzaliz Riibino.
Dado píovlmontò, por ühanlmlfladõ
dn vi.'.cib, K-ndo sido rejeitada a pre-
llmlnnr do se converter o Jülgomon-
(o ('in dlllgcncln eonirn o voto do
sr. ministro Martlna «lo Mcnc.-.i-s,

H, 1-1131 — Capital —- Domingos
do Luccn ei Irmão c Raiiil Haitorlo
o Cia, Negado provimento, por una-
nlmlilado «lc votos.

M. 14207 — Capital — Dr. Kcbas-
Iii*o Hnarfii do Faria o Balim Jos';
Bahd. Negado provimento, por una-
nlinlilnilo do volos.

I-I258 •— Capital
Paula Teixeira o d,
Negado provimento,
do ile votos.

14047 •— Capital
tliioni o o otficinl da l.a clrcum-
i:i.ilpi;ão desta capital. Rejeitada a
pie liminar de so não conhecer do
oggravo, contra o voto do er. ml-
nl:tro Campos Pereira, foi no recur-
no negado provlmonto, conlra o vo-
to do ir. ministro Martins de Me-
ncr.es.

j 4U0 — Capital — Câmara Mu-
nlclpal do Palmeiras o João Bron-
olgno, ilegado provimento, por una-
nimldndo do votos.

18508 — Cnpllal — Banco llypo-
thccailo o Agrícola do Estado do
Minas Cernes,'o m. t. da Manufa-
cima A. de Molas. Negado prbvlmòn-
to, por unanimidado de votos.

13700 — Capital — i.iiorgl Picos-
si o Cia. e (llcrclino o Cln. Nega-
do provimento, per unanimidade de
votos.

138.J2 — (.'apitai — Anlonlo Oa-
da Cosia Machado de Kousa o sua
mulher c o flr. Lnblcno da Cosia
Machado (lc fíousa. Negado provi-
monlo, por unanimidade de votos.

I3t24 — Cnpllal — Antônio Cn-
llnl c nua mulher c outros e José
Clilno o outros. Dado provimento',
contra o voto do ur. ministro Mar-
Uns de Moncrcs.

Prociiiiiiiiiiin íjicriil «lo Kstado
O sr. ministro procurador geral

do listado, deu parcççrés noa ue-
guintes feitos:

Apps. crimes J3148 do IlapoUs,
18141 do Franca; "habeas-eorpus"

5090 de Avnií', 0091 da capital; re-
ciirao de "habeas-eorpus" 402.de
Rio Preto; réprcscr.tasão 24 de Pen-
napolis; processo de rcsponsabllida-
de 108 da capital; npps. eiveis
DI502 do Banetos, 14201 ela capl-
tal, 14720 de Pindamonhnngaba,
14721 da capital, 14720 da capital;
embargos 13051 da capital.

.Secretaria ^J .;.
ficecão Judiciaria: í*£. ¦

.Autos entrados:
Aggravos: CapHU — Francisco de

Assis Pliger.
Cnpllal — Roc|ue fle Menezes c

outros (JustlflcaoilO de-plisse).
Recursos de "liubeos-corpus":

Jíio Preto — O Juízo ox-offlclo c
Lázaro A. Cardoso.

Rio Preto — O Juízo cx-officlo c
João B. de Sousa.

Appcilac>Oes eiveis:
Capital — Joacium F. de Afldra-

de-e Oulio Ney.
Presidente Prudente —, JosC Qlor-

gl e Alberto P. Cioulnrt.
Appellaçüea crimes:
Bauru' — A Justiça c Francisco

Nogueira.
Capital — A. .iustiija o Anlliero

A, Pires.
Capital — José Laranjeira e Joa-

'quim Monteiro.
Recurso crime: Capital — A JuB-

liçjti e Cnilola lloover.
Secçno ndinlnistratlvfi

No requerimento jm que o sr. Al-
vaio Pereira de Queiroz pode retor-
ma de sua provisão, o sr. minis-
tio presidente proferiu o seguinte
despacho: "Exhlba a folha corrida
da Justiça Federal. A. venham os
aulos, conclusos, ucllaelos."

Movimento 'lc juizes
Km 13 do corrente:
Assumiu o exercício do cargo de

juiz de direito da comarca de Pirar
cíciíba o flr. JosC' Pires Fleury.

Deixou o cargo (le juiz de direito
da comarca ile Piracicaba, o dr.
Kylvio Marcondes do Moura, juiz
Substituto.

Assumiu o exercício do cargo de

jui zBiibstiluto do 5.0 districto ju-
fllcial o dr. Leandro Duarte de Al-
ineiila.

i-Jni 15 do corrente, assumiu o
exercício do cargo ele juiz de direito
tia comarca cie Espirito Santo do
Pinhal o dr, Francisco Xavier Ma-
chailo.

Fórum Civel !
primeira vara — O dr. Affonso

José de Carvalho, juiz da primeira
vara clvcl, negou seguimento ao ag-

gravo de d. Maria Lydla Pereira da
Fonseca, na execução de penhor ro-

querida por d. Jielarmlna .de Miran-
dn.

f-icgiiiiila varo — O dr. Eduardo de
Campos Maia, Juiz da segunda vara
civel, proferiu as decl36eB seguintes:

Respondendo ao aggravo, na »c-
cão ordinária intentada a Isabel Go-
mês de Rezende e outros, por Felis-
bela Augusta de Rezende;

respondendo no aggravo na lia-
Mutação de credito da "Brasltal"

S|A na fallcncia de .Iobê Adcrto;
homologando o calculo e ndjudl-

cando ao herdeiro único, os bens da
herança, no inventario por íallecl-
monto, de Isabel Lopes;

convertendo o julgamento cm dl-
llgericla para se proceder fi vistoria,
no executivo fiscal Intentado a Vit.
torlo Lenise pela Câmara Municipal.

Fallenela — RancaUi e Cia., esta-
boiecidòs com armazém fle seccos e
molhados, ã rua São Caetano, 178,
requororani a própria fallenela.

Audlonc-la — Rcallza-se hoje, as
13 horas, a audiência do dr. Eduar-
do do Campos Mala, juiz da segun-
da vara civel.

Terceira mrn — Realiza-Ee hoje,
ãs 14 horafl, na sala do juízo da ter-
ccira vara, a assembléa de credores
de J. Coli.

Quarta varn — O flr. Rapbael
Mai«|in's Cantlnbo, Juiz da quarta
varo civel, proferiu as seguintes de-
claCes*.

nnlarnndn nlierla a fallenela d»
Cluiiinlu Atirlrhlo, iilnlialeoldo n
nm Aliiirlila Uinn, com loja da mo.
vi -tu, nomeai).. Wirt.ce- o dr. nirni'».
Io Miiycii» « Ursluiinnilo o dia I de

mnlio, Aa 14 hora*, parn a rcrunlfto
ilti rrvitorc»;

Dotando ninmlHilo »« relntcgrnçHo
de p(u.Hfl re«iu«ilrtii por Irniftnn Tr-

pormann contra A, Garrara « Cia.;
nomeando Nauí Keram • Cia. •

jme Nanai Irmlle» « cia. paru rom*
tiiUtwrln* Un conroidiii» do Ellnn
Trabulal e Cln., cm iiiliatltulçfto aos
anterlormonte nonundPN;

proferindo lenU m;ii no oiecutlvo
cambial entre parte* Je-f i'»«Jro Ri'
beiro « Antenor OononlVCH;

Irti-ni nn nc-ção ordinária enirc
partes Inneconclo P. Morncg • Joa-
quim Antônio Ourgel;

julgando o chloulo no Inventario
de Pedro Jílln iro de Morara.

i-'tiiii-iii'lii — i''oi doorolafln, « rc-
qui rlnicntn de Ernesto Mnltttn, quo
lambem foi nomeado i-yndico, u fui-
lonola ele Clemente Anilililo, nego-
i lanti- dn inovoli, c/ilabolecldo A run
Ur. Aim .da Lima, sendo designado
o dia 9 dn próximo mo» pnrn n prl'
molra aasemblflá do òredorca.

D.a VARA — O «Ir. Achllles (le
Oliveira Ribeiro, Juiz ila O.n vara
civel, proferiu nH seguintes dtcl-
(-•ries:

Julgniiilo por sentença a pcnliorn
na ncção executiva cambial, enlrc
parles, Antônio Cnnno Reis e d,
NÓomla Kllvaeiu Micclíl;

homoleigniiilo o nccOnlo no nccl-
dente du trabalho, entre partos, o
operário Cuido Toncttl u os pntre-cs
Santos <* Sampaio;

contramliiiitnnilo o aggravo nn
accão do demarcação do sitio Ma-
miei Paixão rntre pnrteis, Frnncis-
co (iligor o o «Ir. Victor Mnrqurn da
Silva Ayroen Filho o outros;

recebendo a contestação na necão
ordinária, or.tro partes, Francleco
1". do Barros c d. Virgínia Aiialgii;

pondo cm prova a noção ordlnn-
ria, entre partes, Banco Real do Ca-
nada. o Vicento do Luccn o Cia;

recebendo a contestação na accãs
ordinária enlrc partes, Antônio Tnt-
carolli ò Nüo do Luççn;

recebendo a contestação na aceno
de prestação de contas, entre par-
tes, Antônio Rodrigues CorrCa e
Miguel Jorge Ferreira;

recebendo cb embargos na accão
de preceito corninlnntorlo, entre
partes, João de Oliveira Chrielo e
a Commlssâo de Rcconstrueçap dn
Capella do Santa Cruz;

recebendo os embargos na necão
de despejo, entre partos, Florn Gla-
comei!! c Josí Rodrigues dos San-
tos;

pondo em prova a necão ordinn-
nnrlo entro partes, Manuel Gnrcla
Serra c Benedlcto Calscrn.

2.n VARA DE ORP1IAMH — O
Ur. Cletullo EvarlstO dou Santos, juiz
substituiu om exercício na segunda
vara elo orpbãos, pròíerlu ns so-

guintes decisões:
Decretando n Intçrdlcsão de Au-

gusta Marques Nogueira o nomean-
do-llie curador sou marido Pairo-
clnlo Marques da Silva;

contraminiitanclo o aggravo Intcr-

posto por José Altcrio no inventai lo

do Fernando do Carmo;
Julgando a sobrc-partilha no In-

ventario de Francisco Sampaio Mo-

relra;
Julgando a partilha no Inventario

de Ilerminio Lopes;
julgando a partilha no Inventario

de Daniel Luiz dn Silva;
homologando o calculo na arrecn-

dacão de bens de Germano Mar-

Uns.

Fórum Criminal
l.a VARA — O dr. J. R. de A-

guiar Valllm, Juiz substituto cm

exercício na primeira vara criminal

proferiu as decisões seguintes:
Expedindo alvará de soltura a

favor cie Francisco do Amaral Fi-

lho e Antônio Garcia, por terem

cumprido, respectivamente, as pe-

nas do 8 annos e 3 annos de prisão
ccllular, a que foram condemna-
dos pelo Jury desta capital, por

crime de roubo, o primeiro, o de

íurto, o segundo;
pronunciando Alberto Manoccl,;

Carmine Notarl e Cni-mello Fellcm.

no artigo S"3 do Código Penal, os

dois primeiros, por se terem nggre-

dielo e ferido levemente, o o ultimo,

por ter produzido oficnsnn physieas
leves em Antônio Flores;

Julgando prescripta a aíCão pe-
nal movida peln Justiça publica cou-

tra Linelolplio Baptlsta Nunes o

Francisco dos Mantos, por crimo »e

ferimentos leves.
.Julgiitiitnie, -- Na sala «lo auii:'-n-

cias do juiz ela mesma vara, reali-
zou-se hontem o julgamento do rüo

preso, Egydlo Ncrnbrl, pronuncia-
do por crime de roubo.

Após os debates, foram os autos
conclusos ao dr. Aguiar Valllm,

para proferir a sentença.

M,:iilM>a Jint.il.m, «u. «Vvrm ¦
líiiiii-i- hoje, na Tribunal! dr. a,i
iniiiii Junqueira, dr. Albvriluo LI-
mu, dr, Anlonlo Prudente de Mu-
mu', dr. Álvaro Mneluulo Pniiusii,
Armando I.cnl Pnmplona, Puiieillato
d* Mnriii"! Alves, dr. iOtirlcu lu um-
inniiii Coitti, dr, Plainliilo r*avoro,
FranolHoo Cuooo, dr. Gustavo de
Hoiikii (jm in/ Mi ver, flr. João Fio*
n.'iii'ii do riin-.. Cintra, dr, Joaquim

ele Imuik.i (.'iintpoN Jllllllil', Jin (le
Cumpos HniiH-. dr, Jorgv de Amliu-
do Mala, dr. Lula Adulplin Wiuulir-
ley, Mnrlu ile Vluolroa Freltaa, «Ir.
Nelson Libero, Paulo Alberto Gelai
• di. Rodrigo Koarcn Júnior.
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ACQUIS1ÇAO DE
PROPRIEDADES

capital,i-M.l

3.a VARA —- O dr. Hermogencs
Silva, juiz da 3.n vara criminal, pro-
nunciou Luiz Augusto da Fonseca,

por ter nggredido e ferido lcvemcn*
te a Manuel César Corrêa, incorren-
do, assim, na sanecão flo art. 303.

 O mesmo magistrado pronun-
ciou lambem Seraphlm da Silva, co-
mo incurso nos artigos 207 e 300

do Código Penal, pelo facto de ter,

no dia 23 de fevereiro deste anno,

quando passava .pela praça Oswulclo
Cruz, dirigindo, oom excesso de ve-
locidade, um auto-omnibus, ocea-
sionando, por imprudência, o tom-
bamento deste, e matado, assim,
involuntariamente, a JosC- Ribeiro e

ferido Henrique Alberto, José Mot-

ta, Joaquim QuCdas, José Augusto
da Cruz Mrirtinho, José Ro-

ârigues e Ernesto Rodrigues, passa-

golros daquelle vehiculo.
Imimmuncla — Pelo mesmo Juiz

íol impronuncindo Manuel Tavares,
incurso na saneção do artigo 800

do Código P«mal, por ter, em 9 de

junho de 1925, na rua Vlctorla, nes-

ta capital, quando conduzia o auto-

movei n. 1.909, atropelado e ferido

gravemente a Guilherme Gotcholds.

Adijiiíi.i.im 11., ur 'l.\.Vfi
lionicm, as srs.!

Jiiid Calanla, um tcrinio na Cliacara «Ia
Mn/icn. per liotmfooo,

li,i|iti*t.i Lougbl, um terreno ua Vllla
Hr, |or 4»$*'- •

Manuel Va/ <lc Tolcdc( um terreno A
traveua Muni/ «Ir Soma, por tiOOí4*y»,

Kticrnio Oradltonei o prcdlo n. ti »l.t tua
/!'!i,'.'( por 3í:'-"-o$íW'.

Dr. Ignacló I'. dr (íftivta, urn terreno
na villa Anulara, per stooc^oooa

fíi-.a -".,. *s.if'li.', um lerreno na Clmcara
Mafalela, por tet4c<*<.

Kmhrina Maisaglla, «m terreno na Çhif-
eaii Mnf.ilil.i. per íoca/ni.

Iva .'*..>•¦*11 ¦'. um terreno nn Chutara
Mafalda. per M««".

Anlonlo Junqueira, um terreno na Villa
Ctymene, por í:i.«Íiw.

I)uilio'fPiiiio, um lerreno 4 rua Tapn|tjr,
j*.r sNsT/sfofiO.

Jcio Pacheco, ura leireno & tua Ij:h|io!'
elino, por i:CV,5$«o.

Funaro e lluilin Marina, o prédio ti, v
d* rua Trudeiite Ccirrío, pr,r .i:c«.1<ie,o.

P. julla II. ile Arruda, nn leirrno no
Jnidini llro.il, por siciCJoem.

Salom.o David, um terreno no Jardim
Dra«il, perr i:7»«Í400.

Manuel Pereira Guerra, um leireno a rua.
Pernando Falc!iop per njoeieco.

Antônio A. P. dr Perci.de nrrernntoii cm
baila- publico Ires teirenos em SnnCAnna,
per j-.eoe4«».

1). F.telvina de Lima Guimarães reerle
em doação de «eus iillif.s c cenres r. di-
reile. Iicredilarioe deites K.brc o inven-
lario de itu finado |iic e ic-ro, 110 valor
de Ctl24lfa(QDi

Ricardo 1'. Oliveira, um terreno na Villa
Panlicéfl por swA*'".

Josí Vat Guimrfr.'.es Sol-rinlio, 11111 ttire-
no na Villa Paiilieí.i, por ii:ç;*i?w>.

Dr. Ezcruiiél ele Moraes Leme, ou pre-
dioi ns. 31 e 31-A da ma Ganelavo, por
8:oor4ooo.

Colalt f Cia., um ttirrnr, com diverias
CCiirlniri/zr-. a rua da Vor.c.T, n. jr, poi
i :(,-)&* d .

Elirfa Còtàlf, uma parle dr um terreno
r«a Lapaj por 635^000.

D. Maria M. clr Almritln Arantia, um
terreno na Villa Silva Tclles, por lioootooo;

I). Cariou G. de Almeida, um leireno
na Villa Silva Tellce, por 2-mi.\.xo.

Gino 1-etei, um leireno na" 5.* Parada,
por .|:crotWjí->-

Jolio Natale, o pre.lin n. (/> da ma VVan-
tJriikc-llf, por Í8:ooo4oco,

Francisco Tcrussu rççebe em doação um
lerreno na M.oóca, per C«l«>o.

Pedro Barsótti, 1101 lerrenc cm Indiano.
pc;líb. por yroofJ-^-j.

Kgydiõ Sanches* um icncno no Hclèm,
por 4'.oy*-oco. __^v

Nicolino Torrei, um terreno na Villa Ocr-
fjucir.i Ccsár, por C:ooo$ooo.

Manuel ile SouSa*, um terreno na Cana
Verdr, por T/í$cüp.

Victorino Alves, o prédio n. 2 da rua Uai-
lliar.ar Lisboa, por 75:ooo$ooo,

]'Vancisco de Oliveira RciS| urn terreno
em Pinheiros, por i:coo?coo.

Manuel dos Santos, um terreno â rua
Monte Alegre, por io:ocoíoco,

Manuel de Sampaio Barros, uni terreno
na Villa* Brasil, por a:^oo$ooo.

Companhia Con st ruc tora Jnrdim raulicía,
um terreno na Villa Prudente por ....
r ;ooo$ooo.

Alberto dos Santos, um terreno no Alio
da I«ipa, por 5™?"°*^

Manuel de Aguiar, ns predlós n-,. j-flf fio
t 80-A da rua João Pereira!, por ;"o:oc-4r:(:o.

João Fernandes, urn terreno ã rua H.
Feljó, por 1:500*1000.

Francisco Güm.no, um terreno na ,Vilta
Etlc, por lifiopífooo.

João Luiz Corrêa, um terreno A rua
Cuyabá, por m^h^iao.

Francisco Ferro, um terreno á rua Cuya-
•bá, por _:ooo$ooo.

Kufino Pinto, um terrena a rua Miguel
Mcnstcr, por 1 isootfoco.

José Paula, um lerreno na Villa* Pctlro
II, por aí.otxifooi..

Coronel José França, um terreno nc Bar-
ro Branco .por 6o:oooÇooo.

Jamir jorgx.', um terreno á xua Gama:
Lobo, por a;ooo$opo,

Alberto P. Caldas, um terreno i rua
Baeí:, por is:ooo$óoo.

Liipicino Brusçlli, um terreno
Pertiof/rf, por 1:17^000.

Dantas Pereira, o prédio n. a da
na Barreto, por 3:c*oÇoon.

Giovanni 1'erotti, um terreno
Zilda, por 8:ooo$o'oo«

Manuel J. Almeida, o prcdlo n. isd 'da
rua Maria MaícoHna, por í_:(-ou$ot)o.

Luiz Costa, um terreno cm Sant-Anría,
por 3:ooo$ooo.

Companhia LÔnclrea S|A., um terreno no
Frciiuczia do O', por oíooofcco.

D. Maria C. C. Micticlòttc pe-rniula com:
Manuel Luiz os direitos hereditários «o-
bre o prédio n. 59 da rua Atostinlio Go-;
me» .por dois prédios s|n. era 3ln"t|uera,
iiendo o primeiro no valor de 6:6i-|$7.8 :ej
o segundo no de i6:oootocr,, havendo uma
volta de diffcrehejà de 0l385$í82.

D. Annita Morcschi, um terreno no Lapa,
por 4:a75?ow>- , ,Mariano Caltohianco, o prédio n. 364 Ha
rua "Voluntários da Pátria, por raioooleoo.

José Mccliilone, um terreno na Caso Ver-
de, por 2:-ioo*íooo.

D. Vicloria H. Sinisealclii, o prrdio 11.
3/j-da rua Visconde de Pai nahyba, ipoi
7:c-DOffooo.

Dr. Manuel Vaz Ncllo permula com An-
tonio de Sa uma casinhna na eslrinla ida
Gloria por um terreno no mesmo local, am*
bo» no valor de 3:000^000.

Francisco A. 1'esela, um lerreno com
uma casinha em SanfAnna, por 1:3001000.

Domineos De Simoue, um lerreno fi rua
Barüo de 1-adario, por <.)'.oüi)3omi.

D. Soledade liainiro, um terreno íi rua
Tliiern, por 3:exib$cioo.

Antônio Pariaardl, r|3 1'arle do proilio
n. 43 da rua São Domineos. por i3:B.ti}400.

Valor total das propriedades adquirida»,
4C4 :C33?»o.

CORREIOS DE
SAO PAULO

AC7TOK DO KH. ADMlNIHTIMnOIl
Vnl envlndo no nr. i.o oolloelor

iiun rciKiiiK ftiiM.iii da rnpltiil pa»
ra a cobrança do #«• 11<> oom rovnJI»
iiin..'ii-, (¦ 1 ii|in rliui nlo do il " of*
lliial dcctii ndiiiliil«titi';tio, J>- -'•
«ferreira Cattllno.

Hfio lonvldndos, a eompnrocor:
A' ii.n turma da ti.a «t-i^fio o

nr. Josí- 1'njnrdo rillio;
fi 4.11 luiinu du 3.a tu-eçao o ar.

Aritoiiilro Hoquc Teixeira;
ft J.a lurimi da l.n bocçíIo, eom

a máxima urcincln, o m. Jufit,
1.1 nu Alvi-c Vieira;

A 3.a liirtiia da l.n ocec;rio n sra.
d. líuUn Chavca; •

ao snblnoto do «r. administra*
dor, o
«filho.

Nii'i

utixillur, Arthur r.ijnnlo

liciiiiirrlKitclii. 10,11 oh
HUPPOSITOltIOS

— nn —

Poniada taiaie
«.-*<<•¦ «.••<••( *«'••¦•'• »-a t.

íS?^ _f«_'ív''"'-' fâ^^BBSP

TU RE
JOÍIKEY-CMJII

Projocto de liiHcripçüo da 20.r.
ícallziir-Hc eni 23 de in.-iio
no "Jliplii.ilronio 1'iiull'i-

Villa

Meu.

Villa

4.a VARA — Realiza-BC hojo, £m
13 horas, a audiência do dr. Renato
de Toledo Silva, Juiz dá 4.n vara cri-
minai.

B.a VARA — O Br. dr. Aoellarfl
de Almeida Pires, Juiz de direito da
Ca vara criminal, Julgou prescri-
pta a acçfio penal intentada conlra
Horaclo RugEicro, incurso nos ter-
mos do artigo 503 do Código rena),

por haver, cm 2 de novembro do
1921, cerca das 18 horas, ferido,
a tiros de revolver, a Domineos Car-

doso.
— O mesmo magistrado Julgou

lambem prescripta a acgllo inten-
tadn pela Justiça publica conlra
Horaclo Ruggiero, por tnTracciio do
artigo 303 do Código Penal.

Tribunal do Jury
Por falta de numero legal do Ju-

i-tiili).", deixou de rcunlr-so, hontem,
o Trihminl do Jury.

O dr. Abcllard Pires, recorrendo
ti urna aupplemcntar, sortçoti os

EXAMES DE OFFI-
CIAESDEPHAR-

MACIA
8crão chamados íi prova pratica

do exame de ofticlnl de plinrniacia,
hoje, 18 do maio, fis 9 horns, ft run
Yplrangn, 24-A, (Almoxnrifadú o
Pharmacia do Sérvíco fianitnrio),
os seguintes candidatos:

Srs. Antônio Movaes, Renato Mc-
nezes Cabral, José Oliveira e Alberto
Melrelleo.

{jupplontes: — Srs, Francisco
Hartolll, José Mantovani, Benedlcto
Augusto de Moura o Alfredo Dama-
slo dos Santos.

— Resultado dos exames de 17 do

corrente: — Habilitados, srs. Anto-

nlo Augusto, Joilo Fantinl Netto c

Murlllo Dias; Inhabilltado, um.

TELEGRAMMAS
RETIDOS

Existem retidos na repartio/io te-
lcgraphica da Eetrada de F>erro So-
rocaTianti, telegraniinas dos seguln-
tes destinatários: Rubens Maingüa-
no, EUsabeth, Juliüo, Bcmviiida Cal-
lu', Joaquim Arantes Sousa, Nawilm
Atu c Irmãos, tenente Quintino, Car-
lota Domlngucs, LÚgrlo, dr, Sayaba,
Joanna Lopes, JosC Alves Brilo,
Toakcho, Eulalla. Ferraz de Campos,
Loesl, Fciix Rn-ypo, Feres Rabnl -r-

Irmãos Gantus.

corrJdn,
do 1026
liino":

Prcmlo "3'rcsldento do Jocle.y-
Club" — 30:000$ c 2:000$ — Dis-
lancln, 1,009 metros — Tabeliã
com descarga de 2 Idlos aoa natecl-
dos no Kstado—(Sobrecarga do Co-
digo) — Orrai.-a — Hdc-n — .lundu'
»— Sacíiriiia — Elâa — Tizon —
Mehcmct Ali — Frayle Mue.rto —
Coluna — Dcspalch Rlder — Por-
dita — Aprompto — Rol Taiti —
Clnvnrnl — Ac;oriano — Prlntcr —
fíftlHlpuedes, — jóonílrmntfió de in-
scrlpção).

Promio "4.o Eliminatório" — ...
10:000- c _:0Uüt — Distancia, 1.200
hicíros — Uavjssant — inc-.-i il —
Horaclo — Helena — Kai.l — Fn.-
lua — Kabul — Klal.tu — Topa —
Fradiquo — Rainha — Relz — Duo
Jot-C — Bollona 11 — BÍriccnlna —
Boor — Biiiclu' — líiiac — ivniio-
lio — Floreio — Futurista — Mu-;-
taía. — Forasteiro — Fascista —
Kanoiiillii — Filigrana — Can'òr —
Caricia — Tngallc — Tattcrsal —
Tiinbiiva — Ti.-triizzini — Tom Mis
II — Sida — Dohgosn — Decotu —
Còrbclllo. — (Confirmação de in-
Hcripcüo).

Promio "-Capanga" — '5:000S u
1:000$ — Distancia 1.200 metro»
—1'roditetos de dois annos,. nasci-
dos 110 KHtado, nem vlctoria no
paiz.
! Prêmio "Genial" — S:000$ e 600$

—1 Distancia, 1.300 metros — Anl-
nines naclonaes — Handicnp — Ba-
luartc -57 — Blbolot f.7 — Ànilgu
67 — Bandeirante- II Í.7 — Uíi*:hii-
cü SG — DaginarBü — Cienlal 6*1 —
AI1I6 f,3 — Sbcrlock 52 — Selecln
51 — Esinoralda V 49 — Deslinn-
brante 49 — Americana II 48 —
Híbiliuile 40 — Hispnnla 43.

Prêmio "Rigor" — 3:000? e 000$
Distancia, 1.009 metros — Aill-

mãos iiacloiiíies — Haridicap — SI-
lex 50 — Glorita 55 — Emboaba 54

Rigor 52 — Jauru' 52 — Nuii-
vo '51 — Avahy II DO — DulCliiOti
IM DO Estrc)lá el'Alva 49 — Alhum-
•lira IV 48 — Bing-Pong 47.

J»romlo "Fox Kinion" — 3:D00$ e
700$ — Distancia, 1.0D0 motro.3 —

Anlmaes naclonaes — Handlçap —

Sport 55 — Kandolin li 55 — Fiel
•54 — Grncll 54 — Balaclan 53 —

Dllocta 52 — DJall 52 — Fox Si-
mon '53 — Bastilha IV 48 — Bala-
lha 11 -47 — Artista 47 — Paouclâ
.47 — Ali-Bllba 4 7.

Prêmio "Guinda" — 3:000$ c-

OOOÍ — Distancia 1.G09 metros —

Anlmaes oxtrangolros — IIaiitllo.-.p
Vadarqítcacer 66 — Gnlarin 50
Curuninlnn 65 — Despatcb Ri-

oer 54 _ charierol 5-1 — Norninn-

dia 52 — Granãdolro 52 — Be.lln

Rafinzza 50 — Guinda -li).

Prcmlo ".Sultana 111" — 3:000$ e

000t — Distancia 1.C50 metros —

Anlmaes estrangeiros — Handicap
Poema 50 — Abd-El.-Krim j6

—- Pocitos 54 — Sultnnn III 54 —

Alcântara 111 53 — La Piomona 62
 Ferdila 61 — Sonliador 60 —

Ripon 4S — Klla II 47.

Prcmlo "Esplendor" — 3:500$ o

700j _ 'Distancia 1.700 metros —

Anlmaes de qualquer palz — Dan-

fllc-n, _ Esplcmior 66 — Esplendi-

da 5-5 _. Araboya 5*1 — Alacríin 54

_ Colósa 52 — Oyama 61 — Colo-

rado II 50 — eaoarlna 50 — Bom-

barda 49 — Evcellencia 47 — Chrt-

lupa 47 — Pantirgo 
"47.

Promio "Elda" — 4:000$ c ROO?
1.800 melros — Ani-

paiz — Hnndi-
Pichlnian D 57 — Ic.ar-ihy

D7 — Plyuyo 65 — Foitunlo 52 —

Alegna 52 — Elda 52 —, Esíylo. 51

Igarassu' III 61 — Comedia II -10

Falucho -4-9 -— Dama de Espadas

49 _ junilu' 4» — Orraca 4'S —

Primazia 48 — Nejima 48.
As lriscripsOoB serfío recebida-i

até tereja-teira, U elo corrente, 4a

15 c meia horas, em ponto, Jia se-

cretaria da sociedade, íi rua 15 de

Novembro, n. 35 (..o andar).

JOCKKV CI.I.UÍ

Sessão da comininsão ta coiridns,
realizada 110 dia 17 de miio de 1112*:

RcBolucjões:
Approvar o projeeto de inseri-

pçOcs para as corridas e'o dia 23 de

maio próximo.
 Indeferir o requerimento do

tratador Ramon Rojas.
_ Chamar amanhã, !8, ft secro-

tarin, As 15 e meia horas, os Joclceys
Alfonso Silva e Daniel lopc..

Não permittir Xi liiscrl*.«jüo da
égua "Fanfarra", para as corridas
da Sociedade, devido a sua Indócil'.-
dado (Art. 76, do ooclls'-')-

,— cimraar -a nttcn:fui dos trota-
<loi«i «los ntiimac- "Riem de Teuit"
o "Lcglonario", para a^ âIstioWcOcs
do art. 76, do código.

Sessão da dlrectorla. waliridu 110
dia 17 de maio do 1926:

Rcsolucíies:
—¦ Fazer Inserir na neta d.-.t tra-

lealhop um volo de aeiitlJ" nA_r dc-

In falltclnirnlo «Io dr. Ilnreulaiin «Io
Ifiijins «1 offlelnr ft «uu e-inn. Ininl-
lm npr.ierilando piwirnin om mime
do Jdileny Olub.

Approvni' a doliafio i|jh |ii*>
mio» du projtoto de ItnorlpoOca i»fti»
ua conliliiH «lu próximo ni-i ":*: e,

HiiHpi-iiili'1-. nl«3 14 do Junho do
corrente nnno, «i« nooCrdo ct,,n "
rtwolu.fio Iiiiiiiiiii iiiiiinIn no Pra»
du, 11 i'-i-i" 1 Kiilniiui 1'opuv'l».

FOOTBALL
O k. <'. OOlilNIBalAOT IJAUMUTA

1: A li. A. T,

Procurem*uns hontem, ft lorde, o
ir, Kriittto cnuniin, pi.-hiiii nu- do
Hpnrt Club Corlntlilan» ri ull''n, qual
noU HOlIcItO l Iiuiuu-m-n nn publico
que H&O di Hllilldn. d« tiiii.li.in. mu
lodo* ns noticiai relatlvin n u«n en-
toiidlmonto entro Olrootniea dminelle
Club o 11 I.lffn tio A111111I1I.C" do Fnnl-
Imll puni 11 flllni.rui «In Horieiliido eo-
iinthiiiiiH a «'Ma ultima entidade.

11 conliocldo "Hpoiim.in", iniiova-
ii.n im» que nem 11 illmii u.i üo
Corintliinn», nem hh ik-uh nitaobla-
dos pretendernm ou if'111 om vlsi.i
aliaiidonnr ns fileiras dn A. Paulls-
lu de K. AthlotlcÔS.

ASKOCrÁÇAO PADI.IfiTA IIU
HPOilTH ÁTWIlCnCOa
(Ciimniiiiilmdo uliiciiil)

Rinnlão dn negondn divisão,
De uocOrdo com 11 circular ctivlii-

dn, renllzn-KO linje, fts 20 horaa, nn
sf-dn dn A. 1'. B. A., a reunido dos
presidentes dou elubs ela segunda dl-
vlailo, afim de iri.lar-ne do iissum-
pios 11 f. rentes no campeonato da
mencionada divisão.

Podo-so o conipnrcolmonlo dos
prcsldentca <.u cb- seus iciucHeiiUin-
tes, devidamente autorluados.

ROlIlliSo «In «eiiiimlssã» cie- JuStlÇll
Km j.t'Hi-uo HCmnnnl, rounc-no Jiojo

dn «') liortu., na HÜtlo Hoclal, a com-
missão do Justiça, para 11 «liir.l pe-
di-Hci o compurocimento pontual dos
siniiini"" mombros: dr. Duelo Vel-
ga Júnior, Nicodcmo liONcaynb, dr.
Uullíicrmo do Carvalho, Mario Gon-
xngn, o Jiisf' Mirando,

ASSOCIAÇÃO ATITIjETIÜA DAS
PAI.lMIilIlAK

Reallzã-sõ boje, 110 campo social,
lis 10 horas, um 1 reino obrigatório
solicitando o dtrcclor sportlvo o
comprircclmcnto úoh w guintes Ju-
gndoreu:

PlingiliO, Zni.eltl, Octaclllo, Ro-
meu, Mlnorvlno, Vallm, Alírcdinlio,
Oblrn, Nunes, Wnldcmor, Mano,
Hcrniogenes, Nndinbo, /(• Maria,
Brotcro, Valls, Nascimento, Deite,
Valllm, 2.0, liiolero 2.o, Ferreira,
Oscar, Pacheco, Paredão,
Paulo, Ermolo, e dcinais

Instracção Publica
»•* v ,

Ikt ¦,ü t.o Poder Executivo —¦ Aclos do nr.
necretario do Interior

l'Viiiuu nomendoii
Aconclo du Ollvelrn, pmn ifgfr, in»

terlnamente, 11 S.n tMOln 11*11» illnn
ii.-i*- reunido», uiiiánai, de Nnlia (Iron-
de:

it, liiiuiiln Mnclindn dn Bllva, 1 - -
dn

Koiiny,
reservas.

BÁSKET-I.ALL
lt'-.ilizn-ii(.- hoje, 1111 campo socbl,

!:¦,. 19 horas c mela, um treino para
as primeiras e liogündus tiirinns, ao-
licitando o director, o compareci-
monto do todos os Jogadores e reser-
vau, fi tiorn hinrcftrtn-
l,Ki.\ IHO AílADOItliS iü: fòot-

RAI.1i
Reniiza-se Íio'jo, ftn 20 l|2 lioras,

ua sede da Diga ele Amadores de
ICootbrtll, a reunião seninnnl elo con-
sclhn teclmico c para a'qual são con-
vld.iilos to.leis os iienilõrcs coiiflelliel-
ròs.

A dlrectorla da Llgn de Amadores
do Footliall, rosõlvoii nu sua ultl-
ma reunião que, em treinos de Belec-
cíónndo, sCi será permittida a cn-
Irada aos Jogadores escalados, dlrc-
ctores dos elubn o clnonistas nportl-
vos.

iíjiillli

atleflta
tida a

já ad-

Majestade",
"Era uma

"Ae gnreaís" c

— Distancia
niacs de qualquer
cap

EXPOSIÇÃO «'OltltfcA DIAS

O notável pinlor Corrêa Dias,

que ora 1111» visita, vai encerrar,

iniprelerivelnwntc, no dia 20 do

corrente, quliila-leira próxima, a

eua expoolqão inetnlladn, no c-alão

do Club Crjmmi rcinl e que tem me-

rccldo de nossnei criticou e amado-

re« elogiosas referencias.
O numero de ácqiiifilçGea

o alto conceito em que C-

sua arte entre nós. Koram

quIridOH o« seguinteo quadros: "O

Julgamento", '-iil Ingenioeo Hidal-

go", "Belja-Florcs", "'Tom Pouco",
" jdoaliHjiio", "-Sua
"Guerra Junquoiro",
vez. . . ", ".Mndi-igal",
"Romântica".

A exposição permanece aberta

dns 13 fi« 18 horas todos 00 dias,

inclusive ferladoo e domingos.

LIVROS NOVOS
"HOftlENAGENS" — A«lol-

pho Augusto Pinto — S. Pau-
lo, 1926.

O dr. Adulpho Augusto Pinto 6
o eiK'1'íptor que, desde 1881, em
"O novo abnsti.cimento dágua de
S. Paulo", «o vem occiunindo com
a autoridade que lhe advem dos
seun solido» conhecimentos de im-

pdrtantes .aseumptos matcrlaes o
econômicos, de vários problemas
cln grande interesse do nosso Es-
lado e do palz.

O seu nome, portanto, acha-se
llgudo a diversn.l Iniciativas de
realce, quo retlectem uma grande
operosidade o uma invulgar capa-
cidade de trabalho.

Hoje, temos a registar o appa-
roctmcülo de inalo um livro do dr.
Adolpho Pinto, — "Homenagens"

cujas paginas encerram dlocui.'-
nos que o distineto engenheiro pro-
feriu c esprlptos que publicou, os
tltiaes se preiitlein nos seguintes u«-
sumplos: A íundnqão de g. Pnulo

Os jesuítas no BraBÜ — Os lm-
mòrtriea de ti. Paulo — O obolo
da Independência — Uma festa do
trabalho e progresso — A Cathe-
dral de ti. Paulo •— Pela rei o pela
eivllizíicjilo. ¦ j ,.

t^^..*..*:4>..t.+l+..B»4):B~é~B»B'-ê'+"+'*t« •«-»•?"?--¦¦¦#¦

rn roítor n escola nilsi.i ,rurul,
Agun Cirando, «•tn iiniingii:

d. Mnrln RuROnln ePAvlln, pnrn
reger, Intorliinmonio, n cacoln minta,
iirimiin, «le viiin Bonbrn, em Batiru',
liiciillziiiiu por doereto âtutn datu

d. ClOtIldn llurliiinn, pmn li lnl"lil,
rural, du bnlrro du BnBor.tiiilouro,
om Jiindlahy;

d. Atirell.i Hlqiiclril, pnra n mUui.
rural, dn fajienda Uon Viuin, cm li.
Mnnuol;

d. Mnrln l.uiz.i dn Parron. pura
reger, Intorlnaincnte, a 2.a t-t*úln
mUtíi, dns i'1'iiiiiiliiit, iiiljinni, de H.
],c,iiri>iii;o do Turvo, om Mnltãoj

a Nonhora d. Helena Crlsolla, i«i-1
in n 2.ii minta, rural, dn faxemln
Ilua Vista, em lllliclrão Preto; j

d. Jiuyrii do Pnulo Kilva, pr.r.i n'
minta, rural, do Figiiclclro (Fnrcn-1
da Hnntii Mnrln), em Giinitttin:*iie- !
t.'i;

d. Itosaílna Rodrlgucr, pari a
ml«ln, rural, du Knlação de Ciiíl.r.r-
ro, cm K. Cnrlon, localliadn p..r do-
c.icto ileslu cinta;

d. Antonln do Amoral ."'amp.n, pa-
ra a mista, rural, do Matto l.«niro
(MHta.uo de Tanque), cm Atlbaln;

Mailo Aurélio Dias, t»djunto 'Io
grupo escolar do ti.-inttt Rosalla, em
.Sorocaba, para reger, cm comirlr «Io,
o 5.0 cursei nocturno «lo nlplinl etlza-
cão do Votomntln, no mesmo muni-
eiplo;

d. Mnrln. Áurea do Abriu, pira
a minta, rural, <lo bairro da E:Ui.;."iei,
cm Muc-dca, localizada por decreto
ilcHt.t data;

Homero Santos1 Fortes, adjunto do
grupo escolar "Coronel Pnulln.i Car-
los", do H. Carlos, para re.ee:-, ¦ :.i
commlssâo, o 2.u curso uociiuio do
alphahelizaqüo da mesma cidade, lo-
cnllzadp por decreto dela dai i;

d. Noomla Romeu, pnrn a rnlsla,
rural, elo bairro da Encruzilhada, oril
Cunha;

d. Maria Dolores VcrlòBlmo. para
a niisln, rural, do bnlrro Rcglr, em
H. Josí- dos Campos, locnllziila POi
docroto desta data;

cl. Sylvla l'lz:i ele Ho.isa, p:.ia a
mista, rural, do bairro do Ibi, cm
Santa it.it.-i elo r.-if-s.-e Quatro;

d. Anua Maria Lopes, paci icgcr,
Interinamente, a 2.a escola niintii,
urbana, do Qualft, localizada lur ile-
creio desta data;

Ki-.-incise-o POi ura para reger, Intc-
rlnamente, a l.a coeolu mista, ecn-
viitl.l.i em marçci/lina, di.s reiiiilil.in,
urbanas, ele Dinbureirin;

d. Iracema Mello fiado, para sub-
stituii- o sr. .lefii) Bayetloin, ndjun-
to do grupo escolar do (luapli.i, «leu-
ta capital, durante o seu Impodlmen-
to;

fl. Cármen Siclllano, profcis.ii da
3.a escola mlstn, do bairro do Dl-
rnão, denta capital, para o cargo de
iiclitinUi do grupo escolar le Vllla
CSiillbeniie, no niesmo niúpiçlpio;

d. Anua Julla Deitei profojwora
da escola mista, do bairro du Pinhão,
desta capital', pára o ergo
junta do grupo escolar de Vill.i
lbi-i-mc, no me3tno snuiit ipl <:

d. Anua Snngiovanl, proTc?sJi
2.n escola feminina dns iciiiiliLi
Dágeadp, desta cupilal, pura c,

go de adjunta eli grupn escola
Villa Cairão, destn capital;

d, Elsia CorrCa ele Almeida, r
tcssorit da escola mista, Je líini-ia-
ba (Fabrica de Papelão), des1.! ¦

pitai, para o cargo do adjur.U
grupo escolar de Osasco ,no
município.

Para os cargos de aiijiint. s dC

grupos escolares, foram noiceado.i:
Virgílio de Arruda Mendes, pnra
de Btxriry;
Hcnedicto ele Siqueira Abreu, da
,a (,'scola masculina, urbana, .das

reunidas de Santo Anastácio, pnra o
de Franca;

Orlando Mendes do Morae»,
l.a escola masculina, t.rbann,
reunidas, de Itanhaem, e d.
nleta Panloja de Moraes,
lu mista, rural, do

I mim*, rural, da Ftwemta t.. *¦. ii o,

J «in Ido <Muro;

I d. Áurea Miirgiirlila Miinin. ila
mitttn, ruriil, do "l.uir. Pinto", ora

i Hnntn Om" dn Itln P.nriii;
j d. Anua nibelro, dn 1 ,a mlsln,
. <hs rriiiililn», rumou, de Oodlnhns,
j «un Plraateabn;
i il. l.dmSu d" Oliveira HuiT'", da

I 2.n enoota iiii»tn. d», reunida», ur»
lmnii'1, «lo T.iniiliy;

.1. AíiH-llu de Mora*» nrnbn». dni

mlnln, rural, de Morioroea, c-m Tnu-
l.ntí!

«I. ihiiiliti Ar-lrub' Fern*lr», da

rveola iiilitn, rural, dn Fam-nU'
Morro ii« Cobre, cm I>plrllo Banto"
eln Pinhal.

— A pedido fornm exonerníliM oi

! Mrgiilnlen Adjunto* ele giipo» r«co»

CorrCa Melje». do de Col-

ri:
Iniei:

Ael.l
una;

Manuel Jiif'1 Podrocó. •* «I. 'ler-
cllln Oiii-r-ln, iinihn1» do de lblr.'i;_

¦I, Beatriz Dlvr.i nn mo. do de'O-
lymplai

Osório V. P. Mi'lindo, dn do
Piraiinlngfi!

,1. rtahrlela Mncnnrto d't Campou,
suliHlIUiln nffcctlvn dn i-rtipo i's-0-
Inr de Vill.-i Comes í':i-!lin, ile»ta'
r.apUal;

d. R:mc ralda Fagundes Corrfn,
niljiinüi do grupo eseolar "Ccsario

Bnstn»", do Santos.
—- Koram removido»;
il. I.u.-illii Cerqu"lrn I^lte. mljun-

In dn grupo escolar do Agudos, pa»
ra egiiíO cargo no ele Vllla C.iillhcr-
me ,desta capllal;

d Avlna do Toldo, adjunta 'io

grupo OKColnr de Vllla Guilherme,;
pnrn egunl c.irg". nc. 1 ,o da iJtpn,
ambos dcsla capitai.

A pedido, fc.l removida, d.
Alzira Miiclin.io. substituta eifccll»
va do grupo escolar '•Prudente di
Moraes", pnra egunl cargo no do
Cnrmo, ambos elesitt capital.

o professor Cns«itinó de l^a-
ií.i. director do grupo escolar do

rcIcgorla, foi
cargo, »lo «lo

, de 2..-1 ente-

de ml-

da
ile

de

ilo
isino

da
das

Atilo-
da ci;co-

baliro dói Vc-1-
degas, cm Guarulhon, umbus parti

Ibii-fl;
d. Horaclldo fle Franca Perel rn,

ela escola mista, rural, dei Santa Ma-
ria, em Agudos, para o da mesma oi-
dade;

d. Diva de Castro Pn.do. da cs-

cola mista, rural, de Boa Vislu, om
Ribeirão Preto; para o de Batataéa;

d. Rita do Oliveira, do l.a escola

feminina urbana, do S. Roque, pn-
ra n ela mesma cidade;

d. Alzira Ferreira, da 2 a escola

mista dns reunidas de Posse, cm S.

João da Hoa Vista, para o de Cas-

cavei;
cl. Mnria Eugênia Birbosa, paru

o do Pirntininga.
Para substituir adjum.os Il-encla-

dos do grupos escolares, foram no-
meados:

Homero Alves — Substituído: Oil-

vio Peixoto, do de Franca;
Auroliano Marins Peixoto »- Sub-

stltuiilo: Antônio da Silveira Mar-

tins, do do Olympln;
a Hclitli Grisolla — Substituído:

Anlonlo Cochiar.alll, do de Palm!-

tal;
d. Maria .Tnimonl Noyn7.*l —

Substituída: d. Alice Mlqueli.ia do

Kousa, do do Itapolis;
d Maria Gomes do Oliveira —

Substituída: d. Adalgls.1 Cavezzalc,

do do Ipaussu';
d Doonor Rodrigues do Azevedo

— Substituída: d. Maria Umbeiina

Rodrigues de Azevedo, do de Jaca-

"^'Antonia 
Adorno — Substitui-

da: d. Maria do Dourdcs Almeida,

do "Coronel Venanclo", de Mogy-

mid!mAlloe 
Barros — Substituída: d.

Jacy Vlllaea, do l.o de Bauru ^

lififO
O OUE IN?.?itMA O SERVIÇO ME

TEOROLOGICO
Tempo provável elas 16 lioras 0e hontem

ki 10 heras ele liojc: .
de compom!oté K. Nthulüsidtrele inirnor

Buni meio encoberto. Ventos variáveis
â normal. A Itairpcratar* manter-«c-n min-
to baixa. Possibilidade ile- neblinas «areias
e ccaila fraca nos Campos lio Jordão a eir-
cun.v)Zsiih.ini,aB. .

No littoral será o timpo meio encnljerto,
er,m neblinas e carrâ', reinan.lci ventos
moderados de componente K.

A temperatura àoittintura imutr In-iiKa.
Ao sul do E-ttod.i non trecbes m.-ns tlÇ

vailos, taes como (joai.itni.iMr
fraca*

fl. Maria Vicentln» Se.ra — Sub-

stltttlda: d. Gllda Leite de arruda,

do do Colllna;
d. Iracema Pires Valente -_Sub-

stltulda: d. Alzira de íousa Vaüe,

flo flo Palmeiras,
o fl. Daura Sodrê - Substituída,

d. Benedicta Camargo, do de Pre-

Bldente Prudente.
fl. Odctto Auguiíto

substituída — d
«Cesario BaBtos". de

c.ib.-i uva, do "l.n c-
movi do pnra egunl
ti. João da Bocaln:
gorla.

— Foram removidos os scj-Milii'*
teu adjuntos ele grupos escolares:

d. Camlll oMorellí; do do Co-
riirnbataliy, para o de Agudos;

d, Avcllna dor. Santos Teixeira
Pinte, do "Im-. Pcrt-Ira do Barros",
de Tatibatf, para o-"Dr. Lopes]
Chnvos", da mesnía cidade;

d. K-lbrr Machado Teixeira, do
;'íjonyeni_no .lo Itu'-*', prirtt o '-Co-
sario Motta", ambos ile Itu';

d. '/.,,'• Fonto-.ir.i Coimbra, do
"Cesnrio Jlotta", para o "Convcn-
r,ão de Itu", amiiOK do Ttu';

d. Maria Osiváidiito. Pereira, do
2,o do são Josí dos Campos, para o
"Olyniplo Catão", da mesma elda-
ile.

— Por necessidade elo ensino, fo-
ram removidos:

Alberto Sllverlo Comes dos lieis,
da escola masculina, rural, do <Jul-
lombo, em Cruxeíro, para a mas-
ciilinn, urbana, do bairro do Santa
Jjiniu, no mesmo município, locnll-
zatlii por decreto desta dntn;

•d. Adeüa Sous.-i do Valle, da 2.a
escola feminina elas reunidas, tirba-
nas, de Areias, pura a feminina, ur-
baila, du bnlrro dn Rio cios Dopcn,
em Cruzeiro, localizada pn:- decro-
lo elestu dota:

jMiiiiuel I.ordello, da escola mns-
culina dns rcunidtis, iurae>, do San-
ta Rosa, em Piracicaba, para n mis-
culinn, urbana, do Olhos d'A'guay
om Orlíindiii;

ei. Irene Corrêa da Silva, da es-
¦cola minta, rural, elo bnlrro elo Ja-
¦py, em .lumli.ihy, pnra a mlstn, ru-
ral, de Louvolráe, no mesmo muni-
•cipio;

.1. Lectlcia Vignn, da escola mis-
ta, rural, de Loureiro, em Jundia-
liy, liara a l.a mista, rural, ilo
Campo Limpo, no mesmo municl-
pio;

fl. Annn. Jdaqtiina de Oliveira,
da escola mlstn, rural, da Fnzcn-
.da Barreiro, ein Jahu', para a 1 ,a
mista dns reunidas, rumes, de Pou-
so Alegre ele Baixo, no mesmo mu-
nlclpio;

d. .Mnrln eln. Concelijão Pereira,-
da 2.a escola mista, das reunidas','
urbanas, do Suzu.no, c-m Mogy das
Cruzes, pnra a l.a mista, dns reu-
nidas, urbanas, de Poii, uo mesmo
munieiplo;

tl. .Maria das Dores Osório, ad»

junta do grupo escolar de Santo An.
tonio da Alegria, para eguçtl cargo,
do de Cajuru';

d. Cândida de Oliveira, da l.a:
escola mista das reunidas, ruraes,
de Villa Ribeiro, em Jahu', para a'
mista, rural, da Fazenda Alzira, no'
mesmo município;

d. Dmllla Zicardi, da 2.a esco?

Ia mista, rural, do Baracea,
TaubatC-, para a mista, rurn

Fazenda Bom Jesus do Tp.ro.nga,'

no mesmo município:
fl. Maria Stàçl da Rocha Silvei-

ra, da escola mista, rúràl, do bairro,

do Plnhalzlnho, em Itatiba, pnra t.

mista, rural, do bairro da Ponto,

no niesmo município;
d. Joanna Rugua, da l.o esco-

Ia rnimta, da Parada (Estrada do

Campinas), para a 2.a.

das reunidaa, do
desta capital;

Paulo Souto de Castro, da

escola masculina dos reunidas, ur-

banas, de Crystaes, em Franca, pa»

ra a 2.a feminina, convertida tm

masculina, das reunidas, urbanas,-

do Jambeiro;
fl. Celestina da Graça Veiga, da.

2.a escola mista, das reunidas, ur-

banas, do Santa RIU dos COQuelrosV
em Cajuru', paris, a feminina das
reunidas, urbanos, de Llndoya, em

fierra Negra.

em
da

feminina,
Dagsado, ambas

o.a'1

Pdreilrh. —

Elidia de Lima

«lc. «c seis

l_va, do
Santos;

d Lucla Salles do Carvalho

substituida - d. Maria Antonicln

Vlanna. do "Major Prado", de Ja-

"«'• ... .
 Foram exonerados a pedido.

Tlieopbllo Sousa Carvalho, da

«.«cola mas.-i'Iiiin, rural, da Campl-

un de Monto Alegre, cm Angatn-

ba-, .
.1. Zoe de Camargo Penteado, da

Foram declaradas em dlBponl-
bllidade as professoras :

d. Albcrtina Leibga, adjunta do'

grupo escolar "Visconde de S. Leo-

poldo", em Santos; e,
d. Adilla de Abreu, adjunta do'

l.o grupo escolar de São José doe
CampoB.

Foi expedida uma segundo vtei
do titulo da remoção, verificada por
decreto de 11 de Junho de 18-6, da.

professora d. Antonleta Atdrafl»
Nascimento, para o cargo de «djun»
ta do grupo escolar de Chora Meni»
no, nesta capital.

— Aos eis. João Vidal de Mcn-
dnnçn, porteiro do grupo escolar d-
Dihcrdade, «lesta capital, e prof«»-
sor Tliome Teixeira, director «O*

grupo escolar de Itararé, íol con-



UÜKREUU PAULISTANO — Tcr.a-fciin, 18 tlc mnlo de IU2t h 7
Idiii.iri i.. i, a i .• parle do* mp-
iiivi-h ordonadoi.

A* Beorstárl. da Faienda, foi
IrnnimltUdo, para *er (ornado nn
piItMili i..- ,1 "lll, 1... li 1 • l. O l.-,|ll'--

iliii.nio de d, iii.ii. mu.:... pedln-
lo pagamento.

Vol npflttlllndo o titulo de no.
iu-'. ., dn jirofriitiura d» l.n UNO»
» feminina da Parada Inflleaa, ii«»«
Vi capital, d. i..iii.ii. Mnrcoiuir»
Io» Hitiilo", pura declarar nel* f>»»r»
iu o. no ('Hino do i.iijuio . do nriipo
im. i. . do Miiiiiiiu.ui, em Cuplva»

Oominiinlooii'»» A Rocrelarlii
Ia fiiüciulii que o li . redro Ol»l
Júnior, ndjiinio do »,i  escolar
|n Liberdade, nomeado para tub.
itltulr o profewor Jacomo Plavele,
Iu» eiaolu» itocturiia» quo íuiicclo-
iam no grupo eacolur ".Maria .limo",
lenta capital, durnnte o »cu Impe-
lltnento, por licença, • o» demnl»
tirnfeimuri-» nn exercício, nomeado»'»uh iiK.-Mtii.iH vondiiiOe», para «ubitl-
liilrem on das eaoola» iiovttinia», de-
rem perceber, durante todo o parlo-
Io da »ub»tltulç..o, apennw a gratl»
liiiii.ão mensal do ISOf, a partir do
i)h positivo do artigo mi., do deera-
ío n. 8.860, de SI de maio de
1021.

l.lceiii.ttN concedida»:
do tre» nicr.es, a d. ArlemlM do

Almeida llarro», i rofomoru da ca-
tola mihi.i, rural, do B. 1 loque, cm
í'lete;

do dol» mimou:
a d. r.rnt.lllti Valente, professora

Ia» escoliiH reunida» de Cnilobp, em
Villa Amerlcann;

d. Maria Htuuto de Almeida, das
tscola» reunida» do Jaburandy, em
Volllna;

d. Nomlnnnda Vaz, da mlrtn, ru-
ral, do Arnciissu', em ISuty;

de 40 dltiii, aa »ri Sylvio Mncli.i-
Un, i. i vento dns <«colas reunidas de
"arlos domes, em Campinas;

do um mexi
íi professora d. Ccc' Ia Iloli-mborK

Torto, da l.a escola mista do bnlr-
»o do São Francisco, cm ti. Sebo»-
-Ao; e,

d. Maria das Dores Siqueira, das
escolas retinldnn do Cejoby, cm
Dlymplo;

do um nni.o, a d.d. Maria do II,
Poanova China o Maria Appareeldn
1'lnbo do Atliuydo, adluntoa dos
yrupos escolares elo Trlumplio C do
Jardim America, ambos desta ca-
pitai;

de um anno, cm proroga.fio, ao

Íirofessor 
Oõtavlano Martins Coo-

lio, cm exercício na escola no-
ttnrna do lorto Feliz;
, do um anno, fi professora d. An-
na César Salgado, adjunta lo _ru-
Ço escolar do Appareclda.

A adjuntos de grupos escola-
res furam concedidas as Begulotcs
licenças:

do um mez:
a José Uainlão Pedroso, do de

Atilmla;
d, Gabrlella M. do Atlinyde Mar-

-ondes, do do 1'lndamonliangubii, e
d. America Borges, do de Serra

Negra;
do seis mezes:
a d. Isollna Porto, do de Itahym,

nesta caiillal;
d. Olympia Ollvia do Arruda, do

"Coronel Justiniano W. do Olivei-
ra", do Araras;

de dois mezes, a d. Ida Sadocco,
do do Tucuiuvy, desta capital;

de um mez, a d, Ignez do Paula
Ferraz,' do "Antônio J. do Curva-
Iho", do Arni-aquiiia,

Foram concedidas as seguin-
tes. licenças a serventes do grupos
escolares:

de dois inezes, a Francisco Po»
rclra do Carmo, do de São João da
Boa Vista;

de um mez, em piorogagão, a d.
Gertrudes do Oliveira Garcez, do
de Queluz.

, — Foram localizadas as seguin-
tos escolas:

No município da capital:
masculina na estação do Arthur

Alvlm (Estrada do Ferro Central
do Brasil);

feminina na estação do Arthur
Alvlm (Estrada do Ferro Central
do Brasil);

mista em Água Rasa (Dlstrlcto
do Belemzinlio);

mista em Villa Oscar Americano,
bairro da Caixa d'Agua (AraçA);

mista em Caxiguy, estrada do
MIBoy (Districto d0 Butantan);

mista om Vllla Bertloga (Moó-
ca) o

mista em Qultau'na (Estrada do
Ferro Sorocabana),

mista, rural, om Tntliana, muni-
ciplo do Presidente Prudente;

i masculina o mista, para lunecio-
jiorom Junto fis reunidas, urbanas,
do Guaycára, em Albuquerque
liins;

feminina, urbana, no bairro do
JUo dos Dopes, em Cruzeiro;

masculina, urbana, no bairro do
Santa Luzia, em Cruzeiro;

mista, rural, na fazenda Floresta
[(Mirante), em Plrntlninga;

mista, rural, no Núcleo S. Joíio
em Tietê; o

mista, rural, no Núcleo Boa Es-
perànça, em Tietê,

Foram transferidas as seguin-
tes escolas:

mista, rural, d0 bairro do Pau de
(¦'cia, cm São Jos6 doa Campos, ro-
glda pela professora d. Maria Jo-
sé do Andrade, para o bairro do
Turvo (Usina), no mesmo munlel-
pio; o

masculina, rural, do bairro da
Varglnhn, em Parahybuna, regida
pel0 professor Àrgento Moretti, pa-
ra o bairro do Commercio, no mes-
rno município.

Foi convertida om mista a 3.a
escola masculina das reunidas, ur-
b-mas, do Crystaes, em Franca, que
era regida polo professor Paulo
Bouto do Castro.

O funcclonamento da 2.a os-
cola masculina das reunidas, urba-
nas, do Piedade o da l.a mista, ru-
ral, do bairro do Engenho, em Ara-
çariguama, foi restabelecido.

Foram designadas as seguintes
escolas:

íorninlna, rural, do Turvlnho, em
Tatuhy, localizada por decreto des-
Ia data, para continuação do exor-
.ciclo da professora d, Maria da
Conceição Moreira, quo regia e mis-
ta, rural, do bairro do Guarapfi dos
Andrés, no mesmo município, cujo
funcclonamento fica suspenso;

feminina das reunidas, urbanas,
da PoA, em Mogy das Cruzes, loca-
Uzada por decreto desta data, para
continuação do exercício da profes-
eora d. Hercllla Garcia, dispensada
do carg0 do adjunta do grupo esco-
lar do Ibirá;

l.a feminina das reunidas, urba-
nas, do Jaml. iro, convertida em
masculina, para o exercício do pro-
fessor Américo Augusto de Olivei-
re Franca, ex-adjunto do grupo cs-
colar de Queluz;

2.B. mista das reunidas, urbanos,
do Jambeiro, para o exercício da
professora d. Ila de Oliveira Fran-
ca, ex-adjunta do grupo escolar de
Queluz;

masculina, urbana, de Cotia, para

mnlIniiavAo do «««relato do prof»»-
«ur Manuel Jo»* 1'edroao, 4l«p«n»
r.,,i- do . fi o de adjunto do frupe
Moolar de iblrA;

i« mUto, rural, da «»iac.Ao "Ha-
if-.i d« Aii.iiut Nogueira", «m Ita»
pira, loi-.iii.aiiiii por decreto d«ila
data, para cuntlniine,»o do eierclolo
da profemioni d, Fianclsea Plr«a d»
('amarão, quu reula a l,a inii.ii» da»
icuiililtt», riiriie», d» Kltuterlo, no
llltlBIllo mUlilolplOi CUJO filio iliiim-
mento ficii mi»pen«o; e

l.n inlNtn da» reunida», urbana»,
de KiiMtnno, un Mogy das Oru»««,
para coiiilmuic.Au do «xerelelo da
profeiutora d, iienlrU JJvramento,
uih|iiusada do cargo de adjunta do
grupo escolar de Olympia.

Foi cliiNüIflcnda urbana a l.a
i-Hi-niii ii.i-.tn, rural, de Vllla Baro»»
lona, em SAo Jlernardo, reclda p«»
Ia professora d. Áurea Novae» de
Carvalho,

Ao grupo c-scolar de Bílo no-

que, foi annexnda a l.a escola f«-
inlnlnn, urbana, da me»ma cidade.

Foram expedldaa aa «cgulnte»
i.t-i iiiul.i» viuii:

do titulo de romos-o, a pedido,
da profesiiora d. Elvlra do Barro»
l'a»tana, da escola mista, rurul, da
fur.cnda Uom Itellro, cm Tlclí, pira
a segunda minta da» reunida», ur-

bnnns, do Areopoll», em Blío Mo-

uuel;
do titulo do rcumcão, por nece»-

sldndo do ensino, da professora d.

y.untildo Kitnto», da 2.0 escola ruis-
ta, das rounlda». rurne», do Terra
llo.xa, cm Virndouro, para a 2.o

mista daa reunida*,' urbann», de
Santa Ernestliin, em Taquarlllnun.

 A. d»:nomlnu';ão da» cbcoIwi rc-

unidas, ruincs, de Anliumas, em 1'1-

laelcnba, foi mudada pnrn "escolas

reunida», rumes, do Campcntrc".

Roqaorlmontc. ilespaelutflof t

flo d. Gabrlella M. do Atnaydo
Marcondes. — Concedo a licença
requerida, a vista do nttestado mo-
dlco o das Informações, rogldn,

portm, pelo uri. 7.o, parngraplio
2.0 de a.cordo com aa Informa-

çOOfli
do d. Isaura Itlbelro do Curva-

H,o. — Justifico an troa faltas du-
dno noa dias indicados no ntteBta-
do medico. (Prov.)i

do Jok. Vaz Camargo. — Do
necordo com a Informaçfto da
Seção, 6 procedente o presente
podido do pagamento do dlffercn
çn do vencimento.. (Prov.);

do d. Maria Cunceição Eelto o
Silva. — Nüo pOdo ser attendlda
por nilo ter a slippllcanto cumprido
os requisitos du art. 17, parngraplio
2.o, do Decreto n.o 3200, de 1020;

do Bcnedlcto Josfi da Silveira e
Miguel Totii. — Indeferidos, por
nao terem comparecido fis inspec-
ções do saúde;

do Antônio Cliristlno Cabral. —
Não lia vaga presentemente;

do Nathanael da Silva. — Nfio
ba vaga, presentemente, nos gru-
pos Indicados;

do d. Maria Itita Castilho. —
Niio ha vaga;

do d. Edith Manso. — JA si do-
terminou a remoção do outro pro-
fessora;

do Alcides Ferreira, d. Dulce de
Moraes Pinto e Lysida do Moraes
Pinto. — Sim (communicou-so 4
Secretaria da Fazenda);

do d. d. Nair de Carvalho c Itlta
Cândida Viüas-Boas. — Indeferidos,
por nüo haverem comparecido a.
inspecção do oaude;

do Octavio Homem do Mello.
O requerente deve sollcilar,

opportunamente-, revalidação do
decreto;

de d. Hono.-iim Dorla. — O
domingo Intercalado entro duas
faltas, consecutivas constituo falta
pelo que não 6 attenldvel o pedido;

do d. Inez Guà-zelll. — A re-
querento devo Juntar certificado
de approvação em Pedagogia;

de d. Maria Josí. Marcondes. —
A requerente deve aguardar a
epooa legal;

de d. Elisa Augusta Ohl. — Sub-
metta-se & Insp-ícção do eaudo; a
Inspecção Medica Escolar provi-

do d. Alhertina Faria — Submot-
ta a enferma fi Inspecção do Baude;
a Innpct »ão Medica Escolar provi-
denclar.á a respeito;

de d. d. Kuleika Hellmelster
Novaes o Luzia Tavares do Alva-
ronsa Fernandes — Submcttam-so
a Inspecção do saudo no dia 20
do corrente, 4s 13 horas, na Ins-
peeção Trlcilica Escolar.

do d. Corlna llandlm — Submet-
ta-sc f Inspecção -medica, em Itu_
varava; diriglndo-sõ nos drs. Fran-
cisco Horta Prata o Caetano Ar_»i-
dlo;

do d. Hermlnla Machado —
Stibm.ettoi-so a lnspocção medica,
nesta capital, no dia 20 do corren-
te, fts 13 horas, na Inspecção
Medica Escolar;

de d. líesa Stftvalo Garcia —

Sul-mutt.a-so a lnspocção medica,
om Santos, fllrlgludo-so ao dr.
Delefíüdo de Saúde;

de d. Maria Anaüa Navarro —
A' Dlrectoria Geral da Instrucção
Publica;

do Clemente Quagllo — Sim, A
viBta ela liquidação do tempo e
das informações;

d d. Ernma Azevedo — Sim, A
vista do laudo e das informações;

do d. Maria Vieira do Camargo
Sim; ã. vista do atte-stado e

das informações;
dn dr. Josí Affonso do Mesquita

Sampaio — O suppllcanto não
podia entrar em exercício, antes
do nomeado, pelo quo não podo oer
attendldo;

de Carlos Martins Sodoro —
Sim, A vista do attestado o lnfor-
maçOes;

do d. Enld Maria da Silva —
Sim, communicou-se A Fazenda.

MIM
FORÇA ÇÜBLICA

Escala do serviço para hoje:
Dia ao quartel-seneral, capitão

Faria, da repartição do material.
Ronda A guarnlçAo, caplt&o Aza-

rio», -o l.o regimento tf* cavalla-
ria.

Amanuenee de dia, sargento Clc-
domtro.

- Uniforme, l.o.
O 4.0 batalhão <Jar_ _ escolta pa-

ra acompanhar preno» ao Fórum.
O 2.0 batalhão 4arA as guarda»

do costume. ,
Requerimento despachado:
De Condor Antfto Fernandes, «ar-

gento ajudante do 2.0 butalhflo •—
Entregue-se, em termos, mcdluntt
recibo.

ACTO OFFICIAES
ÜKIUII.TAHIA UA FA7.KNIIA
|i»mi a.-im do ir. ««erelarloi
Hn iciniiii do liiicrlnr — Ao» di-

rectore» doa gnipo» a»oolare» dei
l.epa 4t>|, Campina» dOf, RlbelrAo
Prelo looi. Caplvary fo|, itlo Cia»
re lOOf, Pltan«u«lra« «l|, u«odoro
JOIf, Camhuey I0|, Dalrro Alio «l|,
Jlatlba 4T|IC0, Antônio Zuqnlm
40}, Joaquim Fernnndt* l(0|, Fran»
olseo Mnclindo 400|, Vicente doa
Hnnto» I0f, dr. Fernando Tae» BOOf,
JoKo Chavea (OlfCOt, dr. Ititulplio
Oulmurfiea 1001, dr. Olynlo Castro
•I0|, Mnrtlndll Mala • Cia. 4II|,
Viuva Carneiro |Í4|, loteou 4a Ar-
U» e Offlclo» li00»|, Cta. Anlaroll-
ca lViulIita ll(|, O. 1'aiav.mll ,,
imiGOO, Reflnelll Andrndo e Cia.
1:8121-00; Cin. Anlarctlca Paulli»
ta 829*900; Antenor flculena 1:1001,
Ali-lno Ketto • Intifio 770|, T.ulz
Fi-i-tln 6201400, Itoqiie do» -'autos

330}, Cia. Telcplionlcn 617fD00, J.
A. _ufro S:SC2f260, Fred. Flgner
ES0|, John Jungcin» 1891, Luís 7a-
nesco l:S70|0CO, Geraldo Icrvollno
3:333f700. Uuxt, Forrando e Cia.
620|, (lenoud e Cia. OO&f, II. Cor-
iinllr.-i-i o Cia. 742}, João de Almcl-
da 40}.

Hivi-ciuiln dn Justiça — Ângelo
Restlnl c Cia. 4:04G}700, Empresa
Funerária Koclia 08G}, Ftiusto Hrcs-
sano 1:078}, A. Miguel» o lrmilo
800}, Isnard e Cia. 637}, Ollnto SI-
monliil 0:0711-100, J. A. Zuffo lll?,
Cia. Clareie 4:700}, Bclimltlt Trost
e Cia. 980}, Martlnl Leonardo e
Cia. 4:744}800, Ribeiro Santiago e
Cin. I31S-00, Josí Camargo 
41-ÇD00, Ferreira Passnrolo o Cia.
12J0OO, Rlbolro Santiago o Cia. ..
1:127}, Fausto Bici-snno 2-1-1}. Byln-
gton o Cia, (6}2CQ, A. E. Tonglet
e Cin 1:010}, Irmilos naflncttl o Cia.
2:352}, dr. Luiz Portollu 214$, Al-
meida Land o Cia, 2:31352.0, Pc.
rclra Curnolro o Cia. 24}, Casulo
Muidzo Cia. 130}, Gomes o Olivei-
ra 2:870}, Eduardo Perolrn 
10:182?, Jos6 Kauffmann 
CC:132?200, dlrector do Instituto
Disciplinar da capital 8ü0}, Onofro
Antlnori e Cia. 10:700}, II. Sant'-
Anna o Cia. 853}1'60, Ferreira Tas-
Bare-llo c Cia. 4:000}, Francisco
Schulz e Cin. 773}, Fedro Porto ..
4:005$, Onofro Antlnori e Cia, ..
877}000.

Secretaria da Agricultura — Jo-
b6 Tenoro 8:317}746, Dcfazio Flr-
mo 000}, Lêo Fonseca 2:000}, Wil-
son Sons e Cia. 05:000}, Empresa
Electrica de Piracicaba 1:12C}100,
ltotliscliild e Cia. 6:074$, Cia. Co-
ratnii a Jundlahyense 8:607}, Llght
and Power 2:356?; City of Santos
Co. 22:500}, Lltliograplila Yplrnnga
3:500}, Marccllo Plzn 725}, Felis-
berto Oliveira 625$330, íuneciona-
rios da Commlssão do Estudo o De-
bollação da Praga Cafóelra 4:860$,
Krueger e Cia. 30$000, S. A. Soar-
pa 1:200$, João Castro 165?300,
llawllnson Muller o Cia. -1:000$,
Cia. Pugllsi 1:300?, Cia. Armazéns
Geraes do S. Paulo l:ti00$, F. Ma-
tarazzo e Cia. 1:500?, pessoal da
conservação da estrada do Torri-
nha a Jahu' 4:820?, Cia. de Gaz
67$, Cia. Mecânica e Importadora
de S. Paulo 190$725.

Secretaria da Fazenda — Peque-
rlmentos despachados:

Joaquim Pereira daB Noves. —
Expoça-so titulo; José Nunes. —
Elimlno-so do lançamento 50 por
cento do accresclmo; Maria O. Pe-
rclra. — Approvo; Roberto No-
gueira, — Expeça-se; Fluvlo S. Lo-
pcs. — A' Secretaria do Interior;
Cia. Elcctro Metalliirgica Brasllei-
ra. — Offlcie-ee; lldegonda Chico-
no. — Froceda-so do accOrdo com
o parecer; Joaquim Vieira, Antônio
da Silva, Jo_o Bprsato, Câmara Mu-
nlclpal do Sapucahy, Llght and Po-
wor, José Aranha, Zoraldo do Abreu,
Bernardino de Lima, João Pecltny.
— Pague-se; Bcnedlcto da Silva,
Domingos Amato. — Mantenho o
lançamento.

SERVIÇO SANITÁRIO ,

D1RECTORIA GERAL c

Sucção de oxpcdlcnto
Expcdlento do dia 15 de maio.
Requerimentos despachados:
Inspectoria do Fiscalização da

Medicina o Pliarmacia:
Alexandro do Avlla Borges — Ja-

borandy — Completo o sollo, faca
asslgnar o contracto por toslemu-
nhas o reconheça as firmas.

Ildefonso Pinto — Presidente
Prudente — Requeira abertura da
pliarmacia, o proprietário e aguar-
do vistoria,

Affonso Sousa Gomldo — Cam-
pinas — Exhlba contracto com o
estabelecimento.

Faria c. Irmão — Capital — Vis-
to. Providenciado. Archive-se.

José do Sousa Camargo — i
pitai — Visto. Providenciado. Ar-
chive-se.

Atallba Villela do Andrade —
Serra Azul — Visto. Providencia-
do. Archive-se.

IFruneiiwo Lúcio — Capital —•
Providenciado. Archlve-so,

Annibal Vallo —.Capital — Pro-
vidonclado. Archivo-so.

Inspectoria do Policiamento Do-
iniclliiirlo:

Rua Rio Grande, 06 — 8im, lm-
prorogavels.

Rua Thomaz Carvaihal, 87 e 39
Deferido.

Xusjsorl.„rla do Pollciaiucaito da
Alimentação Publica:

D. Rosa Z. do Kamll — Snn-
tos — Como requer.

Engenharia Sanitário :>
João Costablle — Santos — Co-

mo requer.
Salvador Vitale — Capital —. Co-

nio requer. '

DELEGACIA FISCAL
0 ir. Alberto Bruno, delegado

fiscal do Thesouro Nacional neste
Estado, Julgou em grau d« recurso
o «egulnte auto por lnfracçAo do
regulamento de faeturas consula-
ree:

Santo» — n. 170 — Recorrente,
Industrias Reunida» F. Hataraaao;
recorrida, a Alfândega de Santo»

De accôrdo eom o parecer, doa.
provimento ao rocurso, para o fim
de reformar a decls&o proferida pa-
Ia Alfândega de Santos • absolver
a recorrente da multa que lhe foi.
imposta. Desta deelsAo recorro "«x-
offlclo" para o cxmo. sr. ministro
da Fazenda.

'*&£&

Prefeitura do Município
Expediente do dia 17 de

maio de 1026
I««l N. í.tTB, HJt! 11 DU MAIO

I>R IIM

AMortaa m rnt-nHitm _
entrar em acoArdo «mu <>
n-poLtlvo proprietário, poro
• acqalatcfto do um tcrroiMi,
•Uuado om frento A Kgni-
M *» üamlmoy, enlr- ai* j
raaa lüalalla ARnuiiípc-ao o .
IjivuimSh, pura trniP.fornwl-o, '

•UU |int«.-i» iijartlliiada. >

J. PlflEfl DO RIO, Profollo do'
.Município do suo Paulo: t

Foco oaber quo a Câmara, cm
Dconao do 4 do corronto nu», de»
cretou o eu promulgo a «ogulnlu
lol:

Art. l.o — Fica o Prefeito au-
tnrliuido a entrar em accflrdo, ml»
rufurciMlum da Câmara, com o rc«-
pectlvo proprietário paru a ncqul-
nltjílo do um terreno situado, cm
frento ft Kgreja do Cambucy. cn»
tra oa ruas Eulalla Aaiumpçao o
[_tvuii<*-,<, para, nollc, oer conotrul-
da uma pequena prneo ajardinada.

Art. 2.0 — Ilovogam-oo na dls-
posIçOcfl em contrario.

O Dlrector Geral da Prefeitura
a faca publicar.

Prefeitura do Município do Silo
Paulo, 17 do maio da 1920, 873.0
da fundaçüo do BSo Paulo.

O Prefeito,
,T, Plroa do Rio.
Ó Dlrector Geral,

Imlz Tuvorcu,

IjEI N. 2.070, DE 17 DU MAIO
D10 1020

Approva o accôrdo fjolto
pcl» Prefeitura, para licr-
innln do prcdlo ii. 250, dn
rua Suo João o duus fircaH
ito terrono coiiUbuíih no
mesmo, do propriedade do
sr. Oscar do Sousa Pinto o
snn iiiullicr, polo terreno da
Municipalidade, rito fi re-
fcrltln rua, CKquIiui «lo. run
Ccncial Osório.

J. PIRES DO RIO, Prefeito do
Município do Silo Paulo:

Faço oaber quo a Câmara, cm
set-flao do 8 do corrente mez, de-
cretou e eu promulgo a seguinte
lol:

Art. l.o —- Fica approvado cm
todoa os aous termos, o accOrdo
feito, entro Oscar do Souna Pinto
o «ua mulher o a Municipalidade,
para permuta do prcdlo n. 250, da
rua Sao João e duao fireao do tci-
reno contíguas ao mesmo, sondo
uma, com cento o cinco metros
quadradoo o cinco mil duzentos e
cincoenta centímetros, e outra,
com vinto o oeto metroa quadrados
e troa dcclmetroo, perfazendo a su»-
pérfido total do cento o trinta b
dois metros quadrados o cinco mil
quinhentos o cincoenta centlme»
troe, pelo terreno da Munlclpall-
dade, situado fl. rua Suo Joilo, es-
quina da rua General Oaorlo, com
a área do duzenton o quarenta o
ollo metro, quadrados e dezenovo
declmetroe, devendo Oscar do Sou-,
oa Pinto e oua mulher voltar aos
cotrea munlcipaoa n Importância
do quarenta e cinco contos de rfilfl
(45:000$000).

Art. 2.o — Rcvogam-fic aa dlo-
posIçCes om contrario.

O Dlroctor Geral da Prefeitura
a faca publicar.

Prefeitura do Município de Silo
Paulo, 17 do maio de 1920, 373.0
da fundação de 65o Paulo.

O Prefeito,
J, Pires do Rio.
p Dlrector Geral,

Dulz Tovnrcs.

D13I N, 2.077, DE 17 DE MAIO
DE 1028

Dcolnra do utilidade pu-
lillca, afim do serem «lesa-
proprlndos, o prcdlo n. 2(10
da rua São JoSo, os do ns.
137, 130, 141, 143 o 145 da
rua Duquo (lo Caxias o o do
n. 130 dn rua General Oso-
rio, necessários A â-crt-uira
tia avonlda São João, entro
ns referidas ruas o ao pro-
longamente da rua Darão de
Campinas, ató _ rua General
Osório,

J. PIRES DO RIO, Prefeito do
Município do São Paulo:

Faço saber quo a Câmara, cm
sessão do 8 do corronto mez, de-
cretou o eu promulgo a segulnto
lol:

Art. l.o — Suo declarados de
utllidado publica, afim do eerem
desapropriados o prédio n, 200 da
rua 6. Jollo; os ide ns. 137, 139,
141, 143 o 145 da rua Duquo do
Caxioo o o do numoro 130 da rua
General Osório, nocesoarlos fi. aber-
tura da avenida Suo Jollo, no tro-
clio comprehendldo, entro as ruas
Goncral Osório o Duquo do Caxias
e ao prolongamento da rua Barão
do Campinas, ato 6. rua General
Osório.

Art. 2.0 — Fica o rretelto ou-
torlzado a entrar em accOrdo ami-
gavel ou Judicial, com o» próprio-
tarlos doa roforldos lmmovel» ad-
rofercndiun da Câmara.

Art. 3.0 — Ab dospesaa corre-
rtto pela verba .."Desapropriações"
do orçamento vigente,

Art. 4.0 — Revogam-so as dls-
poelcOes cm contrario.

O Dlrector Geral da Prefeitura
a faca publicar.

Prefeitura do Município de Sao
Paulo, 17 d» maio do 1926, 973.0
da fundação de São Paulo.

O Prefeito,
J. Plreg do Rio. ,
O Dlrector Geral,

bola Tavares.

RESOLUÇÃO N. 401

Approva o novo imoado
do ruas abertas nos terrenos
da Oompanh-i Parque da
Moooa.

II. PURÊS IDO RIO, Prefeito do
Município da 01o Paulo:

Faço saber <iue a Câmara, em
¦cesto da I do corrente mez, de-
cretou e «u promulgo a seguinte
resolução:

Art., l.o — A Câmara Munlel-
pai de São Paulo resolvo npprovar
o novo traçado de ruas abertas nos
terrenos da Companhia Parque da
Mooca, indicado em plantas quo
ySo rubricadas jeia. Mesa, 1

Art, 2.o — Revogam-N as dia»
pnalcAra cm oontrarlo,

O Dlrector Oeral da Prefeitura
a faca publicar,

Prefeitura do Município da H&n
Paulo, 17 da inalo d» UM, 171.0
da fundação de Mo Paulo,

O Prefeito,
J, lltt») dn Ulo.
O Dlroctor Oeral,

J.uU Tavnm».

RICHOr.UÇAO N. 402

Acedia, por ilnncOo, n» run»»
quo rciallisin o Iminovcl «I-
luiulo om Agiui llruiicii, do
iii-ii|irliiliMlc du d. Itormalno
liiicio Ilurcliard, il.indo lhes
iloniniiliiiii.fics,

J. PIRES DO RIO, Prcf.ilio do
Município do S. Puulo:

Faço saber quo a Cornara, «m soa»
são do 24 do mez findo, decretou e
eu prumulgo n seguinte resolução:

Ari, l.o — Fica a 1'rofoltura au-
torlziidn a recober, na forma da lol,
do d, Gormalno l.tn-ii. r.urebnrd, au
do quem do direito, a titulo do doa-
cão livre, porá ser Incorporada ao
domínio publico do Município, es
fireas do terrenos quo constituem os
Icltas dns ruas o praça» enumoradas
no nrt. 2.o, constantes da planta quo
vai rubricada pola Mesa o que fo-
ram aberta» na "Chácara Formosa",
cm Água llranca, dando-lhes as de-
uomlnacoes relacionadas no art. 2.0,
e, declitritndn-so do uso commum do
povo, observadas as dlsposIcBcs con-
stnntos dn lei 2.011, do 20 do Junho
do 1923.

Art. 2.o — As ruas o praças rafo-
ridas no art. anterior, são as seguin-
tes:

Paragrapho l.o — A rua "B",
entro o antigo cnmlnho da Antarctl-
ca o a avenida Água llranca, cora.
denominada — rua Ayrosn Gol vão;

Paragrapho 2.o — A rua "C",
entro o caminho da Anlarctlca e
a ma "II", atravessando a avo-
nida Água llranca, sorã. denominada
— rua Dr, Costa Jimiur;

Paragrapho 3.o — A rua "D",
entro o antigo cnmlnho da Antarctl-
ca o a rua "11", atravessando a avo-
nida Água llranca, ser.1 denominada
D. fícrninlno Ilurcliard;

Paragrapho 4.o — A rua "E",
entro a praça n. 11 e a rua G, sorã
denominada rua Krunt de Carvalho;

Paragrapho 5.o — A rua "_'",
entro a rua "D", e a rua "A", sorã
denominada D. Tlicrcsa Cliristinn;

Paragrapho O.o — A rua "G", en-
tro a rua "E", o a praça n. 1, scro
denominada D. Anna Pimento);

Paragrapho 7.o — A rua "II",
entro a rua "D" e a rua "I", será.
denominada Antônio Rodrigues, o
bacharel;

Paragrapho 8.o — A praça "I",
entro a quadra II da planta e as
ruas "A" o "ii", ecrã denominada —
praia Sousa Aranha;

Paragrapho O.o — A praça II,
o uma das extremidades da rua "E"
o entre as quadras X e XIII, ser_
denominada praça Visconde do Rio
Branco.

Art. 3,o T-r St houver dupllclda-
do ou poBsibilidado do confusão do
nomes com os de outras ruas, o Pre-
feito daríi denominações dlfferentes
das constantes da presento lei.

Art. 4.o — Revogam-so as dls-
poslQOca em contrnrio.

O Dlrector Geral da Prefeltorx a
faca publicar.

Prefeitura do Município d3 São
Paulo, 17 do maio do 1020, 373.0,
da fundação do S. Paulo.

O Prefeito,
J. Pires do Rio

O Director Geral,
Dulz Tavares.

, THESOURO: — Movimento da
Thosourarla, nesta data:
Entradas  47:029$CC0
Sabidas  180 :-ÍO-l í 474

PAGAMENTOS DETERMINA-
DOS: — de 000?, a Assumpcão o Cia;
184S500, a Antônio Fetlln; 
1:172S, a Annibal Mendes Goic.al-
vos; 480$, a Ângelo Sestinl; 
D01Ç200, a B. SanfAnna o Cia.-,
0:710$, a Barros o Cia.; 70$, i. Casa

.Pratt; 200$, a Carlos MulatcsU; ...
3:080$310, ã Llght and Power; ...
27:180$, a Ferrara o Longo; 0105, a
Manuel Robllota; 10U$200, a Mor-

,curlo, Cia, 'Lida.; 150$, a Pastoro
Irmãos; 3:540$, ã "Tho Nation.l Cl-
ly Bank"; 3:0G9$100, a SlA. Casa
Vanorden; 18:00C$280, a S|A In-'dustrias 

Reunidas "F. Matarazzo";
7:791$710, a Olavo Egydlo :1o S., A-
ranba Júnior o 1:300$, íi viuva Cos-
sulino o Filho.' FORAM ENCAMINHADAS ti P/o-
curadoria Fiscal, para cobrança exo-
cutlva, as certidões do dividas dos
seguintes contribuintes: dr. Anto-
nlo Leito do Barros, 130$; dr. João
Malta Cardoso, 130$; dr. João Maia,
130$; dr. Gastão A. M. Mala, 130$;
dr. Ce-lio S. Baptlsta, 195$; dr. An-
tonlo A. Soares, 130$; dr. Ga_nar
Menna Barreto, 109$; dr. Fa.;stino
Costa Júnior, 109$; A. Assumpofio e
Cia., 902$; dr. Francisco Sotcro de
A. Faria, 130$; dr. Pedro Rod. de
Almeida, 130$; dr. Cornollo Proco-
pio, 130$; dr. Raphacl PIraJã. 3 30$;
dr. Marcillo de Freitas, 130$, dr.
E, do Sousa Nogueira, 130$; dr. A.
do Araújo Lopes do Castro, .'30$- dr.
Adriano Pinto, 130$000; Ctsarino
da Costa Natlvldade, 60$; Affo.iso
Tosto, 05$; Manuel do Camargo A-
ranlut, 239$200; D. P. Netto, 239$;
Bonjamln Ferreira Guimarães, 280$;
dr. Ernesto de Toledo, 130$; dr.
Geneslo de Almeida Morra, 130$000;
dr. Vlconto Ráo, 195$; dr. Carlos
Monteiro Brisola, 195$; dr. Arthur
UlhOa, Rodrigues, 180$, dr. Pene-
volo Luz, 130$; dr. Júlio Salles Ju-
nlor, 130$; dr. Armando Pinto, ....
110$; dr. Carlos Machado do Oll-
velra, 130$; Josô Dolta, 221$; Luiz
Robbl e Cia., 702$; dr. Arthur Cao-
tano, 130$; dr. Casslano Ricardo,
130$; dr. Luiz Silveira da Motta,..
180$; dr. Wanderley da Coatf., ...
109$; João Mayer, 1(9$; dr. José
Infantini, 169$; S. Medeiros, 884$;
Orlando Castro e Cia., 698$; Char-
le Ayao, 442$; Pedro Venoso
1181500; A. Rollol, 800$; Sampaio
e Vianna, 180$; Adalberto Braga,..
806$; dr. Augusto T. Velloso, ....
200$300; Abel Pereira de Rer.en-
de, 85$; Alfredo Maria PizzatI, 67$;
Luiz Cuocolo, 6£8?; dr. J. da 811-
va Guimarães, 180$; Rocha Leal e
Cia., 2:222$; Frederico José Gclllng,
180$; Beraldo Chlonlnl, 1:690$; dr.
A. Paraíso Godlnho, 138$500; Ta-
gllafcrro o Mazzlnl, 882$; Arthur
Fernandes, 267$; Cia. de Annuncios
cm Bonde, 2:080$; Riltaa SanfAnna,
e £Ua.( 68388S0: Manaku Uercde....

Kili.iui. Millo Campo» e Taby, 191$:
F» rn.i.n • Cia., 162$; Alberto l.oti-
reuuo de A»«v«do, 9$|600j Ir. n«»»
par da 1'apn, 98S$; Oollslo e Nim»
oiiemt, $81$; dr. Klldla Marque»,...
1(8$; Leandro Jaaonieil, .M-'l. C,»r»
mine Nnetuato, 112$; Avldlo Anto»
nlo flo» i'inii-1, l:7Cl$; A. Itoelia,
187$; II, llnii. i.u.ir, ni-il, .Ir, Jo«4
A. de Andrndo Figueira, 168$, dr,
Ivo i'.-i.ii; V, A. de Oliveira, lill;
dr. Paulo Pluio Maohado, (14$; A,
Ti:iriii|.-ll,i, 611$; Al.-in.Ciiliii |i'llir|-
iii. 672$; Kinunto Concilio, 236$' IP,
Amaro e Cia., 1:800$; K. (.'. l',t..iy
11077$; t»ii,-.i Mollna, ií3i$m-o- Con-
atnmil »< Cin., 6C0f; Vtctallna Rlncn»
«II, 821$; iii.i.citi » Cln„ i.'!u
1I0|; Erneito de Oliveira, 1:510$;
Antônio de Almdda Custro, 300$;
João 1'lehtny, 4;(1C|; 1'ulluiilul o
Hiiiiinro, 9C1|300; A. Sorson, 30C|;
Club do» ArgoiuiutiiR, 65$; dr, João
Lula do Rogo, 130$; Mello Mattos e
Maciel, 318$; dr. Jovluno Tellta,...
130$; dr. Antônio Leito, 67$; dr.
Francisco Lngreon, 130$; Cnrloa
nronor, £23$; Jiiciiuelil e Cia., 713};
Kmprcfln do Jornal "A Pátria",.,.,
217$; A. Lufaru, 169$; dr. Ary de
Hoiihii Carvalho, 169$; ir. Primeis»
co do Pnula Toledo, 130$; dr. Dono»
dlcto C. dos Santos, 130$, Castro
Hanlos o Laofollnl, OlfSOO* Sebastião
Robollo do Jesus, 306$; liado o Ta»»
Jo, 331$600; dr. Eníns Ccsar Ferrar,
130$; dr, Lauro C. da Cunha. 130$.

IU0QUHIIIMI5NTOS DHHPACJIA-
DOS: ;

LANÇAMENTOS: Rapliael OI-
In lll, Antônio de Moura, Abrahão
lltieltar o Standard Oll Cy. of Ura-
si). — JA foi attendldo.

CANCI-ULAMlONTO: — Nacgell
e C, Ltdo. -- Deferido.

RECB.AMA0AO! llcnrlquo Ehr-
lluli o /.. (iiiii.,ulvi«i e Pulutida —
Altcrc-so o lançamento; Soo. Ita-
liana da Mo.cn, Azavedo Soares o
Clu., André Blncco, Eminti Ilozzo 0
Itiln.-lro o Almeida. — Indeferido;
Alclxo Brasileiro — Deferido, quan-
to ao letreiro o Indeferido quanto
a proporcional,

TRANSFERENCIA: Américo Va-
lente, JoSo Estolla, Joaquim Au-
giisto Vaz, J. Paulo Argcs e Cia. e
Manuel SlmOos o Cia. — Pngiio os
emolumentoe; d. Clara C. Dias, João
Xavier do Camargo o d. Maria A-
doluldo Rossl — Attendldo.

PEDIDO DE IPHAZO: IrmãOB
Cnslro — Indeferido.

RELEVA MENTO DE MULTA: —
Nlcolau Keaf — indeferido.

CEMITÉRIO: Fllomena daB Do-
rc.-i — Deferido; Afifl Nasslf Jnfot

Aguardo-oo opportunidado, para
que a cessão do terreno soja feita,
na firma das instrucçocn por mim
dadas.

ESTACIONAMKNTO: Antônio Mi-
cheluccl, Carlos Marques Teixeira,
Francisco Gentil — Deferido; Forro-
no 'Wiiliert — Deferido de nccOrdo
com as InformacCcs; Maria Antonla
dos Santos — Deferido; César Ren-
deluocl, Elisa Rodrigues, João Fog-
11 e Thomaz doa Santoo, Armando
dos Santos — Indeferido.

INSTALLAÇAO do BOMBA: Josô
Mollnnrl — Deferido.

LTCENÇjA ESPECIAL — Banco
Francez e Italiano — Deferido;
Coelho « Martins e Casslano A.
Castilho. — Indeferido; Anna Boolc

JA foi attendldo; Antônio Forrei-
ra do Almeida — Paguo-so l.o trl-
mestre; f-allm Altanl — Cancelie-oo.

LICENÇAS DIVERSAS: Costabl-
lo Cllento, Cia. Calcado Rocha, (2),
JosC- Pinto Ylctor, Jos-i Martins o
Soe. Mutua do Soccorroa — Deferi-
do; Ignacio do Oliveira o Follppc
Garcia —' Indeferido.

LICENÇA ADMINISTRATIVA: —

Crescentlnó do Mello — Concedo a
licença seni vencimentos.

MKRCA.DO: Francisco Ambrcslo
-— Indeferido.

PEDITOÒ DE PRAZO: João Polo-
sl — Concedo o prazo do 30 dias.

OFFIOINÀS E FABRICAS: Li-
bonatl o Cassa, Luiz Pastoro, Mas-
carotl, Fonseca o Cia., Qulntalo e

Oliveira, Regalmuto o Cia., e San-
teimo Bertasl — Deferido.

PROrOSTA: d. Ellza Gomes dos

Reis — Indeferido.
ARRUAMENTO — JoUo Bueno

Penteado — Apresente outros tltu-
los do- propriedade e compareça ã

Dlrectoria do Patrimônio, para eo-

clarcclmentos,
PLANTAS APPROVADAS

Artliur bometrl, para construir
casa a. rna Mesquita, 48;

Américo Ribeiro, construir casa ã
rua Casa Verde;.

Ângelo Bovcro, construir casa a
rua Vicente do Carvalho, 25-B;

Antônio Marlino, augmcnUr casa
ã rua Alcântara;

Antônio Cardénuto, augmentar
barraca, ã rua Dlogo Vaz, 2;

Baptlsta lAlsfilna, construir casa ã
rua Marechal Hermes, 9;

Cândido Corloz, construir caca A
rua Cardoso de Almeida, 189;

Carlos D'Andre.lta, construir casa
ã rua Cândido Vallo;

Caetano IRosHottl, construir casa
6. rua do Bugre, 10;

Carlos Clemente, construir casa a
rua Ministro Ferreira AIvob, 5õ;

Carlos do Almeida, augmontar ca-
sa A rua Cniuby, 241;

Domlngo.-i Delgado, construir ca-
sa A rua Frei Gaspar, 10-8;

Domingos iSanglulianò, construir
casa A rua Tupy, 62;

[Deolindo Ramos Bueno, construir
casa A rua Cons. Furtado, 11C;

Ettorl Beasoclanl, construir casa
A rua Vergueiro;

Francisco Larlsa, augmentar casa
& rua Arnaldo Cintra;

Henrieme Dorla, construir casa A
rua Capoto Valente, 74-A;

Henrique Braslllo, augmentar casa
A rua TabaJAras;

Joaquim Falharcs, construir ca-
sa A ma Serra de Japy, 9,1;

Joaquim. Antônio. Júnior, construir
casa A rua Itariry, 24;

José Eugênio - Rocha, construir
casa A rua Manuel da Nobroga, 270;

José Maria Cruz, construir casa
A rua Mondes Gonçalves;

José Miguel, modificar construo-
{ão A rua 25 de Marco;

José Soelro, augmentar casa A r.
Franca, 180;

Joaquim dos Santos, augmentar
casa A rua Monteiro de Mello, 171

Lula Moreira, construir casa A
rua Taquary, 159;

IMitiuelIna lAvanzl, 'construir casa
A rua S (Casa Verde);

Moiaes e Jones, construir casa A
rua Yplranga, 42;

Manuel Coelho, construir casa A
rua Aplacaz, 64;

Miguel Iorlo, modificar construc-
Cão Al rua Itahym;

Manuel da Silva Constância, cons-
truir casa & rua Vicente Soares;

Milhem Itaclild, augmentar casa
A rua Manuel da Nobroga, 78;

Nlcolau Cltrangelo, construir casa
A rua S1 (Casa Verde);

Orphanato Chrlstovam Colombo'
construir casa A rua Dr. Mario VI-
cente;

1'alfiili'o .mi. -i. ii. nn, .iu.' .i- ca»
«a A rua Cun», Jtnumllin, fSli

1'ndro Fncliln»», eonitrulr rasa A
avonlda Álvaro Ramo», 3;

Puilni i.nii.i.iii, .l.n, •. i.airiilr ca»
«a A rii.i Hlim l^iun, 19;

PmIiuIi-i 1'eiil, niiHiu'utnr eii»,i A
rua Ministro ITcrroIrn aivoh:

i:..i'ii.- i Annunalato, reformar
tolliudo A ma Contoloclói 441;

.... i ii.ni.- aiiih Docoratlva», tuioi.
mi ur portão A rua Aurora, 112;

Hurglo Cailns, c»in»lrulr ca»a A r.
Ciiiiipliiolro»!

Sampaio « Machado, conutnilr en>
w» A rua J.nvrudlo, 100 e Irav. Mar-
th», J»4|

tu lll.i.in e Mlvn, coniitrulr casa A
rua Furmosa, M-if.;

Vlrglul e Cagnont, conatrulr casa
A rua Marque» do Abrante», 14;

l,Nl>IOI"l_IlilJMS; Umik Mormlllo,
av. Vautl*r, 48; Joae de Vn»concel»
Io», rua MiihIii», 04; Jo»( Vieira
Tuccl, rua Verguolro, 102; Maria
Petrocelll, run Major Dlogo, 138;
R.n lidiido CommercJnl Conslructorn,
r. D, Frnnclaco da Rou»n, e«q. Capl-
tão M6r .Teronymo Leitão.

MUROS K OIÍIICAS; Amadeu AI-
tlorl, muro A rua Taglpuru', 37; An-
golo Pardlnl, muro A run Yplrnnga,
1; Comp. Predial, cerca no Bairro
do Limão; Gurnintn Auroux, muro
A rua BorgcB du Figueiredo; Klober
o ftjii-i lt, muro A rua Manuel da No-
brega; Vlnconzo Racndura, muro A
av, nlil.t dn Enlado.

AB.JIITURAH D)-J VALLAS: Cin.
Predial Paulista, rua Vergueiro,
222, 222-A, 224, Joné Oruzlano, av.
Brigadeiro Luiz Antônio, 435; João
Corria Porto, rua Muni» do Sousa,
89; Irvjii.-iniii Muiiomcsl, av. Briga-
delro Lula Anlniilo, 4S0; Moraen o

J-1. ¦'. rui 'i-i-.M doa eanln»; M
dro /.niiil, rua Lopes Chave», 14)
dr, Hm\t «liniiniiid, rua l'«ula Nej
n. 47.

ÜHANITUMRMTO DR OlIfABI
Abel do lluiítindo Vlllnr»i», 8|A, In»
duitrlaa Morlln» F.-rrelra, Andr'
1'ollaniro,

— Devem comparecer na Dlrorlo»,
ilu do Obraa o Vlncflo o» ur».: Alherv
Io (Iall,ii->:|, Aluiu Niism-r, Aiiginilo
Affníimi Hultriulio, Aiiguiuo ItodrIJ
líini. c.i.i.i, Antônio Coala, Autoui»'
Maria Macdalena, Aiiinuiu iiyppiiii^
to, Anulo Mexleiin, Antiiuln ii.|.mttu
Alexandrina Moita dou ponto», Arj
mando do» it.h Amaral, Ainad«i
llliaochl, uiaggiu Mellllo, Comp, inll
clndor.i Predial, luiniiilii dn Rovni
I)»rro«, Klinii Mneliailo de Almeida}
lilli.s H-iiipliiiii, Eduardo do 1'nulaj
Kmlln Pllon, Ullnn Nnccnelio, Follp)
po Vlcarl, (labrlel a. Fornnnde*
llnn» Volt, Honrlquc do Mônaco, Tlcrj
miolo Ferreira, llolger Jaeob Jlulj
mann, Joüo Montl, João Durolll, Jul
Ho Rodrigues, Josf. p. flonllln, 3oni
Mnrlíi 1'orclra, Joaquim Marqucal
João da Silva Júnior, Lulso Kkner)
Luiz Glniili.l, Lulzn Itnqno, Lul» Tre]
iluiil, L«vt>n Vauiprf, Antônio de OH-
volra, Mlguc) Bavlgunno, Manuel fllj
inflis, Manual Kerrplra Martlna, Nnj
poloão do Carvalho llninns, Nognelj
ia o Pomponet, Paullno JoaqulnJ
Nasi Itiiuiilo, Rorlnn <7on!lere, ficotl
e Urncr, Samuel Kliurt, Ranll
.Miu.lii (,|inr... asslgnarom conU-ac.
to» na quinta «eoção), San Pauli
Alpargatas Comp,, Caetano Foi-tu
nato, Bernardino do Campos o j.'ran
cisco Bangel, Annlbnl Mondes Oon.
calvo»; na «etlmo accç.lo, o rr. Iloni
to Ezoqulei gaca,

OONKICnVAÇAO DE ItlIAS

LOCAI. I Unlco» | Servcn»
Feitores j telros | tes

ZONA NORTE!
R. São Caolano — Roposlção . . ,
Rua MauA — Reposição
Rua Solon — Reposição
Rua 25 da Março — Reposição . i
R. Vlctor Ilm.o — Assent. guias .
Rua José PauIIi,o — Assent, guias,
Lg. S. Francisco — Roposlção . . ,
Alnm. B. Piracicaba — RcpoBlção .
Alm, Barão Limeira — Roct, guias.
Diversas ruas — Reposição ....
Rua Cruz Branca — Roposlção , ,
Rua Silva Tolles — Reposição . ,
Av. Tiradontc» — Reposição ,.- . -.
Lg. S. J. Maranhão — Regularização
Av. S. João — Abert. caixa ....
Rua das Olarias — Regularização .
Pua do Bosquo — Regularização ,
Porto do urela
Escrlptorlo
Ajud caminhão -.- .- r.
Deposito — Ferreiro o ajudante . ,
Rua das Florea — Cone. passeios .
Rua da Gloria — Cone. pnsseloB , .
Centro da cldado — Calç. especial .

ZONA SUL
Rua D. do Moraes — Reposição . .
Av. B. Luiz Antônio — Reposição .
Rua Augusta — Reposição ....
Rua José Getullo — Reposição « .
Rua da Gloria — Reposição ,; ,- >
Rua Lavapís — Reposição ....
R. João Jullão — Calçamento novo
Av. Cons- R. Alves — Rcct. guias .
Diversas ruas — Ligações
R. Míiriinho Prado — Rcgularlz. .
Alam. Campinas — Regularização.
11. Senna Madurelra — Regul. . y
R. J. Maria Lisboa — Regular. . .
R. José Ant, Coelho — Rcgularlz. .
Av, J. Acclimação — Regular, . . .
R. Campos Salles — Rop. macadam
Al. Eugênio do Lima — Rcp. macad.
Escrlptorlo
Diversas ruas — Transporto ,- ,,; .

ZONA MCSTE
Rua Independência — Reposição ,
Av. do Estado — Reposição ....
Av. Celso Garcia — Reposição . ,
Rua Bresser — Reposição ......
Av. Wüson — Reposição .....
Diversas ruas — Ligações .,.,:.
Transporto ¦, ¦.
Rua Independência — Abert. caixa
R. Agostinho Gomes — Regular. .
Rua Dlno Bueno — Ropularlzação
R. Cons. Justino — Regularização

ZONA OE'STE
Rua Cardoso do Almeida — Rep. .
R. Consolação — Roposlção ....
Av. Municipal — Reposição ....
Av, Pompela — Recalçamento „ .
Av. Água Branca — Reposição . ..
Rua Braslüo Machado — Reposição
L. Brlg. Galvão — Reposição . . :.
Diversas ruas ¦— Reposição . . . .
Rua T. Sampaio — Abert. caixa . .
R. Cândido Espinheira — Regular.
Largo Oliveira — Aterro ......
Rua Bartyra — Regularização . .
Transporto ....:,..,

Totaes , -. -. , -r -. _
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Spffíin Np

Sr. Miinsticto MortorelH — Salto
Grande — Aguarde carta.

Sr. Joaquim A. do Sousa — San-
ta Rita do Sapucahy — Escrevemos-
lhe.

Sr. Manuel Josô Vieira — Itapetl-
nlngn — Segue carta.

Sr. Alfredo Vieira de Moura —
São José dos Campos — A informa-
ção «ogulu por carta.

Sr. AuriisIo de Burros — S. Ma-
nuoi — Aguarde carta.

Sra. d. Anna da Rocha Bandeira
Cosario Lange — Soguo carta.

Sr. Jo&o Chagas — Jatohy — Para
obtermos a Informação, quolra dizer-
iioo a que so refere o auxilio pe-
dldo.

Sr. Asslgnauto — Cascalho — l.o
O pecúlio é corrospondento a S

annos de ordenado; 2,0 — Na colle-
ctorla estadual local ou da cldado
mais próxima obterA todoa os escla-
reclmentos que deseja.

Sr. Mario de Oliveira — Pontal —
Para podermos obter a Informação,
6 necessário dlzer-nos para onde fo-
ram nomeados depois da permuta.

Sr. Roquo Corrêa da Silva — Pi-
raju' — A firma «, quo se refere In-
formou-nos que nada tem a reco-
ber.

Sr. Francisco Bellizzl — Ribeirão
Vermelho — A sua encommenda ain-
da não chegou aos correios.

Sr. Nteomcdes Gomes -— Bauru'
O artigo custa: em pedra, 5$300;

liquido, 48300, exclusive despacho, na
Casa Osram, rua Augusta, 421.

Sr, Boltbazar do Godoy Moreira —
Cabralia — O seu pedido JA foi pro-
-ldenciado.

Sr. Irliscu Ferreira Gomes —
Iguape — Manual das Criadores de
Bovinos, 86|000; Guia Pratico do

Criador de Anlmaos Domésticos,
Í3$000; Atlas do Brasil, 201000, In- j
cluslvo porto, na Livraria Teixeira, |
A avenida S. João. 8. Na Empresa
Lilla, rua S. Bento, SE, ha ttlver-

sos figurinos, entre eiles "O meu fi<
gurlno", que ouaia 15500, inclusive
porte.

Sr- Benodloto 'J5onfl.Ua — Bata.-
taes — O empréstimo sô poder*
ser do 1:500$000 o feito no docort'
rer do mez do Junho.

Sr. Ncstor Freire — Jabuticaba!
Os. attestados estão no banco, doj

vendo ser remettidos ao Thesouro
a 20 desto mez. O pagamento ser?
feito no decorrer do próximo mez^

Sr, Henrique Motta — Porto F. •-
llz — Os preços do artigo são os
seguintes: calibro pequeno, cabo,
pérola, 240$000; preto , 210.1000:00/
libro grando, 2705000; preto, 220?,
inclusive porto, A venda na Casm
Armbrust, ao largo de São Bentoj
8'

Sr. Josué, da Silva Leito — Tietê]
O medicamento que deseja .ãÇ1

foi encontrado A venda nesta pra.
ga.

Br. Paulo Ribeiro Netto — Agu-
dos — A data a quo so refere & _
dia 17 do corrente.
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Bneis para
a lavoura

mí

DEPAHTAMEUTO ESTADUAL DO
TRABALHO '

Boletim de 17 de maio. *
OflerUtt «
Para fazenda: lamiliai d« Inualgraate*

ds centro da Earopa.
Para fazenda tu fira delia: 3 «dminlll

Iradores. % escrivães, 3 liscaca, 1 guirila»
livroí c s machinista.

Immigrantcs:
Chegados, 7. >
Esperados: cn 18 de maio, 1.318; cm aij

358, e em a_ 354.
Lotes de terra a venda: .
Terras particulares: F-tenda Sanla TW

reza (Atibaia).
Contractoi eflectnados:
Dircctameute: 4 camaradas.
Destino certo: * famílias de colonos e |

camoraMas.
Cor «gentes: > iamili» de colonm, J
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J9RREI0 PAULISTANO - torçii-feirn, 18 do maio de 1026

ijhroiüca religiosa $ecção Commercial
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O SANTO 1>0 DIA
' ,, H. VIÍNANCIO, MAHTVIt

(18 do mulo)
* Cniiit'1'lno, eldiidc du ducuJu de

(poloto. 
foi o lOBiit' (Io iiMOlmoiito

, no ino»nio tonipo, lliontro do Blo-
rlose martyrio do H, Vonanclo.' 

Doida u uiliiilo do qulniio nnnos,
jbomoçou este iwnto manoebp a do-

pejar oom aiiela que iodei* hiiiubhuiii
•L ,11'HtlH CIlllHlO.' 

1'iHto «ou Mio aòiitiibuln paru u
tíiimiiçãu ila Ugrojft e ruliia dn iteii-
tllldndo.' 

OllOKOU Isto uos ouvidos du Au-
Uoelio, que i*ovcrni'va aquella eKlu-
de, por urdem do Dedo.

Sabendo Venanolo filio havia or-
dom do o prondor, elle mesmo so
ItprcROntOU e lho dl«u t|ut> os deu-

pon tino ello adorava não passavam
Uo homens ou iinilhercJ dó vida iIIh-

poluiu, Invenção e'o demônio puni
fluo nelles adorassem <> vicio; ipio
não liti mais do quo um Deus ercu-
dor do téo e da terra, cujo unlco
Flllit» «o foz homem n so deixou
jirotider e matar parn nos livrar du
cBoravidão e du morte eterna,

Irritado o governador do que um
moco ousasse atacar o culto dos
deuses, mandou nos unidades epiu u

jprondesBeiii >» que o iitormeiilusscm
pruelinontc,

; Começaram os tarrtiHcoH a tiçuii-
tal-o com tanta crueza, tiue teria
'expirado nesto tormento, M não fd-
ra uni alijo, quo lompou aa suas II-

gaíuras c rcpelllú os que u flanei-
Javain.

Estes desgraçados, em vez do se
datem por vencidos, pòronte esta
maravilha, muls cuiels du tpiu feras,

Jdepcntlurando-o do cabeça pau bal-
xo, quoltnatam-llio o corpo com ta-
b'otis abrazodas o abrlranvllio n tine*

cn, para uui-, suífocada, acabasse.
. Muitos dos que presenciavam es-
te tormento, vendo a constância do
martyr, convertoram-so ft fí, entre
os quaes se conla Anasliislo e Cor-
nléelarlo, hdmittldn depois il palma
du uiíueyrió.

Aiitloclio admirado de que Ve-
nuir-.o aluda não 

'tlvcsso 
morrido,

(luiz tentar si com promossa.1 e uffa-

goa o demoveria fo eu propósito.
Depois do ler com ello uma lar-

ga confernecia, vendo quo tudo ora
lnetficaz, \aleu-s« do Atalo, homem

perverso, para. que, com enganos e
fraudes, o levasse a dosistlr.

Disse-lhe que tiiinbem fora cluls-
tão, mas, reconsiderando quão
grande desatino ha om privar-se
dos deleites presentes na esporaií-
ça dos que hão de vir, deixara a fí
o voltara para o goritlllsmo. A isto,
respondeu o santo martyr ft letra,

jexpulsandõ-o da sua presença. Des-
enganado o governador do quo lo-
;dos os meios que utilizava não eram
bastantes para conseguir o seu In-
tento, cliamou-o e tratou-o de des-
obediente a seus mandados; orde-
narido quo lhe partissem u3 dentes,
o ou queixos, o o lançassem a um 1 ¦>'-<

gar Immundo, julBoncVi > '¦¦

SUtfoçado.
Dali o tirou um anjo c,  •

itivessom levado ft presença do juiz.
Ipara ouvir a sua sentença, falando-
ilhe Vonanclo em defesa da religião

Içhrista, cahlu o Juiz do seu tiibu-
'«ai c morreu, dizendo que o Deus
do Venanolo era o verdadeiro, a
ciucm todo. ' 'vi:in adorar, dclxan-

Nilo ha iiiíiIh do q»e a»1" ''•"¦'•

iilicui para o eco: a liinoconotó e a

nonUonela, o uiiinero de»»»* almai

puras, que ntmon intitularam a Inno.

conolu bnptliinal, »orft urandot li

nnuoll0*quo,4oi)0l»d0 terem perdi-
do a Innooenolo, fnw-ni uma vordtv
deira » salutar ponlteriola, bIWi em

Brando nuiiiofo? A corrupção do»

.'.istiii.ies Invadiu todtm uh edndo»

o lodo* o* Mliido», o pocfiidn Imin*

dou toda a torra, o havorí mu to»

vordndelroi pontlento*? Ha multo»

ontro o» grándoi dn mundo, ondo o

vido reina com BOüurança o brilho?

ila niiiiins ontro ns mulheres do

ginmle iiiundo, a quem «ô 0 imine do

ponltoncla revolta? Ha multou en-

tro o» lionieiiH do exercito o da mn-

BlBtialuia quo so dispensam ali da»

leis mal» «ornoí da Kgroja? Ha mui-

tos ontro n« pessoa* do alguma dls-

tlncção que querem ser poupada»
ntí no stigrado tribunal da pciiltoii'
cluV Ha muitos omflm entro o po-
vo, para quem a verdadeira penl-
teiiclu í* um friicto desconhecido?

"Toda a carne corrompe os BOUa

caminhos", 13 "nilu estão o/i Jejuns,
-is miiccriiçficH do corpo, onde estão

as liigrlmo*? Um unlco peccado
mortal rouba em um momonto to-

do o mérito da vida; a mal* l»"Sa

o a mais santa, si a morte acomjia*
nha 0 peccado.

Vlve-so hoje em uma grande In-

noóonçla? Quanto* crimes secretos!

Quantos poecados da inocldado quo
escapam! Quantos peccado» mortaçs

que se olham como lovcsl Quantos
poccadorcsl 13, todavia, nenhum oslá

í-eguro da rua penitencia. Procure-
mus ser do pequeno rebanho, do po*

o em tudo o quo diz

MERCADO DE CAPB'

tUISItOADOS NAOIONAtitf

JUNDIAHY, 17 — lporam rooe-,
bldas hoje, neata cldad», oom de»-
tino n Hiuilo», 17.544 tiuoua* d» CflW.

H. l'AUI.0, 17 — Conforma avl»e
telngrapliloo, entraram hol* am Jun-
dlahy. pela lS«tr*da do F*rro Pau-
limai

MAGOAS
18.044

, 15,040
Hoje
Anterior
luntradaa pola Uitrada

Horocnbtina
Anterior
Totnl, hojo
Anterior

K.VSIi
is.Ksr.

14. SÜO
14.026

IMasagem de c*f4 com d*»ttao *
Santos, do melo dia at* d» 17 horaa,
20.010 eacens.

H. PAULO, 17 — Cnf* baldeado
hoje, utí fis 12 hora», para Santo»,
24.8S0 saccos, sondo:

SACCAS
15.044
2.129

II Idem. d* lllbalrão
Pr«to,  »«l»0«

1IAN4XM
18 Aog0«* du llnnoo Süo

Paulo, inii;  1881000
TI Idem do Commorolo

Indimlrla.  88H000
8T ld*m do Oommer-

olal  líflODO
COMPANHIAS

TI Anuiu**, da Comp.
Pnullsle,  2111000

311 Idem (nova*) a. .. HOfOOO
TO Idom da Mm»nu* .. HOiltoOO

DKUUN1UIÍGN
187 Dobenluren da Cum-

plnolra T. Du* o
For«a  871000

OIIIillTAK
I liMMIS 1-llllliICOS

Vondí

1.714
5.613

Patilistii
Drnganllha
Pary c H.io Paulo . .
Contrai
Sorocabana 

CAIXA DK LIQUIDAÇÃO
Nüo foram registada* lioulem ven-

das ii tormo do eafe
SANTOS, 17 — Tflotramma es-

pcclni do "Corrolo Paulistano"!
SACCAS

IhiliadiiH, liuju
Iüntratias desdo Lo do

ií.
(IO U" 1U»I03.
't 

iir.) i\ :e Is > chegou ao conhe-
oímcTnto ue Antlocho, mandou que
iVenaucio fosse lançado aos leões, os

.quaes, esquecidos do sua natural fo-
,'rocldado, so lho prostaram aos pis,
litmciuanto o martyr de Jesus Chirlà-
Ito pregava no povo que acudira
'fiquelle ospectaoulo, o o exhortava
£ quo prestasse culto ao verdadeiro
DeuB, pois que atí a3 firas o ro-
donlieolam como o. seu Senhor, ex-
Cedendo as lols da natureza para
em tudo cumprirem a sua divina
yontade.

Desesperados com isto, os earras-
cos reconduziram o santo ft prisão.

| No dia seguinte, um santo sacer-
!'dote, chamado Porflrio, a presen-
tou-so a Antlocho o dlsse-lho que
naquella noite tinha visto em so-
nhos todOB os quo baptlzara Vonan-
iio rodeados de grando rosplendor,
e Antlocho em trívas. Knfureoldo
leom aa novas, mandou quo degollas-
sem lmmedlatamente o sonhador e
quo a Venanclo arrastassem sobre
'espinhos o cardos. O santo sahlu
desto martyrio seml-morto; ao ou-
tro dia foi precipitado do alto de
um. rochedo o ainda Dous não qulz
que morresse esto esforçado contos-
Sor. O governador, cada vez mais cé-
go o obsoeado, novamente ordenou
quo fosse arrastado por logares as-
peros e pedregosos a mil passos da
tildado. Neste martyrio, conseguiu a
sua oorOa, tendo antes o grando
martyr operado um prodígio om fa-
yor do seus verdugos, o foi que pe-
lo signa! da cruz fez brotar água

pom quo lhes matou a uíde. Muitos
te converteram ft fí, ft vista desta
maravilha, aos quaes juntamente
\ova Venanclo mandou o governa-
(or degollar no mosmo sitio,

A osta oxeoução seguiram-se
grandes terramotos o uma tempos-

•tudo medonha de ralos o trovtSos,
por tal forma quo Antlocho, aterra-

\do, fugiu; mas nfto pOdo escapar ft

.Vingança divina, pois ao cabo de

poucos dias morreu desastrada-
monte. Os fieis sepultaram com
honra o corpo de S. Venanolo e de
»ous Ulustres companheiros, que se
'veneram em uma egreja que se odi-
tlcou a S. Venanclo em Camerlno.

Celebra-se hoje a festa do S. Vo-
panolo por decreto do papa Clomen-

U x.
! Baronlo diz que as actas desto

; Santo martyr, que vira em Camorl-
'no, estão cheias de lnexacüdOes, das

;.quaes a Egreja descriminou o que
•ha do verdadeiro para compor o sou
' 
of flcto. ,' Não deve confundir-se 03te janto
com outro do mesmo nomo, de que
íala o martyrologio no dia 1 de
abril. Os quo dizem que o nosso
santo foi bispo não ndvortem quo
tinha só quinze annos quando tovo

jogar o seu glorioso trlumpho, quo
foi no anno 203, na sexta persegui-
Cão da Kgroja pelo Imperador De-

ólo.
E' esto o glorioso Banto que a

Egreja hoje eotnmemora, cuja missa
é em sua honra.

PROCUREMOS SAIjVAR-NOS

! Em todas as cdades do mundo os
i [eleitos de Deus tt-m sempre aldo um

jíiequeno rebanho. Que 6 uma taml-
' Ha de oito pessoas comparada a to-

do o universo? E todavia nüo são
inala os que escapam fts águas do
dilúvio; e de cinco grandes cidades
tros ou quatro posssoas escapam
oo fogo do oío. Durante mais de

jrlnto séculos Deus sô í adorado om
¦um ílncno do mundo.

A r"IIgião chrlstã estft espalhada
por todo ¦> mundo; mas quantos ho-

jtellcoíl

'iitciio numori
respeito ft moral chrlstã o ft portei-
ção. Poucas pessoas ha que regulem
o Hiui conflUCla pelas máximas de
Jesus Chrlsto, emquanto que ha mui-
tos que seguem ns do mundo. — 1).
It.
ASPIRAÇÕES PIEDOSAS PARA

DURANTE O1HA
"Tiuis num ego, snlvum me fac".

(Ps". 118, 91); Eu sou vosso, Senhor,
por todos os títulos, salval-mo.

"Salvum fac scrvum tuum, Dous
meus, spcrniilcm In to" (Ps. 85,2);
Salvai o vosso sorvo, ô meu Dous,
que em vis põe toda a sua contian-
ça.

EXPÓSRJAO DO SANTÍSSIMO' SACRAMENTO
Apôs a inis-^a das 8 horas do ho-

jo, na matriz da Consolação, o San-
tlsshno Sacramento estnrft exposto
ft adoração d".s fieis.

A's 10 horas tlar-sc-i o encerra-
mente, com recltução do torço, la-
dalnha cantada o sormão, procissão
oübharística e bencam solenne.

CONFERÊNCIAS DE S. VICENTE
DE PAUIiO

Keunem-se hoje as seguintes con-
forcadas:

Sãri Francisco de Sulles, na ma-
. '.., Pary; fts li* horas o mola; São

, ivcltmann, no Collegio Arclil-
.. ..~:'.ii'i, fis 13 horas e mela; São

João. Evangelista, na matriz do Bom
Uotlt-o, fts 19 horaa e mela; São João
Baptlsta, na matriz da Consolação,
fts 19 horas o mela; S. Martlnho, na
matriz .da Barra Funda, fts 18 horas
e mela.

CÚRIA METROPOLITANA
Expediente do dia 17 <le inalo
O exino. sr. arcebispo asslgnou as

seguintes provisões: concedendo dl-
vorsas faculdades ao conego II. do
Campos; uso do ordens, padre João
Mario; licença para ausentar-se da
parochia, padre Carlos Alferano
rovmo. conego padre Pedro D. Al-
borlco Lanshuchts.

Monsenhor vigário geral asslgnou
as seguintes pròvlsOcs; oratório pnr-
tlculür, para Ohrlsplm -da Ollvolra e
Clementina Silva; Josí Pinto Ama-
ran-tc c Adelaido Morentl; Antônio
Marques Filho e Cluiomar Pontos;
Josí Mario F. do Castro e Noomia
Cardoso; Miguel Carbone o Maria
do Jesus Monto; A.ttllio Render e
Noemi Pontes; Alexandre Pimenta
e Maria de Lourdos Andrade; dispon*
sa de proclamas: Mario Amorlm o
Maria Lulza,

Impedimento de mista rollgião: —
JoSo Harrlson o Elza Vlllar.

AVISO
BICENTENÁRIO DA CANONIZA-

ÇAO DE SAO IiUIZ DE GON-
ZÃGA

mez
Ki ti ' in* flosde l.o do
julho

Mídia
Rxlstoncla om l.a o 2.a
mãos

Despachadas, bojo . ..
Despachadas desde l.o

do mez
Paisagens desdo l.o de

de Julho 
Embarcadas, hontem .
Oespuehadas desde l.o

do mez
1'assageiis desdo l.o

do julho 
Passagens, bojo ....
lítnbaicadas desde 1.0
mez

Embarcadas desdo l.o
do Julho
Snlililns, tltirniile o me* do mulo.

SACCAS

20.010

288.Ü68

8.110.1.10
20. Ml

1.306.361
20.916

288.931

8.462. í)36
28.881

200.9'J'i

8.398.621
24.1.30

274.115

Apólice* do K'.--
tado, S.ii e 12.«
nírlo ....

Idem, dn 7.a n.
ll.a sério . .

Idem, da 7.a a
10.a (600»).

ObrlgaçOcs do
1921 ....

Obrlg. Th. Fo-
deral ....

Obrg. Ferrovia-
(ex-Jur.) , .

BANCOS
Commercio c In-

duotrlii . . .
Commercial . .
S. Paulo, Integr.
São Paulo, c|

00 0|0 . . .
Noroeste lisluao

B. Paulo, d 60
por conto

35*000

Ciiliip.

9008000

«005000

400f000

8001000

80OÇO00

5051000
3001000

5625000
23'lV000
lCiJOOO

00JDO0

91*000 89*000
CÂMARAS MÜNIOITAÜS

8.180.740

47.770
140.421

2.592
194

2.1 SC

J99.1C3

Europa • • •
Estados Unidos
Argentina
Uruguay •
Cabotagem

Total
SANTOS. 17:

MOVIMENTO DOS ARMA/iENS
OERAES:

Companhia Central i

Existência no dia 16 r.
Entradas
Total
Sahldas
Stoelc

Ccinipnnlilii íüiins:

Existência no dia 14 ..
Entrados
Total
Sahldas
Stock 

Companhia Alllnnçui

Existência no dia 1 4 .,
Entradas
Total
Sahldas .. . 
Stock 

Companhia Belga!

Uoa Esperança .
Botucatu' . . .
Barra Bonita. .
Capital, emp. de

1909 ....
Capital, emp. de

1910 ....

100J000

93*000

SACCAS
68.130

637
08.6Ü7

1.105
f.7.052

SACCAS
71.053

1.289
72.972

2.4S0
70.430

Capital, emp. de
1913 .... —

Capital, emp. (Io
1918 .... 91*000

Capital, emp. do
1925, 8 o|o . 1001000

Cravlnhos (ex-
Juros) .... —

Jutuliahy ...
Pennnpòlla . —
Ribeirão Preto. 94*000

COMPANHIAS
Antarctica rau-

lista .... —
A. São Paulo.

c|40 o|o . . -"•
Armazéns Ce-

rac3 S. I'au-
lo o| 60 ojo —

America na So-
giirus c. 40 o|o KOfOOO

Caixa Líquida-
ção, c| 70 o|o —

Molhoramen i os
S. Paulo . —

56*400; ngoato, Cl|000 a IMIOOi
setembro, AilOOO a SlflOO: nego-
ulti*: 600 Místicas» a 63(200; outubro,
60*700 n 501800; ncgòolo»! 600 suo-
chs a 61*050.

COTAÇÃO UO IICCIIAMENTO

ProBonto, 55*600 a 66**100; Junho,
—a 55*000; Julho, 64*000 ii 56*150;
liegooloR! 600 sacou» a 66|o00 a-
gosto, 6.1*000 a 63*400; setembro,
62*800 ii 63*000; negociou 600 sac-
eus ii 62*600; fiilO ii 52*500; 800 n
63*060; outubro, 61*600 u 51*860;
negócios: 1,000 haociim a. 61*600.

CAIXA DE MQUIDAVAO

Pela Culxtv do Liquidação fórum
ii'i;l«iiiil.s i liontom venda* a tnr-
mo de 6.500 «arcas do iissiiear erys-
tal.' 

COTAÇÃO DO DISPONIVEIi

Assucar — 00 Idltss

Refinado, filtrado, especial, 08*
a 09Í; Idom, do prlnielia, CO* d r,7S;
mçido, branco/ Dir iüIoh, ritfooo;
crystal, buih, «reco, do Estado', 60?
a 67|; idem, da Buli Ia, nominal;
ldem, do Pornambuco, 6fl* n r.7ç;
lilein, de Olimpo.!, 6ii* ri 67J; ao-
menos, bom, e mascavo, nominal.

Mercado, frouxo,

ARROZ
COTAÇÃO DA AUKRTURA DO

TERMO fíA BOr*SÁ DE MERCA-
DOR1AS,

An:i/. ngttllia om casca («teco no-
vo):

Presonte, — a BG?,"00; sotombrò,
a 25$500,
OOVÀÇAÒ DO PEOUAMKNTO .

Prosonto, — » 205500; Junho,
2-1*500 a —; Julho, — n 2üS0o0;
agosto, 2451.00 a 2ii?ooi); setembro,

a 25$i',ilíl; outubro, — n 20ÇSOO.

CAIXA DK rdQUIDAÇAO
Pela eviIxsi. de Liquidação foram

registadas vendas a termo do 2.000 j
s;iec.'iH de aiioz tn;iiili.-i.

COTAÇÃO DO DISPONÍVEL

(Saccárlo usoda — 60 lellos)!
Arroz asiilhu, beneflclndi,. espe-

Ciai, 00 kllos. 50* a 525; supeiior.
448 a 40$; ldem, liom, 40? a 42*:
regulai*; íl-'$ M 3-1 $; Idern. segunda
de arroz agulha 19* a 20?; agu-

0'itniio "' aom c:i3C'1' l,om'23? a z?l?; c,Ufi'

OÍtÓOÒ lc' beneficiado, especial, 41? al«?^

1:000*
93*000

i.iuii, d» l.a, 36* a 85|500j Idem,
de 3.a, 801 a 30*600; do» mnl-
nho* naolonao* d* l.n, rneco d» 44
liiln.i, 38| u 18*500; ldem, do ü.a,
36* u 36*500; Idnm, do 3,u, 30* ,i
30*600.

Mercado, frOIIKu,

MAMONA
tXVIACAO DO DIM-ONlVKIj NA

IIOLSA DE Rtli'.RCADOItlA9
Mamon* (sacoaria usada)s
(Iraiidn. nòmlnáli miúda, $880 n

$400; mediu, *380 n »400; mistura-
dai nominal.

Merendo, frouxo. '

MILHO
OOTAOAO DO DISPONÍVEL NA

ROLSt DE MEIfAUOIMAS

(Ssocnrlu iisaitn, o» fcllos) i
Aniarelllnho, 12*600 ti 13*000!

ninarollo, 12} a 12*500; ainurollão,
il?5oo a 12*000; branco, orysta.li
I2f.500 u 13*000; Idom, coiiitntim,
12*000 ii 12*500; ldem, dente do
eavalto, 11*000 a 11*500.

Mercado, cstnvol.

Ol.EO
NAOOTAÇAO DO DISVONIVaTiTi

IIOI.SA DK MKHCADOUIAS
Olco da enroen do niginino:
3)e Estado Ptn ciilxti com I Ia

tas 28 Idloii peso Ihiuldo, 00*.
Mercado, estável.

RSTATISTiCA

1:010*
89?000
1:0001

89*000

ed*ooo

s9*r,oo

96*500

Movimento da<i companhliia do

Arniaae.ns Oeraes, entradas o «alil-
dns do mercadorias em 15 de maio
-.le' 192H:

Cias. Armazéns' Oeraes de SRo
Paulo,.Paulista Arni. üeraos, Na"io-
ml Arin. Cl-.'raes, BruBlIelra Arm.
Clernes, Arm. Oor. Mtiturazzo, Arm.
Cier. fjtimba, Arm. Qer. Braz, Arm.
tler. Mclrollea, Arm, Oeí, lirnsltal
S|A. Arm. Ocr. dn Mpúça.

.MRRCÁboHIAS:
Assucar crystal: stock anterior.

152.8784 saectis; 9.100.250 kllos,
entradas, 004 suecas; 39.442 leiloa;
Báiildiin; 5.413 suecas; 32.470 kllos.
Stock actual, 148.125 saccas: kllos,
?. 383.912.

Assucar sonienos: sioek anterior,
3.774 saccas; 220.440 kilos; sahldas
299 saccas; kllos, 17.040; Btook
actual. 3.476 sacens: 20S.500 kilos.

Assucar mascavo; «toclt anlorlor;

j» iineiiixi Alre'1' fl0"* * <>,w a*

vlaH"m o vapur Ingle» "Oa*tlll*n

Pilno*", d» 1.041 tnn*lBda«, «m

lirothor • O.o, '
Do 1'ortn Alegre, Palotaa, Rio

Oiiuide, iriorlanopnll*, Paranaguá •

Antonlna, eom 6 dia* do vlnaein o

vapor nacional "Itiiuba", d» 8»"

toneliifla», eania \*. K», onhslgnado a

Cia. Nau. d« NnvegnQflo Co»l«lrn,
Bahldoai
Pnra Heelf», O vapor nniilonnl

"Ilitiiba", nom v*. g».
Parn iniieno* Aires o vapor Inglu

"l-;riilK«ln", om tranolto,
Pura Paraniigua, o"hlnte molor"

naptonat, "dnrça". em transito.

Para liuenos Alros, o vapor Ingle»
"Tregurno", cm tranfllln.

Para o Itlo da Junolrp, o vapor na-

olnnal, "Caplvnry", com vs. a».
Pnra llutmoa Aires, o vapor

diintzlgunnso "Artu»", oom va. gn.

míbrcado de carne
BOLETIM DO MATADOURO MU-

NICIPAfi DK 0. PAULO

Movimento do dia 17 de inalo do

1920.
Emblema do carimbe, direta.

Foram abatido* 138 bovinos, 104

suinn», 19 ovinos, o 15 vltello».
Eoram IniitlIlHados 3 sulnon por

tuborctiloüo o 2 suínos por eystlncr-

cose; 1 vltello por contusUo gorai.
_' PreçoB correntes dit carne, om

kllos, no Tcndul :
novIllOB, do *800 a J950 (Quando

vendido Inteiro ou molo boi);
lIovInoB, do »ur,0 a J700 (qunrto

deantolro);
Bovino*, de 1?«50 a 1*200 (aunr-

to trazelro);
Suínos, do 2*600 a 3f;
Vitellos, do 1* a 1*500;
Ovinos,, do 1* a 2Ç.000;
Capiiiioii, do 1*500 a 2*500.
LellOea. a 4*000.

No Club Commercial
ELEIÇÃO DOS RIOI'RI«ISNTAN«

TEH DA LAVOURA NO OONBIiV

MIO DO INSTITUTO DE OAIW

DE BAO PA UM)

Conformo foi amplamente notlela%

do, roíilUu-no linjn, no »aliVi nobr*

do Club Commerolal, A rua do Hlo

Dento o, 69, promovida pelas flo-

Uodade* Puullsla de ABrleulIura,

Hurnl lliBiillelr.i e Liga Agrlonla

liniHllelra, umn rounlAo do* lavra-

dores de euffi do Ksludo do 8. Pail«

lo, nn aiinl werá dUeiitlda a iiuustíio

da olelgfto dos dois ropro»ontaate»

da lavoura no Conselho do Tnslltuto

de Cnfo, para o período d* Julho

deste nnno a Junho do anno d*

1027.
Ncina reunido, a rjual sômonto po-

doiilo eompareoor o« latTadorn* d*

cafi*, tiíisooliidos ou nlo, nora resol-
' vida a osoolha do» doía nomo* 'ju*

dovonlo representar a lavoura d*

catt- no Conselho do Instituto.

Para essa assembléia, cuja Impor-

lauda 6 desnooessarlo oiioarooar,

porquanto do <pio nolla fflr delibera-

do resultará a Indicaçüo do* dol*

nomos que dovertto rucobor o» nuf-

fiauioii da lavoura o oxoroer o m*n-

dato de defensores dos sous alto»

Interefsos no solo do Instituto, ai

socledndos agrloolaa acima enum»<

radas convidam todos ob laiTadoro*

do cafô deste Estado.

ciKjc.invr EBBSBBS^BBS»\**jirej«MfJ^^Y'-*':1|tffwr^

fe^cc^çáio ivre

826*000

¦J0Ç0OII

425; idem. bom. 32Í 42,7770 saccas; 2.50C.75I kilos: '
75.020 let- :

superior, 40?
a 34*; ldem, regular. 23$ a 30$;
fliiirér.-i. 10*; caUete. em casca, liom,
!'.i a 20*000,

Mercado, frouxo.
t?*ÀNHÀ

MpgS'3 oa
Perro .

Paulista
Korrò.

do

i'i de
202*000

Existência no dia 14
Entradas
Total
Sabidas
Stock 

Águas Bx
beirao prelo

Campineira "•'¦
Luz o J''orc.;|.

Forca o Luz do
Jahu' ....

Eorca e Luz da
Klb. Preto (ex-

juros) . . •
Idem da 2.a ex-

jurou . . •
j Melhor, do Suo

SACCAS I Paulo, 1 o .
63.774 I 1(iem, da 2,a . .

S. A. Ililpert . .
S. A. "O Estado

de São Paulo"

2315500
dedèntUrbs
{. III-

üOTÀfAO l)ü ÜISfONiVEL NA
!'.07,SA D IÍ 5ÍEROADORIAS

Oo Estado, em latas iUllograç-hn
110*000 aaat do so [(lios. caixa do 0» kllos,

2ÓÓS000; ldem, em laias do 2 lei-
60*000ijiijgj 20'ÓTíOOO; l'lc-111. do Hio Clran-

1 do' do" Sul, êm inlns 
"iltògi-a: 

ii.iOàs.
200f0!)0 I J0 20 i,-|joa, Cí,|.-,;a do CG

| VOOÍÜOO; idem. em lata.*) tio 2
160*001) 1 calxft (,„ ca uí1oh, 200*000.

Mercado, calmo.
201*000 

'1 
FEIJÃO

00 
'

kilos.
iíilns.

280 NA1 COTAÇÃO D" l)l¥!'ON
OOUSA DE .ilEKOADÓItlAS: -

! (Sacens de «» kllo3):
B0$000 | Fcil.io ip.ulajilltso (H.*if.t-:i dn Sí?0

entradas, V.2G7 saccas;
loa; stock actual, 44.037 saccas; |
2.682.774 kllos.

Feijão: stock anterior. 26 saccas;
1.500 kilos; stock actual, 25 saccas;
1.500 kllos.

Arrn: ¦«•'ncflcladò: «i- ¦• ar-tirtirt
120 saccon; 7.500 kilos; sioolt actuul
120 tacc.is. 7.500 kllos.

Arroz em casca: stock anterior,
1.1G0 suecas, .69.600 . lts-l .Btfjck
actual: .1.100 saccas,.; «9 .000 Iisi

Mainona; sio.clt toienor: 01 sac
eis, 3.050 leiloa; s',ock octual: r'l

:í-icen;i. ii 050 liüos.
Milim: fttock anterior: 200 sacc-is,

12,300* kllos; entradas, 20 saccas;
kllpS, 1 .SOO; Stoclc actual, 230 sac-
r,-i:-i?'-'14 -IO kllos.

[.'lirinha-du trigo: stock anterior,
28?4t)p Bttócas; 1.249.600 lellos;

c..'.i'Md.-i.s, 60a saccos; 22,000 kilos;
60 saccas; kile

^^^^^^^Sm^kmmiJL^Sl

J0CREY-CLUB
Leilão de poldros

Ci ..iiílo aos srs. criadores, proprietários o mais interessados tmq

Itaria desia^ocíedade, a rua 15 do Novembro. 35 (5.0 andar), B,

ria a lnsorípç,a.o de poldros o poldros
tui •
acha ai
nascidos no Estado do São Paul

1924 a 30 do Junho do 1920, para o lei ao

sociedade, a se realizar, no Hippodromo Paulistano

próximo,

do puro sanijue lnglez,

oVno anno hlpplco, do l.o de Julho de

annual, Instituído por cata
no dia 29 de maio

*., inscrlpoOes encornu-se-ão ,10 dia 19 do maio próximo, U 15

octlva taxa do 20*000 por produeto.
o respectivo regulamento nahoras em ponto, sendo a rosp

Para mais cselarecimontos,
socrclarla da sociedade.

Silo 1'aulo, 5 do abril do 1020.

procurar

O dlrector do Stud-P.ook, interino,
JOÃO C. FERRAZ.

1 Maxma. ff cosmo»I 'ií'

lf*000 S2í00(i

SACCAS
84.0S5

3.011'
Íi7.690
2.634

85. -.02

iicijao II-.UIB..SIIS.IU .—¦¦ v.  ,-:o''k 11rl-11.1l, 23.000 saccas; kiios, i ,, ^„ ,
ca) superior, claro, 35? a 

^*-<-*¦"¦¦ 
'^.«oo. 

|)n(ltiiffl
claro, -::)'.; a 350; suporlor, bari-oiulo,. 0-u.,.uc-,.al-oç;o ue algodão: stock ; g| !81\|1B6||1I

Mercado, frouxo'. .. anterior, 3.030 culxns, 108.682 ks.:j|jd jjjyiiBllwsIl
Safra dna iigíuis — Superior.'-rila* ^•(•aB, 50 caixas; 1,-800 lellos:,-* |K

rn líoininal; liom, cloro. "on\Uv.i\. \ 
'''./'': . 3_cso ciiisas; lellos.:! BD

87.Í0O0 ! saii-a dns ngiliis — Superior, olá
rn. iVomlnal; bom, clero, noinlna

' Biipofíbr barriaclo, — liM-reado, no-
SlflOO; miria*| 

'

Mercado, estável.
Foijâu fcrrirsso isaccaria usada)

- 'Cotias as colaÇjés não nriiiilnaes.
80?000 |

l

975D00 !'

2.712
61.510

1.429
C0.0S7

CAMBIO

OOÓSOOO

De ordom do oxmo. e rovmo. sr.
arcebispo metropolitano, oommunl-
00 Bo rovmo, clero em geral quo o
rovmo, padre José Vlseontl, S. J.,
ostà commlsslonado para promover,
em todas as parochlas o communl-
dados religiosas, festividades o ou-
trás commcmoraçfíos por ooeasiao
•do bicentenário da canonlzarjao do
Süo Luiz do Gonzaga, commemora*
00os quo principiarão a realizar-se
doado o dia 10 deste moz, até ao dia
21 de junho do próximo anno de
1927,

São Paulo, 17 de maio do 1926. —
Conego dr. J060 Martins Ladeira,
ehancoller do Aroeblspado,

^s<s«»s^w».^HS>..sj««*>^*«4l«»4>ss«»»stiifJii»s>ss»..4>*«4|M»«'4>'<»'a4i

O Banco Noroeste do Estado do

São Paulo afflxou hontem a. seguiu-
te tabeliã:

A' vlsla
, 7 5(32Londres . . ¦ .

Paris . . . • •
Itália (valo) . .
Iltilla . . . ..:•¦
Suissa ,....:
Ilollãnda , . .
Nova Vork , , .
Portugal ....
Portugal(provln-

cias) ....
Buenos Alros . .
Hospanha . . .
Hespanha (pro-

vlncias)1 . . .
Mqnlevldeo . . .
JapSo . .. 1 .
Beyrouth , , .

*207
250

*265
1*336

0*885
$35*

$351
2*7K6

$966

1*006
7*140
7 1í«
7 1|Í6

A 00 d|v.
71|'Í
$204

FÁRIÍNHÃ DK MANDIOCA
OOTAÇAO IX) DISPÒNIV.fcli". NA

RQliSA i'-'i nlBRÒADOltlAS
i Du Riu Grande tío Sul. de l.a,
' sacco.-; de 00 i.lloil, 278; idern, de 2.a,
I 25SÒ0O; idem tle 3.ti, 20?000,
í De* Araras, (lo l.a, sacco de 15 kl-

los, 15?; Idom, de 2.a, 12$; de Cluti-
tapará, de l.a, sneco do 60 lellos,
27$; ldem, do 2.a, nominal,

Mercado, c.inio.

FARINHA DE 'ÍR1GO

COTAÇÃO OO DISPONIVH!. NA
BOÍiSA OIÜ MIDROAnORlAS

Da Republica Argentina (le l.a,
57$000; julho, 54$700 a sacco de 44 lellos, 33$ a 3S$500;

..^^^r^^gmiçmgaMrjMlCTJ!^^

MERCADO DJü VAHíí>$

ASSUCAR
COTAÇÃO Da ril.U'HTÍJIlA UO

TERMO NA IlOIiiiA UE MER*
OADORXAB.
Assu*.-:!! crj.f'...i.

¦ i?resente, — a 57*000; junho,
64*800 a

ri ilidas. 60
otSt - aciúa

100.7532.
Olco de raroço de nisod.ln

nr.terlor: 11 uuarloloa, 2.MO kltae;
Mtick actual: ü ntiartolas, 2.SOO
leiloa; , .

Oieo da caroço de nlcodao: atocK
ãtlcrlor; 1-722 litros, 1.722 kHos;
otock -,.'i> ¦¦¦"•¦¦• •:'••- T-7"2 '"-
irs.

NOTA: — Kste movimento C "

rcsúnío doa dado.-, recebidos das pro*
n'r'ns Cias. de Armazéns Óoraos, que
(.:• 

'responsabilizam: 
poln c-xactidrlo

ins notas fornecidas fi Bolsa.

MADEÍÍiAS
bÒT&COKS ÔrflClAIÍS PAR.»
COMPRAS DK AI/VÍM01KAS

MUTUO CUE-ICO

i Paíp f!n RfíÉ í!p
Ç.5jU Pjjjjjn

RADÍ0TELEPH0N1A

SANTOS
A Câmara Syndlcai de Corretores

de santos afflxou hontem a «eguln-

te tabeliã:
A 00 d|r. A1

7 1|4
vista
7 1|8
$208

1*635
(260
$369

1*000
1*335
6*830
2*785

4"l.**J.*l"l»t"t";'*i"i'^'l"lr'l"í-»"l"«"«"t^'J"l"i"'*"!' t"*"1 ¦''"'¦¦ ';* l"'"rW-"'' 1-!"!"M"I' «"I"^

usJMllií
DEVOLUÇÃO DE TALÕES

i

1

SOCllíIlADlü RADIO-BÜCOADORA
PAULISTA

Para as lrradlacCes de hoje, .a
Sociedade Kadlo-Kducadora Paulis-
ta, organizou-se o sesjuinte pro-
gramma:

A's 11 e as 16,10 horas, dlrecta-
mento, da Bolsa da Mercadorias,
transmissão das cotações de abertu-
ra e de fechamento dos mercados.

A' tarde, da* 16,80 aa 1T.80 ho-
ras, polo trio "Radto Bandeirante",
as seguintes musicas;

— Roberts — "Tou dont Know"
Fox-trot,

— Pinho — Lagrimas de Sogra
Samba.

— J. Strau»»— "1001 Notte" —
SoleooS.0.

— ToBearl — "Foi por ti" — Tan-
go.

6 — Archer — "Hu te amo" —
Fox-trot.

— Mugnay — "Pingo dagiia" —
Maxixe.

— J. Strauss — "Cagllostro" —
Valsa,

— Càstlllo — "Organlto de ia
tarde" — Tango.

_ viottl — "Pinto calçudo" —
Maroha.
A lrradlarjiio da noite consta-

ra da opera de O. Verdi, "Rlgolet-

to", que será. representada no Thea-
tro Municipal, pela Companhia Ly-
rica Italiana.

Hontem, a. noite, foi irradiada
a opera "Andréa Chenler", por ob-
Ba oompanhla levada A soena no
mesmo theatro.

Londres. , . '•

Paris . •,-. , • í*50*1
Hamburgo, , —'
Itália, . . ..: .. —
Portugal . ;.: ""•
Hespanha i,- . ,.
Suissa .... '
Estados Unidos —
Argentina.' . r~>

orrertas:
Let. part. 5 dia» 7 «181
Let. part. 30 dia» 7 6|ll
Let. bane. 6 dia» T »|8I
Let. bane, 80 dia» T 9|»I

 TransacçOeB realizadas om

15 do corrente:
Libras ..... .< •* •¦•
Francos . •¦ :•:•: ;•-• • •
Dollaree •• •«
Liras •¦;¦•••

llnneo do Braalli
O Banoo do Brasil afflxou a* *a

guinles taxas, a» 11 horaai
Taxas de venda:

Bancário
Franco» :•:•

Taxas de oomprai
Libras ¦¦> •• :«¦)
Dollare» . ¦ c ..:. t •

Vales ouroí
Taxa cambial para pagamento da

direitos em ouro, na Alfandtfa» dol-
lar 0*900 e aglo 8*768.

Valor da llbrni
Llbraa papel, 80 d|T.« ., .
Libras papel a. vi*ta. :. >
Sob' r/ii <w  y à

t

7 21|04
7 81)04
T5|l«
T5|18

IT.78S
60.000

413.798
41.187

5|1«
$208

7 3|8
6*700

111108
11(184
86*000

TÍTULOS

t
¦'.•

t
|
t

Rogamos aos nossos agentes c cx-agcnlcs abaixo men- |
cionaclos' o obséquio de nos devolverem os talões de rcri- |
bòs que se acham ainda cm seu poder, juntamente com |
as respectivas prestações de contas, si houver. |

A devolução dos talões é absolutamente necessária ps- |
ra o effeito do sorteio dos nossos prêmios, já marcado parn |
o dia 22 do corrente. I

r
ALFENAS — Sr. Antônio Christiano da Silva; £
ARIRANHA — Sr. Alberto Vasques; £
CHAVANTES — Sr. Olivio Fagundes Machado; >>

CAMPO GRANDE — Sr. José C. Arguelles; |
CANANE'A — Sr. Antônio da Silva Braga; |
CAMPOS NOVOS DE CUNHA —. Sra. d. Leopoldln» J

Rodrigues Marques; Z
CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE — Sr. Serafim *

FeliK Capella; %
GUARANTAN 1- Sr. Jayme Brasil Simões; -r
GUAXUPE' — Sr. Didimo Tavora Barreto; |
ITYRAPUAN — Sr, Zeíerino Pinto de Sousa; T
ITAPIRA — Sr, José Primo Aranzini; |
PALMARES -, Sr, Júlio Nery Celestino; }
PINDORAMA — Sr, Alberto Vasques;
REZENDE — Sr. Adhemar Vieir»;

! 8ANTO AUTpNie P.Q lACÜTINGA « fc Sxbrlfi
Lisboa,' <•&!

SILVEIRAS ~ 9h Jo4Wjtt»ia Fjrreira Xaifleírl

fí-ioa du perona . . .
Toros de cedro do lüsttulo
Toros do cedro do Paraiifi
Tfjros do calii'ou'va . . .
Yíiros de icquIUbíi vrrr/iB-

lho - . • *-..••
íOioa de Jnearandfl - - •
Toros iii imtuy • . -
Pronelias do pinho So .. •

raiiíi. base 4,4n*,:3"f' ío
l.a, d?. . ¦ •

Pranchas de pinho do Pa-
rana, baso üo 4.40x3''xO"
do 2a, ilur.ia

Práriéhas d» pinho do Pa-
ranft, oaso rle 4.40x3"9"
de ü.a diiz

Pnuiclias do Iniliyii- . .
Taboas do peroba, base de

4,40X0, -.::),::!, (1: . .
Taboas r marfim . . .
Taboas da pinho do Pa-

rnníi, so de
4, 40 1 ÍI" x 1 " de
l.a. diluía

Taboas de pinho do Pa-
rana, baso do . . .
4, 4 0 x 12 " x 1 " do
2.a

Taboas i. 1 pinho do Pa-
raiifi, baso do . . .
4, 40 x 12 " x 1 " úe
8.a

Taboas do Imbuya, de l.a
Vigamento do peroba do
l.a' • ••

Calbros do peroba, do l.a
Ulpas de peroba, base de

4,40, de 1 .a, dz. .*. . •

120*000
200*000
220SJ00
2005000

130*000
1Í.'.0Í000
S.IOÇUOO

140*000

12CÍ000

112*000
260*000

7 0*0. 1
100*1,00

60*000

64*000

48*000
270*''00

1605000
100*000

N." 17

De ordem do sr. dr. presidente coinmunico aos inte-

ressados que fica alterado o edital n. 12 de 3 do mez de

abril Pi findo, no sentido de que só serão «tiradas amos-

trás de cafés dos srs. fazendeiros que avisarem ao Instituto

tleseiar empréstimo pecuniário. ^mnn
Essa communicação deve ser feita a qualquer tempo

^gisiS' qoÕ SÍSSSWw no
ESTADO DE S. PAULO, 5 de maio de 1926.

Gabriel Monteiro da Silva
DIREÇTOR,

MOVIMENTO

«$000

MARÍTIMO

ii *H»1Hls1'«lB '' ssssl1****—¦—i—****' ^^*1>assàs# m

\^ eocas»*-:'si'^rtt»í*^--J»--- --- . - —"—•-—" ' . ¦ \

I Meus netinhos, \

8. LUIZ Dl ÇAf&BBA •* fe. rA£ffl»9áe & <5®t*i j t^ 4 
°iitl 

d. viai*!* o vapor n«-

! Garcia? ,. T
S, MIGUEL DA PONTB HQYé- "• Sn Leopoldo ,.

BOLHA DE a VAVU)
TransaorjO** realizadas hontem na

bolsa otfieial:
FUNDOS PUBLI008

200 Letras da <3amara B.
Pauio, emp, da
1025  .. ¦• »»?»<¦<¦

50 Idem, «np. de 1»U 
^^ ^«3*1^^

lümbarcaQões entradas:
Santos» 7.
¦De Porto Alegre, Blo Grande,

Ilajahy e Paranaguá, com 0 dias

do viagem o vapor naoional "Ja-

ouhy", de 664 toneladas, oarg» vs.

go. consignado a Pereira Carneiro

e Oo. ILtda.
D» Manaus, Itaeiualra, Santawem.

Belam. 81V) LuU, Portaleia, Areia

Branca, Natal, CJabadello, Raolt».

Maoatd, Bahia, Vlotorla * Blo d»

Janeiro, oom M <Haa d* viagem oi

impor nac/onal "Maranguape", da

l»ll tonelada*, carga v». g*. oonal-

gnado ao Lloyd Brasileiro.
Da IPorto Àlofi-a, ? R«o OraiKU,

- U sempre sorri porque^'J sempre useioEmploslró
;%nix para todasòiás'
res- tosse- bronchite- etc

II

Exisreli
este e imo

o50annos
ÁTtina ct£j±

;[ Borges;
TRINDADE S& Pjtoiíô B»p>i»la Araria*

"í^j-í

otonal «Oaplvary-, d* Ml to»«*-

da*, oarga va. g». oonaignado ft r«-

ralra Carneiro • Co.
Do Rio de Janeiro, com M hora*

«« viagem o vapor naoional "Ata-

laia", do J.49Q toneladas, carga vs.

fí 
'dõfifllenado 

ao Efôyd Bráallclro-'

V

\

lifpTfl1M CAFÉ DO ESTADO DE SM PAULO
— n; 18 —

De ordem do Dr Presidente, faço publico que c
stock de café verificado nos Armazéns Reguladores, es-

tações e vagões, em 30 de abril p, passado, é o seguinte:

Armazéns Reguladores... .,,,.. . .« 3 • 073.262
Estações e vagões [,. 1 i¦«*>«• -¦»¦ ^ 427,ü ;

TQTALj,. »s d ¦«...-...".». -. 3,501.247 ^

Secretaria do Instituto de Café do Estado de 8,

**" IÍ/bRIEL MONTEIRO DA SILVA - D,S

l

).. . '..-..



*' '
.. .¦¦"¦,'", .;¦„:'.. 
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CLICHÊS
OPPICINA «1c GRAVURA
Clichês pnrn jornaei, revls-

ini e cotnioRQH

H, VARGAS
Lndeirn Porto Ueral, 9

..^í-r-r-Bjii**fnrT-*A»».w,,^»**'*',*,p

i A\s pobres do
"Correio Paulistano"

i

a lertaolt do -Correio Piulliuno" erj.
ctminlia CJ4laurr rtonitivo •• imtir-» «Ml*
ao mtncidiKilj», »• q«»o« rteniiunenii» ei
liou «lirn« como di«nn de «lulhot

Kmlliin» IlerntrdlBo, vlefl
eur»m.

|oir|,hini (!• Almeida, mu

Viovt Hriio. dotMf. »e»i rfcorio».
M.ri. Kchec», com 6 lllhoi minorei,

-volta tieciMíitm*.
Ilenriguetu a» Andrade,

ura f«-

•elli» •

vluv». pirilf

« tntrriiil.
tem tecui.Atrxan.lnna ttrnlho, vluia

• toteiiliina de Siqueira. »i«v»,
cnn, um libi» «leuado.

de Almeid». vliivi e dntnte.
tem recunot, e cheia

oecei'

«o«,
Anlonio
Man» Catiier. viuva

de lillrn.
iUrirla Upti. em e«ti*m« pclutia.' 
Valcnt.na Kibelro, viuve, doente, com

«nnoi, em entrem» Kbreia.
Cândida Soelro, muito doente
¦liada. ,• Maria UaílWU, vellu t enlerma.

' Maria doi Santo», viura, enlerma, com
¦ell lilliot menore». doii doi quae» muti-
ladoi.

Uenedicla Soarei. »iu»e
Becenitada. ._

CarloU Ribeiro, ris»», edoia e aem am-
saro.

Uuntina l.opei, po„re. ees»,
»n> e cu-ii trf» filtintaoe.

Btlmira ll-i-rra, -'uva. Jotnte
recuraoi.

velha • muito

«em feur

EDITAL
CONCORDATA l*ltl'.VI.NTIVA RB

UIOVANXr IIOMDA D «MA.
usaâ,

O dr, Kdiinriln de Cmiipoa Mula,
JnU do direito dn í.a vara nível a
ooinmerolsl deita capital dn '¦¦•»
Paulo,

l'ar. saber a»s mio o presente, vi-
mil ipie, tendi) os lireoelAllteN Olo-
vniinl Itovlda o Cia, I.tda,, requer)'
do a colivocnçfo do SSUI 1'reiloi o»
paru Uni, propor nina concordata
preventiva pina o pagamento, por
galdo o uniiaçáo doa rospeotlyos
erciiltoH cm dnco prestações qua*
drlmvUtrnei, do 20 o|o enda umn,
Vuiiolvcl» rcspootlVftmentu a i, I,
13, 10 e 2« mexe» a contar da data
em mu" tramitar cm julgado a son-
leliça da lioniolofcnçfiii,

Us roncorditlnrlo» são llOffOOllri"
tes i m niniiiifiietnra e obras de
iniiriiiornrln, A rua. Lul» (Intua, n.
10, e diversos (.Ao oh motivo» alie-
t;iiilos para o i*'U pedido do concor-
data, Esto Juiz,) ouviu o dr. curador
fiscal, alio nada oppox, Um cousc-
qucnola nomeou commlwmrlo* os
crodoroB Kutr, i:. Guarnlcro, Froflla*
no lilanctilniia o Lul* Trovlian e
designou o dln 28 do corrente, 6s
M liortis, pura, na sala das nudlen-
das do 1'ortim Clvol, A rua do The-
louro, 2, ter lotar a assemblía dn
credorea, ,' "o I ulo, 10 do maio do
1020. Eu, Bcncdlcto AndrÔ do LI*
ma, njitdanto, escrevi. Ku, JosG do
Arn-ls Brasil, cscrivfio substituto,
«Ubicrovl. Idnnrilo de CnilIpÒS
Mala.

SECRETAIUA IU ÁÓIU(lCt/ílJI.i.
COM-MEKCIO i: Ollll.VS PUHMtiA?

T
IrmaiÉiie ria Santa Casa de

de São Paulo
Misericórdia

Tr.im.iNOS
Am*1

OPIIUO TBRTtlWO DU BASTOS
Vende-»e por multo m»no* do

¦i o vilnr in.' terreno liem «Itinido
na nv. Anna Coita, Hauto», —
Tratar rom o proprietário fllròeta*
menti*, A rua lllppodioinn, 71 —
8, 1'auln ou em Hhiiiun A ma (Io
HoKsrln, II,

JOÃO DE SA' ROCHA
A liniiiiiiliiilii ile Saula Climi do Minei Iriiiillii do Mu 1'AUlQ fntíi

rii/nr umn iiiI-mi <l** MV.o rtln, o* 8 I •£ liiiru* do dln.lH do COTTCUtO mi)/,
aia Cii-m-IIo, do llo*|illnl Contrai, pelo ili-xi-iiuço eterno du nlniu iln wn
•Jlllilri.il Irillfill l|i-liif« llnr ir. doíui «lt> SA Iludiu.

1'nra filo min de rdluliiu ciinvldit a nulo» n> purcnlc* e nintsói
do lln.-iilii u liiiiãin «Ir-ln Iriiiiiiiilnili'.

Sfm 1'nnln, ir, ,1, iiinln il,. Iliun,
AtJflUOTO dis mi:iiii-:i,i,i:s mis

Irmilo i:-ciIiii,i.

FirniüCToniA de viaoaq

•iiç-os do Cnx

Çommissão de Avalia-
ção de Requisições

Militares
17ÍTENDI3.VCIA J>A GUEIUtA-UIO

Do ordem superior, avlsa-so a
riiiem interessar possa, que a con-
for da presento dacta ali- S0 do

junho próximo, deverão ser remet-
tidos A esta Cojmislssão (Intcndon-
cia da aucrra-nio). afim de onça.
jiilnliar no Mlnlstorlo da Guerra
os processo* de cobrança do conta.-!,
j-clatlvos ns ícqul*lçOcs feitas por
autoridades mlUlareo pertencentes
ns forças Iob.-uí, une openuam con-
tra o» rebeldes nos Estados do
S."k, Paulo, 1'jrnna, .Santa Catliari-
na o Jlritto Grosso, durante os
annos de 1924 e 1025.

Fúria dcaao prazo, nenhuma re-
clamação sorfi mala atlniilida, de-
vendo então ob Intovcssado* rocor-
rcr ao 1'odsr Judiciário, nl aHslm
entenderem, na conformidade do
disposto no artigo 4.o das Instru-

ç5ca de 4 (12 agosto de 1024. (Dia-
rio Officlal do 7-8-1024). Capital
Ecderal, Í0 de abril do 1020. —

Jos6 Antônio Coellio Itaniallio,
coronel, presldonto da Commlsefio.

As conta* do K-'X deverão sor pa-
ikib no corrente mex pelos preços
ubalxo, calculados sobro a baso da
MO rOis ouro, i or metro cúbico,
pclofl cniiililoH de i/onilrcn. a 90
illaii de vista.

¦imp ¦ ¦*; '1**'¦:;"JJ.*_-^'^^?*^?

EDITAES
3KKEFE1TDRA MUNIClfAíi I>E

SAO PAUIiO
Dlrçctorla dn ltccclta

CONTRIBUIÇÃO PABA CAJ^CA- -
MENTO

Edital i). 4
Faço publico, para conhecimento

dos Interessados, quo foi procedido
D lançamento ilo calçamento cxc-
cutado nas rtias THIEKS, no trecho
.comprehendido entre ns ruas Ilan-
nemann o Joilo Thcodoro, e rua VA-
ItAHYBA, entro a* ruas Mendes Ju-
jilor o .Maria Marcollna,

Üo nccOrdo com a lei n. 2.089.
ide 4 do abril de 1924, os proprleta-
tios devem pagar. A bocea do cofre,
nesta Dlrectorla, ATE' 30 DE JU-
KHO próximo, A l.a PItESTAÇAO
datiuclla contribuição.

Findo o prazo, a prestação eerá
cobrada com o accrcscimo de 20 o|i
durante o mex de Julho, o, depois,
executivamente.

Dlrectorla da Receita, 20 de abril
do 1920.

Nelson Teixeira,
Dirolor.

»—-
pitEFElTUnA MUNICIPAL DE S.

i»Aur,o
DIRECTOUIA DA UECEITA
Coiilribulção pnrn calçamento

EDITAL N. (i

Faço publico, para conhecimento
dos interessados, que foi procedido
O lançamento do calçamento cxc-
cutado nas ruas Jorgo de Miranda,
entro avenida da Cantareira o o
Quartel; Lopes do Oliveira, entro
Barra Funda o "Victorlno 

Carmlllo;
João Ribeiro, entre Dino Bucno o
Padre Antônio Benedlcto; Margari-
da, entro Lopes Chaves e Lavradio;
Barra Funda, entro Conselheiro
Brotero, c alameda Olga; Carmo, no
trecho entro o largo do Balado e
Cia. do Cax; llannemann; Barão do
Ladarlo, entro largo da Concórdia e
esquina Jullo Kibelro; Vietor Ayro-
en; Francisco Borges; Lopes Coutl-
nho, entro Visconde Pai-nahyba o
Cajuru'; Voluntários da Pátria, en-
tro Alfredo Pujol o largo Sant'-
Anna; Luix Pacheco; praça Pa-
Iriarcha, prolongamento da rua da
Quitanda; largo do Palácio (melho-
)ia de typo) c Floriano X'cixoto, mo-
horla do typo.

Do accCrdo com a lei n. 2.089,
ido 4 do ubrll do 1924, os propricta-
rios devem pagar, A bocea do co-
ire, nesta Dlrectorla, ut<5 30 do Ju-
nho próximo, a primeira prestação
iPaquella contribuição.

Findo o prazo, a prestação scrA
cobrada com o accrcBcimo de 20 o|o,
durante o mez do julho o, depois,
executivamente, eom 30 o|o o custa*.

Dlrectorla da Receita, 11 do maio
ide 1920.

Nelson Telxclni,
Dlrector

SECRETARIA »A AGMCUI/TURA.
COMMEItCIO E OBItAS

PUBIJCAS
DIRECTOKIA DE OBRAS

PUBLICAS
Concorrência publica, «ara o* rc-
poros necessários nos pavilhões ao
Instituto Disciplinar do SIoBj-Mirlm.

Faço publico que, no "Diário Of-
íicial" cstA snndo publicado edltaal
de concorrência para as obras acl-
ma mencionadas, devendo a» pro-
postas ser abertas no dia 25 de
maio.

I As guias para o deposito da cau-
1*5,0 do no Thesouro do Esta-
lio, serão fornecidas por esta D.lre-
atorla ate As 15 horas do dia 14.

9, Paulo, S de maio de 1920.ALFREDO BRAOA
- _P.lmigr

Dias «Ia | PREÇOS T..H lUi'1.5
leitura do |IiHt MJSÇRO CUÜH'0
iiiedltlor

cm mulo j Para ! Pnrn
lie 1020 ] lu/. i uquoclnuai-

'"
540.S 432,11

¦1 610,4 -132,3
.1 D40.0 4 32,0

i 039,0 431,7
T. ' Í3'J,2 431,3

êCS,8 431,0
038,4 -130,7
;,3S,Ü 430,4
537,0 430,1

10 037,2 -129,8
11 .r'3G,<i 429,4
li . .r.3C4 429,1
li 530,0 428,8
14 5-30,6 428,0
].-. 1,35,2 428,2
Jii 534,8 427,9
17 534,4 427,6
;S 534,1 427,2
]'.i r.33,7 420,9
Í(i :.33,3 420,0
21 532,0 420,3
22 ii32,0 420,0
23 032,1 425,7
24 531,7 425,3
23 531,3 425,0
20 530,9 424,7
L7 520,5 424,4
25 - 030,1 424,1
29 529,7 423,8
30 029,3 4 23,4
31 120,3 423,4

São Paulo, 0 de maio de 1920.

O. A. PEREIRA LEITÃO

Servindo de. dlrector

Oa abaixo aaslgnadot;, commlfl-
saripfi da concordata preventiva de
JOÃO RIVEP.O, declaram que ee
acham diariamente, do 14 fia 16
horas, A disposição do» credores,
no estabelecimento do concordata-
rio, a rua do Gazõmòtro, n. 112,
para os íhis determinados na lei.
Outrcsim, quo todos os avisos c
communicações concernentea £.
concordata, oerão publicado» nes-
ta folha o no "Diário Officlal".

São Paulo, 17 de maio de 1920,
José França.
Joaquim Collazos.
Crceorio Lçiiudro Porcira .lunior.

IWLLENOIA DE FEMOIANO
FREIRE

O llquidatarlo daçitella fallcncla
chama concorrentes para compra
do actlvo da, mençjpnada. massa,
englobadamcnto, medianto propôs-
ta, nos termos do art, 123 da lei
do fallçncloa. Aa propostos serão
apresentadas em cartas lacradae,
abrlndo-ats o liqúldalarlo, no illii
10 do junho p. fiifuro, lis 14 hora»,
& rua Libero Radaró, n. 1.53, sala
n. 12, do l.o andar, perante os In-
teressadoe, do oue tudo eo lavrara,
o respectivo termo. Qnacequcr In-
formações ou csçlarocIniontpB ee-
rão dados dlariamenlo ao,) Interc*-
sados no cscrlptorlo do Ilquidata-
rio do 12 ás 10 horas.

A relação dos ben« consta do
Inventario respectivo, yue «o aclia
unido nos auto., da fallcncla. (Car-
torlo do 3,0 Offido, l.a Vara) o
no esevlptorió do llquldutario en-
contrarão também 00 Intei-cssados
uma relação drcunistandada.

Trata-se do clock de 11111:1 pliar-
macia, estabelecida A rua da Con-
solação, n. 1S8. O adquirente terA
de remover 03 bens adquirido* da-
qudle local, pois a proprietária do
prédio arrendou-o a outrem.

6. Paulo, 17 de maio do 192Ç.
Antônio Nnccurato.

Avisos religiosos
,|ffl»í,

..A
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DR. HERCULÁNO DE FREITAS
Sua viuva, filhos, genro, noras, irmã,

cunhados, sobrinhos e netos, penhoradis-
sintos agradecem as demonstrações de
pezar recebidas por oceasião do falieci-
mento e enterramento de seu inesquenivel
esposo, pae, sogro, mm% caãfeaáii, tio
eavâ

DR. HERCULÁNO DE FREITAS
e convidam todos os seus parentes e ami-
gos para a missa que, por intenção de ssa
alma, mandam rezar, ás 9 e meia horas
de quinta-feira, dia 20 do corrente, na
egreja de Santa Iphigenia.

lAZICNDAS,
sítios, etc.

TICItltAS A VBNDA
Uma Klclia com X.000 *l(tuelre>,

de prllliolra, para cofo, canna, ai-
Kodan, cercar» etc, com multas o
boa* iikuiim, Jiulli liiliiuiitu dmnor-
cedu/i na florocento zona Arnnniua-
¦-•-iiatti (V 160|000 O uliiuvlrc. Os
ilOÓuhiontOfl InunnlcslavclH, ipio
datam do lia J4 annos, eompro cm
poeto initiiHii vi pnelflcii, d dlipool-
çüo do protondente.

Oiilia «loba da J.000 alqueire*,
latnlicni do primeira, na «ona Ho-
rocubnnn, suma nova, a 1001000 o
nlijuelrra — outras Inforiiiaçde»
mi lílo 1'rcto, 13. F. Araramjaronao,
cora .1. Alves, ou om Òamplua*
com l.lll/. AlVeH.

,;<ífV<A,', •'Vi','.'..,!,

Casa Lemcke

I'AZH.V1)A SANTA AI/AUtA
2 lillcmetro* de Lln», S0 níquel-

rca do terras, 23.000 cafedroe,
producção peudento S00 arrobas,
boa casa C 1 roaldcecla, 3 casitii pi*
ra colono*, 20 alqueires do pasto
bem formado bom mansuelrfio pá-
ra poicc», 2 r-arroça» cum burros
o boi*, 16 rezes, uma caiu na cl-
dade, r». 250 centos, preço mini*
mo. Intormaçdia: Casa do Ferra-
KCiin, Olcos >. Tintas "Ao* 3 Ma-
uhadns" — Lins,

•jyrafjjpj

ÍJÜTKIS E PENSÕES
PEN.SÂO

Da-so a rapazes c famílias, bons
quartos do fronte co:n 1, 2 o 3
Jonollas. Comi-la com toucinho,
rua lüachuolo, 23.

Is: •—-

A dinheiro V^
5 0j0 \».

^^,ll-

ÀÇOLGHOÀDOS
DU UMA HO' COlt K 1'JIA.VTABIA

ramnnlio IBOxJOII do D4$000 11I6 ,.  ,, ,.
umanlio i9ir.J0B do 08}ooo ntft ..,,

oonicnToiucs w. ai.aodao
1'nrn eilunçnn, d" TI500 em dcanto
Para Hnlidrn, d« 221000 rm deanla
1'nra cawl de :is}00'i em dcante

t'oiu:iiToiii:s di: i„\
Dn 33(000 om deniito

lOmiIlTOltES Iii: I.A 1)13 c Wll.1.1.0
Do ldi$ooo ate 105(000
COlIRIWOniM 1)1'. Xih
[,ino o\ barra de
lirnncn, roca o d-l,

I50J nlé

I KllOOll
130(004

Iinjinrla<;ão
directu

s. r.\i:i,o
Rua I.lhero
lladard, 100|t

H.urroa 5",
Rui do Cora-

1J. ,i:

PROMESSAíl-FIS
E* um ellklr, formula dodr. Ayreo
Dastu.H, sem rival n.i cfzcma o *o*
herano no artlirltUmo. Em todas as
pharmacla*. Experimentem.

"EU SEI '1IIK)"

Vcndc-so co:.-! revista desdo o
l.o numero (bj 1917 ntd o mez da
junho do 1923. AeecUa-so offcrta.
Endereço d Arthur Corria, ncuta
rcdatçfio.

VENDAS
RADIO TKMPOIt.AUA LTiaCA

Vendc-so por preço do ocuislão
I um apparelho du radlo-telcphonla

da melhor marca dos Estados
Unido*. Ouvo-so do Klo, Buenos
Aires o Estadoii Unidos. I'raça
Marechal Ueodoro, 12, (aparta-
incuto 4), dan 10 horas cm dcan-
te. Itua da.i Palmeira*.

rHARMACTA

Vciulo-se uma, situada cm bom
bairro, optlma frcguezla o com 1110-
Vlntonto do TIS contos do reis
mensaes. 1'redlú com moradia pa-
ra família e aluguel módico. O
motivo da vi nda não desagradará,
no pretendente. InformaçOcs exa-
ctas com Itez?ndr: o Arruda, ,á rua
Major Bortorío, -lú.

DK. HERCULÁNO DE FREITAS
Os abalio aasignado", amigos do finado dr. llerculniio do Freitas,

por si o certos de Interpretar o profundo pezar que acabrunha a po-
pulaejB.0 «antamarcuso p«lo seu infausto passamento, convidam a oxma.
família do lllustro morto bem como a todos os bcuo parentes c pessoas
de amigado, a assisürem & missa de rcqulvm cajitndn, com Ubera-iué;,
o.ue por descanço do aua alma, mandam celebrar íis 'J horas, cm 20
do mea corrente, 7.0 dia do eou passamento, na Matriz da Banto
Amaro.

fc'fl.nto ^mnro, 17 de maio de 1920.
Luiz Schmldt
Izalas Branco du Araújo
Carlos Guimarães
Luiz Vieira Branco
Octavio Machado
Bento Branco do Araújo Mondes
João Fellppo da Silva
Adüo Ilclfstcin
Benedlcto Branco do Miranda
Manuel Fonte* Pereira,

CÍIIUIIGIA IM GEHAI; E
PAItTOÍi

OR. ÂDHEMAR NOBRE
Clu-fo do cirurgia ía Ecno-

Clcuncla furtURueza. — Ope-
raçdcs d-.' pequena c alia d-
rurgla ser. narcosc. I!. Libero
Badarô, 12, dar lii as 17 ho-
rus| — Tcieyhorio 2301. Cl-
dulo o 614. Central.

Uma Henliorn qua eoffrou iijr.EOs
innos do bronchlto Btthmatlca o
ima *ua Irmd do pcrtlna» tosse, no
lumprlmcnto da uma proncr.f,í, oi-
'crcccm-sa a ensinar o remédio que
iu curou. Cartas 1 tra. Addla .".o-
•ha, caixa postal, 112. Porto A!c-
?ro.

mmm
(ÍVMXASTICV

nacional, mcthodlcá o respira*
torln, sem opparolhos. Para. crlan-
ça* de ambos oa boxóS. Resultado
garantido om poucos mezes. Aula*
cm casa dos alumhòa, 3 veze* por
semana, Inclusive aos domingos.
Telephono central, 2332 —• T.rate.

Precifa-fij do uma menina para
pagem ou para pequenos serviços
na travessa Loticrl, 12. (Ay. Con-
densa H. Joaquim).

DE GRAÇA
A todo* rjni JiffrsM do molefttn»

Io peito, bronchlt» asthma, tc«e
;eliddc, catarrho cbronlco, grlppe
jj tubcrculoie IriCtplento, ensino d»
traça um remédio quo os curara
im potlCOl dli». Mande endereço a
liaria O. do Andrade, travesaa do
Juartcl. a. 3. Pauto.

¦SõraacÊTBB

PROMESSA!
Um cavalheiro au« ** curou 00

uma astlima terrível ensinar! era-
tulUiiiento como comüegulu curar-
j.j. Escrever pa"a N. Musollno - R.
do Theatro, 30. - H. Paulo.

Coltectoria Estadual ou
Fiscal retidas Estaduaes

Ex-escrivão Collectorai Estadual
deseja obter um ou outro logarí
D'i polo mssmo «m pagamento 4
e.i.-ias em cidade prospera. Cartas

1: P. S. CasaPOTa. — Valor das
cisa» 30 conto».

TERRENO EM ART1ILR AfAIM
Vcndc-so uma quadra do 5 lotes.

Subúrbio próximo da capital c ser-
vido por H trens diários c auto.
cninibus. Para mais informações,
dan 11,30 ás 17 horas, (1 rua Tlio-
maz Alves, 23, Vil ia Mariamia.

DIVERSOS

Patentes de invenção
RcRteto de marca», approvaçdo

do preparado*, compra o venda de
lmmovela, hvpotheca»; dr. íot*
Gonçalves, advogado, ai. Eerlo d*
Limeira, 85. TeU Cld. ÍÍ48.

ESURIPTORIO
iiuiunico-OQMMEncuri

QucatOcy orpliiiiiGJüglcíis o iiivcn-
tarios; íalknciai t concordata*;, erc-
jutivos hypothe.-arlos, camhlacs o
por áluguere*; cobrança* amigavcla
o judldaca; siuntnarlns do culpa,
Elaboas^Cprpus, isenção de servi-
ço militar o dtíeaas perante o ju-
ry. Encarrugam-isi) de naturaliza-
;Ocs, cartclrai) de identidade, p.wsa-
portes, folhas corridas, c iodo o
qualquer trabalho juridlco-çom-
mcrclol, liielusIvO cllvisOes o demar-
caçOes du torras, levantamentos do
projectus, coiistrucçOe* o reformas
da prédios, tanto nesta capjtal eo-
mo nu Interior; crtipresta-.so dl-
nliolro nob cau,;.jos do titulo* e
adoaatam-so euftas.

Praça da SC, -10 O.o andar. Sala*
002 u COt. - Tdl. Central, 557.

iWm.\m±illrr*m*ltLMimwumum

i

¦ Pi
1 V* í

-A-$

!!!( 'ií'1—~r<'• r*-,-,r;;- ' ¦"¦ i

AO "FOGÃO
PAXJIJSTA"

(OÁSA líl-';1i) - Fogôca de
tnilns 03 tnK'3 e tamanhos
lio-, mais lurucõoi no* mal*
riiuilestos - rnncclouamciilo
perfeito e garantido • Pedi-
diob o obséquio de não com-
prurem fogCca sem verem

nii?pcis nrüjoa e preço». .
Rua Xavier fle Toledo, 20.
Peçam catnlc-3'.-s Mlostradoe.

Tclephruo, CiUíidc, 2B2Ü
•P

«A MU1.MIEIKA MUXDIAf,"

remédio duplo para extrahlr callos,
Cura unlion encravadas o qualquer
ferida externa. — A' venda nas
pliarmadao o drogarias. — Exigir
a marca "Molnlidra" si qucrcls
livrar-vos das torturas dos callos.
Fáfirlcàhte: Frederico J. líoru —
R. Coimbra, 7 — S. Paulo.

m DE S0G69RR0 00 ESTADO DE

CKEAUU PELA LEI N, 2040

RUA ALVARES PENTEADO, Jí, 10

I"EXHOHES sobre Jóias, metae* e pedras preciosas. Juro* de
9 o|o ao anno.

EMPRÉSTIMOS sob garantia do títulos emittldM ou narantl*
dos pelo Estad» ou pela Unlüo, a juro* de 7 ojo ao anno.

EMPRÉSTIMOS AO EUNCCIONAMSMO DO ESTADO *ob' ga.
rantia do vcnclmcntOB, a fuucclonarlo* civil ou mllitare», acttvo» ou
lnacüvos, a Juros do 0 olo ao anno.

DAS 11 E MEIA HORAS A'a 14 E MEIA

as

Avisos coDimeroiaes
Aviso

Os abaixo asslgnados, Eng. E.
fíuaj-nerl, Frodlano Biancalana e
J>ulz Trevisan, commissarips da con-
cordata preventiva do Giovanni Bovi-
4» e Cia. Ltd»,, declaram quo so
acham A dlsposlçdo doa InlorçBsadóa,
pfti-a, qualquer Informação, d rua
tulz Clama, n. 10, das 10 as 12 ho-
ra».

JSng. E. Gimi-nori.
Frcdliuto Illuuuulaiia,
Ijiií/, Trevisan,

Fallencia de José
Francisco Raymundo
"SAV1"ANNA DOS QI4I0S DA(iUA»

O alia)*o osslgnado faz publico,
do accòrdo com a lei, qqç so acham
cm cartorlq tpdas a* habilitações de
credito e mal* documeutos, roforôn-
t*s & faUçjida acima, os quaes pode-
rfp f-Çr examinado», dentro de. pra-
^o da cinco dioe, polo» Interessados,
«w rcçiatmarilo, mediante í-equerl-
mento e^aorçcaao »o sr. Juiz de dl-relto, aqulllo quo çjitçiidcren) a bem
de «eu* direitos.

Qriandln, 1«. de maio d» 1920.' O l.o cscrl.vlo do l.ç Qfficio. —
AuUmlo do (jjpafljros.

CASAS E CHÁCARAS
CASAS E TERRENOS

Coinpra-so o vende-se casas, ter-
renos, chácaras, etc, elaboramos
planto* e projeatus, desenhos para
patentes do lnvinção, assim como
nos encarregamos de todos os pa-
pets roferonte» ao ramo commercial,
Praça da Sd, 46, 6.0 andar, Sala
602. - Tel. O-Jiitral. 6B7.

EM PRESTAÇÕES
Vendo-se por 40 contos a vista,

o o restante em prestações mensacü
do 1:400$, um esplendido iialuceto
completamento novo, cm centro do
terreno, com ü dormitórios, 3 sa-
Ias, a terraços, o demais dependeu-
cias para família de tratamento;
garago o quarto para chauffour.

Outro com 4 dormitórios, 2 sa-
Ias, o domai* dopendencias; garago
o jardim; 15:000$000 A dinheiro,
o o restante cm prestações men-
saes do GCOf. Ver o tratar a rua
Paula Nery, 10. (Morro do Jardim
da Accllmaçflo, bonde 28).

fiT"" ¦! !H)lH.i-r rit*yr.

HVSIZA E M.VRIA APPAlUiCUJA
PAIVA BRAGA

Olegarlo Paiva o senhora, Pur-
vai Braga o Filhos, Horadp Paiva
e família, Accaclo Cruz e eenhora,
Ar-naldo Lopes e «aiihora, dr. Al-
cino Braga o família, Clolilde
Braga Oliveira César o família e
Julieta Bllva, pães, esposo, irmãos,
cunhado*, tios o avd agradecem
aos seus parentes o amigo* as
condolência* pelo falleclmento da
filha • neta, espeaa e filha, irmã
e sobrinha, neta e bisneta, e
convidam para as missas de 7.o
dia, quarta-feira, 10 do corrente,
â* 9 hera» na Matriz de Santa Ce-
jtfUA» ,' i

Pequenos Amuixios
AUTOMÓVEIS
.iu iu a .) 1...1 i. i. .ií

AULAS BE AWQMOVEL
PORB

Pessoa dlitlncta com bura-
Unha particular ensina a se-
nhoritas a dirigir. Aulas de
1 as 4 diariamente. Preço
100I4OO. — Rua Venando
Ayro* n.o 70. Vllla Pompcla

Mo Paulo

ESCOLAS E CURSOS
•T»1»»^******

A Escola Livre de Com*
mercío de Campinas

vos.. diplomará guarda-livroscom um anno apenas de estu-
do e sem sahir de vossa resi-
dencia. Prçspecto e mais >nfor-
mações, com o Director, Dr.
Eugênio Ribeiro <-*• Rua Mi-
raes Salles, 227, -- .Campitir-s

Nova Belleza \£ Na Próxima bc—ana
O seu droguisia

Offerece
Grátis

Esta semana uma amostra
para IO dias.

Obtenha-a. Veja o que lhe
traz a próxima semana.

Veja o coupon.

move-as sem necessidade de esfrega-
£Õcs que damnificam.

Estes methodos provaram «er exces-
eivamente effectivos. Oríginoa-se um
novo typo de pasta para dentes para
applicar aqueíles methodos diária-
mente. O nome é Pepsodent. çml

Os princlpaes dentistas de todo 6
mundo começam a aconselhar p seu
uso. Esta pasta para dentes encontra-
se agora em uso em todas ai partes, A
cuidadoso* habitantes d* umas SQ
tiajões, trouxe uma nova era dental.

Todos os Que a Usa» Sabem
Todos aqueíles que a usam asabanj

imraediatamente novos beneficlos, no*
vos deleites.

Pepsodent multiplica a alcelínidade
da saliva. Multiplica o amido digestivo
na saliva. Estes tio agentes da Hl-
turexa para combater ácidos e dtpoli-
tos de amido. A combinação «tates
effeitos dar-lhe-ha uma nova idéia em
limpeza de dentes.

ii 
' 

i m li i I
Apresente este coupon e receba uma

amostra para 10 dias. Note a impraa-
são de limpeza doa deste» depois 4» *
usar. Resolva depois pelo tua »f f
aente. Corte o cospes sgea

tmmm ^
^Vl JSSi Lm \W\

Vs. Sa. Que Deseja
Dentes mais brancos, limpos, salvos, somente

tem que combater a pellicula
Acceite esta offerta dum novo metho-

do de limpeza de dentes. Este methodo
está deleitando milhões. Está-lhes
dando os dentes mais bonitos que hoje
yê em toda a parte.

Significa vastos benefícios que a sua
casa deve gozar. Permita que este ca-
Ferimento lhe prove.

Vs. Sa. Deixa a Pellicula
Sente noa dentes ama pellicula vis*

cosa. Nenhuma pasta dentifricia ordi-
rwria a combate com suecesso, uma
grande porte fica agarrada. Em breve
perde a côr e forma manchas escuras.
Pentes que eram como pérolas, tor-
nam-se nublados.

A pellicula é uma grande destruidora.
Segura partículas dalimentos que {er-
mentam e formam ácidos. Segura oa
ácidos em contado com os dentes cau*
sando podridão. Micróbios geram-se
aos milhões que, com o tartaro, sSo a
causa principal da pyorrheia.

Aqueíles que tem escapado a estas
dificuldades sid muito poucos.

Dois Novos Methodos
Noa últimos annos a sciencia dental

descobriu duas formas de se combater
aquella pellicula. Uma separa as partes
integrentea da pellicula em qualquer
período da sua formação. Outra re*

Proteja o Esmalte .
Pepsodent separa as partes Infe-.

•grantes da pellicula, depois remove*.-as com um agente bem mais brando
aque o esmalte. Para combater a

fpellicula, nunca use preparações que
contenham po áspero.

"""" ¦¦•¦¦¦¦¦"•¦-¦¦•¦jpsii

Amostra Para 10 Dias Grátis
No seu droguista esta semana

Eícrora o MU nora» • dlrccclo » spreMOt* »rt« «oupon «urajit» »it*-
Mman» em (iu»liju«r du am ibtlxo ua*cl«B»i*a Em Uoc» r*c«t)»r»
um» bliiuga de Pepsodent p»ra 10 dia».

SI reilde tSra da cldtde, «nvlo o coupon pelo SOrrelO

MACHINA8 E
JMACHKÍISJVIÜS
MOTOJl

Vende-se um ezcellento motor
A kerozene. de T. H V. de forca,
fabricação Ingleza, com alfun*
mozes apenas de uso, por prece d»
pechincha. -— Ilua Major Dlogo a.
B8. (VlUa Caoilda), casa 1S, com ..... , ...i

* SlmOes, ^.1

fjpkjV e*aaBaaa«B*WB*«HHm' e«T0A §

COUPAMIIA FKTSODENT DO BBASDU
Uepto Hit, (Mia Poetai UC, Blo d» íantU».

* amoetra ••r-lhe-h» earlada *»lo correi».
¦XSS&

O dentifricio do aovo-dia
Baseado cm investigações modernas. Aeon-

celhado agora'pelos melhores dentistas em todo
o mundo. v/T3»í/"'"",'-'- • ¦"¦' '¦-" ¦ '' -

i A bisnaga gran4e contem duas vezes mais que
% pequeha/offerecéndo-lhe assim uma grande•'¦Vconomia. í ~

Seu nome,,,,r\r.m

JR«»...... .n. v.t.í.l. . .a .rr
OU»fl».r......
¦lU«0.....r..

»t sai »»!.•• •• »•» ii*Mà\sVuAV*uVeAeJUi>VfVriaVf

MlllllllllHItlllll

'... •. r."»'i t J-»» m • ees * » »«»»í"iá* akl-A t3K*>«

Apresente o coupon a
Casa Fretin i-> Drogaria Baruel «r
Casa Andrade Silva -^ Sua 18, n. 1-38

¦¦¦¦«•¦ar.»-,)»

('iiiíite ;-i2/.9iU oi.uui/m'

i:;:í-: '¦-¦..','-'...-.. • ¦;'¦¦ ..UM:
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ÜOIttttilO PAULISTANO m Tcrga-Ioira, 18 dc maio do 1U26

ItHHMtt
INDO a SANTOS

àincU me/mo que chova!

i Os legítimos comprimidos BAYER do Aspirina
(BdlV/lSPIR.iN/-) não tem suecedancos nem substitu-
tos. 

' 
Elles são os únicos que procedem da fonte original;

constituem o analgésico por cxcellcncia c- sao absoluta-
mente inoffensivos, tomados nas doses rcgulamentares.
Peca sempre B/|Y/ISPIR!«/- e não acecite produetps••semelhantes" ou "cqui valentes"'; não se brinca com a saude.

Para certificàr-se da legitimidade dos comprimidos
BaV/iSPmiN/l não deixe de yerigçai_se .existe na
caixinha o Sello de Garantia com a CRU£ BAYfcK.

Se deseja apenas uma dose, não acceite preparados avulsos
; ou "tão bons"; peça um Enveloppe BAYER, o que lhe

garante o produeto fresco, seguro e legitimo.

ATTENÇÁO: para ter absoluta garantia, peça
iBAYASPI&IrtA e evitará, assim, lamentáveis enganos.

|a»l
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OUIHICPPIÚ HCARROMI

Iraiirloa Naolonsl Ha Vlilroa

nua Oonsaga Daaloa, III — Hlo d»

Janeiro — TolepUona Villa 1011

ALDEIA 0AMPI8TA

Vend» vidro» para meaa, píiar-
munia, porfumarlaa, ol«o d» rlolno,

d» amêndoa* a p»ra msolilnaa d»

costura.

Anrad»ea a vlalla «o» «nu» fré»

IUSM» a amigo». A pedido envio

jatalogo».

Viüm/y

a^ »¦»»¦¦— ¦ i ¦- ¦¦»¦ "ff

MUI REAL IKliZI
—— u

¦««««p^lljj^m
BRAHMA

a ultima palavra
em cervejas.
Representantes:

1. GUANABARA
Tel., Avenida,

365 e 1367

Larir. da raspa — Wo de Janeiro

localizado no molnor ponto da

olflafl». Horda» ft porta par» todss
a- parti-i .
Ki.tt Telo«. aUANDUOTEU RIO

J. Garcia & Campos
ftíT IRIIIH

RliEUMfiTIJMO
SypíiitisW^

fcndèmos, para desoecupar logar, uma machina Bühnadsia, a pedal
: 
com accessorios para motor, 25x38 cent, quasi nova (menos de dois

ojinos de uso). PREÇO - 3:500$0OO - Nosclar de Carvalho -,

Catanduva — E. F. A.

IMPUREZA
do SANGUE

^^?^~I!êã»S»"ã9»» " m — »• »f >'

Dcp.: P. DE ARAÚJO & C. -
S. Pedro, 82 RIO

DR. CERQUEIRA BlAO!
Attesto que tenho

empregado o sempre
com o mais feliz re-
soltado, ro rhciima-
tismo e na syphili3

e suas diversas matú-
Íestaçõc3, o

ELIXIR DE
NOGUEIRA

formula do phanna-
ceutico João da Silva
Silveira.

COMPANHIA DO PACIFICO
O I.UXtJdíSU PAQUIOTIO

ASTURIAS
De Santos, saliirá no diu 2G de maio para ltio, Lis-
boa, Vigo, Chcrburgo c SouthaniiHon.

Dl. SANTOH
t*ARA O RIU U» IMIATA

t lia. «AVltm
I r»ra • Uurupa

i)i:ki:ai»') 
asturias 
RliHNA 
ARIiAN/.A 
WON . . • •¦

!ll do mulo "<
-.'.I lio llllllll ""

4 do Jiiiiliu

ÜO do iiiiiio ...

10 dc Junho

DO RIO
l'ura a Europa

20 do mulo
21 du iimiii

D do Junho
(I du Junho

17 dn J uni in

Bmlttom-»» pnaauiion» do ».« oinsso p»ra ioda u parlo d» Buropa,

oomo tamtiom bllltolf» do chamada do Uuyrouth. Con.tantinopla.

Duoaroat, Dolorado, Varaovla, Rliia. Moacow, Odcssi, ProRa, liara.

burgo, olc etc.
RARA MAIS INFORMAÇÕES COM

The Royal Mail Steam Packet Compariy
Uulsta 1'esuil BR» — Rnit-u do Fatrlnrulia «• »• — 8' ''«o'0'

l'clc|iltiuic Ccnlitii. 5d"

Santo Amaro, (lis-
i Bahia) — 1 de maio de

Casa de Moveis GoMstela
A MAIOR EM SÃO PAULO """ '," "™ s,ra,*,M e ~

COMPLETO SORXIMENTO DE MOVEIS DE IODOS OS ESTVLOS
U QUALIDADES.

JACOB GOLDSTEIN II

Camas de ferro simples e ea-
ninltndas, colchoarla c tapeça-
ria — Tenho automóvel 6
disposição dos Interessado»,
nem compromisso de compra.

iuiir iiiirn 2113, Cidade,
VEM DAS ¦

DLNHEIRO E A
PREÇOS MÓDICOS

Não tontao catálogos, mas
forneço orçamentos e mais

Tem lambem para alugar um grando salSo, com um bom palco, para informações.

Icslaa o casamcutoB, completamente moblllado, sito & rua Ribeiro 'rclcphonct: pura 2113 o IG3S,
. _. „. Cldado.de Lima, n. 21.

..-, ,».,^».t oa 1'ELl'ü'UONES, CIDADE,
RUA JOSÉ' PALL1NO N. 84 — ia33 e aua. —-
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"PILOGENIO'1

g :: SERVE-LHF. EM QUALQUER CASO :: 
|

SI )a quaal não tom. aurvo-lbo &
o P1LOUEN10, porqua lho fiis B|
vir cuiiollo novo e abundante. g

81 começa a ter pouco, servo-
lho o P1LOUENIO, porque impe-
do quo o cabcllo continuo a cahir. ^

81 ainda tem multo. sorvo-lhe o PILOOlüNlO, porque lho garan-
1 tu hyglcno do cabc-Uo.

fi| AINDA RARA A ÍÍXTINCCAO DA ÜA81'A — Ainda paru o

üíí Iratamcnlo da baiba o loção de tollett».

O "PII.OGENIO" — SEMPRE O "1'ILOUENIO"

O "PUiOÜICNIO" SOIPREI

Sti A' venda em todas oa plianr.aclns, drogarias o perluinurlas
DEPOSITO OiillAL: ,-,

DROOAR1A Oll'1'ONl — RUA PRIMEIRO MC MARCO, N. 17 jrt
RIO DE JANEIRO ÜSj

*22SSE£5&&
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- EMPRESA N. VIGGIANI - 
|||j

Telephone, Central, 2244 "¦ -'B

^^fiafttóaaliia Lyi-loa Italiana
Dirccção — LUIGi BILLORO — Dircetor geral dos espectaculos - Maestro Çay. ARTÜRO

OBSA -». m-v-, mfí

O maior êxito dos últimos annos no Theatro Lyrico do Rio de Janeiro, onde esta companhia realizou 48 espetáculos, dos quaes
21 com lotação comple tamente exgottada.
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e TERÇA-FEIRA, 18 A's 20 3|4 - ESTRE'A - A's 20 3>4' TERÇA-FEIRA, 18

COM A OPERA EM 3 ACTOS DE PUCCINI
fcf.

--¦Miá&t'

THEATRO MUNICIPAL
obr^ig,;^

COMPANHIA 1/. RICA ITALIANA
Empresa: Scgretp - Bonacchi - Plorgllo

HOJE — fts 20 3|4 —, HOJE
V pedido dos srs. nsslgiiiintcs,

cui -l.a recita de iissigiittirii:

RIG0LETT0
REPETIÇÃO

Magnífica, Intorpi-ctiiQÜo do»
artistas': C. Tagliabuo — A.

Saracenl — N. Bcrtclll — N.
Algozzino — A. Carnevall —

A.-Serpo — A. Pavla — De
Lucchl

M.o DEI. CUPOLO

Aiiiaulm, - A'H 20 3|4 . Atnatiliã

ü.a DE ASSICINATfJRA

CARMEN.
O. O ALIA"

V. Seinporo — C. TagUahuo —

ti, Carnovali — A. Algozzlno —

M. Parigl — Serpo — Pavla

M.o DEL OCPOnO

PREÇOS: - (incluindo o Imposto) - Frtos o canaiole» Oo

lo 7M000 _ Camarotes "loyei-, 55$000 - 
Çamaro 

e» da 3.O.

40ÍOOO - Poltronas o ImlcOc», 15$00ü - Cadeiras do foyer ,

- Ga.ci-ia, CÍ00O - Amphltheatro, 1$000 -*^£

venda na bllli.tcrla do theatro, das 10 horas em doanto - N3o

6 obrigatório o trajo de rigor.

+^t*.|,í..t.I,4'**'M--Md"l-*'H'*d-*'M>t% APOLLO
Empresas Clncmatographlca»

Rcunldtia Ltd. - Cid. 3042

Comp. Brasileira do Comedia
BRANDÁO-PALMEIIUM

UOJE — 3.n-Cclra — ROJE S
fij II) 3|4 o 21 3|4 t

A pedido — A maior fabrica !{.
du gargalhadas: X

h multar do trem!

'¦MÍ"' ¦'

GIOVANNI CHIAIA

A WÊÊ&X Z

GIUSEPPE ZONZINI

ANGELA ROSSI OL1YER
AUGUSTO GUASQUI

Maestro ARTURO DE ANGELIS

*.''Kl'r-A, -V-i.--' . I :']

mBsBssSBBfflM ú

GIOVANNI FAINI (
ANTÔNIO Di SIERVI

—j .-"a Inclusive impoV Poltro^s ou balcões, 10$000 - Frisas, 59$000 - Camarotes

Preços reduzidos- -todeiooio- mm-^^^m^m^m

f Proaos: Frl-ias o camarotes, 4.
2DS000; cadeiras, 0$C00. J

j Bilhetes á venda daa 10 üa T
1?! 17 horas no Ciiio-Trliiugulo. A

^.
0,a-felra — Festa artística v

21 do Palmoirlm Silva, com a

"premlC-ro" do LACARTDCA
J, o acto variado,
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AMANHÃ QUARTA-FEIRA AMANHÃ
A opera em 4 actos de VERDl

R
t
'?|«

^L TROVJítuk
A *

Rossí Oliver — Luigi Marletta — Luisa Lampaggi — A.. $
Lima — A. Zonzini — Guasqui — Di Siervi

feTra - Apresentação da celebre soprano japoaeza " 
f^ J^ra

PALES — na emocionante opera de PUCCllNi:.

*¦ Ini

QUINTA-FEIRA - 20 - QUINTA-FEIRA
A opera cm 3 actos, de BIZET, que não se rep:

:t••>
M
t tava no 

"Brasil 
ha 24 annos:

1 Fes©af@F
I Olea Simzis, Rogelio Baldrich, ,Paolo Àhsaídi, Zonzini.

escat®r© 4t F©^i©
ft Bailados pelo corpo de baile — Solistas: Vera Graqbmska i-

e Pierre Michalówsky
:t

U Folhetim do CORREIO PAULISTANO -^ (281) -

ALEXANDRE DUMAS.: •

DÍzè-.ine como so entende Is

'.%," 
^ SEGUNDA, PARTE «=*

o collÃiTdTrainha
esr;-m&:

VOLUME I

'• w&

Oliva agarrou-lhe trauqulllamen-
te na outra aba da casaca, e arran-
cou-a. Bcauslre tornou-se furioso.

 Com todos os diabos! oxcla-
mou ello, vais fazer com quo eu te
mate. Então! Não' se lembra esta
velhaca de me despir agora? I As-
sim, Ja, não posso sahlr daqui!

I _ pelo contrario, vais sahlr Im-
jr.orllatamento.

 Havia dc ser curioso, sem ca-
saca!

—. Vcstlras o sobretudo de invor-
no.

Roto, remendado!
 Pois, si te apprr.uverl não ' ò

vestlris, mas, repito que vais sahlr
ií.

Oliva tirou da alglbelra todo o
ouro quo ainda tinha, uns quarenta
iulzcs, pouco mais ou menos, o foi-
os saltar nas mãos.

Beauslre esteve a ponto do'enlou-
ciuecer e tornou a ajoelhar.

O.dona, disso ello, ordena.
Vai, a correr, ao "Frade Magl-

ço", na rua de Sena; vendem-se IA

dominós para bailo de mascaras,
E dahl?

—¦ Comprar-mc-áa um completo,
mascarllha o meias, tudo egual.. .

Bem!
Para ti, um dominó proto; pa-

ra mim, um.de setlm branco,,
Sim.

E para Isso não dou slniio vln-
te minutos.

Vamos ao baile T
Vamos.

E lov:is-mo a colar ao "boule-

vard"?
.. — Levo: mas, com uma condi-
ção. 

Qual 6? _ ._
De seres obediente
Oh! Sempre, sempre'.
"Vamos, niostra-njo o teu zc-

lo.
Eu corro.
Como, pois ainda abi cstasl
Mas. a despesa...
Tons vinte o cinco Iulzcs.
Como? Tenho vlnto o cinco

lulze
HO'.'

 Os que õpanliasto do chão.
 Oliva, Oliva, Isso não 6 bonl-

lo!
O quo queres tu dizer?
Oliva, ja, m'os havia dado.
Não digo quo os não lerás;

mas, si ou t'o:i dússe agora, não vol-
larlas cá. Vai, vai e volta depros-
sa,

E' ella que tom razão, disse
comslgo o volhaco, um pouco con-
fuso, Tinha intenção do não voltar
ca.

Vlnto e cinco minutos, ouvls-
to? bradou ella.

ÓbedcQo.
Foi neste momento que o lacaio,

emboscado no pórtico, om fronte das
janellas, viu desappareeer um dos
dota Interlocutores.

Era o sr. Beausiro, que sahia oom
uma casaca som abas atras da qual
balanceava tnsolentcmente o ospa-
dlm, omquanto a camisa apparecla
om fofos, nas aberturas da casaca,
como cio tempo de Lulx XIII.

Einquanto Beauslre s» dirigia d
rua do Sena, Oliva esorsvau rápida-
mente num pedaço d» papel a» se-
guintes palavras, quo' resumiam to-
do o episódio:

- "Esta, asslgnada a paz, a partilha
foz-so, o bali» adoptou-se. Em sen-
do duo» horas ostaromo» na Opera.
O meu dominó ha do itr branco, e
lovarsl um taco do soda aiut no
hombro e»quordo."

Oliva embrulhou um padaso da
bllha quebrada no bllhste, para lh»
dar poso, passou a cabe.» pela ia-
nella, e atirou com o papellnho 11
rua.

O lacaio correu para olle, agar-
rou-o o fugiu.

Parece certo que o sr. Bcauslre
não tardou trinta minutos em
voltar, seguido por dois offlclaca
do alfaiate, quo traziam, pelo pre-
co de dezoito luizco, dois dominó»
de goeto delicado, como tudo quan-

x'rt7Jt^axace^css£^ísrK.^aa i^^it*peaàfm9^^

to sabia da cana do "Frade Magl-
co", fornecedor do nua magealade
a rainha o duo suas damos.

XXI

A CAHA OOOULTA

Deixamos a ora. do La Motte fi.

porta do palácio do Mcsmer, ae-

guindo com os olhos a carruagem
da rainha, que dcsapiiarecia rapl-
damento. •

Quando ceesou do vel-a, quando
a bulha do rodar deixou do ouvir-
se, Joanna entrou para. a «ua car-
ruagom do aluguel o foi a caoa
vestir um dominó o pôr urr.a mas-
cara, e ao mesmo tempo ver ei
houvera novidade no sou domicilio.

A «ra. do La Molte promottera
a. si mesma, para essa bomavontu-
rada noite, um rcfrlgerlo Ás com-
moçOea do dla.; Reoolvcra, como'
mulher forte que era, fazer dfi ra-

pa», como vulgar e exprosoivamen-,
t» a» diz, e Ir por conseqüência
reoplrar aôalnha aa delicia» do im-

previsto.
Ma» eaperava-a um contralompo

no primeiro paaoo quo dava. neeae
caminho t&o oeduotor para imagl-
nacóen vivas o por multo tompo
contida».

Baperava-a um criado no cubl-
culo do portblro.

Pertencia ao ar. do Rohan, •
era portador d» um bllhote de sua
eminência, concebido nestes ter-
moi:

"Ura. condeeaa. — Nfto terd.
oertamento esquecido que tomos
d» talar sobre certo» negócios. Pó-
d» »»r, porém, que nBo tenha boa
memória; eu, quo, pelo contrario,
nunca - eaquerjo o qu» me agrada,
tenho a honra de a eoperar no lo-
gar aonde o portador ha de cóndu-
sll-a, »t fflr da aua vontade."

A carta era ooslgnada com a
cruz pastoral.

^ 6raL do La -Motte, contrariada

do principio 
'cóm enle contratempo,

rctlectlú um InoUinto o tomou o

seu párlldo com a rapidez Uo p.ro-
cloão que a caracterioava.

— üuba para o lado do meu co-
cheiro, disso ao criado, e indique-
lhe o eitlo.

O moço subiu para a almotada,
o a ora. (le La Motte mctleu-ao
íia carruagem.

Dc/. ininuloa bastaram para le-

var a .conilcsea ao bairro dc Santo
Antônio, num logar onde un;a3 ar-
voi-eo, tão velhas corno o próprio
bairro, occuHavam a todaa as vis-
taa uma densas lindas casao edlfl-
cadao no tempo de Luiz XV, com
o gosto e:.-tcrior do sceulo doze-
sela o o conforto lncomparavel do
século dezoito.

— Ohl oh! para uma casa doa-
taa! murmurou a condessa; da

parto do um grando prlnclpo 6
couBa naturallaaima, ma» para uma
Valo!» 6 bom humllhanto. Em-
fim!....

Esta palavra, que a resignação
tornou om eusplro, • a Impaciência
om exclamação, patenteava a am-
blçüo dcvorajdora,. a cublça louca,
que lhe dormltava no eoplrlto.

Ma», apenas tranopoato o limiar
da cosa, estava tomada a aua re-
solução;.

Lcvaram-n'a ae còmpartlmcnto
em compartlmonto, l»to é, d» eur-
presa em surpresa, atd uma peque-
na caoa d» Jantar d» multo bom
gosto.

Ali viu o cardeal, qu» estava »ó
» a esperava.

Sua eminência folheava uma»
brochuras qu» •• pareciam multo
com uma collccçSo desses pam-
phletoa que choviam ao» mllhelroa
naquolla (poça, quando o vonto vi»
nha da HoIIanda ou da Inglaterra.

Assim quo ella entrou, levantou-
so o cardeal.

— Ahl ell-al Muito obrigado,
era. condessa, disse. ello.

E approxlmou-se para lhe beijar

a mão.
Joanna recuou com um modo

dc-fideiilioso o of tendido.
 Como! disso o cardeal, o que

tom, minha senhora?
 Não está acostumado a ver

uma cara assim naa mulheres a

quom vossa eminência faz a honra
do mandar cliamar para aqui; não

6 verdade, sr. cardeal?
— Oh! era. condensa!

Estamos na casa occulla, não 6

assim, monsenhor? disso a condes-
sa, olhando desdonhosamento em

volta de si.
. Mas, minha senhora...
jju esperava que vossa omlnon-

cia se tivesse lembrado cm que con-

dição nasci. Esperava quo vossa

eminência so dlgnasso do não es-

quecer quo, b! Deus mo creou pobro,
dolxou-mo, polo menos, o orgulho

da minha classe.
 Vamos, vamos, condessa, eu

pensava que era uma mulher de ea-

pirlto, disso o cardeal.
 Pelo que paroce, monsenhor

chama mulher do espirito a toda a

mulher lndlfteronte, que de tudo ri,

até da deshonra; a essas mulheres,

peço perdão a vossa eminência, cos-

turno eu dar outro nomo.
 Nada, nao, condessa, ostâ en-

ganada; chamo mulhor do espirito
a toda a mulher que dl ouvidos

quando lho falam, ou quo não fala

antes de ter ouvido.
.Vamos, então falo, que ou lho

prestarei attençao.
Tinha qu» talar com a oondes-

sa cm cousas sérias.
 E( para Isso, mandou-mo vir

para uma cosa de Jantar?
Mandol. Teria preferido que

ou a esperasse num gabinete, con-

dessa?
A dlstlncção é delicada.
 Aaslm o creio, condessa.
 De modo quo se trata unlça-

mente do colar com .0 senhor...
I ,— Nada mal»,.

 Persuada-KO vossa eminência,

quo eu aprecio, como devo, tanta
honra.

Motoja, condessa?
Não, rio-mo.
RI?
Rio. Porque, pretere quo eu

choro? Ah! monsenhor 6 do Gênio
diiCicil do contentai-, segundo mo

parece.
 Oh! A condessa 6 encantadora

quando ri, o estimaria multo vel-a
sempre rir. Mus o seu riso, npslo

momento, não 6 franco. QU! nao,
não; a cólera está por detrás dessc-3
formosos lábios, que mostram os

dentes.
 Do modo nenhum, monsenhor;

basta-mo estar numa casa do jantar,
para estar socegnda.

Ora, ainda bem!
 E espero que cole á sua von-

lado. . ,
Como, quo ceio & minha von-

tade? E a condessa?
 Eu não tenlio vontade.

Como, minha senhora, não ine

dá do colar?
Como?

 Manda-me embora?
_ Não percebo a vossa emlncn-

cia.
 Ouça, querida condessa.

Diga. •
Si fosso menos arrebatada, dir-

lhe-ia quo, por mais quo faca, 6

sempre oncahtádora; mas, como a

cada cumprimento receio ser despe-

dldo, abstonlio-mc.
 Itecola ser despedido? Real-

mente, monsonhoi, poço perdão a

vossa eminência, mas acho-o Inlntel-

llglvel. , , ,
 Entretanto, tudo Isto é clarls-

simo.
 Kesse caso, desculpe vossa

eminência a minha perturbação.
Eu mo explico. Noutro dia ro-

cebeu-mo com multo acanhamento;
achava qao a sua casa não ora pro-

pi-Ia para uma pessoa da sua cias-

ge o de. b«4 noniOi Obrlgoü-me Isso.

a abreviar a minha visita; e fo»
com que 30 mostrasse Cria para com-
migo. Pohaei então quo, coilocal-aj
no seu logar, na sua condição do yi-'ver, era ic---'.!tuli- o ar ao pássaro;
que o physico tem debaixo do reeU
plònté da machlria piieümática,

E então?... perguntou a con-
dessa, com ancleríade, porque oo-
moçáva a coniprehendor,

Então, formosa condessa, pa-ra quo mo pudesse receber coní
franquezai para que ou pudesso vil'
vlsILnl-a som me corapromelter oü
còmprometter a condessa....

O cardeal oliiava attentamCnlo
para a condessa de La Motte.

Então? pot-Riintou esta,
iJspercl quo se dignasse aceci-

tar esta modesta casa. Comprehen.
de, agora, condessa?' Não falo mys-
tcrlosamonlc. . ,

Acceitar, eu? Vossa eminência
dá-mo esta casa? exclamou a cotu
dessa, cuja coração palpitava de Oty
gullto o de avidez. ; 

"i
E' Insignificante, condessa,' d

pouquíssimo^ mas, si ou lha dessa
I inals, decerto não acceltaria,
I 

— Oh! nem mais nem meuóa
i monsenhor, disso a condessa, :

— A condessa disse?. .. >:"j
DÍs.so que 6 absolutamente lmi

possivcl acceitar semelhante dadU
va.

Impbsivoll E porque?
Simplesmente porque 6 iniposi

slvel.
Ob? não pronuncie essa pala»

vra ao pC- de mim.
Porque? . ,.' i

Porque ao pé da condessa nS(
qu-jro dar-lhe credito. '

Monsenhor!...
Mitilu senhora, a casa perleni

co-lhe, ali estão as ohavos n'uin»
salva do prata. Trato-a como a un?

l trlumpliador. Também v-e hurali

Uia'j5o nlaso t. u_.;... . J
' iQoatintfoli J

i
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