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GAFE»

rBBOLSA DE SANTOS
a. -

. DIA 1».

COTAÇÃO UA HOLSA OITICIAL

Disponível

Disponível, typo 4, por
10 Icllos 2-í-uO
Morcndo calmo.
Foram vendida* .8.000 aacca».

PAUTA
Tor kllo

Café paullata ...... 211)00
Cato inlnolio . v . • M-O*

COTAÇÃO DO TISIUIO A'S 10.30

Hojo llonl.
Maio 27$(i-5 aTCüOO
Junho ...... .C$075 20J700
Julho .Cf„')0 20J100
Venda»  5.000
Morradi Calmo Estável

. Baixa geral do 25 rela.

COTAÇÃO OO TH UM O A'S 11.30

Hoje llniit.
Maio ...... 27?I25 275700
Junho 20 í.lmi 20$', 10
Julho  20$0I",0 20$270
Venda»  4.000 14.000
Mercado Calmo Estável

Baixa geral do 250 a 325 rils.
Aa vondas a termo foram de

4.000 aacca».

BOLSA DO RIO

DIA 18.

O morcaüo de caffi íunecionou
frouxo, cotando-ae o typo 7 a .oíooo
lior arroba.

Enlraiam 0.802 saccas; desde 1
do mez, 130.519; desdo 1 de julho,
3.272.020 eaccas,

Embarcadas, j.,000; desdo 1 do
mez, 47.088 suecas; desdo 1 do ju-
lho, 3.209.870 s.icca.t. Stoclc
101.042 saccas

BOLSA DE NOVA YORK

DIA 18

Alll.UTUltA

Hojo
Julho ....... 17.17
Sotombro 10.80
Doxombro ..... lfl.io
Março 15.05
Merendo Firmo

Iiuni.
17.'15
10.05
10.02
lil. 53

Alta de 8 a 15 puiilo».
COTAÇÃO DAS 13,30 HOIIAS

Julho . ,
Sotombro
Dezembro
Março .
Morcado

Hoje
17.55
10.83
20.20
10.08

llmil.
17.35
10.05
10.02
13.53

Firmo Ap. eiit.
Alta de 15 a 20 pontos.

FECHAMKNTO

Julho .....
.Setembro • • •
Dezembro . • >
Marco
Venda» do dl.\, 9uc-
cas

Mercado ....

IIl.il! ilont.
:. 17.58 17.3.
. 10.8,1 10.05
:. 10.19 10.02', 

15.09 15.53

. 40.000 40.000
. Firmo Estivei

Alta de 10 a 23 pontos.

DISrONIVF.I.,
Compradores
nojo iiont.

20 1|4 20 18
19 3|l 19 5|8
22 l|i 22
20 1|2 20 1|4

Typo Rio, n. 0 . .
Typo Rio, n. 7 . v
Typo Santos, n. 4 .
Typo Santos, n. 7 .

Itlo — Alia do 1|8.
Santoo — Alta do 1|4.

ESTATÍSTICA SEMANAL
DIA 18.
A Nova Yorlc Coffeo Exchange

publica o seguinte; A
Portos, da America do Tforto

SACCAS
Sstoclc existente . . 350.000
Semana anterior . . 381.000
Mesma data do anno

passado 334.000
Entrega*:

Da aomana . • , . «-.«; ,' 132.000
Semana antorlor ,¦ .. 104.000
Menina data do mino

posindo 81.000
Supprlinento vlalvcl: .

Du aomana ...... \ 711.000
Semana .interior ..." 710 009
Mesma data do anuo

passado • . • ••..•; 408.003

BOLSA DO HAVRB

DIA, 18:

Julho .
Setembro
Dezembro
Mnr<;o .
Vendas ,
Morcado .

Alta de

AUEltTURA
llnju llonl.

, . , 325 1|. SOO 1 [4
.... 817112 785 1|2
.... 770 75?3|l
,...,, j 

"VÍ.8 732

.... 6.000 0.000
.... Ectnv. Eslnv.

20 1|4 n 23 franco*,

FEillIAtalSNTO
Iloju llonl.

Julho ......... «52 M- -O-M*
Sclcinbrn ... • .. ¦ 833
Dezembro . . . 8e3
Marco 784
Vondas do dln, 1*0

cas . . . .. . 15.000 0.000
Morcado Eslnv. Eslav.

Alta do 47 1|4 a 02 francos.

ALGODÃO
—— . •¦ -VI'*'

8. PAULO
BOLSA UE MEUÜADOItlAS
MOVImIünTO Va HONTEM

cotações do tcnno
ABERTURA

Algodão cm ramo
Typo n. »:

785 1|2
753 3jl
732

Maio . ,.,
Junho ,. ,
Julho , •
Agosto . ,
Setembro
Outubro .

Comp. Vcnd.
37$500 39$000
38(900 38Í500
3>?200 39$500
1)5100 40*400
41$300 41$D00
428200 42Ç3O0

FECHAMENTO . .
Algodão cm rnnia

Typo u. 6:
Comp. Vcnl.

Maio .; .: . sr. ..: ... 37$000 38$800
Junho ., ... .. :.: ..: . 3.$950 38$400

JllthO r. x ¦*, * a -"tlO» 3111300
ARO»tO .: :., ;¦,.¦* 40*000 40|l00
Hotombro .: * . :r 41 f000 411600
Outubro .- x -• .. 42|100 421300

NEGÓCIOS IIKAMZADOS
NA AflMRTURA

Algodão viu rama:
Typo, ii, 5:
I'ara junho: 501 nrtolia» a 381-100;

para Julho: 1.000 arrobas n 39$;
pura setembro: 1 000 arroba* a ,,
11*500; 600 a 41(450; 1.500 a ..
41 $300; para outubro: 1.000 ano-
bus a 42$300.

NO FECHAMENTO
Algodão cm rama;
Typo n. S:
Tara Junho: 1.900 oirobau n 38$;

500 a 38$ 100; para Jllüitl 500 ar-
robaa a 39$300; para outubro; 1.000
arroba» a 42$,',00.

COTAÇÃO OO l>ISI'ONIVEIi

CotaçOcs do negocio* do dlsponl-
vel, negociado hontem, pela Bolaa
de Morcadorla*, para o gênero P'->*-
to cm Silo Paulo, livre da freto, car*
retoa, etc.

Em caroço sem aacco.
(Por arroba)

Qualldado com»
mum, 1C kllo*
Mercado, ——•¦

(Em rama) — Ty»
po n, 5 . ...
Mercado, calmo.

Do Norte, eorldd,
l-fit t • ? • • • ••'

Sortuo. l.o -
Primeira sorto T v
Mediana .. ., ,,'

Do

Nominal

341000 35(000

Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

Caroço do algodão
(Por arroba):
Do Estado, som aacco, 3$000.
Enaaccado, nominal. . .
Mercado, calmo,

CAIXA DE LIQUIDAÇÃO

Foram registada! hontem vendo*
a termo do 24.000 arroba» do ai-
dlo om rama.

II ARMAZÉNS GKH.ES
Alfodflo om rama

Kllo*
Stoclc anterior -.. ., • 7.060.034
Entrada* . ... ... v ... 35.338
Sabidas , . . .; k C3.761
Stoclc actual . . . . 7.642.B19

Algodão cm caroço
Kllo*

Stoclc anterior. * ¦ 82.662
Entrado* .. ,.. „-, •..- N|coiado
Sabidas  N|cotado
Btoclc actual . . .. 

'*. 82.652

('a roí o tio algodão
Kllo*

Stoclc anterior .. ... 136.468
Entrada* .. ,.: .. .. N|cotado
Sabidas ........ N|cotndo
Stoclc actual.. .. .. 135.458

BOLSA DO RIO

DIA, 18:
O mercado rio algodão funeclonou

frouxo. Entrainm 1.133 fardo*. Sa-
hlrnin 1.063. Stoclc, 22.007..

BOLSA DE LIVERPOOL

DIA, 18.
COTAÇ5ES DAS 12,30

Hojo Ilont.
Mercado Calmo Calmo
1'ernambuoo "falr" 10.40 10.42
Maceió "falr" t . . 10.40 10.42
American "Mldllng" 10.2o 10.22

American "Future*",

para Julho . . . 9.46 9.60
American "Futures",

para outubro , . 9.14 9.1»
American "Futurea",

para Janeiro , . , 9.00 9.11
Amorlcaa "Futurea"

para março ... 9.07 9.12
Disponível brasileiro >— Bahrn de

2 pontos.
Disponível americano *— Bulxa de

2 pontos.
Termo americano — Dalxa do 4

a 5 pontos.

FECHAMENTO
Hojo Uont.

American "Futures",

para Julho . . ,. 9.02 9.48

Amorloan "Futurea",

para outubro , . 9.18 9,17
American "Future*",

para Janeiro ... 9.09 9.09
American "Futurea".

para março . • •' 9.10 9.11
Alta do 1 a 4 o baixa parcial do 1

ponto.

BOLSA DE NOVA YORK

DIA, 13.

AUI3IITUUA
llnju Ilont.

American "Futurea",

para Julho . . . 18.19 18.10
Amorloan "Futuro*",

para outubro . . 10.48 17.15
Aniirlc.v. "Futurea",

para Janeiro ... 17.10 17.38
American 'Futurea",

para março . . , 17.50 17.48
Alta de 2 a 5 pontos.

COTAC3ES DAS 12 HORAS

Hoje ilont.
American "Futurea".

para Julho . . . 18.20 18.16
American "Futurea".

para outubro . . 17.52 17.45
American "Futures".

para Janeiro . . . 17.3» 17.38
American "Futuros".

para março . . . 17.49 17.4!
Alta de 1 a 7 pontos.

CAMBIO

offertnr nn tnxn» do 7 3|8 d. para
cambio do 90 d|v o a 7 I9|04 d. para
o do vl»ta, com o particular com-
pnidorcs a 7 7|10 d.

Nesta posição o mercado fochou
estável,

A libra esterlina, papel, estevo, a
90 d|v, entro 321512 o 32J890; A via.
tn, do 32)890 n 33(318,

A' taxa de 7 ll|32 d. n 90 dia»
Oe visin, lobro Londres, i|uo tol a
offlcial de hontem, o libra vale...
32108. e o franco $152.

A' vlHta, 7 7|32 d., a libra vali
33$2I0, o franco $197, a lira $233, O
escudo 1351 a o dollar, C$785.

— Os bancos *a arar» boi. i cm
desdo a libertina ale ao frohamon-
lo, nn» aneulnle* l-.isea n 9') dia*
do vl»ta:

Londres, 7 I0|fl4 d„ 7 0|10 d.
7 ll|32 d, e 7 3|8 d.; fi. vista. Loa-
dre», 7 13|04 (I.. 7 10|64 d. 7 17|04 d.
o 7 19|C4 d.; Nova York, C$750 a
G$S45; Pari», 190 a 203; Itália, 218
a 200; Subira. l$3I0 a IJ328; Hol-
landa, 2$080 a 2$770; Bélgica, 190 a
200; Ilespanha, !."8 a 990; Porlügal,

310 a 350; Allomonlia, 11110 a ...
1(0.16; Uruguay, ouro, 71 a 7(100;
Argontlna, papel, 2(730 n 2(775.

TAIIEI.I.A OFFIOIAIi
A Câmara Syndlcnl do correto*

res ilo Kfio Paulo afflxou hontom a
HCKuInte la bello:

l.'ill(lles , , ,
l*a ri» ....
ltnlla . . . .
HcHpanlta . .
Portunni . . .
Bolglco . . .
Nova yorlc ,
Sulssa . , ¦
Hollanda . .
Uuenoa Aires

A UOdlv,
7 11!32

$192

A' vlsln
7 7|33

1197
$:b
$937
$354
$19.

0(785
1(320
1(033
2(705

BOLSA DO RIO
DIA, 18.

O merca,!-) do cambio abriu hojí

j firme, cotnndo-ao o bancário a 7 5|18
! o o partloulnr n 7 13(33.
I I''oehou firme, com 0 bancário ai'

7 3|8 e o particular a 7 7|14,

CAMBIO EXTRANGEIRO
DIA, IS.

BfEItOADO DE S. PAULO

O mercado do cambio abriu hon-
tom bastanto estável, com os banco»
nacando aa taxas do 7 19)04 d. e
7 5|18 d. a 90 d|v o 7 13|04 d. o
7 15|64 d. d vista, havendo dinheiro
para a ncciuisiçilo do papeis do ex-

portaçho na base do 7 3|8 d.
Logo depois, o mercado entrou om

alta, passando os bancos a fornocor
camblacs a 7 11|32 d. a 90 d|v o a
7 17)04 d. fi, vista, havendo dinheiro
na base do 7 13)32 d. para a com-
pra do letra*.

A' tardo, oa bancos pasasram a

ABEUTUUA:
Londres Bobro Nova Yorlc ft vi:ila por dollar .
Londres sobre Gonova 4 vista por liras. .
Londres Bobro Madrld ft vista por peseta* .
Londres sobre Parla fi vista por francos .
Londres eobro Lisboa 4 vista por mil rfils .
Londres Sobro Berlim 4 vlBta per marcos -
liOiidies sobro Amntcrdam 4 vista por tloriiií.
Londres sobre Cerne ft vista por francos .
Londres sobro Bruxellas 4 vista por francos .

FECHAMENTO:

DIA, 18.

Londres sobro Nova Yorlc a vista p0l. dollar .
Londres Bobro Gênova 4 vista por I)0r liras, .
Londres sobro Madrld A vista por pe-setas .
Londres sobro 1'nrls 4 vista por francos ,
Londres Bobro Lisboa 4 vista por mjl róis .

Londres Bobro Berlim 4 vista por marcos .
Londres sobro Amsterdam ft vista por florins.
Londres sobro Uerno A vista por francos .
Londres sobro Bruxellas ft vista por francos .

HOJE IIONT.
4.80.02 4.80.G2
131.00 137.00
33.7'', 33.05

101.EU 102.00
•l. I7|3.' 2 17132
20. t:í 20.44
12.0:p 12.09
25.17 23.17

103.00 103.50

HOJE

4.3G.G2
132.50

33.75
108.50
2 17)32
20.44
12.09
25.15

171.25

IIO.NT.

4.80.02
137.00

33.05
102.00
2 17)33
20.41
12.0»
25.1'

105.6.
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SERVIÇOS EA A8ENGIA-HAVAS, BA ASEK0IA AMERI0ANA E DOS GipESPOg.- 
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DS TRABALHOS J)E HONTEM —

O TRAÇADO DA ESTRADA
DE FERRO TRANSCpNTl-
NESTAD, MCANBO O Blí,A-
Slíi A' IJOI/IVIA — KLEIC.AU
DE OO.MMXS.SOES PÉlcJilA-
NÈNTF.S

i TtIO, 18 (A) —Sob a presidência
Ho sr. listado Coimbra, probíntos
i)5 senadores, foi aberta a sessão
do Senado.

i Foi encaminhado á Conimlssao
de Policia o requerimento do sena-
dor Epítaolo Pessoa, solicitando II-
fcença paia ausentar-se .têmpora-
rlamenlo do pai/., atini de poder to.-
(nar parto nos trabalhos da Corto
Permanente do Justiça lntorriaêio-
nal, a soivm Iniciados em julho
próximo;

, Nã0 houve paroceres',
, O sr. Piuiln de Frontin'òeéupou
a tribuna, para mostrar quo a com-
missão Incumbida do estudo do tra-
cado da Estrada ilo Ferro Transco-
continental, quo lc-:ii por objeoto a
ligação da rede ferroviária brasilei-
ra com a boliviana, não merecia as
censuras quo poderão parecer do-
correr d.13 representações dirigidas
pola municipalidade do Corumbá
ao vice-presidente do Senado. Os
estudos levados a oftcito tinham co-
mo objoctlvo escolher o melhor tra-
Cado, procurando harmonizar os In-
tòressos rcglonaos daquello Estado,
com as condições a quu devo salls-
fazer uma estrada de ferro Interna-

jciorial.
Continuando, s. exc. disso eme a

nossa rede ferroviária termina em
Porto Esperança, fis margens do

jrlo Paraguay. Accrescehtôú que es-

íão sendo realizados estudos dor,
projcclos para levar essa via-ferrea
at6 Corumbfi, afastando-se do pri-
jnltlvo traçado, o quo comporta 114
lellomcrtos com grandes dlífleulda-

)des, porquanto alem d0 rio Para-
fcuay, a ser atravessado, ha neces-
tildado da construcção do um oxten-
no vladucto do algumas centenas de
metros, sobro lagoas, que augmen-

^am do volumo no tempo das águas

je tornam alagadlços todos os torro-
nos adjacentes.
i Havendo essa dlfflculdade a ven-
teer-se no primitivo traçado, foi ei-
le, mala ou menos no parallolo en-

jtro 1B o 20 graus, modificado, por

jparecor o mais curto e ao mesmo
tempo mais satistactorlo.

j Assim, a dlreotriz geral, foi, par-
Stlndo do Porto Esperança, procurar
ieanfAnna o depois a estrada do ro-

ÍUagem carreteira quo passa por S.
iffosé dos Chiquitos o se dirigo para
JBanta Cruz e Porto Suarez, o que
!'cl4 em resultado o alongamento de

J35 lcllomertos entre o traçado que
ipassà por Corumbfi, e nquelle porto.
I Depois do outras conslderaçiies,

|> orador termina lembrando quo o

Üuo aconteceu em relação fi. Estra-
da do Ferro São Paulo-ItI0 Grando,
contra a qual liouvo criticas sueces-
telvas, pelo desenvolvimento que ex.
tedeu ao seu trecho,

^ ' Uma vez, por6m, ello construído,
ií critica cessou, porque ficaram ve-
rificadas as grandes vantagens ai-
cançadas. E' o iue se darfi. tambem

jeom. a modificação que se projecta.
!no traçado desta Estrada Uo Ferro
Transcontlnental.

1 jPassando-ae 4 ordem do dia. pro-

oedeU-BO fi eleição das restantes
commissões permanentes.

Foram recloltos os srs. João Tho-
mé, Carneiro da Cunha, Vidal Ita-
mos, para a Commissão do Com-,
mercio, Agricultura, Industria o Ar-
tes;

oa srs..Luiz Adolpho, riamos Cala
do-o Antônio Frelro, para a do O-
bra» Publicas;

os srs. Joaquim Moreira, Cosia
Rodrigues o Manuel Monjardlm,
para a de Saudo Publica;

os srs. Modesto Doai, Thomaz Tto-
drigues o EÜrlpéde* do Aguiar, pa-
ra a do Itedacção das 1 eis; o

ôs srs. Jos6 Murtlnho, 1'aulo do
Frontin o Eloy de f!ousa, para a de
instrucção Publica.

O sr, presidenta designou o BO-
nador Itocha Lima para a Comniis-
são Especial de Tarifas, na vaga

(lo ir. Ilormonegildo do Moraes, e

declarou que, estando o Senado con-
stltuldo, ia mandar fazer fi mesa da

Câmara dos Deputados a devida
comniunicação, afim do Bcrem tj-
madas as providencias sobre a apu-
ração da eleição presidencial, do

accordo com o dispositivo consUIu-
cioiial, a respeito do assumpto.

>; ' no mm
EXaitOü NO PORTO O OARGDEI-
HO "BODIIESIAÍT TRANSPORT"

TtIO, 18 (A) — Hontom, & noito,
entrou no porto o vapor inglcz "Ca-

novesa", rebocando o cargueiro "Bo

dhesian Tránsport", o qual, a du-
zentás milhas ao sul, quando so dl-
rlgia ao Jtio da Prata, .perdeu as lio-
llcos, ficando multo tempo ft ma-
troca.

Foi tornada som ottelto a.no-
meáçfto do l.o tenonto Osório Tüyu-
ty do Oliveira, para ajudanto de or-
dens do dlrector do Colloglo Militar
do Porto Alegre.

Ao chofo do Departamento do
Pessoal da Guerra, o ministro- cn-
viou o seguinte aviso:

"Reiterando o nvlHo n. 1.075, de
1 do sclombro do 1912, declaro-vos
quo lodo o offlcial do ISxefcílo qus
estiver no goso do licença, para Ira-
lamento do saude, om localidade dlf-
foronto da sí-do da sua unidade,
dovorfi, antes de terminar essa 11-
cença, regressar ao seu posto, para
do novo sor inspecclonado".

Foram transferidos os seguiu-
les offIcla.es veterinários: 2.o tenen-
to Clovis Burlámárquí Monteiro, do
S.o B. C. (Villa Velha), para o 1,0

13. C; o 2.o tenento Pory Figuei-
redo da Cunha, do 5.o H. A. M.
(Santa Maria), para o 3.o H. C,
l.o tenento Manuel do Barros Be-
zorra, adjunto do S. V. da 7.a Ho-
glão, para o l.o G. A. C, (Ita-
quy); 2,o tenonto Antônio Hlos, do
l.o G, A. C, para o 4.o íl. C.
(S. 1'aulo); 2.o tenente Amadeu
Soares Guimarães, do 8.o Ií. A. M.
(Pouso Alegro); para o O.o B, li".
(Corilyba).

Para São Paio
RIO, 18 (A) — Parto amanhã pa-

ra essa capital o apreciado artista
João Rola, afim do fazer ahl a »ua
annunclada exposição do quadros.

Essa exposição sorfi. Inaugurada
no dia 31 do maio o terminara a 10
do julho.

.9

RIO, 18 (A) — O sr. ministro da
Justiça lez-so representar pelo seu
ajudanto do ordens, tenento Mar-
quês Polônia no desembarque elo
deputado federa'. Flores da Cunha,
chega-j i hoje a cria capllal

Licenfa a um
trem

RIO, 18 (A) — O sr. ministro da
Viação concedeu 6 mezes do liem-
ça ao chofo de trom da Noroeste do
Brasil, Belmiro do Andrade.

As vissias de Marínelti
RüO, 18 (A) — O esorlptor Ma-

rlnettl visitou hontom, á noltb, o
morro da Favolla, acompanhado de
Jornalistas, estando em vários ca-
fôs, nos quaes palestrou com os ty-
pos característicos do local, para
colher Impressões Iquo publlcai*fi.
amanhã.

Ministro da Guerra
ACTOS DO TITULAR DA PASTA

RIO, 18 (A) — Foram nomeado3
pelo sr. ministro da Guerra:

O 2.o sargento Joaé Montoiro A-
leixo, para sargenteante da 2,a Cia.
do Alumnos do Colloglo Militar do
Porlo Alegro; o contramostro das
Offlclna» do Arsenal do Guerra de
Cuyabfi, João Romão Caplslrano, pa-
ra encarregado do material do mes-
mo Arsenal exllnclo.

RIO, 18 (A) — Foi naturaliza-
do brasileiro o porluguoz Fernando
Rocha, residente om S. Paulo.

Senador Epitacio Pessoa
RIO, 18 (A) — O dr. Epltanlo

Pessoa despodlu-so do sr. ministro
da Justiça, por ler do partir para a
Europa.

Stocfcs de genros
RIO, 18 (A) — Segundo os dn-

dos colligldos pola Superlnlondencia
do Abastecimento, existiam na ma-
nhã de 17 do corrente, nos moinhos
o trapiohos desta capital, 17.073 tó-
neladas do trigo om grão e 133.701
saccas do farinha de trigo.

Na mesma data, havia nos depo-
silos de inflammavels 107.754 cal-
xas do quorozene o 20.252.009 litros
do gazollna. , -s._..,

0 assucar f]
RIO, 18 (A) — O morcado do as-

suear regulou frouxo o paralysado
Entraram 31.475. Sahlram ,...

8.317. Stoclc, 281,241 saccas.. ,;,;

Barcelona o escalas, o hespanhol
"Regna Victorla Mugonla"; do Ro-
sario o escalas, o americano "Estll
Tordin".

Vapores sabidos:
1'ara Huenoa Àlrea o escalas, o

liospnnliol "Hegna Viclorla Eugo-
nia"; para Ponta da Areia, o na-
clónal "Icarahy"; para Engana o es-
calas, o nacional "Cornmandatito Ma-
nuel Lourbnço":; para Mussoro o
escalas, o nacional "Jacuhy"; para
Hamburgo o escalas, o nacional
"Curvello"; para Pelotas c escalas,
o nacional "Itriltuli.a"; para Porto A-
logro o escalas, o nacional "Com-

mandante Ca polia".

li oaiíè
MOVIMENTO DOS MATADOUROS

RIO, 18 (A) -r- No matadouro do
Santa Cruz, foram abatidos hojo ..
351 bois, 22 vltellos, 14 porcos o 3
carneiros.

Recolhidos: 450 bois, 45 vltellos,
30' porcos o 5 carneiros.

Nos campos: 1.878 bois, 205 vi-
tellos o 175 porcos.

Preços: £$240, 15200 o 3Ç200.
Em Mendes foram abatidos: 223

bois, 20 vltellos e 2 porcos.
Preços: 1J.200, 1ÇS0O o 2Ç900, res-

peotlvamcnto.

Sessio especial na
Senado

HOMENAGEM A' MEMÓRIA DE
CINCO CONSTITUINTES

RIO, 18 (A) — O Senado, segundo
so combinou, vai dedicar uma ses-
são especial em homenagem fi me-
morla dos srs. Justo Chermont, Ale-
xandrlno do Alencar, Herculano de
Freitas, Nogueira Paranaguá o Bo-
zorrrll Fontenelli, ex-cohstllulntoa.

Farfi o necrológio do primeiro o
sr. Lauro Sodré; do segundo, o sr.
f-Sllvcrlo Nory; do terceiro, o sr. A»
dolpho Gordo; do quarto, o sr. PI-
res Rabello e do ultimo o sr. Anto-
nlo Azeredo.

A hora do oxpedionlò foi tomada
pelos srs. Cesarlo do Mollo o A.
Borgamlnl, quo continuaram a tra-
tar da política carioca.

Pnssando-Bo fi. ordem do dia, e,
mio havendo numero, o presldento
levantou a sessão por 20 minutos.

Findo esso templo, continuava a
não haver numero, pelo que foi le-
vantada a sessão.

üafesa ds higiene in-
fánj.1

¦' RIO, 18 (A) — O dr. Carlos Sa,
secretario da comnilssão executiva
do II i Congresso Brasileiro do Ily-
gleno, convidou otflclalraqhio o cl-
rurg.ifio dontista A. Lnbnítut,' SI-

mões, e o r:r. Luís Germanio Filho,
dlrcclor do "Brasil Odontologico",
para apresentarem no mesmo Con-

gresso tbeses referentes ft, defesa da
hygieno Infantil, uns seus diversos
h.specto'3, assumpto em quo se es-
¦peclallzaram.

ela o
S>8

ma-

FREITf.S¦ MINISTRO HIRfgi m -
M*mjuiiiwwiiaiiii»ii ii "iim '''^'Krnf^^'^^J^^mj^^mkf.

Instantâneo doS funerae» do ministro Hcrculano de Freitas vendo-se o
conduaido por parentes e arai gos do illustre extineto

la raortuariiS

I RIO, 18 (A) — Para tomar co-
nhoclmonto dos últimos netos pra-
llcados polo presldento da Republi-

cn relalivamonto ao corpo dlplo-

mâtico, foi convocada a commlssao

do Diplomacia o Tratados do Sena-

do, para uma reunião na próxima

quinta-feira.

çao' uno,
isca

(Constatou que essas balanças esta

xva:n com a aferição falsa o os po
i:os viciados ocos, conlondo milho j¦p feijão, recurso empregado para
Ulludlr a boa fo do publico.
, ¦ O sr. Lourival Fontes foz sus-
pondor o funcclonamonto da feira e
lavrou innumoros actos do Infra-
cção. — (Havas) .

um bonde

Alfândega Sll

RIO, 18 (A) —¦ Alfândega desta
capital rendou hojo 521:423$G7D,
sendo em ouro 254:14G?953.

Movimento do porto
RIO, 18 (A) — Vapores entra-

do»V
De Recife c escalas, os naclonacs

"Itaquera" e "Borboroma"; de Por-
to Alegre e escalas, oa naclonaos,
"Itauba" e "Capivary"; de Pelota»
e escalas, o. nacional "Ralpava"; do

18 (A) —¦ Terminada a
sessão do Seriado, estevo rounida
a conimlasão de Instrucção Publica,
presentes os srs. 

'Josfi Murtlnho,
Paulo Frontin o Eloy do Sousa.
¦ Proccdondo-so ft eleição do cargo
de presidente, foi reolelto o sr. José
Murtlnho, que obteve 2 votos.

Gamara dos deputados
O QUE HOUVE NA SESSÃO DE

HONTEM
RIO, 18' (A) — A Gamara ainda

hoje não teve numero para eleger
HteuS secretários.

Aborta a seBsão, sob a p;resldon-
cia do sr. Arnolfo Azevedo, foi 11-
do o expcdlenlo, do qual constou
uma mensagem do governo, pedln-
do um pequeno credijto para o ml-
nlstcrlo da Guerra.

O. sr. Solano da Cunha, enviou
fi. mesa o projecto, modificando o
artigo do rogbnonto, polo qual a
reforma constitucional devo figurar
na ordem do dia dentro dos 16 dias
da abortura dos trabalhos da Ca
mara.

O pjrojeclo di mais clareza a esse
'dispositivo, 

pois determina:
' "Do 15 dias depois do constitui-
'da a Câmara, com a eleição dos
suas commissBoa permanentes.,.,-

REELEIÇÃO DO PRESIDENTE E

VICE - PRESIDENTE

RIO, 18 (A) — Presentes os srs.

Felippo Schmldt, Carlos Cavalcan-
ti, Benjamim Barroso, Soares dos

Santos, Mendes Tavares, esteve rou-

nlda a commissão do Marinha e

Guerra do Sonado, para ©legor os
seus dirigentes.

O sr. Phlllppo Schmldt, declarou

que assumia a presidência, na qua-
lidado do mais velho, conformo du-
termina o regimento o quo la dar-
so a eleição do presidente o do vi-
co-presidente.

O Benjamim Barroso suggerlu
aos sous collogas a reeleição dos
ma. Felippo Schmldt o Soares dos
Santos, para os doi» cargos, como
uma homenagem quo sorla prestada
aos dlstlnctos collegas quo tCm os-
tado ft frente dos trabalhos da com-
mltsão.
i Procedondo-se ft olelçSo, foram
reeleito» o» *rs. Felippo Schmldt,
e Soares dos Santos, presldento e
vlceprosldonto, respectivamente,
tondo ambos agradecido o voto fle
seus compiannelros.
seus companheiros.

lias feiras livres
BAliANÇAS VICIADAS E PESOS

DEFEITUOSOS

| RIO, 18 — O sr. Lourival Fon-
tes, agento da prefeitura, acompa-
nhado do vários guarda», fez hoje
uma rigorosa inspccçito lt feira II-
Vro do largo do Machado, npprc-
-hondendo 23 balanço* viciadas o
•134 pesos defeituoso*.
) p. referido agente da prefeitura

RIO, 18 — Na rua Archlas Co,--
delro, • perto do Jardim do Moyèr,
explodiu hojo o motor de um bon-
do, causando graves queimaduras
no fiscal Josfi Aguiar Ribeiro.

Nessi momento, houve pânico on-
tre os passageiros, alguns dos quaes
so atiraram ao Bolo o outros, foram
presos do crlso nervosa. —¦ (Ha-
vas).

irino

AS EXÉQUIAS EM SUFFRAGIO
DE SUA ALMA, CELEBRADAS
NA CANDELÁRIA

RIO, 18 — . Revosttram-so de
grande solennldade as exéquias
mandadas celobrar peio govorno,
cm suffraglo da alma do almirante
Alcxanlrlno de Alencar, ex-mlnls-
tro da Marinha.

Na Candelária, onde se realizou a
cerimonia, viam-se reprosentantes
do sr. prosldcnto da Republica,-das
alias autoridades civis c militares,
minislrcs do Estado, senadores, do-
pulados, alias patentes' do Exercito,

Marinha, policia militar, corpo de
bombeiros, diplomatas oxlrnngelros
aqui acreditados, famílias o pessoas
do destaque.

A missa foi celobrada por d. Se-
bastião Leme, arcebispo mctropcll-
tano, auxiliado polo conego Frnn-
cIbco Almeida, monsenhor Oonznga
o conegoo João Evangelista- do Cus-
tro, JoüC Gonçalves do Rezende,
Tobias Vlctorlo e Francisco do As-
sis Caruso.

Montavam guarda ao riquíssimo
calafalco erguida ao centro da

egreja oito praças do Corpo do
Marinheiros Naclonaos o Batalhão
Naval, tendo prestado as devidas
continências, no exterior do templo,
uma companhia Jo 3.o Regimento
do Infantaria.

Estove presonlo uma orchost-a
composta do sessenta professores,
dirigida pelos maestros Francisco
Braga e Ricardo Galll, ouvindo ao

lambem um corpo do 20 vozes, ten-
do sido executado o prelúdio "Prnn-

to da Bandeira", do autoria do

maestro Francisco Braga, alfim de

peças do outros autores. — (ífa-
vas).

tasral fflênna Barreto
mo, 18 — O general Menna Ear-

roto, em virtude de tor-o Supromo
Tribunal confirmado o "habcas-:or-

pus" c-jncedldo ao major José PC3-
soa Cavalcanti, deixou hontem o
eommando da I Região Militar, dl-
rlglndo, a respeito, uma carta ao
marechal Setembrlno do Carvalho,
ministro da Guerra. — (Havas).'laia ser

RIO, 18 — Vai ser reformado o
capitão da arma do cavallaria Slzi-
nlo de Carvalho, visto tor attlngldo
a edado para a reforma compulso-
ria. — (Havas).

RIO, 18 (líspcial) — Fallcceu
d. Rosa Maria jitàriot Sarrat, mão
do capitão do Mir o Guerra, Pedro
Manot Sarrat, ccmmandanto do
Corpo de Marinheiros Nnclonaes.

8*a Região mlSifar
A EXONERAÇÃO DO UESPECTI-

VO COMMANIMNTK — CARTA
AO MINISTRO DA GUERRA.
RIO, 18 — E' ds seguinte tt-Or a

carta enviada pelo general Menna
Barreto ao marechal ministro da
Guerra, exoncando-so do comman-
do da l.a Região Militar:

"Exmo. sr. marechal Fernando
Setembrlno do Caivalho. — A do-
cisão proferida hontem pelo Supre-
mo Tribunal Federal, no recurso do
ordem da "habeas-corpus" concedi-

da pelo Juiz da La viua, em favor,
do major Josô PessOa, altera pro-
fundamento prece-.tOB tradlclonaes
do nosso Exercito, tornando lmpro-
cisa a jurlsdicção dis-lplinnr dos
commandos e fazc-.-.do porlclltai a
autorldado de que csT.n Investidos,
em virtude de aP.rlbuçõcs quo lhes
foram outorgados por lei o rèeula-
mentos em vigor.

E' corto que nos últimos annos
radlcaes transformações se tfim ope-
rado na classa quo v. exc, illustra,
visando dotar o paiz dy cm aprnro-
lhamonto militar capai do nssegu-
rar a sua defesa efttcloate, por liar.
monico, e com oi ensinamentos da
ultima guerra ouropéa. Os melho.
dos o regulamentos de Instrucção
do Exercito, e atfi os soes tradlclo-
naes feitios admiuiBt/itlhos, foram
abolidos pelo adoenta de outros,
preconizados por optltáoa em larga
o trabalhada experiência. A celeri-
dnfto dessas trunsfornuçres não nt»
tingiu, porém, aos princípios discl»
pllnares, cuja evolução tom sido
operada lentamente per dependerem
osses princípios da cultura do nosso
povo, da sua educação cívica e da
formação do exercito r.o organismo
social.

A referida decisão desse -Egrégio
Tribunal, alfim do coiilrarlar a sua
uniforme Jurisprudenoii e n remo-
tos ostylos militares, Impilme íi evo-
lução da disciplina no Exercito uma
accoleração incompatível com o^
phcncmenns noclãns o »em, pela
sua Inopportunldado, crear umi'
situação de difficulda.I-.s. cuja f.;ra-
vidado não escapara, | or corto, ao
esclarecido espirito do v. exc.

Sentindo etuo vem porlclllar na*
minhas mãos, cm vl.'ijfle daqt.ella
decisão, os prlnciolos básicos da'
disciplina militar, por ci'Ja peima»
nencla o victoria empreguei deflea-
da o invariavelmente o melhor do*
meus esforços, o, não dhpondo de
recursos legaes para repor, nos sou*
próprios logatcs, essss principloB,
que são o apanágio dos exercito*;
modelarcs, entrego, rerpeitoso, a V,
exc. o requerimento om quo sollcl»
to, com a firmeza das reíoluçBe» Ir»
revogavels, a exoneração do cargo
do commandacte da l.a Região MI-
litar e l.a brigada da infantaria,
quo me foi confiada por decreta Üá

¦ii
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•l d« outubro de UU, Rlrvo-me do
ensejo pura rtUslar o v. esc, os
ineiiH protestou de itlin t-stlnm e dls*
lin. ia eontUorátÃOi" —¦ (liava»).

Dados para o orçamento
>' da Repiibliea

rio, is — Tendo o govorno tio
«nvlnr ft Cninera dos Deputados,
ntri ui de mnlo, dt* nooôrdo com n
nrllg» 18 do Código do fontntilll*
dndo Publli ti, n proposta, do fixação
dan docufáne oom o eaieulo dn reoíl»
t» gemi da lleniiblleii, pnrn lofvi?
do iin.1t n Inlelatlca da lol de orca-
mento paru o exercício tio 1U-7, a

Contoderln Cculriil dn Ropiibllcn
fé* lio), ontregu ao sr. ministro dn
Kit",ondJ do» diultei pnrn n elabora»
«no da (.lliidld.i proposta. — üln»
vas).

Visites de despedida do
sr. fEjrHacio Pessoa

Ei.itn-
Itepu-

Alce-
hoje em

iliilttt do i.i-Kpedllii. Trn* ter de se-
cul.- pnrn Hoya, nriui de tomar par-
t,. nos ti-iiiaiiios úa CJrto PorcmV»
nento do Juatlça inlo.TnsIonal, aos
ms. dr. Affonso 1'oiiim Júnior, ml»
lustro da Jusllçn; dr. Fr.iiiclico
s.ã, ministro da Vlao/u-, marechal
Betembrlno de Cnwnllio, ministro
da aúcrra; nlmlrunlo Eitto do Luz,
ministro da Marlnhn; dr. Alaor
Pratn, prefeito HMi„le';..il; dr. Car-
los Costa, chefo de 1'olici.i.

Amitiiliõ, pros.-.:-ilri em sutu vi-
Fitas.

A vingança em acção
ASSASSINATO NA CIDADE DE

CARO .'RIO
RIO. 1S (Especial, — Telegrn-

j-.hnm de Cnlio I>Vo:
"José Bolaoa Monlcs, que ha cor-

ca do dois mezos ass-vjsinou Argo-
miro o feriu Joaquim Vaz, foi mor-
to, a bala o a punhnl cn plena mn
Barão do Rio Branco, por Joaquim
J. Vaz, .leão Vlcònto o Waldomor Vi-
bento, pao o Irm&O» de Argcmlro.
Moniea foi morto rc íílo dor. filhos
d da esposa.

Oa criminosos fjginv.ii."

is i ,\) — o nttnndor
Prssòa, e\ pre-iil*",te da

,u*n, iiconiininliidi.. do dr.
I.Iodes Deliiiiinio, lítçu

No FaJaeio Rio
FESSOAS QVE PROCURARAM O

(IIII3FE DA NAÇÃO
RIO, 18 (A) — No palácio Rio

Negro, esteve hoje, afim do agra-
Bccer ao sr, presidente da Rcpu-
blica a sua nomeação para o car-

go de desembargador da Corte do
•Appollãçti.0 do Districto Federal, o
«Ir. Ovldlo Ron-.clro.

No Rio Negro conferenciou hoje
(cm o sr. prosldohtó, o dr. Carlos
Costa, chcfo de Policia dá capital.

Rcalizar-sc-A. amanhã,'nò pala-
cio Rio Negro, nob a presidência
«3o dr. Arthur Bernardes, a rcu-
T,i'm semanal do Mlnistcrle.

h«i Angra dos Reis
MISSA I'OR ALMA DO AÜMI

rtANTE ALEXANDRINO
DE ALENCAR

RIO, 1S (A) — noallzaram-se
hoje, na matriz de Angra doe Reta,
•Mlcnncs exequies mandadas ceie-
brar pelos oíflclaos da esquadra,
jiela Escola do Qrumetes o do Ap-
prendizes de Marinheiros de Ba-
ptista dan Neves, cm euffraglo da
ialma do almirante Alexandrino, de
'Alencar.

No -parle! general
R TRANSMISSÃO DO C03IMAN-
DO DA l.n REGIÃO MILITAR

RIO, 1S (A) —* No salão de
honra do Quartel General, na pre-
éença de Ioda a offielalldade desta
guarnlctlo, o general Monna Bar-
reto passou hoje o commando da
l.a Rcslâò Militar, o da l.a DlvI-
não de T.nfantarla ao bcu oubstltu-
to lesai, general de Brigada Octa»
vlo de Azeredo Coutlnho, comraan-
'«Santo da 2.a Brigada do Infanta-
ria.

O chefe do servlçp do Estado
Maior, coronel Rnymundo Rodrl-
jguc» Barbosa, disso em pouca» pa-
lavras, o motivo porque o general
Menna Bav:-:-lo solicitara a exene-
ração daquelle cargo.

Depois, a officlalidado passou-se
para o gabinete de trabalhos. Ahl.
o coronel Barbosa fez ligeiro dls-
curao, em que agradeceu os ensl-
namentos recebidos, pondo em ro-
levo os aõrviflOs prestado» pelo gc-
jieral Monna Barreto, com ospecla-
lidado ao c,io concerne fi. dleclplina
'O instrucção o como chefe amável
;*i criterioso, oífereceu então, em
iiomo do seus camaradas, uma cor-
"bolha do flore», procedendo, em
erguida, fi inauguração do retrato
Bo general Monna Barreto, na ga-
5eria.de todos ob commandantea.

nentunndo que a vlela deeenrtlna»
da do Hotel Ulorlii, fin dlrecQUo «o
PBo do A«Aiicnr. * de uma t-unee-
pçilo perffllamenl» futurista, deu»
i.i.iindu perfeltamento a» Unhes
enérgica» da monianlia awrt»lvn,
concluindo, dnlil, «uo o Rio fl uma
cidade de perspectivo» vetoxe» »
¦ilnlli tll'.¦idlllllM,

O iirndiir referiu**» ft vinlla fita
limitem an Morro da Fnvelln, «»•>
elniwlflcoti de "bn»*funfl" ourluso e
ehelo do ntirncçoci», em indo dlffe-
icnte dos outro» existente» na Jíu-
ropit.

ti «r. Marlnettl leve ainda oo-
casiao de ninnlirritiir.flo sobre a
neeflo du fulurleino na Italln, fa»
Konrto um parallolo entro a eua
escola o o fascismo, dUendo que
ambos se confundem nno suns dl»
reqtrlxc*; anibo» sio enérgico» »
renlWnilore». Referlndo-so no sr,
.Mimsollnl, (ilintiioti-o do futiirliilfl.
fusendo grandes olosloo ft occSo do
chefe do gnliln«to Hallano, o qu»
provocou protesto» do alguns es»
poctudons, estabclccendo*t!u uma
cerla confusão, sendo o orador
forçado a mispendor, por nlsuns
momento», a sua conferência.

Retomando a palavra Marlnettl
voltou ti falar nobre n corrento fu-
turista, recitando, cntOo, dote poc-
mu», um em Italiano o outro em
francês, que provocaram grande»
npplnuHini o lillorbltidc dn compa-
cia n*w!«teneln.

Domo ponto em diante o orador
começou a ser mnis Inalelcntòmon-
to npurtendo, travando»»» ru!du«:o»
diálogo» entro o» próprio» especta»
dores, quo ora gritavam, ora ap-
plaudlnm, Impedindo qunrt o orn.
dor do concluir a «na conferência.

Finalmente, fls 23 o 30, Mnrlnct-
ti deu por finda a íuo palestra fu-
turista, recebendo estrondosa» ova»
enes, ouvlndo-eo, egualmcntc, grl-
tos o nusoblos, prolongando-se a
mtinifentncllo durante nlgun» ml-
nulos.

Rcgleturam-.se pequeno» Ineldcn-
ten durante a conferência, quo fo-
ram facllmento reprimido» pela
acção da policia. — (Havas).

Denunciado como eslel-
lionafario

RIO, 18 (Espócial) — O promo-
lor publico denunciou como estcl-
llonatarlo o tenento da Policia, Ml-
gucl Archnnjo Vidra.

Mercado de Wos
RIO, 18 (Especial) — O merendo

do títulos íuncclonou complctamen-
to destituído do Interesso, não ee
tendo registado negócios do maior
Importância',

A procura do papeis continuava
Insignificante, do sorto quo não se
verificaram negociações de interesse,
liojc.

Estiveram fracas as apolico3 ge-
raes, cujos preços desceram, fican-
do os demais papeis flrmCB o Inal-
terados.

Durante os prC-gõcs, cotaram-se,
na Bolsa, 268 apólices uniformiza-
das do 710» a 72CÍ; 288 do diversas
emlssOes, nomlnacs, de 885$ a 0S7I;
310 ditas, ao portador, de 03C$ a .,
038$; 115 obrigações ferroviárias, do
774$ a 776J; 160 Munlolpacs, do
decreto 1637, do 7 por cento, o 142»
e 143»; 15 do decreto 1888, & 172»;
79 estaduaes, do Rio, de 100$, 4 por
cento, a «78$; 10 do Minas, a 710$;
200 acçOes do Banco do» 'Funcclo-
narlos, de 40$ a 4í$ÍOO: 190 do
Mercantil, de 400$; £00 da Compa-
:ihia Sul Matto Grosso, a 200$600;
100 debentures do Hotel Talaco a
190Í000.

nlniii d» ll.T. O tompo «nra bom,
com nebulosidade.

No» Ualado» do Hul, o tempo «eril
i-oiti, com iieluilosldnde, soliretudo
no IIIIoi ai.

Tomperntur» estável. Predomina»
rfio vnnlns de iuesle • nordíit».

INGLATKRRA
A questão da divida

franceza
CONFERÊNCIA ENTRK 08 MI»

NIBTIIQS DAS FINANÇAS l)A
FIIANl.A B 1>'» 1NOI.ATEIUIA
LONDREB, 18 — Os ministros daa

Finança» dn França o da Inijlntcrra
aijorflaraní, osin tardo, na gcnorall-
dado, a questão da divida francesa.

As (incute-os do ouro, garantia,
morntnrlns, transferencias o a quês-
tllo das cifras daa dlvldus do guerra
o rnninierclul nllo foram tratada» do
mnnelra mullo pròclsn, mn» ° bft"*
tanto para f.i.oi- prever quo so cho»
Kns.to n accordo cní condlçilc» que
nfto constituirão onenrgos multo po-
sados paru a Eranrjn.

A kllseunsilo da cláusula do garan*
lias pareço orl«ntnr-so no sentido do
uma solução análoga A quo teve n
meimá cláusula do accOrdo com os
Estndos Unidos.

O »r. Porot conta voltar a Londres
ainda esto mor. ou por todo o me/, do
Junho. — (llnvos).

Baixa do franco
MELHORA A COTAÇÃO DA LIRA

LONDRES, 18 (Especial) — O
franco continua a baixar, sendo hoje
eotado a 177 por libra, ao posso quo
a lira apresenta melhoras, valendo
118 por Hbrn. O valor do frnnc.o, em
moeda brasileira ,cra hojo do 185
rí-ls.

FR/1NÇA

Jantar intimo
tPARIS, 18 (A) — O marechal

Foch oífereceu um J:mtnr Intimo
nos embaixadores do Brasil, da lies-
panha o da Bélgica o ao general
Carlos Wclgand.

Almoço na
brasileira

ITÁLIA
Reabertura do Senado

.•AI.AVHAH 1)0 SENADOR TITONI
ROMA. 18 (A) — Realirlu-no O

Senado do Reino,
No dlsaurso oom que o presidente

daquella easa, senador Tlitonl, lnl*
olou os trabalhai da proaonto «otsfto
Inglslallva, foi evocado o «ittentado
do «ue o «r. Musaollnt foi alvo rooen.
temento, O orador levo palavra» de
congratulações para oom o oliefe do
governo Italiano, por haver eieitpa»
do Irruso o polo modo heróico o no»
bre como *e portou,

Regutu.so com n palavra o sr.
MtitHolInl, que agradeceu an refe-
renda» jo senador Tlttonl, deolnran-
do que o episódio havia pnsaado e
fêni esquecido.

Novamonto cum n palavra, o pre»
Rldenle do Ronndo exultou a façanha
do commandaniu Nobllo o a suu es-
plcndlda vlctorln, congratulniidoso
vlvnmento com a Rolla, a Noruega,
o com os Estados Unidos, pelo ar-
rojado feito do "Norge",

O ar. Mussollnl voltou ainda fi tri-
buna e, nssoelandoso ao «r. Tltlo-
nl, dlrglu rnj membros da oqulpa-
gom dn "Nortto",n segurança do seu
applauno pelo pleno « trluinphal
BUCCOSIO.

Disputa da taça Davis
ROMA, 18 (Especial) — Em

disputa da tnça Davis, a Itnlla ven-
COU a iloll.inda em 3 partidas de
tcnnls,

0 meio circulante da
Itália

ROMA. 18 (Especial) — De 1.0
do abril n l.o de mnlo deste nnno, o
me'o ílreule.nto da Itália Koffreu re-
ducçfio de -I27 mliliBes de Uras.

Lawn-tennis
VKTORIA DA EQDn»E 1TA-

LIANA
ROMA, 18 — Em disputa do se-

gundo turno do "law-tcnnls" para
conquista da laça 'Davis". e c(|Ui;.o
Italiana venceu a equipo hollandoza
por 3 vlctoilas contra duas.

A lei dos syndicatos
ROM A, 18 — O Conselho de Ml-

iilslrí.s npp]ovou esta manhã o ra»
gulamonto da appllcaçftó das leis
dos syndicatos. — (Havas).

»l»" dns liiliucei foi, «Ind» hoje,
oausa d» grandes tumultos, nn Ca»
mar» do» Depulmlos, ondo multei
parlnmenlareii alnnnrnm, em termo»
violento», o govsruo, no qual acau»
saram do querer lnuisformnr um
aasumpto dn tanta Importanoln pn*
ra o pais, om um qoio míramentè
polliluo,

Quinnlii mui» OOOOBOI Itiin oh de»
bales, o sr. Ounlia Leal nprrson»
lou unin nioç/lo do deseoiiflnnça no
governo,

O p.• i¦l.-i.te da tu' ii po% em dls-
outuiuo a moçCo, mus, oo manifestar»
so, o primeiro orador, a fsvnr da
moçfto, ns doputuilo» da ninlurlu
proromporam om IndoKiiptlVol nl-
ganttrro, o quo obrigou o presldon»
te a Kuspenilar a Ncssão.

Reaberto» os trabalhou, o» depu-
tados da oppoilçflp íiroouriirnm Im-
pedir quo falusiicm o» deputada» dn
miiloriti, o. para Isho, fiixlam toda
a oopoelo du barulho, chegando nl»
gtins a transformar a» oarterias o
moHiis ,in verdndolro batuque

Cs socialistas c-irsurnrnm nspern-
mento o procedimento dos collegas
o abandonaram ft sala.

Restabelecida um pouco a col-
mn, o sr. ,T rgo Nunes convidou o
governo a pedir Immedlata ilemls*
sao.

Os pnrlnmcnturos democráticos o
os membros do dlrectorlo do parti-
do estão rounlilos pura deliberar so-
bro a attltudo que o governo devo
assumir, '- - (liava»).

Uma ameaça da opno-
sição ao governo

LISBOA, 18 — Os chefOQ d:,s op-
posIçBes da Câmara Inllmarám
governo a demltllr-so o ameaçam
Impedir a reabertura dos trabalhos.
— (Ila vas).

',  
BOX ¦*
i ¦» ¦«

A ilisfito do tiliilo de
»?",

(;<ini|ieiio da Enropa
SPÀLLA FOI DERROTADO HONTEM PELO PUG1LIS-

TA HESPANHOL PAUL1N0 ÜZCUDUN
Mais uma seniaelonal peleja pu-

glllulica foi travada hontem pondo
om alvoroço os meios sportIvos do

globo, — em Barcelona. Paullho
Uzcudun, o Joven "aslro" do box
hespanhol, iilHinamcnto discípulo
do grando C.irpcntler, enfrentou o

campeão europeu do lodcu oa pouco
Hcrniliilo Spalla, cm ilbputa do
titulo que esto vinha deteudo dOada
1923.

Foiiso o effelto da Influencia do
rolho treinador ou do valor pro*
pilo de Paullnò, o certo ft quo esto
ooiuetiulu alcançar grando popubv*
rldude, «endo o «ou nomo Itioluldo
na primeira plana dos cmnuradore»
mundlao»,

Hermlnló Spalla, cuja carreira do
box principiou durante ft conflagra»

ção europfia, çuando ello servia na

frento italiana, tendo i'do campeio

PARIS, 1S (A) — O embaixador
Sousa Dantaa oífereceu um, almoço
do «30 talheres As famílias Antônio
Carlos, Jo.so Bonifácio o Penldo, ac-
túalmonte nesta capital.

Os es líricos
no

Consu o

Es

RIO, 18 CEspecial) — Na altu-
rn ds Cabo Frio, perderam-oo os
barcos "Planeta" o "S. Jorge" e
urna clialandra da Colônia de Pes-
cadores "Z. II", ignorando-se a
porto das tripulações.

Ã segunda conferência

NO THi:.\TRO LÍRICO, ONDE
SB REALIZOU A RALTiSTRA,
ERA GRANDE A ASSISTEN»
CIA — REGISTARAM-SE PE-
QÜENÓS INCIDENTES

.RIO, 1S — Correu agltadlsoinia
fe tumultuosa a eeuuuda o ultima
conferência realizada, no Theatro
Lyrieo, pelo cscrlplor F. T. Ma-
rinetti. •

O Theatro, quo estava aplnhado
fie uma multidão transbordante do
jtnthuelasmo, teve os suaa locall-
dados disputadas durante todo o
<3Ía, çrcBcendo 6. noite a procura'dos ingressos para a conferência,
tendo a policia de intervir varias
vcze9 para normalizar a ontrada
doa espectadores.

Os estuflaiiLes, quo enchiam com-
jiletamcnto as galerlae, manifesta-
ram-so ainda mala ruldosamento
.Ho que na primeira conferência,
Ibatendo palmas, cantando toadas

, ifiedlcadâs a Marinoltl, assobiando
le fazendo toda a sorto do ruídos, o
que embargava, a cada paaso, a
(palavra do orador, que teve de fa-
fcer um cnornio esforço para levar
rao fim o seu discurso. Ao mcemo
tempo cjue gritavam o apartoavam.
cs rapazes faziam cahlr, eobro a
jplalela, innumeros prograinmn»
Jfüturlstas, verso» o bollnhao de pa-
»pel, o que Irritou alguns especta-'dores nervosos, travando-sc, então,
aiscusaSeg interceeantlsslmafl, que
Impediam, por vezes, a palavra do
cónfercneieta.

O er. Marlnettl conseguiu man-
ter-ío calmo, a despeito das con»»
tantos Interrupçoea a que »o viu
forçado pela assistência. Começou
¦> conferência exprimindo o seu
modo do ver futurista deante da»
paysagens do Rio de Janeiro, ao-

,íSif:iãli; •• í". ; ;)-.eovei..

Negociações a termo
AS COTAOBES DE HONTEM, DO

OAEE', ASSUOAIt E ALGODÃO.

RIO, 18 (Especial) — O merca-
do de café a termo íuncclonou ho-

je com as seguintes cotaçtics:
Na l.a bolsa, com vendedores pa-

ra maio a 2*1060. para Junho a ..
2G$7G0, para Julho a Í5I2Q0, para
agosto a t«750, para «otombro a

24*.6O0, para outubro a 24.J800'

çom compradoroB a 261*1711, 2B*(C50.
26$200, 24Í02D, 24J300 e 24?, res-

pectlvamente.
O mercado esteve calmo.
Na 2.a bolsa, com vendedores pa-

ra maio a 2(S|400, para Junho a ..

25$C05, para Julho a 2D*300, para
agosto a 24Í775, para outubro a

2i$350; com compradores a 2C$200,
25$C50, £5»22B, 24*000 e Z4?3B0,
respectivamente.

Merendo, calmo.
As vendas efícetuadas foram de

14 mil saccas.
Não houve cotação para setem»

bro.
 O mercado do assucar a ter-

mo funecionou hoje com as seguln-
tes cotaçOcs:

Na l.a bolsa, com vendedores pa-
ra maio a 63Ç, para Junho a 40Ç800,

para Julho a 49?200, para agosto a

47$, para setembro a 468200, para
outubro a 45$; com compradores
d 00$, 49Í800, 40$200, 44fr,00, 44$,
e -ir,?, respectivamente.

Mercado, frouxo.
Na 2.a bolsa, com vendedores pa-

ra maio a 40ÇSOO, para Junho a
¦18$, para Julho a 471500, para agos-
to a 40$, para setembro a 45$, pa-
ra outubro a 44?; com comprado-
res a 49$, 49$, 47?300, 44$000, 45$,
c 42$, respectivamente.

Mercado, frouxo.
As vendas foram de 20 mil sac-

cas.
 O mercado de algodão a ler-

mo íuncclonou hoje com as seguln-
tes cotucSes:

Na l.a bolsa, com vendedores pa-
ra maio a 27$100, para Junho .a ..
27$, para Julho a 27$300, para ngos-
lo a 27$300, para setembro a 20Ç700,

para outubro a 26$700; com com-

pradores, a 27$100, 27$, 27$, 27$100,
2CÇ700 o 2CÇ700.

O mercado esteve frouxo.
Na 2.a bolsa, com vendedores pa-

ra maio a 2C$800, para Junho a ..
2C$000, para Julho a 2C$900, pata
agosto a 26$700, para setembro a
27$, para outubro a 26$700; com
compradores a 2C», 28*000, 20$,
20$700, 26$500 o 26$000, rcspcctl-
vãmente. Mercado, frouvo.

As vendas foram do 200 mil ltl-
los.

SÜA PARTIDA PARA O BRASIL
CFiAiRIS, 13 (A) — fim de embar-

car no .paquete "Avon", no qual ee-

gulrao com destino ao Brasil, par-
tlu desta capital o sr. .To&o Lopes,
cônsul «oral do Brasil, com sua cs-

posa.
Compareceram fi. estação, ondo

apresonturam cumprimento» do des-

pedidas noa viajantes, o embaixador
Sousa Dantas, pessoal da embalxa-
da e do consulado, membros d0 des-
toque na colônia brasileira, Oscar
de Carvalho A*-ovedo o Muscat d'Or-
aay, respectivamente, lnspector gc-
ral o director da guccursal da Agon-
cia Americana o varias outras per-
BOiinlIdades do destaque.

GÊNOVA, 1S (A) — A Kniprcza
Scolto roprcsnlàra no Rio de .Tanel-
ro ns operas "Turamlol" o "Ncro".

A cantora brasileira, Bobe Lima'
Castro, quo cantará, o "Hamlet"„

cum Tltta Euffo, chegarA ao ltio em
melados do "agosto 

próximo.

Escândalo do Banco de
Angola

JULGAMENTO DOS IMPLICADOS
LISUOA, 18 — Jft estú, constitui-

do o Jury especial que vai Julgar
os Implicados no escai-dalo do Ban-
co do Angola, da metrópole.

Enzcm parto «lo Jury 30 Julzca.
— (Havas).

Um desastre
QIANDO VÁRIOS ROMU1ROS RE-

GRESSAVAM DAS FESTAS DE
SINTA .IOANNA, EM AVE1RO.
LISBOA, 18 — Informam de

Avelro (pie, na oceasião em que re-
gressavam fi. nuella villa, das festas
de Santa .ioanna, tombou um ca-
mlnliúo aue transportava varias pes-
uoas.

Morreram duas mulheres; Rosa
Scinlda o Adelaido Papoila, haven-
do mais tres passageiros feridos,
(Havas).

A reunião

,gao

Diplomata em viagem
para o Brasil

PARIS, 18 (A) —• A bordol do
"Avon" partiu, eom destino ao Bra-
¦II, o sr. Carlos Taylor, secretario
de legaçüo.

Por oocaslao do bcu embarque foi
•lie cumprimentado pelo embalxa-
dor do Brasil, pelo pessoal da eni-
baixada o do consulado do Brasil,
paio» srs. Oscar do Carvalho Azo-
vedo, lnspector da Agencia Amerl-
cana, o por multas outras pessoas
de destaque na colônia brasileira.

Antes da «ua rpartlda, foi o sr.
Carlos Taylor nomeado, pelo gover-
no da França, offlcial da Loglao de
Honra.

A propósito da situação
Internacional franceza

PARIS, 17 — Falando cm Verdun,
a propósito da situação Internado-
nal, o sr. Polncnre declarou que a
França tinha porfelta consciência
dos Beus devores para com oa allia-
dos o ft humanidade, o, por Isso, n"o
podia abrir mtio dos seus direitos e
submetter-so ft vontade de quem
quer quo íôsbo.

O ex-presidente da Republica re-
pelllu, cm termos do vibrante lndl-
gnaçüo, a Euggostão de quo a Fran-
ça, para salvar seus encargos, devia
abandonar as Antllhas, parto do ter-
rltorio sagrado de França. — (Ha-
vas).

ROMA, 18 (A) — O corisistorio
rcunlr-so-fi nos uillmos dias deste
mez.

No Conselho de
Ministros

A LEI DOS SINDICATOS E A
ORGANIZAÇÃO DA MAGISTllA-

TÜRÁ E DO TRABALRX)
ROMA, 18 --• (A) — 0Lcorise-

Iho do ministros, na eua rcúniao
de hoje, aprovou o regulamento d»

lei dos oyndlcatais, organização
dá magistratura ú do trabalho.

Do accOrdo com esta lei, 15 con-
federações nacionaes foram ngru-
padas em 8 confederações superlo-
l-os. A do Nápoles íoi desenvolvi-
da, incluindo 6 novas cOmmunas:
Chluiano, Unltl,' Clarura, Secondl.
gllano 

"o 'Socava.
Resòlvou-so tolerar a persegui-

ção aos pássaros nas zoiias produ-
ctoras do trigo, afim do' evitar o»
graves daihnos que os mesmos caú-
aam d» scmcntclras.

' o conselho do ministros dclibo-
rou tombem reconhecer ns cánfc-
doraçOes nacionaes, BOiiiente eom o
oaracter de assistência, inütrucção
o educação aos seus associados, ex-
aluindo, porém, o reconhecimento

ictor du representação o de-
fesa da classe, o que significaria
—- conformo £ol allegado, unrVpoj-
rlgo para a supremacia do Estado.

ALLEMANHA
0 ex-chanceller LulSier

vai dedicar-se á

DEMISSÃO DO CONSELHO DA
CAUSA MONARC1UOA

LISBOA, 18 — O sr. Ayres d'Or-
nellas, logar-lencnto do d. Manuel
accoltou a demissão podida pelo con-
solho da cauaa monarchlca, devido a
attltudo dos partidários da Acção
Realista.

Breve Berão Iniciadas as conferen-
olns para reorganização do consc-
Iho. — (Havas).

'¦ali» |

HESPANHA I
Político enfermo

MAIMUD, 18 (A) — Acha-so cm
gravíssimo estado, acionimcttido de
uma for!; dflr sciatica, o celebro re-
publlcauo, diplomata o Jornalista.
Alessandro Lerroux y Garcia.

m » »—i

toe da terra. 13 aiuna. • teleíríphl
«nnunalou a victoria per pontos, d*
pugllleta da Hespanlia, a .-,.-. .i.i
foi extraordinária. i

.*:.Bt,i i: ipitui, onde 0 boi; ¦ >nii >•*
elevado numero de adapto», ttupol»
gnndo o eniilrlto do pubtloo, o *»•
IIiusImiiiio esievs ef.erveMont» |
ruldooo, manleado-H «rando nus»
»a popular uuglomnsd:*, na praga!
Antônio Prado, niiti * nes»* reda*
ócio, dvsdu e» prlmtlrai lioras da
noite, ft espera tio resultado dn. gran*
d» pugnii. I,

Qusinio cito fui innunelado em
iioimo "plueard" e»UU|lram ua ma»
i..f- ¦.'•..;.',¦¦-, dlvlll: 11-m o publico
cm cnmmentiirlos, emqunnto outro»,
a,iiiilr.-iiliir.ri do campeão Italiano,
duvidavam nlndn di noticia «tlvlça»
relrn...

A confirmação, paránl, nAo lar»
dou: ¦— Pnullno contiuUtSra, o iltu»
Io do campeio da Europa. i

OS PltlMEIItOS 'Ji:i*i:(iRAM.MA.»l

IJAItUULONA, li — O "lni.tt-ur"

1'nullnu U^cundün vs.ie-u o cam«

peão ouropeu Spalb, 1'tr pontos. —

(Havas),
BARCELONA, li (A) —¦ No

"match" do box, boj» rcall/.ado

nesta cidade entro oi pugilistas hos-

panhol Paullno Uicudum o o Ita»

liano llcrmlnlo Spalia venceu o prl-
mclro por pontos.

Pcdc-noa o sr. Julls Francfort, dl-

rector da Agencia Havas nesta -npl-

tal, quo tornemos publico não ter

partido daquella agencia a nollcla

afflxada no "plncarl" do Jornal "A

Ronda", dando um rc-rullado rrroneo'
da lueta. A rofc-rida agencia enviou

um bcu reprefit-ntante ft redacflao
daqticlio Jornal para a devida rectl»

fle.iç.ão, afim de desfazer um posei»
vel mau Julao a respolto da sua so*

rlédodc.

h

•..*«.¦•. »••-•¦

Âs inuíidacães oa Itália

BÉLGICA
do novo

gabinete

PAÚLINO UZCUDUN, "ei colosso de Espaiía", que derrotan-
do, hontem, em Barcelona, o campeão italiano Herminio Spalla,
conquistou o titulo de Campeão da Europa, de todos os pesos.

Pugilista novo, possuidor pnrfim
do um soco potente e uma ri Ia en-

vergadúra, Paulino agradou desde
a sua estróa nos "rlngs" europeus,

dando aos critlcos a impressão do

quo seria cm breve um doa cândida-

tos ao cinturão de campeão do mim-

do cm poder do americano jaci:

Dernpscy.

. Em sua
colosso''. E o vigoroso .vasco íca a

si mesmo a promessa ío confirmar a

llsonjeira alcunha, levando do ven-

elda, fle'modo brilhante, toduu o»

teria .chamavam-no "ei 
| permaneceu

nas Olynmiadas Militares de Joln-
ville, tornou-se ttnalmonto o ulll-
mo obstáculo para a marcha trtum-

phal do hespanhol. ...-i: ¦ '-¦ '

Detentor do titulo de campeão da

Europa. Spalla defendeu-o com de-

nodo o êxito contra o belga liou-
bock a o hoiiandez Van dor Veer,
sendo quo a.peleja com este .íltinio,

agitada ate ao vigesl-

mo assalto; subindo vencedor o pu-

gillsta milaiiez, por ponto».
Paulino desaflou-o.. No dia apra-

zttdo para o combato, todavia, Spal-

DECTESCEM AS AGÜAS DO PO'

P.OMA. 13 — Telesrarnina do

Placcn-a annuncla quo no água»
do Po ha seis horao que estão de-

acendo mima media- de dois cen-
tímetroa por hora. o que Ji*i per-
rhltllu restabelecer, r.w pontos on-

do estavam Interrompido!', o eer»
vieo ferroviário. — (Hava») •

PLVOENZA AMEAÇADA
AGDÀS 1)0 PO'

1-IXAS

adversários aue lhe foram opposto.i. lei não podo bater-se devido.

ERUNELLAS, 17 — Havendo o
sr. Brunet recusado formar o no-
vo gabinete, o rcl Alberto convidou
o sr. Jaspar para continuar ns nC-
gocIaQões.

O Sr. Jaspar reservou a sua res-
posta para depolu da consulta . quo
vai fazer nos sous amigos. — (Ha-
vas).

»¦*>-»¦

A baroneza de Amam-

RIO, 18 (Especial) — Em sua ro»
sldencia, A rua Haddock Lobo, n.
417, íalleceu a baroneza do Amam-
bahy.

Vales ouro á Alfândega
A COTAÇÃO DO DOLLAR

RIO, 18 (Especial)' — O Banco
do Brasil forneceu vales ouro hoje,
fi. Alfândega, a razão de 8$730 pa-
pol, por mil reis ouro.

Esse banco cotou o dollar a vis-
ta, a CSJ830, o a prazo a CÇ7S0.

çõesfraneezasem
PARIS, 17 — As 03tatlsticns offi-

claes nccuBam para os quatro prl-
melroa mezes de 1920 em 
19.842.953.000 francos a cifra das
importações, e om 17.C90.751.000
francos a das cxportaçOos.

Durante o período correspondeu-
te de 1925, verlfle.ou-se que as im-
porlaçOes attlnglram ft Bomma do ..
12.901.331.000 francos o as expor-
taçOes 1C.442.258.000 francos. —
(Havas).

Offieial da Legião de
Honra

PARIS, 18 — O sr. Çarlo's Tay-
lor acaba de ser dlstlnguldo com o»
honras de offlcial da Legião do
Honra. — (Havas).

Livro sobre a África
Occidental

PARIS, 18 — O prêmio de llto-
ratura nacional foi conferido ao o»-
crlptor Rolond Lobel, director da
Instrucção Publica de Rabat, pelo
seu livro sobre a África ocoidentol,
ha pouco publicado. —• Havas).

Espiões Inglezes con-

0 tempo 1%
RIO, 18 (Especial) — A tempo-

raturtt máxima foi de 24,5. e % ml-

PARIS, 18—n Terminou hoje ô
julgamento dos eubdllos Inglezes
Letser, Prlllpps e Plsher, lia tem-
pos presos por exercerem a espiona-
gerri.

O primeiro foi cohdemiiado a tres
mezes de prisão e 3 mil francos de
multa c, os outros dois, a dois me-
zes de prisão o A multa do dois mil
francos cada um. ¦¦*» (Hnva»)»i

BERLIM, 1S (Especial) —- O
chaiíceller Lulher vai reabrir seu es-
crlptorlo do advogado em Esscn.

A crise politica
BERLIM, 18 (A) — O governo do

sr. Marx propõe-so a resolver a cri-
so política creada com o projecto
do alteração da Bandeira Allcmã,
suspendendo o decreto quo ao refe*
ria A creação do uma nova bandoi-
ra.

Tratado de commercio
entre Allemanha e

Honduras
BERLIM, 38 — O "Relchslag",

npprovou o tratado do commercio
entro a Allemanha e a República do
Honduras — (Havas).

Dieta prussiana
O ÚLTIMO COMPLOT REACOIO-

NARIO DESCOBERTO
BERLIM, 18 (A) ¦ — Na . Dieta

Prussiana, o presidente do çonsolho,
Br. Braun, expoz, em resumo, o»
pormenores do comp.lot reacclonarto
descoberto.

A bancada da direita prorompeu
em gritos estridente», encorajando-o
o faíendo allusão ao fim bolohevts-
ta «uo se exliibo aotualmento em
Berlim. Brauu disso quo o» naclo-
nallstas, evidentemente, sô preten-
dom «citar o partido o fazer crer
a Hlndcmburg que 6 chegado o mo»
mento do entregar o governo aos ml-
lltares. Accrescentou quo a» lnvee*
tigaçlleB pollclnes deram poucos re»
aultados, porque muitos implicados
gosam daa linmunidade parlamen-
tares, e outroB foram prevenido» *
tempo. ...'.

PORTUGAi; INa Gamara dos '

deputados
INSÜI/TOS PROVOCADOS PELA

QDESTAO DA "REGIE" DOS TA»
BACOS.

1 LISBOA, 15..-ÜT A auesiãa da "re

HUNGRIA

Violento incêndio
SIILHARES DE PESSOAS SEM

ABRIGO
BUCAREST, 17 — "rrompeu hojo

violento incêndio nesta capital, des-
truindo D00 casas o algumas fabrl-
eas do bairro operai-lo de Baeau.

O sinistro fez algumas vlctlmas,
contando-sc por milhares as pessoas
cpio ficaram sem abrigo. — (Ha-
vas).

ESTADÍ)S UNIDOS
Empréstimo brasileiro
NOVA TORK, 18 — (Especial) —

E1 possível quo até fi, próxima B.a
feira aejam divulgados oa detalhes
do ompreotlmo brasileiro do Conso-
lldaçüo.

A expulsão do núncio
apostólico do México

IMPRiENSA
— Telegra-

DECLARAÇÕES A'
•WASHINGTOiN, 18

pham do Laredo:
"Ao chegar a esta cidade, o nun-

elo apostólico do México declarou
aos representantes da Imprensa que
tem om seu poder provas da falslda-
de das accusaçSes quo lhe foram fei-
tas pelo governo mexicano. B terml-
nou. manifestando a esperança do
que o governo do México reconslde-
rarA o annullarfi, o decreto da eua
expulsão. —. (Havas).

**¦ I «•»! '

ARGENTINA
A disputa da "Taça

Davis"

ROMA, 18 — Informam de Pia-

cenza que ns águas do P«3 attlngl-

ram naquelia cidade a altura de 9

metros o C5 centímetros e ainda:

tondem a subir mala, .pondo assim

em fl6rlo risco a parte baixa da ei-

dade. cuja população esta. abando-

nando ao casas.
Os trens entre riacenza o Mlliío

estão suspenso». — filava»).

GRANDES ESTRAGOS PRODU-
21DÒS PELAS AO VAS

ROMA, 18 — 0.= e-otragoa pro»
duztdos pela» inundaçOea contl-
unam a tomar grande vulto. Eni
Vcrona foram encontrado» no Adi-

go tres cadáveres. Em Trento essa'
rio Jâ alagou vastas vegiões. O
desabamento do barreiras inter-
rompem o transito das estradas do
ferro da campanha,

A» águas do Pó crescem de uni
modo assustador. Em Pavia esso
rio, transbordando, cobriu grande»
extensões de torrai!, llrcscla e
Valia 

'Canonlca estão isolados, de-
vido Sf; inúndaçBeá dos campos.

O dcsbor.do do Oglio damnlflcou
as linhas electrlcaa centraea c a«

nhas telephonlcãs-em Droscla.
Do monto Adamciio, duma alti-

tudo de 2.000 metros, desceu uma
avalancha do neve a qual tsurpre»
hendeu uma turma tle operário».
Sete desses Infelizea foram arraa*
tadoa pelo allude. [

Até a ultima hora tinham »Ido
encontrados seis cádaveré». —«

(Havas),

!..»..«..#..«..«..#..t-»»i.*^^-».,t-lV-^•**•?--•••••••»••••'¦•*•••*

és a revistas

Na Inglatera, em poucos minutos

de lucla, poz l£. o. Phlll Scott, um

dos mais promissores pugilistas do

Reino Unido. Em seguida, na Fran-

ça, derrotou no l.o asalto, por
"knouck-out", o pugilista Arthur

Townley, quo fora pouco tempo an-

tes, derrotado em Vlenna d'Austrla

por Georges Carpentler no 2.0 tem-

po da luetá.
"eõldler 

Horaoe -Tone», subindo »o

tablado do Olrquo do Parla para U-
AM PROVAS PR^míAJliEfí DE 

^ oQm b; flamp,lo hespanhOI.
HONTEM rM,ibeu 

ae»te tremendo castigo, tn-
•— Na» ¦ .. *_-.. .r>A« M.

HERMINIO SPALLA, que detinha desde 1923 o titulo de cam-

peão da Europa, perdendo-o hontem, após porfiada lueta, para o

peso máximo hespanhol Paulino Uzcudun

luxado uma das ínüos no treino. Foi

BARCELONA', 18 (A)' -— Nas
prova» preliminares de hOJe, para
disputa da ta«ja "Davis", «Je tennls,
o argentino Robson venceu p hun»

ro 
Takets, por 6 a 4, í á i » t a

e húngaro Kehrllng venceu o ar»
gentlno Obarto por 6 a 8, 1 a 5 e
6*4.

No concurBO geral a Argentina
•llmlnoil a Hungria por 8 * 2. O»
tennlatas portenho» devem inedlr-so
brevemente com ob vencedores do

.''maicÊ". Irlanda-Hespanha.. .

do ao tapete, detacordado, apd* Hr

plda dtoputa.

i%, jantRo, Paulino era puplW do

«mãnãter^ Françol» Peacamp», 8

«teimo «ue, ha vinte anno» atráa,

Iniciou Carpentler na carreira 
'da

gloria', apreíentando-o com exlto; na

Ori Bretanha, • q.ue «e preza" do

conservar ainda a mesma oompeten-

cia. e ilvBCiaade 4o dUector; &% box

adiada a luetn.
E o eampeSo da Europa restabe-

leceu-se, velu d America do Sul, en-

frentou Firpo, na nnsla do habilitar-

se ao campeonato do mundo. A vi-

ctorla nüo Iho sorriu em Buenos Al-

res, multo embora, desta feita, em
"revancho", tivesse somente perdi-

do ao» pontos.

Aqui em 85o' Paulo, fcom o negro

americano Joe Boykln, fer, um oom-

bato nullo, nlo produzindo boa' lm-

pressão.
Hontem, em Barcelona, apôs tan»

to demora, «Jeoldlu-i» a oontenda

para,' o campeonato da Europa.

Bpalla e»tava tTelnado dlzla-o elle

próprio ao» Jornalistas e mantlnba o

firmo propósito de vencer, sustentan-

do o «eu domínio no box do Velho

Mundo.
Satisfez-se, afinal, a expectativa ma|s interessante

do publico, sportlyo doo quatro, can- ia»,

REVISTA BRASD-ETRA DE MEDlt
CINrA E PHARMACIA

A Revista Brasileira de Medicina

e Pharmacia, publicação mensal ca»
rlocn, acaba de por em circulação d

seu numero d0 março, quo encerre
o seguinte summarlo:

"A dor na cirurgia do abdômen",

pelo dr. Jorge Monjardino; "A curai
bilidado dos. Aneurj-smas". pelo dr,
Oarfiold do Almeida;; "As myocar';
dias", por Ch. Laubr}- e J. tv*nlscr{
"QucslSea de pharmaeoteciinica —'

Karopo do Tolu'", pelo pharmacou-
tico Rodolpho Albino Dias da Silva;
"Ensaio do classificação das vltaml.
nas", por Caslmlr Funk; "Primeiro

centenário da Regia Escola do Lis*
boa", "Revista daa Revistas", "BI*

bliographla".

"CHÁCARAS E QCINTABS"

Com a data de 15 do corrente»
ost.t em circulação maü um excol-

lente numero, da revista agrícola
"Chácaras e Qulntaes". encerrando O
«ou texto, como d» costume, farta
matéria de grande Interesse para os
lavradores o criadoras.

"NAÇÃO BRASILEIRA» ..-

Com o seu numero de abril, "Ma-

çfto Brasileira" apresenta-se agora'
aos seus muitos leitores, offerecen-
do-lhes.. um fasoloulo repleto de
matéria literária e factos soclacs e
•portlvos, cuidadosamente "Ilustra,

dos.
Justificando o seu nome, "Naçãei

Brasileira" nüo se clnge somente a
asBumptos do Rio, onde é publica»
da; regista aspectos de varias lo-
calldadcs do nosso palz. no que d»

'kl

apresentam »1-

ffltt ¦-'-'¦-^
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O novo imposto
O inundo e*ta perdido, Ate, no

Bm Imune, iiinn das mais graves aoa«
domltis do universo, n dança quer
lienelrnrl Kulre ns paredes anule-
rns dessa noadomla, de fninii severa,
o "Jaxx-lisnd", eiiin o seu rulilo lini-
tal e grosseiro, so fsrft ouvir u os
seus iiiuitinos, de pernas iromollcnn-
tes o cérebros vastos, dançarão a-
gora o "1'hiirleslmi" o o "shlmniy"!!
Esl.i de pnrabonSi n üorbonue.

Decididamente, nado, nem nln-
iittom escapa, aetualmonto, & ver-
llgom dessa musa opllóptlca que,
dosplndo iis antigas túnicas gregas,
encurtou as na Ias o saoudlú os
quadris, O sr, Apolll, pobre reitor
dessh Untvérsldado, que, no melo
dus convulsões humanas, dn» dego-
ncrçsçcnolns dus gentes, oonsorvuvn
o seu cunho elevado o phllosophloo,

' levo de eondescondor o do abrir
Inrgntnento a poria para quo Ter-
psyohoro descnbclliidn u vlotlma da
moléstia de S. Ouldo, ali penotre,

AW lia bem pouco tempo, nôs
dançávamos, pela forca do destino,
nas cordas bumbus da adversidade
Hoje, bnlançnmo-nos, saltamos, In-
fallgavcls o Sunrontos, nos tbeatroo,
nns salas o nus cozinhas,

Todas as, oroaluras, neste momen-
to de supromus agitações para o
universo Inteiro, bô pensam om
bailar, cm Inventar iiovoh passos, om
decretar novas danças.

Um negro de nome Charles, nu-
ma noite do embriaguez, om que as
pernas mal o sustlnham, lombrou-
se de dançar, numa das cidades ob-
scunis doa Estados Unidos.

Teve um suecesso tão prodigioso
com a sua Invenção, da qual me
afílrmam tirou patente, quo todos
os bailarinos do globo, quo dançam,
«depuram logo esses Vrogeltos, E,

.dos salões, os mala severos, aos
"donolngs", os mais roles, o "char-
leston", í considerado como "lo-
dcrnler mol" da elegância o do pro-
grosso.i Todo o mundo hoje dança, como

Vil/, a canção: velhos, moços o mo-
inlnos, E ate na Sorbonnc, na aus-
terá Sorbonnc, Terpsyohoro terá o
sou throno, empurrando, com os
oeus pis ágeis c saltltantos, os vo-
lhas c mofados livros de «ciência e
do rlielorica. Quem nos assegurará,
O sr. Apehl escapará aos rliythmos

;js sr. Aphel escapará aos rhythmos
jtrepldantcs o ruidosamente suggcs-
tlvos da moderna orchostra de ne-
gros o não se porá, ello também, a
dançar, a dançar, a dançar... Quem
será capaz de- por a mão no fogo,
sem modo de a reduzir a chagas de
3.0 grau, Jurando Impossível a en-
trada de sábios nossa casa do l.a

i. ordem, numa hora, om quo do dlre-
ctor ao ultimo dos seus discípulos,
todos so entregam nos "balances" e Rlõ,
aos pulos do "fox-lrot" e do tan
goi!

•Mi! o mundo esta perdida! NAo
mo espantarei si, in<.» pnlaolo,
nxul a miro, Inaugurado um desses
dias puro a s*de do nosso pirla-
ínonlo, os senlioroí doputndoi, '••
sendo um i;i• tu ás graciosas s»nliu-
rua, uiimdorus de política o ornun-
do as iiiilerlus populares, as cnnvl-
durem para um lento e delicioso
"rltí-tluie" nns formosus salas do
oufô ou da secretaria. Nem, anual-
mente, si, na IntOlIootual Acadeniln
d« Letras, faolo Idêntico suooeder,
inii» i.iiniii a diinça nn Korbunno, a
oasa austora entro todas, nnturalls-
slmo se lorna quo, no nosso Houn-
do, ou nn nossn Cainnra ou no nos-
so ivii.ii iii.i Literário, o mesmo
aconteça o Isso nos Intorvallos das
mais calorosas discussões o dos mais
terríveis debateu. Essa epidemia do
tremollrndon o complicados pensos,
cnpltosa o approxlmatlva, 6 um re-
soltado da grnndo guorra, nssegu-
rnram-niu, A continua agitação o a
domenclii parcial, rcsultontos da In
tensa commoçllo soffrlda paios po
vos, ameaçados ou combalidos, ge-
raram essa firma de excitado on
trotonluiento, que lembra In rondo
dos nlluciiiés, fugindo dns Idéns fi
xas ou das Idéns serias.

Porquo, aqui, ali e ucolá, toda a
gonto dança. Homens sérios o do
rosponsabllldado, empurrando a
pornlnha para a (rente o compus-
sinido o .'ur tero corpo, quo dovo on-
cerrar um espirito equilibrado,
atlrundo-so nas promcnclas dos bal-
líos, como peixes ás Iscas matro-
nas, do cabollclras nevadas o bocess
meluncollcns, num olvido do sea
feilio o do seu caracter, dançam,
como st a Isso fossem obrigados.
Ambos não desconhecem quo a
possoa, hoje, hesitante, em acompa-
nhor os compassos formidáveis •
bellicosos dos "Jnzz-bands", soffrs
uma diminuição na sua força social
o no sou prestigio possoal.

13', pois, a dança, nesses tempos
que correm, uma espécie de conde-
mnação o do imposto, a que nln-
guem pôde ou dovo escapar, sob pe-
na de merecer o rotulo de ancião,
do incapaz e de atrazado, E, agora,
quo pólos graves corredores da Bor
bonno a orcncôtra. sombria s ola-
moroBa vai "estrondar", rhytbman
do os passos dos alumnos, ignoro
ato ondo nos conduzirá essa terrt
vel moléstia que se intitula, hoje,
dança. Poderia, entretanto, ser
peior, conforme diria o mais lndul-
gente dos doutores, sabidos, estes,
ha longos annos, dessa sovera uni-
vorsldade, no tempo antigo, em que
as cabeças trabalhavam, si as per-
nas descançavam. Noas avons olinn-
gó tout celd o sem resmungar pa-
guemoa esso novo o extra nho lm-
posto.

-520.

Crysanthéme

Palácio í!õ Governo
O sr, presidente do Estado des.

pacliou hontem com o sr. secretario
da" Justiça e da Segurança Publl-
ca.

* * *
O sr, Agenor Barbosa, offlclal do

'gabinete, representou o sr, presi-
dento do Eslado, na sessão solenno
om homenagem 6. memória do sr.
dr. Estevam do Almeida, realizada
hontem, no Instituto dos Advogados,

'desta capital.

III DE ARTE
EXPOSIÇÃO M. VALDEZ — O

maior oxlto coroou a abertura da'exposição de aquarolias do notável
pintor hespanhol M. Valdez. O po-'ijuono salão da rua S. Bento, 12,
próximo á Gallerla Jorge, tom re-
gorgltado do admiradores dos bellls-
slmos trabalhos do esplendido aqua-
jrélllsta. Varias telas jft foram atl-
qulrldas; outras estão reservadas, o'que demonstra o oarlnho dos nos-
sos amadores pelo3 trabalhos de boa
iirte.

M. Vaidez expõe poucos traba-
lhos. Uns trinta apenas. Nelles, po-
rém, se affirma um mestre da aqua-
rella, senhor de um dosenho segu-

,ro, de um colorido limpo o lumlno-
60, de uma solida construcção de
planos.

Ha nas suas marinhas uma clara
dlaphaneldade de c6os o uma dy-

carniça movlmontação de águas.
Seus barcos fluetuam, suas velas
palpitam, numa roconstrucção viva
de belleza. Lindíssimos cffeltos de
reflexo consegue o artista, ganhan-
do assim suas obras em subtis to-
nalldades.

E' curioso como M. Valdoz tam-
)>em aonto a palzagem brasileira.
Bous quadros 31 e 32 das praias'santlstas trazem, na vegetação, o
.vorde.ohlorophylado e vigoroso da
nossa flora. Ao hespanhol não fi
dlfflcil a interpretação da ambisn-
Cia tropical; ha certas affinidados
na luz. na atmosphera que torna
possível a approhonsão do espirito
da nossa palzagem.

Um dos quadros que tem mete-
oido encomios gera es dos nossoB
icrltico3 é seu esplendido "Veloro",
grande trabalho magistralmonte
jBxecuUdo, onde se vê uma oscuna

(de Tarragona nas águas calmas do
.porto.

O quadro tom majestade o extra-
nha belleza. Sua factura dooumonta
tpda a tochnlca do artista. E' que
hcandi o barco no melo da tela, o
teu trabalho pictorlco excelle na co-

Íiração 
do mar, numa polyedrica

queza de pequenos reflexos.
: Tratando-se de uma das expôs!-

Sss 
mais curiosas que ultimarnon-

temoB tido, é Justo que o notável I
irtlsta enopntrs todo o apoio dos]

nossos amantes das boas cousas de
arte. A expoBlção continuará aber-
ta ainda por alguns dias.

* * •
EXPOSIÇÃO TULUO MUGNAI-

NI — Na Gallerla Jorge, Tulllo Mu-
gnainl, esso moço o vigorosíssimo
pintor paulista, contlnu'a a expor
suas 83 tÉlas. ¦ •

Tullio tem muita personalidade.
Sou tomporamento se defino nttl-
damente através dos seus quadros.
E' ello tão vincado que sua arte se
torna lyplca, Inconfundível. Ha rce
seus trabalhos um cunho genuína-
mente pessoal. '

Seu colorido magnífico, apesar de
um pouco frio, soffrs uma oxtranha
Influencia das tonalidades azues,
Esse azul contrasta, nas paisagens
ensolaradas, em vivas notas de sol
laranja, ousadas, que dão uma
grande belleza a certas tfilas.

Mereço uma partlcularizada at-
lenção essa influencia. Dá um sar
bor singular á sua pintura, onde não
se vêm as notas excessivamente
quentes, do tanto que abusa, por
exemplo, o sr. Bernar&jnò. A sobrle-
dado da eflr, a prudencíY das tonáll-
dados espiritualizam multo os efios
o as velhas vlllas de França que
Mugnainl pinta com rara larguoza
e segurança. A construcção do seu
desenho tem uma solidez goometri-
ca, fugindo assim a fluidos dlssol-
vontes do impressionlsmo, sem pas-
sar á rigidez cublsta. E' um dese-
nho seguro, de quem trlnou longa-
mente pelas academias,

Mugnainl 6 um artista conseten-
cioso, Nada tem de deooratfvo, de
"trompo l'ooie", artificio de que

usam e abusam os negoolstas, aquol-
les que sabem como .se enganam
papalvoe. A largueza das. suas pln-
oelladas nunca compromette a jus-
teza dos valores. Factura larga 4,
porfim, sempre precisa. Os que oo-
nhecem os segredos da pintura
vêm no artista um estudioso que,
depois de bem apprehender o as-
sumpto, estudal-o em todos os de-
talhes, o ataca com segurança e bra-
vura.

Morece o apoio dos nossos ama-
dores de arte o Joven o brilhante
pintor paulista. Ha de tel-a, porque
São Paulo é hoje um notável cen-
tro de cultura.

NOTAS
¦ —I¦———W umAiiwxmatt&v smm rr.iSirrffir

Oomo n "listado do 8, l'aulnH js
confessou, num todas as letras, os
huun propósitos d» agitar, « todo
custo, niio admira quo hontem to-
nlis Inslslldn «m alvejar a seção do
governo, quanto ao Instituto de Oa-
ti.

O "Estado", ontretanto, Jt se de-
piorou (In 1111'i'iriln, do pleno m<or.
dl», cm que essa neçilo 6, como to-
mns demonstrado, necessária o In»
substlttilvel. .In loconhocou n sem
razão da iiuspelta de quo o ar. Cliar-
les Mtimiy lliljn rtnsbMo, oomo com-
mlsslin, mnls do que 'ho era devi*
do. Tão preolpltndus o Irrefieclldnn
tdm sido as nttltudes nasiunlilns nl-
tlmiunente pelo "Blindo", que ello
próprio, n onda passo, vem, roounn-
do ou dosdlzondo-se, uorrlgll-ns,

A imtii de hontem anda encerra
do novo, não vai «lím das Injustiças
e ooutrndlçOns do costuma, Eitn-se
a vir que orn preciso dizer alguma
cousn contra, no dia pira o qual se
nnnunolnva a rounliln dns soclcda-
des agrlcolns...

Não precisa, nem merece uma
desenvolvida resposta semelhante
nota,

O "Estado" reproduziu o artigo
da lei que oslabeleae que, «t* que
so verifique o rosgato do ompreatl-
mo, a appllcação do resultado desto
soja determinada polo sorrotnrlo da
Fazenda. E Indaga por que, haven-
do um Conselho Dlrector de cinco
membros, ontio ns que os dois rs-
prósonlnntcs da lavoura, qual o
fundnmonto da autoridade do se-
cretarlo da Fazenda, jue classifica
de llllmltada. E' UTia Indagação
absurda, vem o monor cabimento.
Evldonlomente, o "Estado" nSo oo-
nhreo a situação exacta om que se
encontram os assumptos ds qus se
ahalnnça a tratar. Hegundo oi nu-
morosos documentos, que vários Jor-
nacs publicaram, 6 Conselho do In-
stttuto tsm sido Inteira • snthuclas-
ttoamonte solidário oom os actos do
sou presidente, o sr. sccrotarlo da
Fazenda, flerâ, possível qus sO 6
mosqueteiro dos demeoratleos contl-
nuc a Ignoral-oT

Depois de ne haver declarado ds
pleno nocOrdo quanto » necessidade
da noção do governo no Instituto,
voltou o "Estado" a Julgal-a contra-
producente. "A mio do Estado tem
azar", osorevs, Incorrendo era fia-
grau to contradição. E, entre os
exemplos de defeltu jsa gerencia offl-
olal que enumera, não aponta ura
sO attrlbulvel ao actual governo de
São Paulo, oreador do Instituto.

Cumpre não perder Io vista qus,
si algum golpe pudesse attlngli o
apparolho de defesa do nosso prin-
olpal produeto, prejudicada seria a
lavoura.

E si ha azar — o esto comprova-
do por factos successlvos e notórios
— é o quo -li, lnvariavelmento, o
apoio do Jornal quo tanto se dlstin-
gue pelas campanhas perdidas, Nem
vemos outra origem para o seu ays-
temático pessimismo. T&o Intenso s
impressionante 6 o phenomeno que
bem merecia encontrar um Bnstlat
quo o estudasse,,.

E por esse motivo 6 qus o Instl-
tuto do Café se acha do parabéns.
Ha más vontades quo sô ajudam e
prestigiam.

O sr. presldonlo do Estado despa-
chará hoje, & tardo, com o sr. secre-
tarlo da Agricultura.

O sr. dr. Glabriel Ribeiro dos San-
tos, secretario da Agricultura, ten-
do regressado, na segunda-feira, &
tarde, do sua viagem a Cambará,
compareceu hontem no seu gablno-
to.

Os srs. dr, José Lobo, secretario
do Interior, e dr. Antônio Lobo, pre-
sldento da Câmara Estadual, agra-
decoram, pessoalmente, oo sr. dr.
Gabriel Ribeiro dos Santos, - titular
da .pasta da Agricultura, as home-
nagons prestadas por s, exo, & me-
morla do sua tia, exma, sra, d. Um-
bella Lobo.

O sr. secretario. do Interior en-
vlou condolenoias aos srs. deputa-
dos Franolsoo Junqueira s Proooplo
Sobrinho, pelo passamento do sr.
Còrnelio Proooplo.

Os srs. dns, José Lobo. secreta-
rio do Interior, e Antônio Lobo, pro-
sldento ' 

da Câmara dos Deputatfos,
agradeceram, hontem. ao sr. chefo
de Policia as ultimas homenagens
prestadas por s. exc, & memória de
sua tia, sra,: d. Umbolla Lobo
Costa.

Representou o er, seoretario do
Interior no enterramonto do sr. ba-
rSo (Raymundo Duprat o seu auxl-
liar de gabinete, sr, dr. Paulo de
Almeida Barbosa.
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Tacna e Arica
O PERU' AOOEITOU A FORMUTiA

»B DIVISÃO DO TERRITÓRIO
CONTESTADO
BUÍDNOS AIRES, 18 (A) — "I*

Prensa" publica um telegmmma de
Santiago, de fonte autorizada* In-
formando que o sr. Frank Keelog
obtevo por parte do Peru* a aocel-
tafllo 4a formula ds, divisão do ter-
ritorio de Taona o Arloa, Jft aooelta
pelo Ohile.

Segundo o mesmo d,ssp.aeJbo, foi-
ta apenas oonsegulr-ae' o assenti-
monto da Bolívia, havendo, entre-
tanto, probabilidades pa>& aooelta-
ção por parte deste naflto.

Assogura-ss quo 0 Ohile, secundo
o. Mfldríft «çartl «ç &££>}* i

Devendo realizar-se, no dia," 10
do corrente, a eleição de ura verea-
dor 6. Câmara Muniolpal de Igua-
pe, recebeu o sr, dr, Carlos de Cam-
pos, presidente do Estado, um tele-
gramraa do sr. presidente da IRepu-
bllca oommunicando ter suspendi-
do o estado de sitio, no referido, dia,
no território daquelló município.

promovido pelo governo a despedln-
do-se de s, «se, por ter que r«irr»«ssr
para a Europa,

Nos fuiiurses do sr. burlo «ar-
mundo uiiprat o sr. seoreifrlo da
Afrloultura f-i-es reprotentar por
seu auxiliar de gablnsie, sr. i.eu-
rsnoo Arent.j, Júnior.

O sr. Luperolo ahsfae, auxiliar 40
gabinete, do ar. seoretario da Pa-
sonde, representou s. exo. na sessllo
solenne em homenagem 4 meraorla
do professor Hitevam de Almeida,
promovida pelo Tnstitutó da Ordem
dos Advogados.

O sr. chefe de Pollel» fes-se ro-
presentar pelo «eu ajudante d* or-
dons, eapiiltQ iSuolrde» Machado, no
enterramonto do sr. barão Duprat.

O sr, dr. Pires 4o Rio, profeito
da oopltsi. lofo que (or* nottoi» do
falleelmento ao sr. barão Rarmun-
do Dupnvt, qus ooeupou o oargo de
prefeito nesta capMsjt foi twoil
msnts apresentar pêsames & ornai,
famllln nntutnda.

Nessa tIsIU, fes-«e aooraponliar
do seu offlolal de gabinete, sr. Pau-
Io ds Campos; dos srs. Luís T*v«>
res, dlreotor geral, e Jullo Oouvfeu
dlrector do Patrimônio.

O sr. profolto offlolou A Câmara,
podlndo autorização para serem fet-
tos os funeraoe a oxpenuofl do mu-
nlolplo, enviando o sr. dr. Pires
do Rio. em seu nomo, rica oorOa
para ser depositada sobrs o feretro,
o que também fes o funoolonallsmo
muniolpal, o, ainda, oomo manlfes-
tação de posar, rosolvsu qus tomem
luto, por 8 dias. as repartições do
executivo, cujo expediente mandou
lmmedlatamonte encerrar.

O sr. profolto compareceu ao en-
torro, em companhia de seu offl-
alai de gabinete o de todos os dlrs-
otoros da Prefeitura,

flUMM Of mi

Dove oompareoer & Dlreotorla Oo-
rat 4a Instrucçío Publica, para tara-
Ur de aasumpto de seu interesse, a
professora d, Alloe Vasoonosllos
Mattos, adjunta do grupo escolar ds
Pltanguelras.

Foi designada d. Loura Augusta
ds Oliveira, adjunta da Bsool* Mo-
delo, annoxa k Normal de Caaa
Branoa, para substituir, a partir ds
10 do oorrente mes, a professora
inspeotora da Esoola Normal, 4.
Manueltta Musa, durante o seu lm-
pedlmento, por licença.

Tendo o sr, Antônio Alfredo Cos-
lho continuo da Escola Normal da
capital, entrado em goso de lloen-
oa, foi designado para substltull-o,
a partir de 14 do oorrente, o ser-
venta sr. Joaquim Bscobar.
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Or. Washington Luís
O DISCURSO DB S. RXO. BOI

BFAjTíO nORIZONTH

RIO, 18 (A) — A Imprensa oa-
rloca, na sua unanimidade, publl-
oa o discurso pronunciado pelo sr. dr.
Washington Luís, em Bellq Horl-
zonte, a 18 do oorrente, destacan-
do as referonclas elogiosas que fez
ao sr. Arthur B.ernardes.

Os problemas de nave-
gagão aérea

QS FUNEIlAE^im DR. HERGUtANO DE FREITAS

ls| ^MPPRhP' ^fj ^ÉÉ IÍHsj RSIuT^, «í

Um aspecto dos fuaeracs do sr. dr. Hcrculano do Freitas, quando o corpo do illUBtre brasileiro
sahia de sua residência, nas Laranjeiras

Em sessão solenne do Instituto dos Advoga-
dos foi hontem estudada, como homem,
como advogado e como professor, a in-
dividualidade do saudoso jurisconsulto

O GRÊMIO ACADÊMICO SYLVIO
HOMERO TRABALHA PELA
REALIZAÇÃO DE UM INVEN.
TO DO PADRE JOAQUIM
IGNACIO RIBEIRO

O Oremlo Acadêmico Sylvlo Xo-
mero esta, emponhado na realização
do um ideal do padrs Joaquim
Ignaclo Ribeiro, conoretizado na
solução do problema da navegação
aorea, quanto 4 dlrlgibilldade ¦ e»-
tabllldade dos apparelhos.

Num vibrante manifesto ianoado
ao povo brasileiro, o Grêmio Ao*-
domlco Sylvlo Romoro trata dota-
lhadamonte do Invento do padrs
Joaquim Ignaclo Ribeiro, que, se-
guro de sua descoberta, delis tirou
patente, em 1888 no Brasil, e, em
1887, no Grão Ducado de Luxem-
burgo, Inglaterra, Allomanha, Fran.
ça, Bélgica, Austrla-Hungría, Hes-
panha e Turquia.

Destituído de reoursos pocuarlos,
não logrou o Inventor obter auxl-
lios para tornar uma realidade
pratica o seu ideal, oom o qual se
demonstrara que a prioridade do
Brasil na solução dos problemas
da dlrlgibilldade da navegação ao-
rea e da appllcaçBo a esaa navega-

ção do mais pesado que o ar, data
ds 1886.

O Grêmio Acadêmico Sylvlo Ro-
moro, num patriótico movimento
de apoio ao padre Joaquim Igna-
olo Ribeiro, está distribuindo listas
para rsceberem donativos, os quass
serão por elles encaminhados ao
Inventor.
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O sr. major Marinho Sobrinho, a-
Judante de ordens fio sr. seoretario
da Justiça e da Segurança Publica,
representou s, exo. na partida, pa-
ra o Rio, do aviador uruguayo, Me-
dardo Farias, qus esta realizando o"rald" Montevid4o-u?orto-Alegre-São
Paulo-Rlo-Assumpção-iBuenos Al-
res-MontevIdeo. i

9 ar, dr. Luís Mlsson, rapresen-
tanta da Assoolsafto Herd. Book da
Holtanda, na exposloto 4o onlmaoe,
realizada, ha pouoo, nesta capitai,
esteve, hontsm, na secretaria da A-
grioultura, felicitando o sr. dr. Ga-
brlel [Ribeiro dos Santos, titular
***•» Posto, pelo ex«o do oertamen

Exames de officiaes
de pharmacía

Serão ohamados & prova pratica
do exame de offlclal de pharmacla,
hoje, &m 9 horas, o. rua Yplranga, n.
14-A, (Almoxarlfado s Pharmaola
do Berviço Sanitário),- os seguintes
candidatos:

Francisco Hartelll, Jos* Manto-
vanl, Benedlcto Augusto de Moura
s Alfredo Damaslo Santos.

Supplentes: Celestino Ogando,
Olavo Vas Ferrslrs, Laeroio ds To-
ledo • JosS Baptista Silveira.

— Nos exames de 18 do corrente,
verifloou-ss o seguinte resultado:
habilitados, Antônio Novaes, Alber-
to Melrcllc.1 o Renato Menezes Ca-
bral; InhabiUtado, um.

Reallzou-so hontom, 4s 80 e mola
horas, no Instituto da Ordem dos
Advogados de São Paulo, uma aes-
são solenne, om homenagom & Indl-
vldualldnde do dr. Estevam de Al-
metds, ha pouco fallocldo nesta ca-
pitai.

O salão aohava-se lntelrnmcnto
repleto de advogadoe, ropresontantes
das autoridades, estudantes, sonho-
ras o sonhorltas.

A sessão foi aborta pelo dr. Fran-
olsco Morato, presidente do Instl-
tuto, que onalteoeu a personalidade
do dr. Estevam do Almeida, rofe-
rlndo-Be ao pendor que o morto de-
monstrílra sempro pelo oulttvo daa
letras clássicas, terminando por
conceder a palavra ao orador dos
estudantes.

Falou depois o senador dr. Ra.
phael Sampaio, que produstu um
bollo estudo da figura do dr. Este-
vani de Almeida, sob o sou aspecto
Intimo, contando os pendores do
morto pelos anlmaos o oxaltando
sempro a sua grande bondado.

O dr. Spenoer "Vamprô suecedeu
na tribuna o dr, Raphael Sampaio,
proforlndo a oração quo ora tran-
sorovemos:

Senhores:
"Fiais vluu! ojus nobls luetuosus,

palrine tristls, oxtranols ctiam Igno-
tisquo non smo cara fuit". — "A
oua morto a nôs noa oobrlo do luoto,
6. pátria do tristeza, e de pesar ato
a desconhecidos o oxtranhos. — Taes
as palavras com que Tácito lamen-
tuo o deoesso de Agrloola, — pala-
vraa que mais tarde d'Alembert ap-
pllcou a Monfcsquleu, e que o falle-
olmonto de Estevam de Almeida fas
tristemente rememorar,

Scrfi. possível, lntorrogamo-nos a
nfis mesmos, que o espirito gentil
não mais fuigureT Qus o estudioso
indefeso Js, não deletrele os livros
amados? Que a voz do Mostre Jft
não Sooe na Academia, e nesta as-
soclação, viuva do seu oarlnho? Quo
o lume singular daquelle ongonho se
tenha apagado â, lui de olhos mor-
taes, para sô scintillar no infinito
seio do Creador dos seres?

E estas vozes de lamento so es-
vaem no sllonolo, e pesa-nos na at-
ma, com o peso brutal de uma mon-
tanha, a realidade de morte, a au-
senola inconsolavel do velho oom-
panheiro, cujos sentenças rebrllha-
vam de extranha sabedoria, mas
oujo coração, gonoroso e bom, re-
fulgia mais olaro e mato alto ainda,
porquo a bondade sobreoxcelle a
toda .a vã sabonça de homens.

A morte de Estevam de Almeida
eqüivale a uma perda naoional.

Conta-se que ao cerrar Antonlus
Faber os olhos â luz desto mundo,
tão intensa dôr reinou na Savoia
que-senado o povo, oommovcio o artl
flces, estudantes e sacerdotes, uni-
dos na mesma comoção, largaram
as deliberações e o trabalho, o trato
e o estudo, a pratica dos negooios
mundanos o dos officlos divinos, pa-
ra virem, irmanados, ohorar o Ju-
rlsconsulto eminente, que foi o mais
Illustre discípulo de Cujaoto o uma
das mais puras glorias da soionola
franceza,

Pois bom, senhores, nesta cidade
cosmopolita, que parooe marohar
tndifferento & vida affeotlv», sô om-
penhada no materlaltsmo da indus-
trla o do oommoroio; nesta offlolna
lmmensa quo ê o Estado de S. Pau-
lo, onde uma forja fumega em oada
esquina, o o eepouoar dos motores
oonturba as pogltaçdeo da mente, —
uma Impressão profunüa e lnenarra-
vel encheu a oldada toda, ao annun-
olo do passamento de Estevam de
Almeida. A quantos não destrlbutra
elle, com a simplicidade de um con-
eelho paternal, a palavra que con-
sola, ou quo redime, a sentença que
dô. esperança, ou resignação! Quan-
tos ainda o seu exemplo de tonacl-
dade, de esforço, de desinteresse, ds
amor ao trabalho, de paixão soien-
tiflea, não encaminhou para as ve-
redaa do sstudo, ou para a larga via
dos trlumphos?

Advogado s professor, professor e
jurisconsulto, emparelhou oom os
melhores do Brasil, porque a soien-
ola, a diligencia, a oartdade, a Ubs-
ralldade, a. justiça, — as oinoo mu-
sas que, segundo SBo Thomaa, inspi-
ram o verdadeiro jurista — oonstl-
tulram-se-lhe as clnoo companheiras
da vida.

Estudou, ensinou, amou, o sofíreu.
Viveu oom honesto estudo, a nln*
guem lesou, a cada um destribulo a
justiça.

No sou túmulo, oomo no de Jero-
nymo Baumgartner, se poderia es-
orever
— "Profult omnlbus qulbus nolult)

Nooult nomlnl."
— "Fez todo o bem que pfide;

porém, mal não fez a ninguém".
Ou, melhor talvez, se poderia

gravar esto opltaphlo, quo llonê
Ohoptn, advogado perante o Par-
lamento do Paris, mereceu de seus
patrlolosi

"PI uri bus uorls rol publicas
vlxlt qiinm suae",

"Viveu mnls para n Nnçüo, quo
para si próprio".

Com offolto, senhores. Viveu es-
te homem admirável na preoecupa-
ção dos seus livros, das suas causas,
e dos sous discípulos.

Quando lhe vinham propor as-
sumpto oxtranho, elle docemonte a-
fastava os Importunoo com um ges-
to, ou com um sorriso, sorriso ou
gesto, semelhantos aos do grande
Cujaclo, ao dlstanolar impertinentes
com dizer-lhes: — "Só mo preocoupa
o estudo das leis; nada tom Isso que
ver oom as Paondectas'' — —"Nlhll
lioo ad Edlrluiii Pretória."

Verdadeiro homem de scloncla,
Jamais so dava por sabedor. Ao oon-
trario, lembrado daquella phrase de
Salvlo Jullano, o autor do Edlcto
Perpetuo, pudera repetir: — "Etsi
nllrriim pedem In sopulcro liabcrcm,
nddhuo tamen addlsccro vcllcm: —
"Embora com o pé na sepultura, de-
sejarla ainda approndor alguma
ooueaM.

Tem visto a historia dos varSes
eruditos, ouja modéstia, entretanto,
não se lhes emparelha ao sabor.
Porventura disso o mais notável o-
xemplo é o que se refere de Dumou-
Iln, tão envaidecido de sua autorl-
dado que costumava escrevor no
alto dos pareoores: — "Ego qul ne-
mini cedo, et a nomlno doceri pos-
sum": — "Eu quo sou o primeiro
dentre todos, e de ninguém recebo
UeçOoe".

Estevam de Almeida não porten-
ola a esta. folra de vaidades; quem
delle se approxlmasso, quem lavan-
tosse com elle um desses argumen-
tos cortantes, om que a scloncla do
direito é fecunda, vel-a-la rocolhor-
so por um momento, para contestar
.em réplica decisiva, ou para aooeitar
joom a modostia de um snblo as ra/-
zdes do contondor,

Não se lho conhecem, na hlsto-
ria espiritual, esses ódios surdos
a alheias doutrinas, essa intoloran-
cia montai, com quo, muita vez,
espíritos do oscdl, anteclpadamen-
to rejeitam.

Opiniões, sd porquo as aplola o
Inimigo ou o desaffeoto. Por ls-
so, entre professores da Academia
de São Paulo, entre Jurlsconsultos
no Brasil, gosou sempre dessa
atmosphera do sympathla affectuo-
«a, desso calor do corações amigos,
quo so possuem os sábios e os bons

. O contrasto marca, por vezes, mais
profundamonte um estado do espt-
rito do que, longo palavrear, Não
vira, pois, fora do propósito, re-
cordar a conhecida intolerância do
Donello e Cujaclo, dois luminares
da escola do Bruges, representantes
grandloslsslmos do direito francez,
mas, ao mesmo tempo, inimigos ir-
reconclllavcls, Conta-se que Donel-
lo nem se dignava pronunolar o no-
me do seu illustre antagonlsta, fa-
dado, aliás, 6. gloria maior que a
sua, e quando, na cathodra ou oa
conversação, necessitava nomear ao
renovador dos estudos de direito
romano, dizia desprezivolmente —
"Fu&o Cujaclo" — "Homo néscio
Cujas".

Estevam do Almeida não padecia
desses odlos, não possuía essa mon-
talldade, atrabiliária o lnsolenle,
cujas arestas vivas não conhecem
approximação, ou transigenclas.

Doce, suave, era o seu discretar
de cousas jurídicas, e sempre, om
toda a vida rememorarei, essas ho-
ras de paz o de estudo que passa-
mo» juntos, ora sés, ora na compa-
nhia do Américo Brasillense (o seu
PoJtroclo), de Francisco Morato, seu
amigo, collega e discípulo, de Al-
oantara Maohado, digno herdeiro
do coração e do espirito de Braslllo
Machado. Al de nos, estas horas
não volverão i No cemitério do pas-
sado, estão enterradas e sepultas,
mas vivas ainda, palpitam ainda,
emocionam ainda, quando as evoca
a nossa momoriai B, tu, grande Es-
tevam, estfls sempre, e estarás sem-
X>re presente ao nosso espirito, ohl
peregrino engenho, oh! coração re-
pleto de primores!

"Gratius quam clarlus offlolum",
assim synlthotlsaste no lemma que
suggerlste ao nosso Instituto, o pa-
radlgma, o padrão, a gloria da pro-
fissão do advogado. Offlclo sobrs
todos, generoso e nobre, alheio 4
oonouplscenola, que subalterniza,
inspirado na claridade da Justiça
que lllumina. Tal oomprehendeste
0) nobre lidar do causídico mas não
sabias que a ti mesmo te retratavos
no moto que nos propuzeste, como
que a significar que na dignidade,

no desinteresse o no trabalho, se
resuma a proíhisilo quo abraçamos,
o rosumlsto a tua vida.

Lord Eldon escreveu uma voz
que o advogado devo "llvo lilto a
hcrinlt nnd Work lllte a horso" —
"viver como um oromlta, a traba
lhar como um cavallo". Nesta syn-
theso, talvez picaresca com o quo
o "splcon" do gonlo Inglez logrou
pintar o verdadeiro defensor do n
lhoios direitos, si tal alltido 6, pu-
reza da alma o ao Incnnçado Ia
bornr.

(Viver! como ormltão, ã luz da
lâmpada nocturnn, folheando os
frrandes livros, quo condonsam a
sclcucla do passado; viver com sa-
crlflclo do hojo, olhos fitos no ideal
do amanhã; pelejar com a oonstan
cta, a nobreza, o devolnmento com
que o corcol generoso so lança em
molo ao cstrldor das batalhas, sol-
ta a crlna ao vonto, rosfotegnndo
fogo pelas narinas, cmquarcto os ca
nhOos rlbombam e uma tempestade
de petardos o do obuzes encho o
horizonte de Incêndio, do sangue, e
de morte; ou ainda lavrar a terra
nas fadigas fecundos da paz, om
que as soares ondoiam, os campo-
nozos cantam e o perfumo dos cam-
pos arados so ovola como uma ben-
çnm da terra.

Tal sentlo o batalhador a sua
missão no mundo. Guerreiro e se-
mendor, tondo em uma das mãos o
livro e noutra a espada. Explica-se
de tal arte porque osso tempera
monto feito do seda, esta alma to-
jslda do rosas, so desflorava om
espinhos quando Impcllida para a
arena forense.

Ahl, no calor da arremettlda, no
torvollnho dos combates da palavra,
quando Os argumentos se enrlstavam
como lanças, quando °b textos o as
lolg se entreebocavam como escudos,
quando a alma dos contondores tre
min, synthetlzada na dos seus pa-
ladinos, ontão, por vozes, como ou-
trôra nos combates da Hellado, um
grito de dor ou do desespero, do la-
cltarnonto ou de cólera, fuzilava do
sou estylo ohammojante.

E' que Estevam falava então com
o calor do quom sonto ospezlnhado
o próprio direito, identificado com-
pletamenlo com o direito do constl-
tulnte,

Fazia bom? Fazia mal? — Quês-
tão, senhores, de combatlvldado, de
temperamento, de sentimento júri-
dlco.

Mas, em seu abono so diga, em
todo o caso: — dessas luetas não
ficava o travor do odlo, ou da iniml-
zade, Passada a refroga, o guerreiro
Impetuoso J4 se não lembrava das
objudgatorlas s limpava o suor do
rosto, contente s6 de haver luetado.
Que vos dlret do professor, quo
não conheçais, tanto ou mais do que
eu? Ahl estão ag investigações pro-
fundas, o Incançavol estudo, e eru-
dlção pasmosa, — fardoa qulço, posa-
dos de mais para o lmbelle enten-
dor doa discípulos, carreados, por
um estylo, alguma vez, obscuro a
força de erudito.

Não o dotara a natureza com os
dotos de orador, nem talvez do ex-
positor fluente. Mas, quem lhe ou-
visse as ücçõos, lápis em punho, ha-
veria que approndor. Era uma fon-
te, nem sempre crystallina, mas con-
fortanto, saudável e pura.

Dois ramoa jurídicos lhe moroce-
ram especial carinho: —i o direito
romano o a phllosophla do direito.
O pouco que sou, o nada quo sou,
como romancista, a Estovam de Al-
meida o dovo, o mo orgulho do o
confessar. Foi elle quom, pela prl-
molra vez, me emprestou esses livros
assombrosos quo deixam um traço
inapagavel na vida espiritual — os
Savignys, os Ihorlngs, os Mommsens,
— que a minha pobre bolsa de es-
tudante não conseguia alcançar. O
direito romano está, assim, no meu
espirito ligado inteiramente & sua
Imagem, e isso me contenta e me
consola, porque a lembrança do Mes-
tro querido, do inolvldavol amigo, se
não separara, nunca mais do minha
vida.

A' philosophia do direito lançou-
se também elle com paixão juvenil,
e nenhuma grande corrente lhe era
extranha, nomeadamente as alie-
mãs, não obstante desconhecer a
língua do Goethe, o que a mim mui-
ta ves lamentou. E' doloroso, se-
nhores, que nem o direito romano,
nem a phllosophla do direito, lhe
huvossem inspirado monographlas.
Tudo, todo o lmmcnso saber, ao-
cumulado com a pertinácia ida formi-
ga, tudo Isso a morto lovou, de rol-
dão, quando ha trinta dias, elle des-
appareoeu do mundo dos vivos, para
viver na Eternidade.

Vive o fulgura, espirito gentil.
Gula os destinos da mocldado estu-
dlçsa, que tanto amaste, do Brasil
que estremecoste tanto, e st lã no
ethereo Empyreo memória desta vi-
da se consente, lança tuas bençams
piedosas para a grande pátria, que
te chora, e te chorara sempre!

O ultimo orador da carinhosa ho-
menagem foi o Juiz dr. Affonso Jo-
sã de Carvalho, que leu um excel-
lente profundo estudo da personall-
dade do dr. Estevam de Almeida,
examlnando-a, como lente de Dl-
relto, para írlzar, com grande ele-
vação, os aspectos mais culminantes
da lntclligencia do morto.

Por fim, o dr. Francisco Morato
agradeceu o compareclmento dos
presentes o deu por encerrada a ses-
são.

Ministro He>ciilano
"dejraitar;
MIHMA l*H "linuiriMM" ÍIM

HANTO AMAfto
Os amigos o mlmlradoru* do fina*

do ministro lioreuiano do Freitas,
!¦-. !,..,i.ii om Hanto Amaro, inan-
daiãu celebrar amanhi, l.n dia di
»«u pattsiuiiuiito, nu nmtrli daquol-
In localidade, fts K horas, missa de"reiMium" cantado, com "iibnra.
me", pelo deaoango de sua alma,

A QommtssSo promotora dessa
porlmonla 6 composta dos srs. Luís
SÒbinldt, iwiiua Ura no o do Araújo,
Carlos liuIuViritiiN, Lui* Vieira Uran-
co, Ootavlo Machado, Bento liranuo
du ArnuJo Mendes, jian Felippe ds
Hllva, Adão Helfstoln, lienedlolo
llrauco do Miranda « Manuel Fon<
cs Porolra,

>-?-#-• ••••>«>,. ,,,„,.,^,t,,, t^,<

Na Grã Bretanha
A DUMtENSA ELOGIA O PRIMEI.

RO MINISTRO

LONDRES, 18 — Os Juninos, nor
seus oommonlnrloa uus aoonteot-
muiitos dos ultiiiios dias, tooom
grandes oIokíos &. personalidade lio
primeiro ministro o ao modo como
resolveu a crise. Esses elogios slo
extensivos a todos as olussoa .ue
concorreram, direota ou indlrootH-
nicnto, para restabelecer a norma-
lidado.

O "Times", quu como os outros
orgama da Impronsa londrina i de
parecer quo a forma como a orise
foi resolvida concorrera poderosa-
incuto paru fortulcccr ainda mais ae
condlçõos econômicas do pais, ac-
crescenta: — "O que ha do mais no-
lavei o edificante na própria gro-
vo 6 a maneira como tormlnou o a
presteza com que os patrões e em-
pregados comprehcuderum a sua si-
tuaçiio e as responsabilidades) que
cada um dclles assumia porante a
nação. Em nenhuma das grandes
Industrias so notou qualquer ten-
dencia para tratar os rospoottvoi
problemas do vencedor para venol-
do. A greve c a sua terminação mos-
traram quo não ha logar na no.'«a
si democracia para o espectro do
communlsmo e quo as rivalidades
de classe, pregadas por um grupo
reduzido do extremistas, não croam
raízes entre nôs". — (Havas).

UMA MENSAGEM DE OIMANQA8

LONDRES, 18 — As crianças do
Palz de Gales dirigiram fia crianças
doB outros paizes a seguinte monsa-
gem:"Nds, meninos o meninas do 1'alí
de Galles, saudámos com alegria os
meninos o meninas do todos 06
pal/.oo.

Viva a Liga das Nações, Anjo
da Guarda da Mocldado do mundo
inteiro.

Em nomo das crianças do Gal-
les. (a) Gwendolln Davls". — (ria-
vas).

DOIS MILHÕES E MEIO DE RU.
BLOS AOS GREVISTAS

MOSCOW, 18 — O socretarlo doa
ministros inglezes, sr. Cock, pediu
por telogrammns as uniões traba-
lhlstas da Rússia quo enviem dlre-
etamente ao Congrosso dos minei-
ros a somma do dois milhões e melo
de rublos, que offerecoram para os
fundos da greve — (Havas).

A QUESTÃO DO CARVÃO

O SR. BALWIN RECEBE OS
MEMBROS DO CONSELHO EXE.
CUTIVO DOS MINEIROS

LONDRES, 18 — Todas as at-
tenções estão agora voltadas para
a questão do carvão. Os represen-
tantos dos mineiros IGm estado em
contacto quasl permanente com o
Departamonto dos Mineiros e tem
discutido oom os altos funcclonnrlos
desta repartição do governo os va-
rios assumptos que so relacionam
como plano de accOrdo, apresen-
tado pelo primeiro ministro,

E' mesmo muito provável que o
próprio sr. Baldwln recoba esta not-
te os membros do conselho executl-
vo dos mineiros.

Nos círculos operários, ê voz cor-
rente que o secretario gorai dos mi-
nelros, sr. Cook, declarou que si
fõr dada uma intorpretação Justa
as propostas do chefe do governo,
do modo a salvaguardar, tanto quan-
to possível, os interesses dos traba-
lhadores de minas, poderá, haver aln-
da esperanças de um acoõrdo. Es-
ta declaração, embora feita com to-
do o cuidado o cautola, ô prova de
que o sr. Cook está. agora mais
optimlsta do quo nos dias anterio-
res. O executivo dos minelroB vai
expor a situação aos delegados dos
mineiros, na reunião da próxima
quinta-feira, mas não so pode ainda
prever st eSBa assembléa aglrA por
si sô ou si consultara os dlstriotos
antes de tomar qualquer resolução
de caracter definitivo.

Por toda a parte, com raras ex-
oopçõos, patrões e empregados têm-
se empregado seriamente om reBol-
ver a questão dos salários atrazados
devido a greve e não tGm poupado
esforços para restabelecer o mais
rapidamente possível a normaltda-
de. Os depósitos de gêneros sõmen-
te poderão ser desimpedidos dentro
de alguns dias — (Havas).

APO*S OS ÚLTIMOS AOONTEOT.
MENTOS

ATMOSPHERA DE ACCENTÜADO
OPTIMISMO EM TODO PAIZ

LONDRES, 18 — Uma atmospho-
ra do renovado vigor e accentuado
optimismo envolve todo o paiz. Sen-
te-se por toda a parte que a dura'
provação por que acaba de passar
a nação foi vencida com dignidade
o honra para todas as partes envol-
vidas na greve e que dum formi-
davel conflicto resultaram lnesque-
eiveis enslnamontos que devem as-
segurar um longo período de pas
industrial o de boas relações entre
patrões e trabalhadores.

Este sentimento ficou ainda màlS
fortalecido com a declaração do ml
nistro das Finanças de quo a greve
e os prejuízos causados pelo movi-
monto ao Thesouro foram relativa-
mente pequenos e quo de forma a|.
guma forçara o governo a augmen-
tar os impostos actuaes ou a crear
novos tributos — (Havas)..
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federada Mítico Partidária
'A notável oração do dr. Marcondes Pilho, no THeatro
Rio Branco — Os discursos do deputado Ataliba Leo-
nel e senador Pereira de Rezende — Homenagem do
Directorio de Jahu* á Delegação Politica — No Hotel
Ovidio — Os discursos pronunciados —• •—>

a .vowM allençao, eumpre-m», »n»
t«a de O f'<" r. O dever du a\ wvo*
qno credenciar* me n "' ii.ui para

¦ Conformo promcltemos, publica-
mo», hoje, na Integra, a notaval

íconfer«ncla proforldo, no domingo!

ultimo, om Jnhd, no theatro Rio

Dranco, pelo »r. dr. Aloxnndro

Mareondo» Filho, «lendor» da Ca-

mara Municipal do Bão Paulo, e

os dcir.nl» discurso* ali pronuncia-
do», por oceasião dn» Imponontes

o significativa» homenagens pro»-
tudo» A delegação política chefiada

pelo er. deputado Ataliba Leonel.

O banquete no Hotel Ovidio

do intimo d'alma, agradeoemo» pe-
nhorndo». (Multo bcnil Multo
bcml Palma».)

FALA O DEPUTADO FTiAMINIO
FERREIRA

! I
m:

te

* \

O SR. SENADOR AMARA!
CAKVAIAIO »-S Exmo. er. dr.
Ataliba Leonel o mola digníssimos
membros da comitiva republicana.

O Partido Republicano do Jahd,
nqnl rcprcscntndo do uma maneira
cohesa, polo ocu directorio o pela
,Camaro Municipal, rocebo esta do-
legação pdlilca do Partido Rcpu-
bllcano raullsta com grande des-
vancclmen—>, pela significativa pro-
va do consideração quo coso Parti-
do lho dfl, enviando a esta cidado
uma embaixada tão brllhanto e tão
cheia do patrióticos serviços ao Es-
tado do S. Paulo.

Aqui podeis verificar que a obra
do pacificação doe espíritos, a obra
do congraçamento republicano no
Estado do São Paulo, cm tão boa
hora cmprehendlda pelo bcnemerl-
to, pelo grande paulista quo, feliz-
mente, a esta hora, dirige os dea-
tinos da nossa terra, tem corres-

pondldo o ha de corresponder
(muito bem) aos desejos da opl-
niao publica, aos desejos . da alta
dlrecção do Partido Republicano
Paulista, (Multo bcml Multo bem!)

Eu posso vos afflrmar, da parte,
do todos, que havemos de corres-

ponder a essa confiança, a essa
distinção especial do. Partido Re-

publlcano Pauliota, do qual somos
uma pequena, mas unida, cohesa
e disciplinada parcella, e o Partido
Republicano ha do encontrar, em
cada um do nos, um,, soldado dcdl-.
cado para todas as horas, para to-
dos os momentos em que a Rcpu-
bllca preciso do sacrifício do seuo
lilhos. (Muito bem! multo licinl)]

Meus senhores, o Partido Rcpu-
bllcano Paulista, enviando a Jahú
uma delegação chefiada por um
dos mais efficlentes, por um do»
mais bem orientados, dos mais do-
dlcados o dos maiores collaborndo-
re6- da noesa obra republicana, cor
mo o deputado Ataliba Leonel

(Muito bem! Muito bem! npoln-
dos), o Partido Republicano, fa-
zendo-so representar nesta terra
pela palavra fluente e erudita do
dr. Alexandre Marcondes Filho
'(multo bem), que 6 uma das maio-
res Jóias da actual geração de mo-

ços republicanos (ninho bem!), AA.
d Jahú, ao Partido Republicano de
'Jahú, uma demonstração que pre-
cisa e ha de ter certamente a noa-
ea correspondência, B o Partido
Republicano Paulista, começando
esta série do conferências repubü-
canas, vem demonstrar quo oene
Partido, cheio do tradições, esse
Partido, quo tem sabido dirigir oa,
destinos do Estado de São Taulo
desde a proclamação da Rcpubll-
ca, não temo quo seu programma!
seja analysado, seja sujeito a dls-
cussão larga, á plena luz do sol.
(Multo bpm!) E' preciso quo as
necusaçõee, quo as aleivosla9 saiam
da- penumbra o que venham, em

publico, ser expostas o criticadas,
para quo o Partido as possa esma-
gar, como ha de csmagal-as, uma
a uma.

O Partido Republicano Paulista
6 uma organização C9seneln!mento
democrática que, como disse, dea-
de a-propaganda, vem fazendo a
íellcldado do noaso Estado; não.
pode recear annlyae, nem pôde re- fjARTlNS
cear aceusáçOcs um partido qtitt
tom fornecido estadistas, desde
Prudente de Moraes até Washln-t.
ton Luis, que vai assumir a pre-
sldencla da Republica e ser o seu
grande representante na alta ad-
—linlstração do palz.

Um partido que deu Prudente
de'*—oraes, que dou Bernardlno do
Campos, esse vulto extraordinário I
cujo valor e cujas llcções se refie-
jctem no actual presidente do Es-
tado; um partido quo deu Campos
Bailes, reorganlzador das nossas
ílnançaa e mantenedor da ordem
publica no paiz; um partido que
deu um conatruetor como Rodrl-

guea Alves; um partido que deu,
cm defesa da lavoura, um Jorge
'JClblrlçft, não pôde absolutamente,
com a collaboração do tonto» an-
noa em que tem dirigido com tan-
to brilho o» nossos destinos, recear
o» ataques, as criticas e oa analy-
eea de oeus acto. E e por leso que
o Partido Republicano de S. Pau-
Jo, dando mala uma prova do »eu
espirito patriótico e sua alta com-

prebeneão do» destino» da nossa
Pátria, vem, pela voa do dr. Mar-
condes Filho, nesta embaixada
chefiada pelo nosso lllustre chefe,
deputado Ataliba Leonel, fazer-no»
esta vlalta, que é uma grande hon-
ra para noa d» Jahú, e aue. nús,

O SR. DEPUTADO FI.AMINIO
FERREIRA — Sr», membro» do
Directorio Político do Jahu', meu»
senhores.

Ordena-mo a caravana política,
ordena-mo o meu chefe o meu aml-
go, quo eu agradeça a bolla o elo-
quente oração do vosso Interpreto, o
nosso lllustro amigo senador Ama-
ml Carvalho. Bolla oração pela va-
Ha dos conceitos o pola forma quo n
revestiu! E. ngradocendo-n, eu sinto
um Júbilo Incxccdlvcl pela honra
qiio mo conferiram. Multo obrigado!
B, a esto "multo obrigado", permlt-
ti quo eu possa accrcscontar om ho-
menngcm ã verdado o ft Justiça dos
nossos objcctlvoa, que a Embaixada
Política, chefiada polo Intcmerato
homem publico quo ê Ataliba Leo-
nel (muito liem, multo bem), não
vclu a Jahu' para ensinar ao ocu
nobro povo a pratica do princípios
quo desdo a propaganda estão Inseri-

ptos no programma do nosso glo-
rioso Partido, que tudo tem feito
oor S. Paulo e pela Republica.
(Multo bem),

Esta embaixada política não velu
a Jahu' para estimular o vosso ar-
dor patriótico, porquo esso não pre-
cisa do o.-.limulo. Activo e constante
aquece o illumlna, como uma cham-
ma votiva brilhando pela Pátria!
(Multo bem.) Não velu, finalmente,
senhores, pregar cm Jahu1 o cato-
cismo da democracia, a quem da
democracia tanto sabe o pratica. El-
ia velu trocar çomvosco um forte
aperto do mão, em quo possa sen-
tlr os effluvios da cadela sympa-
thica, da união Indcstructlvcl, que
faz a força o o prestigio do Partido
Republicano do Suo Paulo. (Multo
bem.). Ella velu trazer-vo» um am-

plexo profundamente affectlvo, no

qual possamos sentir, peito a'peito,
ao rhytmo dos.,nosso» coraçOc»,. .n

força propulsora .do- noaso querer
pela Pátria e no qual possamos
constatar, ainda uma vez/ a afina-

ção magnífica e harmoniosa das nos-
sas aspirações o da nossa fé rcpu-
bllcana. (Muito bem.)

Daqui a pouco, meus oenhores,
Iremos nos reunir num dos vossos
salões e ahl :'irels ouvir a palavra, o

o pensamento centraes do nóssò par-
tido, pelo orgam de Alexandro Mar-
condes Filho, um dos mais jovens
e doa mais formosos talentos da no-
va geração republicana (muito
liem), e elle vos dirã do nosso sen-

tlr e dos objectlvos da nossa jorna-
da, com a pureza do seu patriotismo
o com o brilho de sua lntelligencla.

Meus senhores, nesta hora do gra-
ves agitações, a que não tem fulta-

do nem mesmo o ápiiaratò das re-

bellões armadas, lmpõe-so um exa-

me mais intimo das nossas acções o

uma approximaçao mais freqüento

dos nossos entendimentos partida-
rios.

Juremos, ainda uma vez, a nossa

alliança lndeatructivol por São Pau-

Io, pela Republica, e pelo nosso glo-
rioso Partido. (Muito bem.)

lCis o quo vimos buscar em Ja-

hu', nesta nobre terra, onde o civis-

mo vivo o so expando para gloria
dos paulistasl

Senhores! obrigado, multo obriga-

do! Bebo ft vossa saudei

(Multo licin! Muito bem!' Pnl-

mus.)

coração • por um milhão d» afflnl-
dade», falando a Jaliu'en»e», eu nfto
poaso esquecer, eomo nenhum de
vd« esquece, a «omma extraordinária
de beneficio» que a acçBo bamdlta
de Cario* de Campo» realizou, Ir-
manando o» grupo» político» num
único abraço, fazondo de todo» nd»
amigo» o solidário» para a obra com-
mum, para uma grando obra de pa-
trlotlsmo. (Multo bem).

Sonhorcs, quo soja esto voto quo
levantemos pela prosporldado do

Carlos do Campos, pela oonnagraçtto
harmoniosa do nossa fo republica-
na om torno do uma mosma ban-

»dolra (multo bem), pela proiiporldn-
de do Jahu', porquo Jahu' 6 São
Paulo a São Paulo 6 o Bratill; pela

paz do São Paulo, pola nossa paz In-

terno no município, quo ha do «o

rcflccllr comu um grando motivo do

tranqulllldado para a paz do Partido

Uopubltcano Paulista. (Multo bem).

Senhores, falo deanto do um dos

chefes mala acatados do Partido

(multo bem), peranto Ataliba Leo-

nel, o espirito conciliador por ox-

cçllencla, a alma quo so dizia hon-

ti-m feita do renuncia, dedicado sol-

dado quo batalhou o quo podo de

novo batalhar amanhã o a cujo com-

mando todos nôs obedeceremos.

(Multo bem.) Seja ello a testemunha

da união que o prcsld.onto do Es-

tado, Carlos do Campos, • conseguiu

fazer cm Jahu'. Leve ello a todos os

recantos do Estado a certeza do quo,

ôr.do as dlssensões não se cèntrall-

zarem num ponto de doutrina, 4

sempre posslvol removel-a.
Ahl esta, porquo, meus senhores,

nos não pretendemos remover os

dlssonsões quo propositadamente nos

crCa o Partido Democrático; os cam-

pos estão delineados. Rcunamo-nos

para combaiol-o. Quo não nos falr

to nunca a íê, a « no programma

do Partido Republictttio Paulista, pa-

ra derrotarmos, do vez, no campo

sereno das discussões, no campo a-

gitado das armas, para derrotarmos,

do vez, aqulllo quo não túr segura-

mente um principio, aqulllo que Wr

apenas uma demagogia. (Muito

bcml).
Meus senhores, cm honra do sr.

presidente do Estado, pela prospo-

rldado, pela saudp de Carlos do Cam-

pos! (Muito bem! Multo bem! Pai-

mas):'-

DlSCMiSO DO DEPUTADO
TUVllSO MARTINS

O SR. DUFUTADO TIIYRSq
Meus senhores!

A grande reunião no thea-
tro Rio Branco
(Abrindo n sessão)

O SU. ATALIBA LEONEL —

Meus senhores. Cabe-me, eom. ta-

tlBfaçãò profunda, agradecer aoa

nossos correllonarios do Jahu', a es-

pkndida recepção que fizeram aos

designados pelo Partido Republica-

no Paulista para realizarem esta pri-

meira conferência polltlco-partlda-
ria.

Destina-se ella, num gesto do hor-

monlosa confraternização republica-

na; a accendrar nosso espirito cívico

avivando os preceitos do nosso pu-

jante Partido, que desde, os tcmp',s

gloriosos da propaganda ate hoje

vem fazendo a grandeza do Estado

do S. Paulo e cooperando, cfflclen-

temente, para o progresso e a prós-,

paridade'do palz,
E' que o Partido Republicano Pau-

lista não restringiu sua actuação a-

penas no nosso Estado; irradiou'sua

acção pela Republica,, porquanto do'

sou selo sahíram, investidos da mais

alta sagração política, tantos paulls-

tas, cuja aceito administrativa- con-

correu tão proficuumenté para o cn-

grandeclmento. da nossa pátria.
Pois bom, senhores: como membro

da Commlssão Dlrectora desse Par-,

lido congratulo-me çomvosco,- por-

quanto me sinto'riuma terra amiga,

numa terra de republicanos do ver-

dade. Sinto-mo feliz em Jahu', por

tanlo. I
Babel» todo», m«ua «nhora»,

qu», ao Inlolar d mu governo, o
IliiMlr» presidente »r.. cario» de
Campo», no Intuito »obreman«lra
palrlotloo, num d««éjo graiidemen-
t» alncero de eongrnçar toda» aa
força» político» do Eatiido no gran-
4» Partido Republicano de h. Pau-
ló, dt*de logo volvtu a* âua» vi»-
Ia», d» um modo todo parlloular,
4». um modo todo earlnhoao, para
o gtand» a proapero município de
Jahú. B, meu» aenhorra, v«» o M-
bela, neaso aentldo o llluatr» preal-
dent» tudo fe*. todo» oa ««forço»
«II» empregou, com o fim d» »ere-
nar oa animo», acalmar o» a»plrl-
to», refrear aa palaOe», integrando
todoa oa bon» «lementoa político»
deala terra no grande e glorioso
Partido Republicano Paulista, pro-
curando, n—dm, encaminhar Jabd,
(«to grando e florescente municl-

pio, à «ambra de uma paa bemfa-
»»Ja e bomdlta, pela eatrada larga'
do acua bello» • glorlo»oa*de»tlno»,
cm caminho de euoa alta» reollxa-

coca.
E, meus oenhores, «6 podia mo-

recer applnusos, sâ podia merecer
louvorio t'.M<i aclo bonlaslino, t»»e
dosojo, ardonto o Blncoro, quo alnJ
da mnlo vom firmar a estruetura
moral do caracter do grando pro-
sldento o oa Bontlmontoa bcllleol^
mo» do bou grando patriotismo.
(Muito bem.)

Meu» scnhorcfl, foi precisamente
neeoa emergência, foi precloamcn-
to nceso momento quo cllo sentiu a
neci-Miidade de alguem quo nesta
terra o representasso directaincuto,
do modo a poder eolvcr quocoque»
duvidas quo porventura so eusoli
tossem no eclo do novo directorio,
duvido» quo, felizmente, meus. «o-
nhores, Jamais ourgirão., (Multo
bem.) Com grando eurprçzo para
mim, et«a escolha recahlu no hu-
mllde orador (não apoiado) que
agora voe dirige a palavra.

O sr. Tliyrso Martins — Acerta-
dlsslma.

O sr. pereira do Rczcndo — Con-
fesao quo hesitei, cheguei a entrar
era duvida sobro si deveria accel->

| tar tão elevado maa um tanto cs-

plnhoso encargo e Jft um tanto po-
sado para os mcuo hombros fraco»
o alqtiebrados. (Não apoiado.) En-
tretanto, considerando, do um Ia»
do, o desejo ardento o sincero ão
eminente sr. presidente do Estar
do, o considerando, de outro lado,
a bondado 

' 
proverblal, a gentileza

«cm limites, qualidades quo'tanto
exornam o caracter deste povo, ãc:
ccltcl esta elevada missão quo me
era offerecida, e, assim, so explica,
meus-senhores, a minha presença
nesto momento deanto do võs,

Diz-mo a consciência que dfssa
missão quo mo foi cpnfiada. na.
uctuação dos negócios políticos
desta terra, tenho sempro agido
com elevação de vista, com a ma-

xlma o- rigorosa Imparcialidade
tdmlto bem). dVmòdtf a' jamais
suscitar .quaoBquçr, duvjdas no selo
do Partido] (Muito liem.)

Ditas estas palavraa, meus so-
nhores,.eu cumpro agora a lncum-
bencia honrosissima do apresentar-
vos a delegação vinda da capital,
chefiada pelo sr. Ataliba Loonel,
coneplcuo membro ila Commlssão
Dlrectora do Partido Republicano
Paulista, nomo- vantajosamente co-
unecldo Jft em todo o Estado, ao

qual elle terii prestado, o melhor
de seus serviços, para o qual ello
tem collaboradp com grande; sin-
ceridnde o com a máxima lcalda-
de. (Muito bem.)

Apieseiito-voa ainda o lllustre
republicano dr, Marcondes Pilho,
advogado provecto, espirito culto t
brilhante (muito bem), quo, com
a sua palavra mágica (multo bem),
com a sua dialectica robusta oc«
euparft agora a- V06sa atton.ção,
tendo dó diioertar sobre- certofl as-
Bumptoa do ordem política, tratan-
do do idéas que, neste momento, se
agitam; em nosso Estado, e, natu-
ralmcnte, ello voe falará, tambom
dos grandes serviços prestados ao
Eslado do São Paulo pelo grande,
pelo glorioso Partido Republicano
Paulista, ao qual nôs temos todos
a honra do pertencer. (Multo, bcnit
Muito bem! Palma» prolongadas.)

a luolando em campo rn«o peta or-
1om • pela l»l. (Multo Ixmil) V.
exa, * chefe »oh ^mjn» ordens nds
ploltenmo» a honra de servlrl (Mui.
10 liem! Mllllll li.-iut 1'nliiiiis.)

A v. e»o., *r. senador Pereira
de Rosando, o» meus malore» agi«-
dncitit. tiiiii. pela» bonlaslina» pala-
vras com que houve por bom npre-
«entar-mo a esto Immenso o elevado
«Udltorlo. no Instante em que nssu-
mo a responsabilidade dn uma tare.
fa Inflnllamento «uporlor ft» minha»
força», para o desempenho da ounl
aponaa trago oomo garantia, em fui-
(a do oiiti.m qualidade» (ulo apoia-
dos), a minha »lncerldudo do moço
« a ínqii. imiiittiv«i fd no» iiiiivnii-
lado» destino» do meu pais, (Multo
bem»

* * *
B' multo fácil, meu» «enhorof. e«-

plloor r minha presença ncito mo-
mento na tribuna, pnra oooupar a
vossa honroshudma attençfto.

D' notório que »« fundou em São
Paulo, por um grupo de pessoa» de
Intenso relevo mundano, um parti-
do quo responde ao nppollldo de
Partido Domooratloo. Noticiando a
«ua fundação, o orgam official do
Partido Republicano Paulista, o
"Correio Paulistano", dizia que, «m
lhesc. é «ompro propicia a creaçfto
de partidos, porquo favorecondo a
discussão de Idcns • do prlnelplo»,
faollltam o ««clareolmonto dn opl-
nlfto publica, o quo ad »• realiza
pratleamento quando a» dlsoiissOos
pormanecem dentro da orbita'logal
o são feitas com clovação o boa fí.

Eol nessa «adio o patriótico ot-
mosphcra quo o Partido Republica-
no, «orniinmonto, trnnqulllnmonto,
collocoita quostão. Ncsso cnmpo Jft-
mais recutomos a dlscusaão do
acto». opiniões o thoorla», porquo
em verdado quem discuto com olo-
vação o slncorldndo sô torft oppor-
tunldndo para encontrar o procla-
mnr a honeotldade, a dodlcoção o
segurança com quo o» estadistas do
Partido v6m administrando o Esta-
do do Silo Pnulo desdo o advento
da Republica. (Multo bcml Multo
bcml Applnusos.)

Quando tivemos scloncla do quo
partia para esta bolll83lma cidado
uma caravana do Partido Domo-
cratlco para fazer a sua propagan-
da. foi com curioso, nncloso Into-
resso quo aguardamos o» novas
ldôos, a semento nova, o novo ovan-
geiho político, tanto mais quanto
como confercnclsta o apóstolo trazia
a caravana um douto professor do
Direito Commorclal.

Qual não foi, porem, a nossa dos-
lllusfto, a noesa lamentável doBlllu-
são, ao verificar quo esse moço de
talento e responsabilidade subiu a
uma tribuna publica, oecupando a
attenção do um povo culto cm no-
mo do um partido político o não
trouxe uma idea nova slquer. Mais
ainda. Falando em tão magna op-

portunldado llmltou-eo a roproduzlr,
no fundo o na fôrma, o centenário
espirito de Intransigência o demo-
llçilo quo sempro caracteriza . as
opposlções! (Multei bem!)

Nosso dlscurBo so apura que os
fundadores do Partido Democrático
nada trazem para melhorar ou en-

grandecer o. paiz. Nem ao monos
do roupagem nova cuidaram para
os carcomidos manequins, limitando-
se ft trombetear a ruína da pátria
o atacar as pessoas dos políticos.o
estadistas com a cstafadlsslma hls-
torla de que esses políticos do nos-
so Partido sfto políticos proflssio-
naes, que da política fazem uma
Industria, legando os seus cargos,
em testamento, aos parentes; que a
esses políticos pouco importa o in-
terosso nacional, o interesso do Bra-
sil Depois, a velha canção: quem
fOr paulista estft na obrigação, do
contribuir para que o. Partido Do-
mocratico «eja uma força nacional,
ta a demolição. Aqui a intransl-

¦gcncla de que nlifts elle» nos ac-
cusam. Só sorft paulista quem so

inscrever no partido. Não ha llber-
dade do opinião: ou democrático ou

trahldor da pátria! E como os olnco
milhões do paulistas nue quotldla-

Ltnehte labutam pelo engrandeci-
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A brilhante oração do dr.
Marcondes Filho

B - Meus sêniores ^^ g _a|s
Em honra do sr. presidente do | -y 

^_ ^ ^ ^. ^ ^
to pela riqueza do município, quanto

pela nobreza c civismo da sua po-

pulação, collabodora efílcaz do ma-

ravilhoso progresso do nosso Esta-

do.
Eu o mais humildo membro da

Estado! O caracter profundamente,
propositadamente partidário desta

reunião impõe, como um dever lnll-

ludivel, o voto quo aqui devemos e-

levar pela felicidade do grando pau-
lista, pela felicidade de Carlos de

Campos -(muito bem! multo bomt),

pela fcllcldado da Republica e pela

fellcldado das Instituições. (Multo

bem.) E' o voto do civismo naclo-

nal, partido, espontaneamente, dos

corações patrióticos; e o voto slnco-

ro da ordem contra a demagogia

(multo bem); 6 o voto sincero da

paz contra os fruetos malsãos

(multo bem); 6 o voto, sobretudo,
meus senhores, feito ao grande pre-
sidente das grandeB realizações, mo-

raes e materlaes. Das materlaes, me

nbstenho de roíerlr, porquo ahl eo-

tão para se afflrmarem, por si só:

ahl estft a defesa do café; ahl estft

a remodelação da Sorocabana; ahl

estft, digamos mais, a reforma .do
serviço de águas da capital. Tudo

Isso faria o renome de uma adml-

nlstração. (Multo bem).
Mas, no terreno das realizações

moraea, Cario» de Campo» ultrapas-
ea Infinitamente o administrador,

E, falando em Jahu', para Ja

Commlssão Dlrectora do P. R. P-.

venho acompanhar a esta terra ab-

negados moços republicanos capa-

zes de todos os sacrifícios por S.

Paulo e peta nação brasileira. B,

congratulando-mo com a população
de Jahu', agradecendo a hospltall-
dado quo nos dispensa, peço ao meu

prezado amigo senador Pereira de

Rezende quo apresente a eate culto

auditório o brilhante conferencista.
(Applnusos prolongados).

PALA O SENADOR PEREIRA
DE REZENDE

O SR. SENADOR P-BEIRA DBJ
REZENDE «—< Exmo». senhoras,
meus aenhoree.

Designado pelo preclaro » lute-
merato republicano Ataliba Leonel
e também pelos meu» companhel-
ro» do Directorio Político deeta
terra, para apreaentor-vo» a dele-
gaçfto vinda hoje de Bfto Paulo, em
m_eão altamente honrosa, e apre-
sentar-voo, também, o conferehola__, __,.-,_,— HN....K. -

huenseB, eu, Jahu'ense que sou, do ta que, dentro em pouco, occuparft

O SR. DU. MARCONDES PI-
Duo — B' meu Inadiável dever
apresentar os protestos do meu mais
profundo reconhecimento ft cidade,
ao povo e n0 Directorio Político do
Jahu', pelo inexcedlvel brilho, ca-
loroso enthusiasmo e significativa
hospitalidade com que souberam
aguardar o receber a primeira co-
mitiva .politloa que o Partido Re-
publlcano Paulista envia ao Interior
do Estado, numa nobro missão de
patriotismo. Cidado entre as pri-
melras do S. Paulo, pelo seu gran-
de desenvolvimento, Jahu', multo
de desenvolvimento, Jahú, tendo me-
nos que um século e Jft. no emtan-
to, adcantaãtssima, é um padrão ad-
miravei do quanto vale, om conere-
tlzaçdca o lnstantaneldades, o es-
forço creador do paulista, e pela »ua
efflcloncla política e «obreutdo pela
eohesão partidária — uma das mal»
sadios forças do, Partido \ Republl-
cano.

A vos, eenhora» minhaa, que es-
tal» engalanando eom o vossa pre-
aença radio»a esta grando Bolennl-
dade política —. a vós, senhoras ml-
nhas. eu tomo a liberdade de rogar
permissão para beijar respeitoso-
mente a» vossa» mãos.

Egrégio »r. dr. Ataliba Leonel!
Em nome de primeira. comml»»ao
política que parte de São Paulo, eu
agradeço a honra e o esplendor que
a presidência de v. oxc. lhe deu.
Político de alta relevância no B»te-
do de efto Paulo, patriota, que, da
sua lealdade, da aua coragem, do
seu denodo, forneceu prova» evl-
dentisslmas cooperando na' organl-
zaçfto dessa Columna Sul que desde
Pantojo ate fts barrancas-do Para-
nft combateu o» inimigo» da Pátria

Ultl Ul CHI,- «•*  l-„,r»
mento dcsta terra nao são demo-
«atleoa, aqui temos aue São Paulo,
e entre elle» vós meus senhores, o

entre olles vós. Benhoras minhas,
estft habitado, segundo o eonferen-
cista a que mo refiro, por olnco ml-

lhões do trahldorosl „ .lr1n
Dessa linguagem o meu Partido

nilo usa, ficai tranqulllas, senhoras
minhas. O Partido Republicano do-

tende ofl princípios quo vem sus en-

tando tão brilhantemente o analysa
os alheios princípios com elegância
mental o na moldura elevada que
võs moreeela ,-e em que vamos vi-

vendo. Não attlnge 
'.caracteres. D-:

cute princípios. Enumera facto»: o

documentos. Dos homens. P»8-
apenas cogita do aspecto político,
porquo na vida publica, desse aspe-

eto não so podo fugir.
* * #

As primeiras circunstancias que

qualquer curioso ««'"'^''•'íteo'
ao B0 organiza um partido político,
as primeiras perguntas que foz. são

estas: Onde foi fundado o partido?
Quem o fundou? Qual o sou pro-

SrH_"m 
São Paulo, meus senhores,

um palácio, um palácio riquíssimo.
Tm parques enormes e luxuosos
um palácio tão lindo, tão rico, tão

real, que nelle se hospedou, quando
da sua honrosissima visita a São

Paulo, o rol Alberto da Bélgica.
_. a Chácara Carvalho. Foi.num
dos salões dourados desse palaelo.
onde não so sabe o quo mais adml-
rar: si as tapeçarias antigas, os qua-
aros celebres, as riquíssimo» boi-

xellas de prata. da8 quaes uma »0

faria a fortuna do muita gente -

foi num dos salões desse palaelo.
o íesse ambiente de aristocracia

quo so fundou o Partido Democra-
tico para felicidade «o povo... Jft

o berço (Porque nôa todos sabemos

quanto vale vida em fora. no nosso
destino, o calor do berço em_que

nascemos). Jft o berço me 
£*¦£&

dar sobre a. democracia dos funda-
dores. Como? Pois um partido a

que »e qulü primitivamente dar o

Tomo de «Partido Popular Paulista»
nasce onde nascem nobres e patrl-
olos? Quem negará razão a minha

pergunta e a minha duvida? ¦

Ób homens do mou partido eu os

vi, ainda hontem, de armas na*
em campo razo, em melo de flores-
tas, em longa, caminhada», .acrlfl-
cõdos pela» Intempéries, prompte.»
poro morrer, no defeso da pátria
contra maus brasileiros. Assim, en-

tendo eu que so serve e protege o
Interesse do povo.

Ma», quem fundou 0 Partido?
Trinta foram a» egrégia» pessoas
que, newe «alão real, «e «uniram.
Seria demasiado analysor, «Ob o as-

pecto político ilporque o meu Part -

ionlo discute «ta»o o aspeeto poli-
tico) um tão vultoso numero de pes-
IO&0*

Plxar-me-el apena« em duas per-
sonalldades: a do venerando com»-
lhelro Antônio Prado, que foi o fun-
dador, e a do dr. Francisco Morato,
presidente da commlssão incumbi-
da de redigir o manifesto e organl-
zar, 0 nronramma democrático.

Ninguém mal» do quo eu re»p»l>
ta e admira o lllustro consolholro
Antônio Prado, nomo quo ncsle mo«
monto pronuncio com a mal» fun-
dn o commovlda vonornção. Nfto me
e»quoço que elle deaoondo desse no.
bro Jollo do Prado, que, em meado»
do «ceulo XVI, desembareou em Bão
Vlconto e do qual deaoendem tanta»
• tao fidalga» família» paullata».
politicamente, entretanto, como po-
lltlco republicano, «ralo que pomo,
rcspeltosumlmamente, divergir do»

que afflrmam o »ou Indostruotlyol
valor Todo» »abom, todo» oa sou»
partidário» reconhecom, ». exc. me»-
mo afllrmou publicamente quo eeta
«tostado da política ha S» anno», ou
soja. duranto todo o poriodo quo a

pátrio vom vivendo o rocobondo os
Influxo» destia admirável forma do

governo quo 6 a Republica. Ora, »»•
nhoroB, pareee-mo quo todos n6» no»
dovemo» ft nossa Pátria o dovomo»
. nossa geração o máximo esforço

quo possamos dar, porquo vlvomos
do quo os nossos maiores crearam o
«omos a razão do ser da» goraçOe»
futuras. (Mu.lto bem!) Um homem,
quo 6 profundamente patriota, não
nega, não podo negar, um só dln do
sua actlvldado om todoa os múltiplos
OBpocto» do quo soja capaz, para
guiar, aperfolçoar o engrandecor a
Putrla. Todos vós dlaso sabols, por-
quo as-ilm praticai». (Multo bem!)
Om, senhores, ou peço Inflnltamon-
to perdão do tomar a llberdado do
dizer quo politicamente não mereço
o meu npplauso o homem quo, du-
ranto quarenta annos, recusa ao sau
palz o aos estadistas quo refundom
a nacionalidade, as luzes, os esfor-

cos o capacidado do uma expcrlen-
ela que adquirira cm política o sclon-
cia, governação, experiência que to-

do» acatariam. (Multo bcml) Qus-
renta annos! Toda uma nobro exls-

toncla! Um período de vigor e de

razão Intolramcnto recusado a pa
tr!a„ enclausurado n0 mais Injuati-
flcavel silencio!

Mas, senhores, nem sô sob esso
anpccto 6 interessante a figura do

venerando sr. conselheiro Prado. .

Ha na Oceania, espoclalmento na
polynesia, uma curiosa Instituição ro-
llglosa: - a Instituição do Tabu',)
qüo quer dizer Sagrado. O grande
chefe 6 Tabu*. Elle dlrlgo o povo,
Mas esse sacerdote nunca fala, nua-
ca oppareco ao «eu povo. Em seu
nome, sob o seu patrocínio, o» socer-
doteg tudo dizem, tudo fazem. Mas
os sacerdotes-nunca viram o granda
sacerdoto qüo vive oncorrado no seu
templo.

Curiosa coincidência! Atô hoje o
vonerando consolhclro Antônio Pra-
d0'nãb falou ao povo, não subiu a
uma tribuna política, nãd subiu fts
colum'nas do um Jornal para evango-
llzar 0 robanho tresmalhado. No era-
tanto, 6 no seu nome'glorioso que
Iodos se arrlmam, c sob ó seu apoio-
qu0 fáíam. é do prestigio do
seu honrado nomo quo Wdoa
se servem para a . escalada

mllitam. Tenho o impressão, exaeta

T:TX.Tota& «o Partido
Democrat-co (lUlaridadc. ApplaU-

gos)« ***1M
Mas, senhores; passemos, a uma

oum'fl-ruradeSrandorelevo_a
do dr. Francisco Morato. mou mes-

tre de Direito, grande Jurlsconsulto.
eultlBsimo advogado. Analysemos.es-
sa lllustre personalidade, sempre no

seu aspecto político, porque estamos

numa solennldade politica, para 1U»

P0HaCem 
São Paulo, senhores, uma

As^elaTão denominada «gg

Debates». Tem eomo Um facl ltar a

,uem queira e quando queira a op-

pofunldádé de subir ft tribuna pu-
bllca e dizer o que pensa sobre qual-
nuer cravo problema nacional.

Houve nesse Cen'.ro uma memora-
Vei reunião para discutir este the-

ma- «Qual a melhor forma do go-
verno?» - Pds meus senhores, nes-

so dia subiu ft tribuna o falou, pe-
Lfel immenso auditório o dr.

Eranclsco Morato. O «Dlarlo da Nol-
te" do 3 do dezembro do 1025. or-

gam do Partido Democrático, assim
noticiou (_fi)i--*J.ou fla palav»
„ ar Francisco Morato. professor
da Faculdade do Direito de São Pau-
lo que, freqüentemente interrompi-
dó nor applausos dos monarchlstas
o apartes dos republicanos preaen-(
tes, analysou as vantagens da for-

ma' do goevrno monarchlco, que, se-

gundo o orador, 6 o melhor forma
do governo que existe".

Pois muito bem. Em 24 de foverel-
ro, nos salões dourados ão palaelo
real, também compareceu o' dr.
Francisco Morato, para tundar um

partido popular quo quor republica-
nlzar a Republica! Eu vos porgun-
to: tenho ou não o direito de duvi-
dar da sinceridade política desse
grande Jurlsconsulto? (Multo bcml)
Onde ello estava com a verdade: na
tribuna publica, peranto .centena,
do pessoas, cercado de seus partida-
rios, fazendo a propaganda monar-
tíhlco ou no salão dourado fundando
um partido republicano? (Multo
bcml Multo bcttn.1 Palmas). 

Leon Donnat, grando publicista
francez, escroveu um livro admira-
vel sobro a política experimental.
Elle adverte: (LÜ) "Ha multa gen-e
que, no crepúsculo da vida, gosando
os lazeres, se cre lllumlnada repen-
tlnamente e capaz do reformar o
mundo como aquelle» preceptores
em disponibilidade Inventam machl-
" 

Ali) meu» senhora»! Cuidado com
o» reformadores!

Qual o programma do Partido De-
mocratico? _ ,, .

O Partido Republicano PaullBta
quer ahalysar esse programma. Ou-
tros, mais capazes que eu, mal» oui-
tos, mais mtelllgentea (nao apoia-
dos) em outras opportunlãade» e em
outras cidade» dirão sobre outros

ponto» do programma do Partido
Democrático. A mim me tocou, por
ordem fle meu» chefe», o vote. «ecr«-
to. Nisso o Partido Demooratlco foi
Um verdadeiro plaglarlo. Es»e pro-
gramma elle copiou de um outro

partido ba tempo» fundado em Bfto
.Paulo: o Gentil Partido da Moelda-
' 

V verdade que o Partido da Mo-
cidade, na impossibilidade de adhe-
rir ao nosso, Jft adherlu publlcamen-
te ao Partido • Democrático. Facto
que lamento, porque eu queria mui-
to bem o Partido da Mocldade, onde
se passava ao» associado» attestado
de velhice aos 35 annos de edade.

O voto secreto ê apresentado como
remédio de afflclencla absoluta para

evitar Irregularidade» na» olulçoo».
Essa afflrmatlva não * verdadeira
cnmo pa»»arol a provar,

A» irregularidade» oleltorae» não
decorrem da lol. A motlllleaçllo d»
lei eleitoral não pdde «cr folia d»
um golpo «d, Ella deve acompanhar
o doaenvolvlmonlo da educação olvl-
ca do povo,

Annlynartl o aasumplo.
Advirto quo o» no»»o» ««tadhttae

Jftmals doUaram do »»tudur o pro-
bloma com grttnóo iitleiição. Nln-
guom afflrma qut. o nosso processo
eleitoral o torfelte. O que »«¦ »fllr-
ma é o Bcgulnto: não oependj »6 da»
lei» o remcdlo. Ainda Im pouco, o
egrégio estadista, quo e o proiddf nto
Arthur B'irnnrdei, na sua monsn-
gem no Congresso. dls'a: (IC). "O

remcdlo para o mal não estft sô na
lei, ma» lambem na iducaçãi poli-
tlca do povo. Nilo ct-Cmos, por Isso,
quo a regeneração do ruffraglo elol-
toral so possa obler velos remédios
periodicamente Inciiloado», dentre os
quaes so Indicam, no momonto, o
voto Eccroto." Nu plataforma quo o
egrégio dr. Washington Lul» leu
ultimamente, om memorável ban-
queto, so 1>": (10): "Continua a In-
toressar profundamente o alguns
circules da opinião biasllelrii n mo-
teria do olctçõcu. o que 6 natural o
para louvar. Em tal t psumpta fucll
6 transpor ns dlstnncli.ii quo vãe do
interesso legitimo ft. r-alxão Pnra
reformar os males ntaquemes a»
causas. Fuçamaf do alistamento
ololtoral, base do qui.qucr sy.itema,
um instituto com garantias toe» quo
o cscolmem das impurezas iccusa-
das, tornnndo-o um orgam pollti-
co capaz do lnspliar cenflança a to-
das ob opiniões."

Eu asaoguro o provo quo o voto
aceroto não Impcdo nem n fraude,
nom a corrupção, nom a compres-
são.

VerlflquemoB, sonhorcs meus.
Transformomos esto theatro num
laboratório. Pesquisemos. Compa-
remos.

Por voto secreto entendem ob re-
formadores o procesuo pelo qual so
fecha o eleitor numa guarita, para
quo deponha na urna o «eu voto. E'
um processo mecânico. Eu 1ft dls-
so algures quo nao sei como so pre-
tende reformar costumes moraes
por melo do processos mecânicos,
pela mesma razão que nenhum do
nós comprohondo quo um nosso co-
nhecldo, por ter um relógio mais
perfeito quo o nosso, seja mais pon-
tual no cumprimento das obriga-
ções.

Pois bom; os palzos que primeiro
applicaram o voto secreto, nlifts, pri-
mltlvamcnte creado apenas para
evitar ngglomeração dos elíitores,
foram a Inglaterra * os EBtadoa
Unidos. Saneou elle todos os defel-
tos o todas as faltas? Na velha In-
glaterra, Jamais se d^so quo o clcl-
to não representava a vontade do
povo? Não tom lã a opposlção ou ai-
guem por ella, possibilidade do ha-
tór na velha tecla de que o depu-
tado não fi candidato do povo 7

Não quero citar r. rainha opinião.
Eu.-nunca fui A JnglEterra. Quero
citar a opinião de um inglcz, a opl-
nião, de um IngHz respeitável. Um

í doa fundadores ão Vartldo Demo-
I cratlco, dr. Mario Pinto Serva, es-

oreveu um livro üobre o voto secro-
to. Nesse livro — pagina 130 — ei-
lo cita um trecho do dlscurao quo
o marquez do Blandfoíd pronunciou
no Parlamento. Esse estadista dizia:
(16): "A nação se enc.ntra no maia
lmmlnento perigo e nenhu-
mas medidas praticas do çal-
vação poderão ser adoptadas,
omquanto o povo nao tór res-
taurado na sua legitima prerogatlva
de escolher a sua representação pa-
ra a legislatura Co paiz."

Logo, o voto secreto não é a mo-
dlda regeneradora, o neo-aolvarsan
do systemá eleitoral No emtanto,
a Inglaterra é um palz adeantadls-
slmo, talvez aquello cm quo mais
educado povo exista.

Mas, quem sabe il nos Estados
Unidos o voto secreto moralltou In-
tcgrulmcnto os costumes, evitou a
fraude, a corrupção e a compres-
são? „ ,,

Ruydar Keopling e-creveu um 11-
vro "Chez les Amerl.-alns", onde ei-
le mostra a sfirie do processos de
corrupção eleitoral. Bryse, que es-,
oreveu sobre a Republica America-
na, entro outros mulLos casos, cita
aquello do um grjpo do eleitores de
Brooklyn, que, tranqmllnmcnto sen-
tados em um palanque fronteiro ao
local da eleição, agunrdava a com-
pra do voto. No emlanto, nos Esta-
dos Unidos, povo mais ade^ntado
que o nosso, existe o -oto secreto!

pôde Ber que a raça nnglo-saxo-
nla não tenha cumptchendldo per-
feitamento o mecanismo do voto,
que, alias, foi por elle creado. Pois,
eu vos convido a um elegante paB-
seio pela Europa. Vamos aos pai-
zes latinos. Vamos ft França. Na
França, o deputado Razlmband ac-
euBava Laíerro de ter obtido em um
circulo eleitoral 126 votoa a .mala
do que os eleitores alistados. Em
Marselha, no hospital do Santa Mar-

garlda, onde existem 260 velhos, o
director, para salvar o deputado Bo-
nlsson, obteve os votou melhorando
a comida e mandando augmintar o
vinho. Um prefeito de , Herault.
communlcava ao mtn.stro que nao
podia cobrar os Impostos devidos
por um grupo de lndustriacs, porque
perderia a eleição. Estes casos no»
são narrados por L. Marcellln. no
interessante livro Bobre ob políticos
o a política de França. Por isso, se-

gundo diz outro eocrlrtar, Robert de
1 Jouvenel, o eleitor qivtndo vota nao
1 tem mais o sentimento do exercido

de uma soberania.
E, no emtanto. na França existe

o voto secreto!
Mas, vamos ft Hespanha. Quem

sabe si ia, Jft não digo agora, sob
a severa autoridade de Primo de
Rlvera, mas antes, o governo, eleito

pelo povo, através do voto secreto,
permaneceu longamente no poder,
para bem do povo. Albert Mousset
escreveu um livro: "A Hespanha na
politica Mundial". S*o delia estaB
palavras: (16). "A política interior
da Hespanha é uma longa miaeiia.
De 1833 a 1923 (90 i.nnos). a pe-
nlpsula não teve meno» de 118 ml-
rtiíterlo». E' este o Índice numerl-
oo doe lnoohercncla» t contradlçdes
que desacreditaram o poder execu-
tlvo."

B na Hespanha ha o voto serre-
tol

Na Itália também existe o voto
eeereto. No emtanto, rutro dia, pe-
rorando no Centro de Debates, de

que falei ha pouco, o dr. Eunco So-
dré afflrmava que na Malta «aç- ha

quem se eleja, nâo *£do fascista.
Assim elle o dl-e. Em Portugal,
tada se fazem revoluções, e, no em-

tonto, Ift existe o voto recreio.
O voto s.icroto, portanto, nfto re«

nu d. i.i o» iii.l.-ii no o.'» no» queixa»
ma», de que todo» o» pnlxc» »<• quel-
xiuit. On males não ihIAo na* i«-i»;
ello» dependem <!¦» mulor ou nu unr
cultura do povo.

i'1-r.'..iilz.ir imr.i o Uiasll Ryslcina»
o processo» oxliaugelriii 4 desconhe*
cr fundnmentalmnnte o nossa melo.
Nesse sentido, o vrogramma do Par»'
tido Democrático ' um verdadolro
dèaaatre,

Um moço pubi.cla—, o dr. Jullo
do Mesquita Filho, en'.rovuu um II-
vro Intitulado "A CrlbO Nnclonal",
para sustentar thf»o snuol ft do Par-
tido Democrático. Dw elle, í. pagl-
na 49: (16). "Mui llfiúm nos po.
dorft, todavia, advir d« afaali.mento.
momentâneo da .mdlçüo, puro ado-
ptarmo» o mothodo niglo-BOXão, no
CHtudo dus noaso» prublomu»." Eu
não acredito, m.-aa senhorus, quo
um brasileiro con.'(,rdu cm que aban-
donemos as noss-ia t.-odlçOoa. Aa
trudlçOe» «ão o vub-solo da» nnclo-
nalldi.de», :<ão toda a ma historia, q
seu passado, todn n ctcição dos nos-
sos mnlorcj do q io n's bohi-» por.
tadorea para a» »/.:raç£e» futuras.

Mas, quem sou ou, tcnhore», para;
contrariar n« piiiíllel.w.» do minha
terra V

Um malicioso anonymo, a quem
desta tribuna eu amavolmente
cumprimento — um malicioso ano-
nymo fez publicar na Secção Livro
do "O listado de Hão Paulo", ha
quatro ou cinco dias, duaa noticia»,
transcripta.1 de um Jornal desta
bello cidade do Jahd: "A Rcacção",
Na primeira so dizia: "Vem a Ja-
tiú fazer a conferência do propa-
ganda do Partido Democrático o
doutor VYaldomar Ferreira, profes-
sor da Faculdade do Direito. Ju«
risconsulto c lllustro advogado".:
Na segunda so dizia: "Vem a Ja-
hu fazer uma conferência em no-
mo do P. R; P. o <ir' Marcondes
Filho."

Nllo era necessária a compara-
ção do valorro. Ninguém mai« do
que eu reconhece a extrema diffc-
rença entra os dois confercnclsta».
Sei bem quo nenhum mérito possuo.
Por isao mesmo não quero contra-
dlctar pca-ioalmento o dr. Júlio do
Mesquita Filho. Que falo por mim
um dos maiorea sociólogos brasl-
lelroa: Oliveira Vlanna, quo c.-;cro-
veu sobre a "Evolução do Povo
Braelloiro." Nesse livro admira-
vel elle diz ft pag. 8: (lã) "Ne-

nhum erro mnlor do que o daqucl-
le» quo partindo de uma supposla
idcntldado entre nós e outros gran-
des povos (porque temos a mesma
civilização) Julgam-so dlepeneado»
do estudar o nosso grupo nacional
nas suas peculiaridades." E mala
adeante, ft pag. 33 (lê) "Ha um|
ponto de dlesemelhança irreductl-
vel entre a sociedade lngicza o ft
noesa — e mala do uma vez o des-
conhecimento deste facto, nos^ tem
valido decepções lamentáveis".

Não abandonemos a nossa, tra-
dição. Melhoremos b aperfeiçoe-!
mos o quo e nosso dentro das nos-
soa necessidades o poseibiltdadca.;
(Multo bem).

Mas, talvez o erro seja de uu-
velra Vianna. Talvez nesta aben-
coada America do Sul o voto se-
creto tão apregoado produziria o
effelto maravilhoso. O próprio dr.
Waldemar Ferreira no discurso que
aqui pronunciou lembrou eeea cir-
cumstuncia. Suo delle estas pala-
vras textuaes: (16) A Argentina
conseguiu, por via do voto secreto,
reintegrar-se entre os paizes de
regimem democrático."

Confeaso com toda einceridade,
sem o menor desrespeito ao lllus-
tre dr. Waldemar Ferreira, quo
eu sobre aa eousas Argehtfnüs an-
tea prefiro opiniões argentinas do
quo as de o. exc. Nóa estamos num
laboratório. Verifiquemos. Veja-
mos documentos. Estudemos. Va-
mos aos jornaes Argentinos ver até
que ponto o dr. Waldemar Ferrei-
ra dlesc a verdade. "La Nacion
grande jornal de Buenos-Aires, em
o numero de 17 de maio de 1925
diz isto: (LO) "O legislativo em.
San Juan 6 cruamente uma depen*
dencia domestica, do governador.
O bloco official constitue unniii-
midade. Legislativo e governador,
são a mesma cousa." E no_ nume-
ro do 21 do mesmo mez; (lê) "Ho-

jo temos o padrão eleitoral faísca-
do em sua verdade e inseguro co-
mo manifestação exaeta da physlo-
nomla política do paiz." Pois bem,
senhores, não fiquemos no jornal. ,
Vamos ao publicista. O "Dlarlo da
Noite", orgam do Partido Demo-,
cratlco, publicou em 20 de março
do corrente anno um artigo do
que adquiriu a propriedade, escri-
pto por Carlos Ibargurem. Eu nilo

, conheço cate escriptor. Mas si O
"Dlarlo da Noite" adquiriu a cx-
clusivldade do artigo e o publicou
ô porque o autor ê de valia. Polo
Carlos Ibargurem, escriptor argen-
tino, entro outras eousas, diz lstoi
(lfi) "A ocena política argentina
estft oecupada principalmente pe-
Ias personalidades subalternas quei
sfto proflssionaes da poUtlcalha.i
Com o voto secreto de Snens-Pefia'
resultou triumphar o demagoga
Ivlgoycn quo encarnou as aspira-
ções da grande massa semi-letradal
formada pelos filhos argentinos da-
copiosa caudal de lmmlgrantes. A
presidência do Ivlgoycn converteu
o seu partido em enorme burocra-
ela. A divida publica augnientou
de "600 milhões de peso». O. parti-,
ão radical custo malB de mil ml*
lhBcs de pesos obtidos dos contrl-
bulntes para sustentar essa buro-
cracla."

Eu não acredito, aenhoree qu».
os males do que se queixa a Ar-
gentina, ou a Hespanha ou qual-
quer outro palz ndvenham do votei
secreto. O quo eu disso que prova-
ria e provei documentodamente ai
vós todos ê que o voto secreto não
cura malca que resultam de outra»
causa». Dizer o contrario 6 pre-
tender falsear a verdado e enga»
nar o povo. O mal não efltft no»
leis.

Os oppoelclonlstaa usam da ex-

pressão voto eecreto como arma d»
opposlção. Voto eecreto ô apena»
eymbolo de opposlção. E uma

phrase, 6 um nome. Voto Sccre-
to! A força de repetlrem-na dãfl
o impressão que o mal vem dahl.-
E' eomo aquella phraso que a,
França repetiu durante e depole
da guerra: A Allemanha pagarftl
A' forço de repetição ella se tor-
nou um dogma: A Allemanha pa-
garftl Esta formula, dia Le Bon,-
ereou a dteslpação financeira cuio
peso esmaga a França. B" coraoi
aquella outro formulo: "Dlclotura

do proletariado» que arruinou »
Rússia. "Voto Secreto" não é um*
reforma eleitoral que Interesae o»
nosso» adversário». E" uma, phJ*-

./. ¦.:*._? 
..:.' **!_,__:_
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trlblllnl»! nrg.lli.m, unindo-!><¦'•
Utli.lii,

uiml eiilflo " varitaflolro cnm.*
nho. A issAo wii. ''"'" " ,,'!:l'l«lu
«Ir. wnslilimimi r.ut», t'1'i-iir a nm*
iilstrntiiro eloUurol pnrii ni»t«*
,, |„, volnoão. upuniçAo du v«t .•
conhrolnieiiln ( Jiilgaiiisiiün i""
deilsio* olelUu iv*.

Mm» u reinodlu iiBu e»ifc **d nu
1*1, ü ginii'1" runiillo u*lil i.wi
rdlie.içBi. dn 1'1'Vii. I'l'lH . IIHUlHlir
.via verdnde >• w. Khmiinln Dorln
iiiiHmiu uniu piinferoneiii nppliiu*
dldlsslmn no Ihcnlru n uiilclpul ds
Mu rniilo. a uljiliu .etliwçilo! Kls
«i hiiumIb remédio, l'ori|iie ».'. n
IlUlrilCÇãO, dlslil elle, a in-lrineãu
jiopulav 6 quo da a miilorldmlo pu-
lilluii. Embora trivinlldnilii u vo*
llinrla, n Brasil, continuo o mcunin
nuiur, apcHnr da sua vida quatro
vi"."h seeuliir, o nlndn um pilj* dn
iiii'il|i|i.ibi't»i',

l'ob» bem, sonboros, iinnlysomoo
aqui, friamente, qual tem eldp n
oriontiiçBo doa estadistas do 1'nrtl*
do 'Republicano Paullst», m-sso
«iMitldo. Verifiquemos! Aliul>«i-
mos! Venham os dòoumontos! Ve-
11I1.1111 os nilinorosl 13' eom entes
que fo OacInrOÒO a opinião publica.
iVada de plirnscs, nada do Injuilao.
(Multo bem!)

(.iiiaiil" túm gnslo com a Ins*
irueção os administradores clollos
lido, ncesi. Partido? Em 1882,
i.DOO contos. Vínhamos do impe-
rio ondo multo monos bo gastava.
Mus em UK, consolldnda a repu-
bllca, assumiu o governo do I3«-
tado (SMO brilhante CSluiHsln que
foi Bornardlno do Campou, n quem.
dendê logo ,n Instrucção pubUcn
devo um grundo Impulxo, (Mnllu
liem!)

Tonitiiido como auxiliar n grau-
de competência dc Coznrlo Mottu,
ii instrucção rapidamente «o des-
i nvolvéu. K Já em isou, dorradcl*
ro mino dwwn presidência bene-
mérito. São Paulo gnstaya cerca
do .Q .000 conto» com us escolas.
Km 11)10, 0.000 contou. Em 1020.
20.000 contos. Ne_lo nnno ll>2fi.
«ob o governo do egrégio dr. Car-
los do Campo*, DO.000 contos!

Mus não fiquemos somente nos
cálculos orçamentários! Vamos no
fundo da malícia! O dinheiro foi
nppllcado na InHirucçSo publica?
TI' aqui quo vos quero, curo» e 11-
lustres adversário» políticos! Aqui,
com oa números, dcanto da opinião
publica! Vasculhemos) Examino*
mos! Nada de injurias! Poucas pa-
lavra». Números. Vamos vèr si os
nossos estatuetas creararn escolas
ou esbanjnrani o dinheiro. Vamos
d Estatística: 1803, oltocenlaa es-
colas. 192.", seis mil escolas! Mas
vamoe além, vamos aos alumnos.
As escolas podiam estar vazias.
Vasculhemos. 1S02, vinte mil,
niumnos. 192õ. duzentos <• noventa
mil alumnos! Duranto ;i7 annos de
atopublica, São Pnnlo alphubetlzou
cerca de um milhão dc crianças!

Ah! senhores! Então a iivtruc-
ção publica tem sido cuiduda pela
administração dos estadistas ciei-
los pelo Partido Republicano! En-
tão n administração í competente,
6 honesta, 6 profícua, 6 útil! (Mui*
In toem! Multo bem!)

Aqui estã o grande remédio pura
os males que outros pretendem
curar com a pan.icén do voto secre-
to! Assim, eeiiliores, louvemos os
nossos administradores! rteoqitheça-
nins nellí». com lealdade e boa fí,
b mérito c a honra! (Multo liem!
Palmas)

Do qi.u' nos íipc!
IrlosV

Cm dos fuhdud
'Democrático, ò dr,
Va, no sen, já ag
'O voto secreto"
icgamos a Invcuin o tí'rélto de re-
jresentnção no Cchs.rr-S1. •', que o vo-
•o eeerelo dar.', essa representação ã
.".•a-.ide classe o promoverá a sua
¦mervènc .. no:i r.eg.-.clos públicos.
l._..to ê mesmo ur-.i d. " fins do Par-
ildo' Democrático: -- >'• preciso at-
íenílsr a cias.o dos lavradores. So-
r.r. e;-le ponto d!z o .lustre dr. Pin-
to Serva, a pagina 125; (15) "No

ila em f|Uc ccKsas..n n producção ca-
/eelivt e agrícola,- ea-, que se parnly-
jjisíí ii pruditcçüo índiisirlal, em quo
(miasso o eómnierçie, n nossa orgã-
jiizuçãe iiiíi-i-t por U-na". I3.i'.a
lhoorla não (: propriamente uma
grande novidaiiç. Eiri verdade no cila
em ano so iirirályzasáo n agrlcullürc;
Industria e eomr.ioielo da Ing'i.i*
terra, OU da Trança ou da China, a
Ongiatcrrá, a _rauçn c a China rui-
,-iíim por torra'.... Em verdade jã
uu. conhecido pliilriophp francez tif-
lirmara: ''im ("ia cm que o mu'ido
hcabar .elle terá .'tw't dc ex!s-
Sir" (Hiliii:cil:-!c).' 

Como p»ova o ¦ • stre dr. ri.ir.0
i;.irv:i «uu o PriMldii Ropüb'.t'ano
ítão çogitA da Luvi.tpe? Por melo
de números, Exeellentol Pois vamos
nos números do dr. Pinto Serva. Diz
elle A pg. 1ÜS: (lé) — Entro DS do-

pulados 51 são doutores dos qiuies
42 advogados o um aú agricultor.

Vejamos a verdade. Vejamos a
sinceridade. Procurei a lista dos
deputados, syndlquel, perguntei.
Pouco me importavam os doutores.
Não ha lei que impeça um doutor de
eer lavrador, nem quo o lavrador
seja doutor. Fazer o íillio doutor foi
e aiuda e a doce esperança do mui-
tes pães. Quantas economias, quan-
tos sacrifícios, não fizeram ¦ nossos
pães para que ficássemos doutores.
Eu entendo que lavrador 6 quem
tem lavoura, como diria o citado
phllosopho francez sr. do La Palls-
no.

Pois bem, senhores, dos aotuaoa
00 deputados estaduaes trinta o qua-
tro são lavradores, trlnta o quatro
são fazendüiroa o alguns, dos maio-
res fazendeiros, Mais da metade da
representação da Câmara . forma-
da por lavradores! Quantos que mo
'ouvem neste grando centro da la-
/«usura paulista são fazendeiros mas
.também são doutores?
, Sejamos justos! A critica pode ser
(feita, devo ser feita mas não com o
espirito Inclinado, persistente, me-
thodioo, lmmutnvel da demoli-
ção!

Mas não pftra alii a representa-
çao da lavoura. Ao tomar posse da
presidência, o modelar administra-
dor que ê Carlos de Campos, (miii-
lo bem!) quem foi elle buscar pa-
ra entregar a pasta da Agricultura,
a cujo cargo ficam os Interesses da
lavoura? Alf-rum amigo particular?
A!gum a 1.I20 partidário? Um filho?
Um parente? Um ignorante? Não!
•EtTé"foI buscar o presidente das so-
olédades agrícolas de São Paujo, o

dr. Gabriel Rlbolru dos Santos, a-

quelle que por seus méritos e car-

gi>_ representava integralmente, di-
rectamente, a lavoura paulista —

(Mnltô bem! Muli.o liem! Applnn-
*.»!)

ffl que nii:l«i fez o govorno, e que
f._ o represeíitanta da lavoura?
Centralizou em São Paulo o movi-
inontõ -' a asfesa d . cafft antes per-
tcnccnié ao Cevóraò Federai, ii*.

o? adversa-

do Partido
ii Pinto Ser-

ora famoso livro:
declara que nús

Mar;

ereoil ('»<¦> um .i'fP«i b,1wImvi«| qu.
•' o In lillllHi i|>i l'ais i! Hliii leu i*
Itin gMliiti i lii»i|iir.iniii v>'ill''i li
Union que i,'ii iii'.''i'.ia n rulict Bi
.nlo. ei. livnid.il','>' ('liiiiu luuiil
Miilln lH.ilI)

Agnrii i'(.iii|i|.i > .(•«, o iniilliln
d iiiiii'r.r'i'• é fliii.liiili. iHini luso dn
• i 'iiui.'.. !'i.l yvrJflwi. na nciii dn
iun 'nçíl < dn l'iir M.i Iiiuiii.u'itluu
qiluo.i un livriiilni'.'" que fiizlinn M'ir«
le dos ''D | ..Iniilllns ilu liiviuna •!«!<*
i.a Hi.nlrtiiii rn. snlflo ilom.i.l' i.ude
ii p.i.qM. nnsvi-ll, Miici.nlic! ii|K"i.'f
ai.i.uadiH n.i •-.. i'clo da prif tg^vi
Voi'Kllidi'1 aivlüpi (iilvcmulii. iiey.
nuUlii 1'oieliiit, miviigiiilo, ti.iMiíi

Ceninolrn, uHüigiulii. \bruMo |tl*
i.olr i. .HI..I... w.iilen.ir ferrai-
rn, iiilvici.tdi', iclsco Moralo, Md-
vognilu. Miiric Pinto Sorvo, advoga-
do, CiiJido l-Qiuos, ndvogndo. Pm*
n.-nto Monto», advogado. Nogueli»
filho Mvo'«.i6p. Quol-t-r. Aranha,
advogado, Cuidoso d* Mello, ndvo-

gado. W.vlo Lima, advogado, fibio
.ri.iiliu. ndvfgndo; lS'.'.'üu' Condi,

i,.lv..i;a.l... Queirós DdUllOHO, ud/o-

gndo, Coulu do Barro», advogado.
Ciiinnrgo Aranha, advógudii. Taolto
dc Alu.elJ;.. iidvogado. Jlnrroy Ju*
nlor, ddvogiidiS. nnslos da Hilva. ml-
vogado.

Fdra destes, npennsi Paul" tlon-

calvos, poetai Henrlquo Lefreve, en-

Bonholro, Adiu r de Queiroz, com*

merolanle, Samuel Toledo, Indus*

trlul. Consolhclro Aniimlo Prado,

bachuiei . n. direito « portanto dou*

tor Sampaio Vldal, lavrador. Mo-

raos Barros e Moooyr Álvaro, mo-

dic.is Um lavrador!
Ohl Senhores! A lavoura agrado*

ponhomdn o desconfiada a lutei-

Ia do tiinioH advogados, f.lla prefe-
re continuar com a sua maioria no

Congresso, o seu secretario do Agvl-

cultura, os seus representantes na

Instituto! (MulKi 1r.'in!)
Do quo mais nos uecusam? São

Paulo, d!sro o dr. Pinto Serva, ro-

ccnieiíicii.". está multo atrasado om

matéria do Instrucção. São Paulo

gosta com a Instrucção 30.000 con-

tos. O Estado do Texas, nos Estados

Unidos gasta UOO.OOO. Não sei como

Isso possa ser. O dr. Clnolntito Braga
no livro cm que trata doa Magnos

problemas do São Paulo,' diz a pg.
10 c lt que o orçamento de Texas

6 Inferior a 115.000 contos. De que

processos usarão os economistas te-
xanos paia conseguir tirar 300.900
de 115.000 o luda sobrar numerário

para todos os demais departamentos
dos públicos serviços? Sú Deus e o

dr. Pinto Serra poderão saber. Alias,
como Já demonstrei, São Paulo gaR-
ta não 30.000 mil contos mas qua-
ai sessenta mil, ou precisamente....
55.212:3301000 com a Instrucçtto

publica.
Mus e preciso terminar. NSo o

farei entretanto sem me referir ao

discurso que o Egrégio dr. Walde-
mar Ferreira pronunciou em Jaliu*.
Do (|U? acusa elle os nossos esta-
distas'.' Onde cata O mal da Kepübll-
ca? Sofcumlo o egrejo contcrencUU
a r.opulllca foi desvirtuada pela
chamada política dos governadores
ou seja a i 01'tloa dos grupos reglo-
naés,

Não «omprchendo como o sablo
nrofessor ].;.sh_..so tão de leve so-
bre tão magno assumpto, aspecto in-
toressantissimo da evolução politi-
ca brasileira;

Tratando.'*? do um paiz incom-
mensurável, "linl.ital" varlndissimo,
conlendo todos os climas, sujeito ft

talai pressão do fdcto.es geógraphl-; 
cos. dentro dos quaes se realiza cs-
sa multiplicação do nbdiilos da co-

lonização inicial sob a acção dls-

porslvn o centrifuga daquelloa fa-

ctores que se exercem sobro a orga-

nização política, sem o menor on-

trave' trazido por uma circulação
effíoíonte — toda a prcoecupação
dos nossos estadistas tem sido a do

manter a unidade nacional. Para

os estadistas colbiiia.es a formula

foi esta: integridade da colônia pola
fragnienlaçUo do poder. Tratáva-ae,
diz Oliveira Vianna, cujaa ldeaa a-

qiil procurarei resumir, tralava-so de

uma sociedade que so organizava
num máximo absoluto de base ph.v-
sica, com um mínimo absoluto de

circulação social o política, caracto-
rlziida pela sua extrema dispersão,

pela crescente complexidade de aua

esliuctúra Intima, pela dlCferencla-

ção das bases geographlcas e pela
diversidade das pressões externas.

Paia os Estadistas do Império o

programma da Unificação nacional

foi Inteiramente diverso. Para man-

tor a unidade quo ac desmantelava

por permanecer o Norte ligado a

Portugal foi preciso inverter o pro-

gramma: integridade do Paiz pela
unificação do poder. Todo esso sys-

tema tem como centro de gravidade
o prestigio imperial. E' no Bontl-

monto de fidelidade ao imperador e

na forma porquo este exerce o po-

der que so assenta a unidade nado-

nal. Extincto, porC-m, o prestigio im-

pérlal, todo o sysíema está abalado

o desaba.
Livres do fascínio imperial, e a

vez dos ídetores geographlcos rei-

vlndlearem ob seua direitos, ensina

Oliveira Vlanna, cujas ideas, como

disso, estou rosuinlndo.
Sob a pressão desses fnetoros

permanecendo aluda o máximo nb-

soluto de bnso physlca eom um ml-

lilíno de circulação, os estadistas re-

publlcanos são forçados a voltar 4

fórmula colonial para manter a

unidade: intcgralidade da nação pe-

Ia fragmentação do poder. E Ollvel-

ra Vlanna diz: (lô) "O reglmen fo-

deratlvo, tem, como um doa seus

argumentos prlnclpaes a imposslbl-

lidado ou a inconveniência que ha

do uma organização symelrica pa-

ra todos oa Estados dadas na dlffo-

rençaa da ostruetura social de cada

um dclles, ua divorsiilades da 3ua

base physlca o das suas condições

econômicas: sú oa próprios Estados

poderão pezar todaa eaans partlcu-
larldadoa o adaptar a cilas uma or-

ganização polltlco-admlnistratlva
quo com ella se harmonize e con-

corde. E' um r.oglmen em que se

procura antes do tudo attender a

força modcladora doa agentea geo-

graphicos que, diversificando a es-

truetura social, diversificam tam-

bem a Buper-estructura política o

administrativa. Oa estadistas repu-

hlloanos aão forçados a ceder, como

os do período Colonial, doante da

proaBào dos factore» goosraphlcos.
Não é possível nenhuma organiza-

ção central forte mim paiz de base

physlca vnstn, di baixa densidade

demographica e de circulação ru-

dlmentar".
Ahl tendes, senhores, a licçao

magistral de Oliveira Vlanna, que.
segundo parecer, o dr. Waldemar

Ferreira nãu pode ou não qulz estu-

dar.
A chamada política de governa-

dores ou regional quo caracterizou
um largo período da Republica, nao

r- mais do quo uma resuiinr.to dn

grande visão doa estadistas da P.e-

j
l.iibllyn '.in,,! miiiiuni'» s nnt.i •!* Aiim *<• i.».'i-ev# a IiI«IkiIs. ss*
iiiiiiliipi.l" -'fã.» i< pu!'. nr i nm' 

'•;¦ .iii" m lii.ii*. A» tio in' Io que •»
.In |i.llllqil'l!lU OU poílllidllli' B l>.* |'.il 

'lt!n««.i i-lllubil. |.llbli".i » ss |n'li.
litlrn di.* niivornadarv. '" n rovni cl.n.i * »« pn.vii n groiidusa d»*
Innie funil da iiusàn ovoíiiçao po« ii»mhi f-iiidUiHN enm"á grandeM 4o
Htleii, liste, o verdadeiro |.rnM»rnii U.liido om mniolis para o míii<

„;.ii|i.,i|ii fillljiii! iílilllii In'!»! Mnl-
1,1 l! Pllllllll.l)

Mus eu ipiorii leriulnar.
lio no illsoursii do dr. Waldaninr

ferreiro uniu |ihr«»« RU» ii*» s»
nóiiit deixar iiftssiir sem o nuils vs-
iii.iiieiiii. prnteslii.

Km siu dli' iiístt s. exc sCflriiiou
<„ roproilurii su.i- paliivras qu* ms
iir.irniii Kiiiviiihiii mi memória). H.
qxo. iiffliumilt "eiclifi» o llmnll flua
lillldi-iiio- dw lilinii, qd" voIIbiiIiii

puni irns!"
Uuiiiii vidlnr pi'1'it triir.?!!

A vldi. consiste preolsnmenls m»
eiiiiiuitiiçúii d»s tiirciis que rn*ls-

tem « s« Impeliom polo futuro a
iii-nirii. Nu vldn tini inicie*, parar
o ngonisar, vòluir para ti»s * mor-
rer, ft tlr-imlr.

llnfriiqucelilii por elrruinsliiiiel
Irrotnorlvds ii imdar «tniinil nilo lm
muro '"11'iiiiiu piirn furliileoel-n st>
n/In o d» dessiivolvlnienlo da nlr.li>
liiçfln «i ral. SA iiiiãn iiliegiireiiifis »
túrmuln ileflnMl.vn dn nos»» futura
grnudex.il mnxlmn de li»"« physlwi
ii nuiviinn d» unidade, rosullanles
de um systoinh de idreulnçllo psrftl*
ln que facilito a» ii.iiiiiiiiiiIi'ii'.|'""<
eiilro o* mal* longínquas roRlIos,
IniltllllillllO li» |IO|lillllQfles, paru, ílll" .
imiii roínoltiinoiilu, fundir nufria "'''

todas an miiihilliliides do nosso '>'*

po nacional. /
V, qii> !•'in Mi», soiihiires, iisshí

sonlldo, i.h eslndlsiiiH dó 1'iirlldò »»•

l.iil.lli.iiu.7 Terão tldn a vilão dns
nou-iiH deftliui»? Terão ii|i|irehonill'
do ns fiiclores ínilcimnvcls, qu» eer.
cnm n piiliim « orlontiim a notií»
cvoluçúe o n noiiu grnidizii Culúmí
Terão Iriiliiilliadn para a lenlr.ill/.:--

ção de um poder furte, base dn

giniideza niii-luiiiilV
Encartmos o problema, nmlin,

com aupoilorldiidu. Deixemos do

torcer ou mngnoi assumptos brasl-

loiros, ptirn pol*os » serviço de um*.

oppnsljftò Iníocunda » poqiiena!
(Miillo Is-ni! Multo liini!)

fnllein por mim «a numorbs. SBo
1'aiiin qunndo foi proclamada u \u-

publica ilnbn spoiias dois mil Iillo*

metros dc estradas do ferro. Hoje

ello possuo mdo mil hllomolros. O

porto do Sanlu», baso dn navegação
o, portanto, da comunicação, 6 uni

dos mais porfolloH do mundo. Uni

1889 nonhuma estrada do roda':
apenas caminhos. IloJe. «eis mil hl*

lomotros do estradas do rodagem,

modernas, ostnbeloeOm e fnçllltam u

comiiiuiilineãi. interna com um sys-

tomo rodoviário que faz honra ao

palz «• sobre tudo dignifica esso c •

tadlsta de visão larga o patriótica
que 6 o egrégio dr. Washington
t.uls. (Multo bem' Mnllo bem!)

CASA RAUNIER sla

>ft 0 tenipQ f) ?. lavoura
._ —
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FACTOS DIVERSOS

Ilu não ncrodlto que h. exe. le-
i.liu «Ido sincero nora» iifflrmnllva.
Ilu não posso ncredltiir quu os se-
nliores do Partido l)omoci*allqo ti*
vessem outorgado no seu reproson-
innie poderes paia dizer que 0 \>f»'
grnminii du seu partido pregar o
recuo brasileiro pcrnnta a civiliza*
çflO lutei iiiieliiiiul.

1'orque ontlíò senhores oh funda-
flores do p.iiildi. demoernlleo ropro*
diluiriam aquelies monstros chama*
dos mnluyu's du que nos fula o pa*
.Ir.. Klmfio do Vnseoneollns nn sua

elironlõa du Companhia do Jesus,

que tlnhrini ou pé» «" avessas, com
,.. calcanhares paia n frem to, de
maneira l|H0 qneiu hoUVOBSO de S0-

giilr a* KiaiM I'b:'tdaii findaria lem*

pro pura tiaz.

Porque então no» podorlninos di-
zer nos sonhores do partido demo-
crallcu o (pio dos _Ialiiyu'H ilHae
HIIik: num soneto admirável que í

uma pMioldlu de 11 ngudlsslmos
tloreles:

De pés virados, murcha nvessu i. rude,

Dedos uirf.s, calcincos para a fronte,

Mmlii viveis, mentores sem virtude,
(Me n verdade escondei» ft vossa gente.

Sabels, — e errai-» propositadamente,
TrahidorcM nas llcçües e na iitlltude:

Aos corações o vosso exemplo menti',

Como no solo o vosso raslo lllude.

1'obro quem calca o vosso piso errado:
Km vez da liberdade encontra um muro;

1'cdlndo a salvação, cfte num peccado;

13 acha em logar do gloria o iodo Impuro:

Para seguir-vos, vtie para o passado:
l'or Imllnr-vos, fogo do futuro.

(Appl.ui.soi).

Ah! senhores! Como voltlir para
traz? Cmo recuar! Quem acompa-

nliarA os novos reformadores na dei-
trulçao? Quem se liisoreverft nessa

ronda sinistra contra as nossas tra-
dlções o a orèaçtto admirável do3

nossos maiores? Não no» esqueça-
mos da que 6 uma tarefa temível e
formidável mudar do ldfacs e do

deuses. Koma começou a declinar
o ciihlu quando os romanos cessa-
ram do venorear us auiis Instltulçfles.
Não acreditamos no sceptismo des-
He» thèoriòos que do fundo conforta-
billaslmo das stins luxuosas blbllo-
thecas querem desassocegar a alma
do povo o perturbar a c.lraordlna-
ria, irrefuótlvel, fatal mas normal
evolução da nossa nacionalidade,
dentro da paz o da ordem. (Multo
bem! Tulmos). Não acreditamos na
veracidade dnquelles que todos 03
dias, todos os annos, a vida inteira,
sõ trepam fis columnas dos jornaes
para nmiunclav a ruina de uma Pa-

Iria moça o vigorosa como a nossa.
A Historia republicana, que 6 do

hontem, estft cheia de exemplos que
comprovam a verdade do que vos

digo. O Partido Republicano Pau-
lista deu, no passado, tre» estadls-
tas para a presidência da r.opubli-
ca. Prudente de Moraes, todos nús
o sabemos, foi um dos consolidado-
res da Republica o assegurador da

unldndo nacional. No entanto, nln-

guein olvidara quo contra elle se le-
vantou nquello punhal homicida que
acabou matando uma ãaH mais PU-
ras glorias do nossos exercito. Cam-

pos Salles, todos o proclamam hoje,

foi o restaurador do nosso credito
no cxtrangelro c das finanças na-
cionaes pela obra do grande Mu.r-
Unho. No entanto, Campos Sallei

quando desceu ns escadarias do Cat
lote foi vaiado o apedrejado. Ito-

drlgucs Mvcx. todos o proclamam,
Iniciou ao lado do gênio do Oswaldo
Cruz o saneamento do Brasil, com
Francisco Passos transfigurou o Itio
de Janeiro na mais bellu clrtud» do
mundo; com o bnrão do Itio liran-
co regularizou us nossas fronteiras.
Nn emtnnlo, certa vez, pela calada
da noite uma revolta se levantou con-

tra o seu governo benemérito!

Vede bom, senhoras minhas, a In-

justiça dos homens,

Quedas desastrosas

Rcparao bem, meus senhores, me-
dltae, ponderaé onde estão os que
amam o Brasil e dae a vossa senten-
ça.

Ah! senhores. Parti Ua'/, jamais,
jamais roouarl (Mulíò liem! 1'iilnitts).
A flamula do nosso partido 6 bem
outra (Multo bem!) Para n frente o

para o alto, dentro da ordem o da

paz. (Multo bem! Multo bem! (Ap-
phuisos!) Que os nossos estadistas

possam continuar a obra formlda-
vel dos seus antecessores! Para fron-
le e para o alto! Que novas escolas
se abram para a educação do povo!
B que novas usinas se fundem para
a nossa grandeza! 13 que as estr.a-
das de rodagem atravessem n3 fio-
restas- levando a civilização! 33 que
as nossas qui! lias singrem os ocea-
nos nas mlssOes bemfazejas da paz!
13 que a chaiTli'a abra ainda o co-
ração da terra para fazer brotar as
cearas fecundas o cr.ses crivos de es-
meraldas que são oh catí-saos pau-
listas, liase da nossa grandeza! Pa-
ra frente o para o alto! Kxcelslor!
Éxçelslor! Excclsior! (Muito hem!)
Bravos! Applaii.si...: Appliui.sos pro*
lougados!).

Caixa Beneficente dos
Funccionarios Públicos

AGQUISIÇAO DK

PROPRIRDADES
, I

A k|ll.ll»lll |Tii|illn|j.lci lir.lj rji.llal,
cm ilaia .li- liotitimi

Ai.Iih.;i fnioic Viveiros, um l-rrnio na
VIU ('r.fp.f-irn Vtttt, pòr * •• (--Mi,

Uf. 'Ihniia*! Titlfiilu, um Irrrrn.i A ru*
¦ • . O&fAr M" ti, iii.r tyM*iitdo,

Ancii... (I..me. 1'lnlio, icií i.rrrno n»
Curara luliyiii* («ir .1 :(««<#./»,

Csrmen llcriilrui ('iiiainiuclll, o injillo
n. :,$ ila rui Cuptr I/iurcuço, por 
lOtnJOfabO*

J"4I|iimii (.otícatvci iIp Bíitoi, iii» terreno
k ticí f.ui/ Cóeif por tf:ooM$oooi

Igleifai Armuto, um Itrrcno • nm llre«-
•cr, por <AV<u,\tn,

..i{..mr| J'accp, ttrutu. uo l.rl^tn, p<>r
...f..i.

.1 ii.iiilo Joaquim 1'lnto 11:11 terreno tis
avenida Kõdolpho Miranda, |.cr j:Bji.(t_«..

Manuel Jo»t|ulin Ferreira, um ifrrrno cm
Pitilitiro». jiir iiwofyuo,

AiltlMrt Sliiora, um Icle de tcriíiii lio
ll..«i|ii" <la Saúde, |.i.r (,.*«..

lUpbaèl II:..ile, um terreno na Vllla
limam, Tmr 9;cto$ooo.

hr. Kriiçito <!r SvUM t*;itri|».i-, um (cr*
rcim ,\ rua IklU Cintra, per $t»u*x4ux>>

Mfttiiicl i*aiva*. um letrctip cm TucuruVy,
por 1 :<K->lkjKNj.

llcrmlnlo iUrliíerl, um ler mio na ViMa
K-rtctaiiÇa, por i;üm>*0gn,

.Utliü Mshíiií. um terreno na travem
Tenente 1'cnna, pur /tcofiÇwio.

l-'lera 1'realee IV.ar ilr Moraei, mu (er-
renu cm Villa Mnriatia, por 3:ooo$ooo.

7ui£ Maria Uarala, um trrrcnn X rim
Caluby, por snÓu^ooo.

Jo.d Maria llarala, uni terreno á ma
Cftiuby, !»<-¦* 4í?5o$ooo.

OIÍv*a >i'" S.ni!"*, n prettío ti. 55 iIj ave*
niila CoucelçSo, por i:ooo$oou«

Joiâ líiit,"». nm terreno no Cambucy, por
I2:r»_$ü00.

Tlicrcia Grandlnettl, um lirrcuo no P-ry, :
por y.um^KM.

Avelliia Kicotiar, um terreno na Villa .
Califórnia, pur í ,w/..5u'0.

Fcrrucío Macutani, um terreno em Inilla-
nopolls, por 5:ijoo$oc«j,

João da Cmili'1 It!beiro, um terreno rm
Pinheiros, p»r 2:íí«N'Í'»*-o. (

l-.lisabeth Pocliluilii, um teri eno no Vpi-
rang.i, [K.r 3:1»'.:-").

Mmtiuel Nogueira, it:n terreno na* Anua
Branca, por 6:,;>».$ccy.

Biatflo Liclni, um terreno na Villa Cer-
queira Ceinr, por 8:och.'$uio.

DeHina 1'creira ile Souia, um terreno cm
Villa Ifariana, por a:ooo$ooo.

Mariir Mamarida Aicvcdò, o prédio n.
¦U da riu Affcmblca, pur 30.001.5000.

Alfredo tic Cunto, tlois lotes dc terrenos
á rua Pernnntld Galvfio, por .noouÇoort.

Américo I.egnalolj uma chácara cm S"»»
JoÜo CHtnaco, por 4y,utiífOOot'

Antônio I.ogtlto, um terreno no Vpirnn-
Ka. íKit a:__|o$u>o.

V.-aucIsco Ui.Juro uni terreno ní avenida
l.niz Vaicõncelior, por 4:8oo$oco.

Ju.c llias Soares, um terreno ua Villa
Em ma, por =oo$ooo.

Braiilina Salviaul, um terreno na Villa
Kêi por 2oo$oofi.'llicresn Salviatii; um terreno n;í Villa
]íé, por 2oo$ooo.

Vicente Alvo tres terrenos na 1'cnlia,
por 1 .ooofooo.

Anluiiio Salviani, uni k-rreno na Villa
Hc. por 3wto03.

Américo Valer!, um !nlc üc terreno em
São Mifíuel. por i.ooÕ(oço.

l'isciioal Zanelli, uni lote de terreno no
Vpíránga; por 2:coc$ooo.

Ciértrllilc» Strolsck, o prédio n. |.| da rua
T>riiv.aiit por -7:500$ooo.

Valor t"t_l d;is propriciladci adquirida'!,
3lfI770$ooo.

ESCRIPTORIO DE
ADVOCACIA

O «ir. ur. Plínio Barbosa, advoga-
do nesta capital, comimmlca-nos a
mudança de seu oscriptorlo para a
rua Alvares Penteado, n. 33, sala 1,
...o andar.

H —* itndrlgiies • - "l.u cinnpnr
llllll" 

'•— 'P.IIIKli,
*~ A I' iiiil!ii'.'.li. dn imII». du

80,19 lio ras em dlnnle, oonslnrA d»
«i.iirn "t.v.r.uiu", u .. i represfiita*
ilu nu Yliontro Mui.ii li.nl, pela Cmi-
l>iiiilil;i l,yriuu liiillaiui d;i lioipivut
Hegroto-tloiiiifilil*l'lei'glll<

~ Pruunelioii n IrrndliicRn .1"
hontem, ft nolto, a opoiti "lllnolot-

lu", quo i»»a rniii|.:.iilil;i imiiIuii no
i... ;ii. ii tllPIltlli.

GOÍÍREIOS DÊ~
SAO PAULO

K' («in'ir.udii a eninpiirccor ft '-'-ti
turma .ia ti.it sooçRo o sr. Jnclntlio
Pereira.

I'!' lainuein convldiulo n còmiinro*
ctr li i.u liiriua ds l.n secijfió o 'J.o

ciflolnl José I.dgnrd Kiu-scdns,
l'Vil loqiilsltndn no sr. comman*

dnnte .lu '.'.'i ItegISu Militar, Inspcie*
(,11o du ajude pura o condiielor do 11-
iilin p.>:itai do "&. Pnulo a Yiilrnn-

ga", Albino Viiiiiiui, que deseje oliler
licdiii.a cm proroglicío.

Kol i'0'iulHlluiln im sr, cnnimAndnn"
t. da -.:>• Iteglflo Alllltiii', luspei': ."o
ile . aiidu para effcltu du u.im"» '.in-

ilurlii, na pessoa do carteiro do Cnm-

pinas, .Tona» il« Freitas.
iPrcstòu flnncti ncslit administra*

çíiu, nu Iniportnncln do SOO), ender-
nela da Çalxá '*' ònomlcn Poderal n.
50535, uírlu T'., n sra. Amélia ilon-
tandon don .Santos, agonio nomeada

pn.ro o correio du Clunplrn,
l-l' convldiulo a comptirouer A 3.a

turma da l.a socíjSò o sr. .Toííu I.u!/.
Alves Vldia.

.; \ 1'RIII;. DO lll.l.l *•!

». DE SANGUE
Vil VH-VIIMDOU 1)13 1'ÍilXlí.S Al.-

vi:.f\ rii OAitisóoiciíto com
r.f Tlltfl 1)1. Í.Alilil «IIA

OS POBRES
DO "CORREIO"

T)o um anonymo recebemos a
quantia -do 10J000, para os pobres
dei "Correio Paulistano".

LOTERIA FEDERAL
Foram os seguintes oa prlnclpaes

preinlos da Loteria Federal extra-
hiila hontem:
¦I0S17  '. . 20:0005000
14543 .. ..« .. ..-. .. 4:000$00»0
10105 .., i ... ...i 2:000$000
55025 ,.., ... -.V .... ,.•« ÜOOOJOOo
r.nsni .. .. ... .. .... i:ooo?onn

AS YIOMSIAS ítEOEDISM OS -NE-
'OESSAIUOS SOCCOKltOS DA

ASSISTÊNCIA

O preto .losô Bencdlcto Vallin.

üo 27 annos do edado, morador ft

rua do Bugre n. 48, cálilrido neci-

ilcntalmente, dc um bonde, liontem,
íls 18 horas, na rua José Patllino,
soffreu uma íracllira da perna cs-

querda.
Depois do receber os socoorroí

mais urgentes ministrados pola As-

slstencla, Joaú Benedlcto fei lnter-
nado no Hospital da Santa Casa.

;* *
Dando uma queda, liontem, fta 10

horas, na respectiva residência,, ft

avenida Jabuquura, a aoxagei.ãrlti
Therosa Cionzales, casada, soÇfrou
urna fíactlira no dorso direito.

A AHaistoncia prestou ft victima
os necessários specorrós,

_• *
O operário ArJiur Au_uslo Tas-

eho.il, de 50 annos de edado, mora-
dor cm Itaplra, quando viajava na

plataforma de um trem de subur-
blo da Estrada de Ferro Central,
hontem, fts 19 horas e mela, cahiu
desastradamente, recebendo graves
ferimentos na cabeça o om outras
partos do corpo.

A victima recebeu soecorros da
Ass'stoncIa e foi internada no lios-
pitai da Santa Casa.

»..#..#•¦>.¦ >"l-t..*.-»*.l"«.-g-l »¦»¦»¦'»¦**» 'I

O I'EniGO »A8 ARMAS

TIRO CASUAL
Quando arrumava um leito, em

aua residência, A rua Fortunato, n.
80, hontem fts 14 horas e 50 rninu-
tos, Maria Damasco Silva, de 23 an-
nos de edade, brasileira, casualmen-
te, pegou um revólver que ss acha-
va debaixo do travosselro, dlsparan-
do-se a arma, Indo um dos projectls
attingir a Infeliz senhora no homl-
thornx.

Em estado grave, depois de me-
dlcada no posto da Assistência, foi
Maria Internada no hospital da S.in-
ta Casa.

O conimlssaiio de pin nino na Cen-
trai, tibiiu o competente lnqii4r':o.

DECISÕES DO COXSrciAIO

ADMI.NISTIt ATIVO

Requerimento do d. Angélica Mar-

tins, adjuncla do grupo escolar dc

S. Adelia, pedindo empréstimo para
exoneração do prédio: — O Conse-

lho da Caixa Beneficente, em sessão

desta data, resolveu indeferir o pe-
dido, por tratar-se de hypotheca ro-

cente. O empréstimo, nestas condi-

ções sú teria cabimento _l a sua lm-

portancia se destinasse a pagamen-
to de parte do preço da compra do

prédio.
— ldcm do sr. Balíilno Daptls-

tu do Oliveira, servente da directo-
ria da Segurança Publica da Secre-
tarla lía Justiça, pedindo para ser
admlttido como conU-lbuinto da
"Caixa": — O Conselho da Caixa
Beneficente, em sessão desta data,
resolveu deferir o podido, visto re-
conhecer quo o roquoronto estft om
egualdade do condições do outros
funcclonarlos quo estão regular-
mento contribuindo para a "Cai-

xa".
Relatório apresentado pelo en-

genhelro-fiscal, sr. dr. Josfi do Frol-
toe Valle Filho: — O Conselho da

Caixa Boncflcente, em sessão desta
data, tomando conhecimento do

presento relatório, louva o sr. enge-
nholro fiscal pelo Intereeee demons-
trado em relação-aos serviços a seu
cargo e, attondondo in suas euggos-
toes, resolveu que as avaliações ds
immovels situados fora da capital
aejam feltoa peloB exac toros (Colle-
otor e escrlvBo da Collectorla), de
acoírdo com as lnstrucçõee que
lhes forem dadas pelo dlrector gs*
r«l do Thesouro, salvo quando tra*
tar-se de transacçfto de valor sups-
rior a vinte coutos da rtft*
(Rs. 20:000$000), caso om que eeri
obrigatória a audiência do »r. enge-
nhelro flsoal: o, quanto ds demais
medidas lembradas, faltando ao Con*
selho competência para resolver so-
bre as mesmas, serão, opportuna-
mente, levadas ft Oonjl.ler.icao do
Congresso Legislativo.

SABONETE DORLY
Preço po/ preço. 6 o melhor,

Um 1 ..".<KI.
A' venda um t.ndo o Brasil.

"UFJ.IA-FrjOl." — IÍIO
Pedidos 03 Interior a 3, Lopes &

O- ou n quaíqunr outra casa ataca-
('Ista do Rio.

LLOYD INDUSTRIAL
SUL-AMERICANO

Da dlrectorln da Companhia, de
Seguros I.loyd Industrial Sul-Ame-
rieano, recebemos um convite para
uma visita, hoje, íis 15 horas, aos
novos oscriptoi'loss-0 ambulatório
para tratamento dos segurados dos-
s.i empresa. Insinuados ft avenida.
S. .Toão, 1S3, o 1S3 - A, nesta ca-
pitai.

Na feiro que se realizava n.i pra-
ça Moraes Barros, antigo Inrgo S.
.losê do Betem, liontem, cerca do
melo dia. uma brutalisslma scena
de sa ligue, em que tombou fei Ido

do morte, um carroceiro, nllfts, o

principal causador da tragédia.
.Vquella hora, .losé Cruz, do 42

nnnos do cdade. morador ft rua Ca-

lharinn Bralda. ri. -!0. chegando *

feira guiando a nua carroça, '.ovo

uma dosavnnça com um vendedor
dc ovos, n quem Insultou estúpida-
mente.

O homem, como era natural, râ-

pclliu (.s insultos o o carroceiro,
descendo do veliiculo, atirou com

o tabolelro, mercadoria e tudo, pa-
ra o chão.

O peixeiro Marlnno de Mello Ba*--

reto, de 41 annos de edade, mora-

dor ft rua Rodrigo de Barros, n. 53-

o que tinha o sua barraca do polxo
ao lado do vendedor dc ovos, acon-

selhòti esto a dar parto do que se

passava ao fhical de serviço.
O carroceiro '/.angou-se por Isso,

com o vendedor do peixes e dlrl-

glu-lho Insultos que foram respon-

dtdos. 13 como Barroso fioasso a

resmungar, Cru:, quo havia nova-

mente subido no vclilculo, saltou

deste o caminhou para o peixeiro,

que, na immlnericla do ser aggrodl-

do, fugiu, sendo perseguido por

Cruz.
Afinal, este deitou mão em Bar-

roso, saecudindo-o violentamente.
Uma mulher, tino so achava per-

to, intervclii, tentando separar os

contendores.
Isso deu tempo a quo Barroso

sacasse da garrucha de que estava

armado e, ft queima-roupa, dispa-

russo iun tiro contra Cruz. que tom-

liou, ferido do morte, alün..id0 pe-

lo projeetll no ventre.
Enorme confusão se estabeleceu

na feira, sendo o criminoso, que a-

llftB, não tez gesto de fugn, preso em

flagrante pelo inspector dc vehicu-

los n. 111, Antônio do Mattos, que

foi' auxiliado pelo íiacal municipal

Joeé Baptista do Toledo.
Apresentado a0 sr. dr. Berelru

Lima, do serviço na Central, o cri-

mtnoso prestou declarações, rela-

laudo pouco mais ou menus o qu-i

acima ficou dito.
Foi lavrado o auto de flagrante

pelo escrivão Vasco.
O ferido, cujo estado era gravls-

simo, após ter flldo medicado no

posto da Assisicncla, pelo sr. dr.

Vilias Bons, foi internado no hos-

pitai da eanta Casa.
O inquérito aberto sobro o facto

foi reim-ttido n Ç.ti delegacia de po-

llcia.

('mini ri.iivu ii mii* d" «lirll d" l""'1
i; criivn-nos u ti*. <¦'''• lielf"1' de

M.iil"., eli"f'' dn 8-rvl.ii . I< I.ii>iii|...

nl.,, do r.ii'u'1" d* H. 1'iiuli'i
"1'imsoii'SK ii um dn «lirll innlln

mnls i liuvii-ii « un. Iniiifi ninl* i|iien«

te dn que iii.* «'iun* ncrmii'*, no-
Ulimjilllo n i-lnilf» geífil 'In- |il'0Cl|il-
li...ft..H nn ISsUido um miillo d« 73

mm. «I» ngun u mn'i ft« c,.hn.nin

liiiivloinotrlwi mllviimente 
'¦" n>'"

iIIun llun nnnos niitorloros, oi m nm
f,<(....,i.. tio K dlns ii" fi'"iui'iu.iu do
min rmi.

Ah toiniiiniitiiris mnlvernin ooren
ilu nn in i-.inu sui»«rlot*wi .1 norinn) do
iiiez, i. i|im ludo lonwrrou parn nvl*

goriii' ii iliHfiivi.lvlin-nlo e pujrtllgn
da voirolnçfio.

Du 'neto, ne iiiVoiiiiih npresenln»
rum um iiolio ospbclo, c oi nnfíiMios,
llnduinciilo onfoUiiuli'11, oslonlitvum

pnHKtiiite ra mu ri». in.Midii do verde

Jante o opulenta uopn, o i|H0 fns

provir, para 1027, unia nnfra oom-

ponsnâorn do suporle. prudúito rn*

COolro.
Uns ccicaos, o que durft mollinr

rondlmonlo nò nnno corrento. seiú.
(.•in duvida, o -nllii... quo vo lem

desonvólvldu o prnsiioniilo pur lodn
a pnrto.

A produecüo du nlgodoolro (¦ eon-
siderada rogular, *.spernudo*so pro. i
duelo do Imã quiilldiidi', pnrím, pou- 

j
co iibiindiintc, |

O iirroz li|iiiniiiiu bons condliides |
paru. dosonvolver-se, o lunmuito co-

Ihelta romunoradorn, nffcrueendo, .

lambem, li"!' porjpootlvn a safra do |
(eljlio, dn cnnna i- cia i: ml !us cii-

renes de niulor consumo.
AprcBontnriiin ventejanló i.spccto

os prado», c a faria tnstngem exls-

lento offercceu nliundnnto e forte
nllinriiti •:"¦¦<> r.u icbnnlto liiullstn,
que se cncontni gerálinoiito em mui-

to liom cstndó sniillnilo.
Nos avlarlos, tudo r.erréii normnl-

monte, continuando unlmiido o com-

mercio do ovou o nv.i- com os êeu-
tran consumidores.

Predominaram, com grande por-
contagem do troquencln, os ventos
do oomponento 13., dando a pressão
iní-dta normnllünda no oliserralorlo
de S. Paulo, 701.8 mm., o.clllan-
te entro os extron.oH de 707.1 mm.,

no dia 17. o 700.5 rnm. no dia íl, o

quo forneceu n 'llgiei.-sâo dd 10.9
mm. pnra o incü em lovistn, nolnii-
do-se 21 dias, cm que predominaram
as pressões altas, um dln de pres-
são normal, o S do baixas pressões.

A temperatura do abril foi, cm
i mfidia do 18",il, d vele a 0", t acima
i da normal, reglstntido i. mio.iina dc

32',0, no dia 13, o a mínima extre-
um do 8,2, no dia 25.

A insolação relativa toineceu a
taxa de 53 por cento, o Sol dardo-

jou livro do nuvens, durante 184,8
horas, havendo 5 dia:- de liu-olu.ão
íiiilla.

A vuria..'."o int-jrdlurna da lompe-
ratura orçou em 1".3. contando-so 3
dias, cm que este elemento esteve
entro 2" o 4", e 1 di.i entre I" e

0 graus.
Foram ainda i-em numorisns aa

perturbagOòs notadas na plio'.os|ihe-
ra do astro do dln, contando-so 17
novos grupos om trur.slto pelo rnc-
rldlano odntrnl Jo as<.ro. Algumas
dessas formações bastante se exteu-
deram durante a saia rotação appa-
rente, sobrcsnliinâo os grupos do
manchas 77,83 e 85, -pie upr. senta-
ram lindou núcleos rollniiicr.to pe-
numerados, cm melo du mimerono
cortejo de poros e vastas este!rns do
fãcuids alvlsslmiu!."

trliiii.uln dn _Al«*l-ili»li !n «"* I.S.U'
rn. o ln fon riH.lni a l..-inn", com
imr.ni.il, iiuc, rniliiiiuiilíi, viil snr
Iriiéllflimil!. (mu Infflii gciifroslilii-
d- ),. I.ii .mis InllniT'*,

lilu .'¦. iluSii ilu lliiii VIhiii, "'I ,Mn*
niclpln", pur fim v(-i», eiii|iriili.iii.-e
nn inibi o iiiitiimuliii «• iiiulln I iiA
I .dn* flnn miltlllCH,

Nu fii.n'1 onii.tA município du l'.il>
meliiis, "A riiiMli." iiipilitiiii ouviu
nu ricliiinOM dns iIiiiiiiih |i.>uli-i..imrf,
ilninlii Inlcln A i'K»n nina ile civis*
ilin I.UClüfifil i

A "C.il.i.li dn llnigni.. ,i ', "d Mu*
vliiiMiin', de H. .Manuel, e "O 'foi*
imlliii", de lísplrliii Hunlu do Plnluil,
—* 11*.'11 |,Tlllllll'M v 1'k'lm |llilll||.||.|..l,
¦ uji.h i.i.i.iiuiiii.ti dcnfriicluiii condi*
cõi-K ei oiiniiilriíH do iiliiistiinça pela
sim n|i(i'(i:lil.iilc, |inz(niiii i.h hims
|i:ii.I|iiiii l*i illiipii. Içfui ilu lniiiii.iill.i*
ria associação dn "AselstClicln nos
Uiwiroo r lUfiiyn ci.iilia ii l.epi.i", t.
dentro nn lircvc, tndn í. Improtisn d'»

Interior, crtnni empenhada ncstn
Bnntn Crusadii do Hntvnçmi du 13. lu*
dn do H. 1'iuln di (au licill itnl.i
ci.forniIOiitlOi'i.nl.i u qii.ili|i|i.T c.11*-iiiuiil'ticia
dostlnadu ft Huuladudo du uo dignos
t(iifio CNCur(;(i(lRfl ilutn/in, (MiflcrA hit
eiivludu ft rua Aurollaiio Couiltilio. n.
M, ou para u Cnlxn Postal li. 2S8Í.

Com n maximü prazer a nossa ro*
ilucç"o durft publicidade fts llutns do
Mibuorlpçõcs que so nlirlroin cm fa-
vor da Bouledndo "Assliitcnoln no»
I.ii''.i.oh o Hcfiía contra a Lepra"

fu| -.^»-t.••-•¦¦#--.

Banco Noroeste do Es-
iatio è São Paulo

f,*»..».^..*..»«••¦•.¦•••§«•••

i.nstiti :i.l(i ui: cai,\ i;sc(,i,.\
•1'lt.VriCA 1)13 CONTA llll, IDAIM3

líAXUAItlA
A dlrectorln do liancu Noroeste

do 1'lHtado dv SHo 1'aulo resolveu
fundar uma c-coln pratica de emita.
Iillidadu bane.riu, dustiiindll a favo-
recer o accesno dos fiincclon rios
nos Ingnrcs do mnior responsublll*
dade.

l-issu iiiiuiutlva . devida ao sr.
Dcclo dc 1'iiulo Machado, director-
Hiípcrlntcndonto dnquellc estabeleci-
mento de credito, (|iio vinha notando
iiuo Ioda a vez que o Banco neces*
slta\*n dc um elemento conhecedor;
pfofundo do serviço, especialmente
para as filiais, devia procural-o en-
tre elemento, i-.vlr.i•:!.¦•:' ni ••¦•;i'i';k-

clincnlo.
Esto facto, cntrctainó, polin ma-

goar a eusccptlbllidada dos velhos
funccionnrloa, que, não estando cm
condlgOe. dc dirigir serviços iic

maior re»pf>n.ini)llldnde, >•¦ /Iam
continuamente preteridos por ele-
mento--- novov.

Afim (Io (i^e l.uo não mais s.: re*

pctlnse, no interesso dos tunce!o..tt-
rios do Banco e no dn dlrcctorla, 6.

une so lhes offcrcco uma ppportuni*;
dado para completarem seus
conlicclmcnto.' cm matéria de te-
clinica bancaria, hnbllltaiielo-os ns-
sim u alcançar os mais lm;iort:ir.ies
serviços.

A escola, inaugurada «tblindo '.ms-

sado, funecionarft todos os dias a-*

Pds o serviço, dentro do próprio
Banco, e serfi dividida cm 3 secjõcs.,

como demonstra o programma, pio

ê simples, pratico, como o exigo :i

especialidade da mntcrlu;
A cerimonia da inauguração da

escola intorossou todo o corpo de au-

.lliai-cs dò Banco Nordeste, tondo

a Iniciativa do sr. Dedo do IMultl

Machado recebida >•" " PtT.nda en-

liiuslap-n;'
ilIIIiEGACIA VE ÕOSTOMICp

Una sog!8I
jernisiosa

A Delegacia do Costumes deter-
minou o fechamento da sociedade
dançante "Flor da Lusitânia*', cujas
reuniões se efíectuavam no "Salão

Meia Noite", ft rua Formosa, n. 10.
Essa aocleíado não solocclcnava

os seus freqüentadores, de modo

quo so reuniam ali pessoas do todaa
ns classes, niisturando-so moças dy
família, Incautas, e mulheres suü-

peitas, pelo quo taõa reuniões se

t.rniwnm attcn.tatorlas dos bdnu
costumea.

O ar. dr. Mario Bastos Çrli/., In-

;ormado d0 que se passava nos bal-

les dessa socledado, ordenou o Sütl

fecliamònto.
A mesma medida será lidoptada.

pola Delegacia do Costumes contra

outras sociedades une so pautam

pela luewiin dirççtrls cnu.dçmn.i-
vel.

....«.....»•••••«-• ??.•"*••¦»¦¦•"«-—•¦"• •"•"•
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A MANIA DA VI3I. MDADE

Desastres íe automóvel

RADIOTELEPHONIA
SOCI!'!>Al)E ,HAI)IO ÜJDU0A1.ORA

llACLISrEA
Para i.s Irradiações de hojo, a

Sociedade Jíadlo Educadora Pau-
lir.t organizou o seguinte program-
ma:

A's 11 o fts 10,10 horas, dlrecta.
mente da Bolsa do . Mercadorias,
transmissão daa cotaçOcs de abertu-
ra o de fechamento dos mercados.

A" tarde, das 16,30 fie 17,30 ho-
ras, pelo trio "Radio Bandeirante",
au seguIntcB musicas:

l — splondore — "Fox-trot dos
beijos.

3 — vieira — "Tâ casado" —

_ [iuUo.
— Lelisr — "Da vedova alie-

gra,ii — solecoao da oporets.
— H. Carvalho — "Fado da so-

lldão" — F*do-lango.
— Abreu — "Os tsus encan-

toa" —• Fox-trot.
0 _ waldtcufel — "IlluHlon" —

Valsa,
_ Quinote — «"Pancada do

amor nüo díe" — Samba.
_ Bo>. .-^- "Oh Paris!" — Fox-

trot.

O carroceiro Vicente Plccoll, de

45 annos do edade, italiano, mora-

dor no alio da Moóca, foi hontom
atropelado por um automóvel, em

frente ft estação do Norto.
O chauffour culpado evadlu-se

sem que fosso tomado o numero do

carro.
Vicente recebeu gravíssimos feri-

mentoB.
No poslo da Assistência, foram

prestados ft victima soecorros dc

urgência, sondo ella, cm seguida,

internada, em estado gravo, no hos*

pitai da Santa Casa.
Sobre o facto foi aberto Inqu.rl-

to.

O automóvel n. 115, de Ribeirão

Preto, atropelou hontem, cerca do

melo dln, na rua da Mofioft, s, menl-

na Phllomens, de 9 annos de eds-

ae, filha do IHogo Amsga. hespa-

nholtt, residente A rim Oscar Horta.

n. 11.
A menor recebeu um ferimento

conlnso na região occipltal e exoo-
rlaçõcs polo corpo, uendo medicada
no poato da Assistência,

Tomou conhecimento d0 facto o

sr. commlssarlo do policia do pina-
tão nn policia Central.

O pbrtuguez Antônio Rodrlgiicsi,

do 21 annos de edade. operário,
morador em Cangahyba, As 11 ho-

ias c 20 minutos, guiava hontem u-

ma carroça naeiuollii localldede.

quando a mesma virou, ficando oi-

Io debaixo do vclilculo.
Rodrigues, quo soffreu fracturu

do terço inferior da perna direita,

apôs os soecorros da Assistência, foi

Intornndo no hospital da Saata Ca-
"sa.
..?.-•..?..-•-•.•-••••••••••-•••••¦•¦•••••"•"•"•-•"••'•*

A cruzada contra a lepra

Q Iiiji nn Isio
MC)VIMI3V1;<>S iN-CKr.lOltKS 1)1

MÃO 1)13 OBRA I3.M H»^l

As «Informations Sociaic-i", PU-

blicaç-". ... imal da llcpiiriição In*

ternncidnal du Trabalho, iwfligna-

Iam que o Con™-!!." Central doa

Of fidos do Collocuçüo no .In pilo
abriu um inquérito sobro os movi-

mcntOH interiores da müo do obra

cm 1024. r.ieste Inquérito, vcrifl-
r-a-so que o numero totnl dos tra-

balhudorcs ft procura do emprego

c transitando diim para outro dia*

trlcto (com c::ccpção de Toldo),

ee elevou duranto wte período a

007.00!!, sendo 030.430 linmene o

331.033 mulheres.
Um grande numero de assalaria-

dos emigram dori campos para a.s

cidades Industrlaes. Sobre 01.083

Iraballindórcs chegados no dlstrl-
cto dc Osfilsu. 43.211 eram mulhe-
rea. o maior numero das quaca es-

tava ft procura etc trabalho nas In-
brlcna t.xtis. A proporção rclati-

vãmente elevada de mulheres indo

para Hokkaldo e no diatricto do'

Fukuckã cxpllca-r.c. sem duvida,

pela procura da mão dc obra temi-
nina para as minas de carvão.
Afim dc impedir o êxodo da mão
de obra rural, um «yetema conce-
dendo a. prioridade aos Jornalelro*
residindo nn» cidades e tnscrlptos
nos orticlos de collocnção de To.
klo, üsalia o Yokoliama foi ado-
piado por estas instituições.

1V1'EXSI1.'IC.V-SI3 NO INTERIOR O

MOVIMENTO __..[ FAVOR HA

SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA
AOS LÁZAROS

A benemérita sociedade "Asslslen-

cia aos Lázaros o Defesa contra a

Lepra", que se organizou nesta ca-

pitai com os largos fins da leprolo-

gla modorna o quo doverft levar a

sua benéfica actuação a todo o palz,
começa a colher resultado de sun

propaganda através da imprensa do

interior do Estado, a cuftns redacções
tom enviado o sou appello, constari-
to do mensagens, folhetos e ostntu-
toa.

O melo social do Interior, corres-

pondendo fts sollcltaç3es dft Incnu-

çavel presidente dessa vigorosa aa-
soclação, a d. Alice de Toledo Tibl-
rlçft. Jft dornm inicio ft brilhante
campanha do propaganda.

E* assim que o "Commerclo do
Lins", lançou om sua columna de
honra, um magnífico clitoral, abria
Un uma subsi-viocãu cm favor dn na-

ixili-,'. .; . I'. N>-.'. — (.'o.n,'i!e-
tamonlc eiic.o omqw iiujilem o s-v-
lão do Conforvatcilo, ondo so rca.
11/ou o iiumincladi recital da cnit* •

tora patrícia Dorotby Ennor.
Sobro o valor e iiosslbllidados da

graciosa cantora iá nos nianlfcitu,-
mos, com fran q ti «in, quando cila
offorcieu btllhaut.. audição ft im-

lircus.'.. cm o n.oiso salão.
No rrogrr.mma do seu recital do

hontem figuraram n-cclios do Car-
los do Campos, Depure, D. Ronold,'
Slierldan Govdon, Del Niúgo, Mo-
znrt. I crgolesl, lira li ms, Scliumaiin
e AVatntr.

Dorutiiy línnor cintou em vários
Idiomas e foi calorosamente apptau*
dlda.

bbrl(,tTnm-n'n n conceder vários
extras o que cila fc/ de bom grado;
conquistandn ao tlnal novas nal-

mas.
Dorotby Ennor não podia desejar

mais do .uo obteve da iiumerostssl*
ma asplatencla.

Acompnnbou-a no piano a pro-
fessori Ida MttcòWa.

:. :V- í!

QCAItfErro l-ACI.ISTA - O.

vlgeshrYo sexto conceito da prospera.
"Sociedade QunrteUo rnulisia" ser»

realizado no salão do Conservnioj
rio u. dia 22 do corrente, fis •>-

horas
Pnra essa fc;'..i dc ai te cslft OiBSj*

ninado um bom crogiamuiOt

¦

-
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* CORREIO PAULISTANO SSI Quarta-feira, 10 de maio de 1W»

Raid Continental
O tenente Mcdarclo Fnria proseguiu, hontem, o seu yictorioso

raid __ A partida desta capital e a cliegada ao Rio — As manifes-
tações deregosijo — Homenagens officiaes
arrojada façanha.

Av continuação rda

O aviador urunuayo cnpilAo Mc-
Unido Farias, que está fazendo o
*riilil" clrllllnr Monlr-vIdío-Rlo-Mon-
tcvldfo, i'.elxou limitem esta capital
com destino "" T!|IJ'' 

o Campo de Mario, dn Força Pu-
hllco dn Bntndo, onde o nvln.lor nlcr-
j-Ai-a nnic-hontom, nproscntãya den-
dn cedo um movimento doausado.
' Cerca das 7 horas o mecânico RI-
'goll dlrlglu-so para ali nflm do dar
oh últimos retoques no "Breguot ,
'pois ,a partida eslava iii.in.ndn para
firt 10 horas.

A foif.o cerraçüo que reinava, po-
rim, forcou o bravo aviador Mednr-
do a rctnidnr a eua partida, que sô-
mente so verificou As 12 horns em

ponto. .. .. /*
Combolamlp o "Uregtint", nté ío-

rn da cidade, seguiu uma eaqundrl-
lha <la Forca Publica, composto de
4 aviões pilotados pelo tenente Or-
ton Iloover, Instructor, o 3 aluirmos
nn Esccln de Aviação, que levaram
cm «0"" spparelhos, como passáget-
ros, a nvladma Thorcsn de Mono,
o as rer.borltns Mnihildo o Ncna do
Marro.

A"*! II horas o 30, foi potto em
movimento o possante motor do
"Breguct" o ás 11 o 40 os aviões
da i-quadrilha começaram a levou-
tnr vío, evoluindo sobro o compo^.

Feitas nn despedidos, o capitão
Medardo Farias tomou logar na
"nnccllc" do seu nppnrclho e, ás 11
o 05, levantou vôo, fazendo varia!
evoluçOcs robre o campo. Sfimen-
te fui 12 horns tomou rumo norte.
reiniciando o eeu "raid".

Antes, cmquanto era examinado
o seu nvlãP, o capitão Medardo fez
diversos vôos cm companhia do sr.
Iloover.

Estiveram no Campo de Marte, a-
fim de n:-:slstir á partida do bravo
aviador uniguayo, ofl srs. capitão Te-
norio de Brito, representando o sr.
presidente do Estado; general Eduar-

O capitão Medardo de Faria, o valoroso raidmen uruguayo,

pousa no campo de Marte, em frente do seu "Bregúet", no qual

está realizando o grande vôo Montevidéo-Rio-Assumpção-
Buenos Aires-Montevidéo

RÁPIDA PALESTRA COM OS JOE-
NA LISTAS

RIO, 18 — O apparelho conduzin-
do o capitão Farias chegou no cam-
po dos Aífonaos prceiEarnentc f.9 14
e meia heras, tendo aterrissado em
optlmas ccndiçOos sob cs applausòii
de grande numero de pessoas que ai1

do Sócrates e sua filha, major Marl- . - 
d .am tendo 0 aviador dos

nho. representando o st. secretario » °.a°.:.. ".,,.,:.......

da Justiça; coronel Pedro Dias de
Campos?, e seu ajudante de ordens,
tenente Mario Rangel; Carlos Ml-
ilios, cônsul do Urnguny; mnjor Jo-
cé Garrido, commanãante da Esco-
Ia de Aviação dn Força Publica; ca-
Pilão Newton Braga e Domingos Ra-
nios, tenentes Heraldo Figuleras, Lc-
vel dn Silva, João Negrão, Rnhulpho
Lopes diiímarúes, Antônio Pereira
Lima, Edmundo Chantre, Acylino de
Almeida, Bencdlctp Martlnlaric de
Toledo, Odilon de Aquino Oliveira, o
¦Vicente Borba, drs. Aleino de Cam-
ijips, Jorge Corblsler, Enrico Martin?,'.Tiicianp do Oliveira, firs. Tito Pache-
¦co, Oetavlnno Mottá Junlor. Aurélio
iLnrrnvidc, Tltn Pacheco Filho, Car-
'los Callnl; avludora Theresa de Mar-
¦/.o, scnhgritns Mathilde e Nena de

JMnrz,;. Trlstãb Fonseca, Jacy Leme,
Júlio Erancfort, d. José da Cama-
ra, José Leite Bailes, representantes
'da Imprensa e outras pessoas.

No radiador do apparelho foi fei-
Ia n seguinte Inscripção:

"Os mecânicos da aviação de S.
Paulo agradecem e retribuem as sau-
OaçOes dos céus camaradas uruguuyos
fazendo votos para que estas azas re-

..tornem ao nou pais, cheias de snu-
dades e repletas de gloria. S. Pau-
|„ 18-5-920".

Ò aviador Medardo Farias levou
u bordo do seu "Brcguet" vários nu-
meros dos jornaes da manhã do
hontem.

p()3 POSTO UM VAGÃO A' DISPO-
8JOÃO I»OK REPRESENTANTISS
DA IMPRENSA PARA ASSISTIR
A' CHEGADA DE FARIAS

RIO, Ki (A) — O ministro do U-
ruguny, sr. Ramos Monteiro, poz á
disposição dos representantes da
'.Imprensa um vngão, afim de que pos-
snm assistir no Campo dos Affonsos,
a chegada do aviador Farias. Esse
vagão será ligado ao trem de cnrrel-
ra quo parle da Central ãs 10 horas
do hoje.

\ ATERRISSAGEM DO AVIADOR
FARIAS

RIO, 18 (A) — O tenente Medar-
Bo Farias aterrissou no campo dos
Affcnsos, fui H.JO.

cldo immediataiiieiit
Fizernm-se então as apresentações,

os quacs Farias respondia graciosa-
mente. Entre os prcrentc-F, além dos
rej>:-Pf>cv.antçs dn governo, c da mu-
„•;. .-....,, ;-f i.-cscr';!!!-

PORMENORES DA CHEGADA AO
RIO E DAS MANIEESTAÇOES
DE REGpSHO

KIO, 18 (A) — Eram dua« e meia
horas, cxnclamentc, quando o avião
uruguayo aterrou no campo dos
Aííoneos, conduzindo o bravo piloto
do paiz Irmão c seu competente me-
canico, respectivamente, os srs. te-
nente Medardo FarioB o Jobí RI-
goli.

Ha Escola, além de seu comman-
dante, corpnel Alencnstre. fla offl-
cíàUâade, alumnos e praçcifl, ce acha-

blnr-lo do «r. ministro du« RcWiçBes
Kxteriorcsi em nome do s, esc; dr.
Edmundo Machado, cfflelal do ga-
blnele do sr. prefeito, ri-prcsenton-
do n governador da cidade; ojudnn-
tes de crdens do chefe dn Estado
Maior do Exercito, JoriwiilMiiH, pho-
tographos e grnndo inmif-ro de fs-
mllln/i urugunyns.

Depois de aterrar o avião t reco
bldos pb primeiros cumprimente*,
foram os lliuslrcs vuijMitm trnns.
portados para uma das dcpcndenclna
da Escola, onde lhes foi servida uma
tnça do "rlmmpngnt", fnlniulo por
essa ocenslão o geneinl Tnwo Fra-
goso, que naudou, em nome do Excr-
cito, os nvlaeTorrs urugnnyo*.

Respondeu-lhe o ps. tenente Fn-
rias. que eicceiituou o caracter da
visita dn confralernldade que tinha
a sua viagom ao Brnsll,

Do campo dco Affonscí. os avia-
dores o todc.íi os aútorldadea e de-
mala pessoas que os fernm esperar,
partiram cm trem cnpoclnl com deu-
tino a cfctn capital, chegando d es-
taçflo D. Tcdro II ãs 17 horoc.
Outras autoridades c iiemaia pessoas
gradas saudaram cs llliiHtre-s vlnjan-
tes na plataforma dnquclla estação/.

Conduzidos em aulomovc'.a até ao
Palace-Hotel, onde o sr. minu-tro
dns ' Relações Exterlore» mandou
lhes reservar ape^nto*. .como hoa-
pedes offlclnes, dali se retiraram
elles para a legação do Umguay, ts
18 c mela hora/-.

Rc.iüzou-eo entoe na lotação do
palz Irmão a recepção que o »r. ml-
nlstro Ramos Montero olfereceu r.cs
aeiifl dignos compatriota»?.

Ao "champngnc". o sr. ministro
do Uruguny bebeu pela obr,L de In-
tenclflcaç.to das relações uruguayo-
brasileiras, fi qual os lllustres avia-
dorc-s acabavam do servir tão brl-
lhnntemente, «nudando também o
Brasil e o ecu governo, ali represen-
tado peio chtto do gabinete do sr.
ministro do Exterior, que respon-
deu agradecendo o exaltando P glo-
rlosp feito do tenente Farias.

A's 20 horas, no Palace-Hotel, o
chefe do gablnelo do sr, ministro
dns Relações Exteriores, oífereceu
um Jantar Intimo no tenente Me-
dardo Parlas e a seu digno coinpa-

ul.iro doa Rslaodc* Bst«rlort#, r*a*
pnnduidn • lllustre aviador, qu«
acradeesBi babsndo psla amliad»
uru«ua»o.t)n.»iiti|is. t gual tRo h«m
t«m aarvldo a diplomacia do Rama-
raly.

A'a II hora*, oa aviadores uru-
¦uayos, acompanhados do sr. ml-
nbrtro liamos Montsro • dos p«-
aoaa qus aaslallram ao Jantar IntU
mo, eOMMrseerem *o aspectaculo
qus am «Ba honra olfereceu a *m-
prsaa de Tltaalro Jlecrslo, ondn a
Companhia Mar«arlda Mar rspreaen-
tou « revista brasileira "Turum-
bamba",

O lheatro achova-*o ornamentado
com a* bandeiras urucimya e brn-
allelra. tendo a companhia saudado
os aviadores em scena ahertai ao
«om do« hymnos urugnnyo t brnsl-
lelro.

Amonh». oo aviador»* visitarão
i,ii altos autoridndes e os pontos mais
importantes do cidade, divindo o
tonente Earln». n-alliar depois do
«manha, em hora que sua prévia-
mente annunclada, uni võo folii" a
cidade, offerccldo no PPvp do itln
do Janclrp.

E' Intcresamlt- aceonluar um fn-
cto que nofl devo encher de fatls-
facção; o tenente Medardo Farina *
rtlielpulo do major Lnre Borges, II-
luítre aviador uruguayo. que fo» a
sua educação tcchnlea o conquistou
o icu diplomn nn Escola de AvKn.ão
Militar Brasileira, no campo dos
Affonsos.

O ns»sp lllustre hospede teve hnjo
n K<ntlleiui para com o Brasil, do
recordar esse Meto, que se liga t«o
aympathlcamente ã historia da aviei-
cão brasileira.

Irops» da contra-revolução, qtem-
nwndadu pelo «eneral llaller, eej-
Ido aoampadftg em Zyrard, onde o
seu efieotlVO « de 8 mil homens,
como JU toleirophamoi, NRo têm
lundnmenlo m nollchis d« que •¦•
ias forças rstejam mareshando so-
liin Vi.iii-vln.

Annuncla-sa que outros conlln-
gentes contia-revoluclonarlos, cito-
gndos do Posen, te acham autuai-
mente «iitrlnchelrados «m Pruwkow
a Knllex, a I milhas dr«ta capital.

O MAUIXillAfj rUSUDBRl K.V-
EEI1MOII 8UIUTAMKNTIS

VARBOVIA, II — (A) — Adoe-
eou subitamente o miorochal Pllsu-
iiil.l. Por isso riiotlvo, o ohefo do
governo revolucionário não pfid-J
comparecer A reunião do gnblnttc.

? II »..» | .«¦.».».»¦ «- »¦?¦«¦¦»« >MiHI «-»»» ••
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SOCIEDADE ItlIRAIi RRASlIiEIRA

Rcnllta-fto lioje, as 10 hora», ora
sua sedo, f> rua Libero lindai 0, n.
119, 3.o andar, nial.i uma reunião
semanal ordinária dn Sociedade
Rural hrasllelra, para a qual são
convidados todos os ST», asaocln-
dos.

COMMUNICAU08.
TEMPOIIADA I.VIIIGA NO HAN'1"
ANNA — "II* TnOVATOItU!» HO»
.IM — A CompHiihla Lyrlca orga>
nixnda polo oonheoldo empresário
I.ulgl Hiiiiirn, por Iniciativa da em-
presa M. VlRglunl a que ora nu-
CUpft o tlicatro üanfAnna, dai A
MU OBpootAOUlO de hoje com a ope-
ra de Verdl, "II trovaloro" ,

O papel de Manrlco MA a car-
go do joven tenor Luís Marlclta,
quo lera, assim opportunldadn de
demonstrar o «eu valor artístico
confirmando o conceito em que t
tido na Itália, de um dou melho-
re» interpretes dessa parlo,

No temporada do anno passado
no lheatro Rflo Carlos, foi prccl-
samonto n*-««a opera quo o lenor
Murletla cniisegulu um dos scun
ma., rf» nu.-. n'«os,

O papel do Leonora foi confia-
do A soprano Angela jio:.h1 Ollvor,
que tevo onsojo d« fnzer Mia npro-
sen loção no cspòotáculo do íion-
tom encarrogando-so da parto do
prntngnnHii da "Tone-a".

Anuoona eorft a contralto Luisa
Lnmpaggl, uma da« figuras mal»
dcèíãcadaii do quadro lyrlco da
i-nipr(-«a Vliiílnnl o que (¦ um nome
Bobcjamentp conhecido no» prlnol-
i ... lheatro» da itnlla.

Cantando a parte de Conto dl
Lona, teremos occaslüo do ouvir o
appliiudld.i bnrytnno brasileiro
Auliubal Lima, cujo progrecno na
nitn do "bel canto" tem «ido con-
tinuo.

No papel do Ferrando far-sc-A
ASfiOOIACAO DOS EX-AI.TJMNOS ouvir novamente o baixo Augusta

O QUE DIZEM OS JORNAES DO
RIO AOEROA DO "II.MD" DO
TENENTE PAItlAS

RIO, 18 (A) — Todos os Jornaes
desta capital oecupam-nc do "raid"

do tenente Farias, publicando vneto
serviço telogrnphico, cojn mappns
demonstrativos o photógraphlas,
enaltecendo a significação do "rnld".

RAriDA TALESTItA COM OS
JORNALISTAS

RIO, 18 — O apparelho conduzin-
do o oapltão Farias chegou no cam-
po dos AffonBOB preclHamente fis 14
e mela horac, tendo atcrTlssaâo cm
optlmas condições, sob os npplnusos
do grande numero de pessoas que
ali o aguardavam, tendo o nvlador
descido lmmeãlhlamonto.

Flzeram-sc então ns apresenta-
çõcb, fi« qunes Farias rcfpor.dia grn-
ciosamente.

Entro cs presentes, além dos» re-
presentantes do governo o da Mu-
niclpalldadc, vlnm-BC o roprcsentan-
te do Truguay, membr s da mes-
mn colônia, Jornalistas, officiaes do
exercito, etc.

O cerajoso e hábil piloto, inter-
pellado pelos JormiliFtas, disso que n
vlngom Í6rn feita em bonn condi-
ções, sobretudo depois de Floriano-
pollB, quando o tempo tinha melho-
rado.

Neste momento, ns dificuldades
Ja não significavam, porém, cousa
alguma, deanto da satlsíacçao
tor chegado. — (Havas).

8ALI5SIANOS

N0 lheatro do Lyceu Cornçüo de
Jesus, rt-iiiua-so hoje interessante
festival, promovido pt'a "Asüoclação
fios Ex-Alumnos Bnicrlanos".

Bctá rcpresunla.lo o drama: "Me-
rcclda rcconípcnia", haverA musica
o um discurso do orador oíflclal sr.
Lcllls Vieira.

A conquista do Polo
O COMMANDANTE NOBILE "Cl-

DADAO ROMANO"
ROMA, 18 — Por deliberação do

governador dn cidade, ncslia de ser
conferida no commandante Nobllc,
chefe da expedição transpolar do
dlrlglvel "Norgo", a qualidade do
"Cidadão rcn-.ano". — (Bayos).

I«t- l'-t-«-|i-»-»--V>*-«-« '«"«"I '' • V-f' ¦>¦?• •-•-•?.»>?
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HANT'AN.NA — Eslria dn

Companhia Lyrlca Italt-i-
nn Viçglani — "Tosca".

golpe sli estado m•^Poliia"

Um asoecio ua cnegatia a S. Paulo do capitão Medardo de Fatia, vèndó-sê o valente avia-

dor uruguyo ao lado do sr. dr. Bento Bueno, secretario da Justiça e de officiaes da Força Pu-

blica, que foram ao Campo de Marte esperar o bravo piloto

te do Uruguay, membros da mesma
colônia, jornalistas ofíieiaes do excr-
cito ,ele.

O corajoso o hábil piloto, interpej-
I lado pelos jornalistas, disse quo a
! viagem fôrn feita em boaB condi-

ções, sobretudo depois de Floriano'-
polis, quando o tempo tinha melho-
rado. Neste momento as difíicüjda-
des jã não slginitlcavam porém, con-
«a nlgiimn deanto dn satisfacção do
ter chegado — (Havas),

va também o general Tasso Fra-
goso, chefe do Estado Maior do
Exercito, que foi saudar o seu digno
ceimarada do excrclt0 irmão, pes-
Malmente, cm nome do Br, mlnla-
tro da Guerra, marechal Setembrlno
do Carvalho; sr. Rnmos Montero,
ministro do Uruguay, e filhos, aeom-
pnnhado de todo o pessoal da lo-
gnção; cônsul geral do Uruguay e
membros d"o consulado; cônsul go-
rni Sebastião Sampaio, chefe ao ga-

nheiro de jornada, no qual também
tomaram parto o dr. Ramos Mon-
tero, ministro do Uruguay; dr. Ed-
mundo Machado, chefe do gabinete
do governador da cidade; dr. Cam-
pos Tegi, l.o secretario da legnção;
dr. riamos Montero Filho. 2,o se-
cretario; addido naval commandan-
to Labroca e sr. Gonçalo Macclo.

Ao "champngne" o ar. cônsul ge-
ral Sebastião Sampaio saudou o lo-
nente Farias, em nerne <io sr. ')-|í-
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REGRESSO DE TROPAS DO
EXERCITO A'S SUAS P.ICSPE-
OITVAS SE'I)ES.

LONDRES, 18 — A Agencia Reu-
ter annuncla, cm teiegramma do
Varsovla, que todos os replmenlos
aquartolados cm Poscn, quo mnr.
charam contra a capital do paiz, na
recente revolução, oetüo já de re-
gresso os suas sedes.

Accrescenta a Agencia Reule-r
quo o novo" ministro do Interior nn-
nunclou que a censura Ja tinha sido
Bupprimlda e quo todes os meios de
communlcaçao estavam totalmente
restabelecidos.

Apenas se davam ainda alguns
distúrbios nu distrlcto de Posen, mas
esperava-se que, dentro em breve, a
ordem fosse nll restaurada. —

(Hnvae).

CONTRAREVOLUÇAO NA POLO-
NIA — VINTE E SETE MIL 110-
MENS EM KALISK.

BERLIM, 18 — Os Jornaes da
manha noticiam que o general Hal-
ler, chefe dn contrarevolução da
Poionln, esta. acampado perto de
Kallsz e de Lodz, com 27.030 ho-
mens, e nccrcsccnlnm que já íol
constituído um gove-no-contrn-ie-
volucionario.

Asseguram mala o» matutinos que
¦".i Varsovla já começaram as hos-

••i.adcs contra o marechal Pilsud-
havendo nas primeiras escara-
.1 mulias baixas nos dois cam-

-. dversarios. — (Havas).

*3&5l)P?PÇríO - BULNOÔ »URt5

fin*<t" uiontT&i

JSappa tia parte do continente sul-americano com as quatro capitães (Montevidéo, Rio, Assumpção, Buenos Aires) que con-
fitítuem o cyclo do raid yictoriosamente tentado pelo bravo aviador, tenente Medardo Farias. —. A linha interrompida mostra o

percurso do raid, _

O GENERAL MUNICUI MARCIÍA
SOBRE VARSOVIA

PRAGA, 18 (A) — Informações
de Cracovla, dizem quo o general
Polaco Dowbor Municiei so nega
em reconhecer o governo revolu-
clonario do general Pllusudski o
marcha sobre Varsovla.

EXONERAÇÕES DE DIPLOMA.
TAS POLACOS

VARSOVIA 18 — (Especial) ._
Vão ser exonerados os representan ¦
tes polacos na França, Inglaterra c
Itália.

PARTIDA DO GENERAL HAL-
LER PARA A ALLEMANHA

VIENNA, 18 — (A) — Intor-
maçOcs procedentes de Varsovla,
dizem que o general llaller, chefe
da contra-revolução polaca,, partiu
inesperadamente para a Allema-
nha.

TNSTALLAÇAO DE UM GOVER-
NO EM POSEN

BERLIM, 18 — (A) — Noticias
procedentes de Varsovla, dizem
quo os contra-rovolucionarlo» in-
stallaram um governo na cidade de
Posen.

Annunclava-se que deetacamen-
to» das tropa» do marechal Pilsu-
dskl e do «cncrnl Haller, que cbe-
fiava o contra-revolução, tiveram
um encontro em Kalisz e outro em
Lodz, tendo em ambos havido mul_
tos mortOB o feridos.

ACAMPAMENTO DAS TROPAS
FIEIS AO (GOVERNO

Encheu-se completamente o thca-
tro "SsnPArina", hontem, A notti»,
por occa>:iõo da estria da Compn-
nhia J.yrica Italiana da cmpre:>a
N. Viggianl.

Para apresentação da "troupe"
foi escolhida a conhecida opera de
Puccini, "A Tosca", que ainda é
uma das prediiocíha do publico.

O conjunto artístico estreante,
além do vir precedido de boa fa-
mn, graças aos süccósbos alcançados
no Ri.i do Janeiro, Já tinha prévii-
mente calildo nas synípathlas da
popula..âo. E Isto pelo simples ia-
cto doa ne-iis espectaculos estarem ao
alcance de todas as bolsas.

Os oispectaculòs lyricos já não tão
privilegio das classes abastadas.

A» duas companhia dente gênero,
quo actualmente aqui íuncclonam,
pedem ser apreciadas por todo.".

E os emprcs-ariòA que tentaram
essa innovaçõo serifo; por certo, ao-
xlliados francamente pelo publico.

A "troupe" Vigglah| agradou em
toda a linha.

Nos corredores do lheatro vari.e
"rnaglatcrs" do lyrlco pontificavam
dogmáticos.

Para clles sé ha um critério psea
se julgar uma companhia: * boa ou
má embora cobro dez ou cincoenta
mil rüe a cadeira.

Ora, quem apresenta ao publico
uma companhia a preços populi-
res não pôde evidentemente exhlbir
notabilldades que exigem honorários
caríssimos.

E empresar companhias theatraes
não é, por certo, uma eacerdocio.

O oitcricial é que o conjunto seja
homor;er,eo e não comprometia as
peças do seu repertório.

E, s'. n funeção do critico consiite
mais em esmiuçar defeitos do que
cm exaltar qualidades, é justo que
procuro cem mais minuclosid.xde-,
taes Imperfelçães nas companhias
de primeira ordem do que nas mo-
destas e despretenciosas.

A "troüpp" que Xez sua estrí-a no
"BanfArina" não trouxe pretenções
e, força é convir, realizou hontem
mais do que promeitera.

O tenor João Cíiiàia conquiBtou,
logo no primeiro acto, as sympa-
thlas da extraordinária assistência.

Encarregou-se clle do papel de
Mario Cavaradossl e o conduziu a
posto do salvamento com brllhan-
tlsmo.

No terceiro acto cantou com sen-
timer.to o "lucevan le stcle". Ao
terminar romperam estrondosos ap-
piaüsps do todos os recantos do
theatro. Uma ovação.

E o tenor foi obrigado a repetir o
conhecldissimo trecho mais duas
vezes!

A graciosa soprano Rossl Ollvtr
destacuu-se no duc-tto final do te.--
celro neto e foi bem no "vUsi

d?arte" que lhe valeu calorosos ap-
plausofl, dramatizando bem o seu

pciBonagem.
Tanto eila como o tenor estavam

Inteiramente ao par do seus respe-
ctlvos papeis.

O bavytono João Falni soube cm-

prestar ao papel de Scarpia todo o
seu aspecto odlento.

O engraçado José Lanzlni, Au-

gusto Guasejul e Di Servi contribui-
ram de modo sensível para que o
espectaculo agradasse.

Céros pequenos, porém, afinados.
Dirigiu a orchestra o maestro Ar-

thur do Angells, já conhecido da
nossa platéa- o cuja competência
ninguém Ignora.

No final dos actos foram todos
npplauePdo** com enthUBlasmo.

PKOUtMMMAS.'
MtNICIPAL — Companhia Ly-

rica ItaliaíÍH da Empresa ScgreU-
Bonaeclii-Pie-rgilo. — Em 6.a résl'.a
/Bo asslgnatura, "Carmen".

* * •
SAVCANNA — Companhia Ly-

rica Italiana da Empresa N. Vhj-
giani — "ü Trovutore",

ai # *
APOliLO — Companhia Brandão

Sobri.-iho-Palmelrim Silva. — Nas

Ouosqul, estando o» demais 1.011-
fladon aos iirtlstiifl A. Zonzlnl, Dl
Slorvl c Alessnndrli artistas que
sempre contribuem para o brilho
o equilíbrio de todos o» especta-
cnloo.

"II trovalore" «erá regido pelo
maestro Arturo Da Anm-iln, que
pela sua competência e largo tiro-
clnlo proflrtilonal, constituo «cm-
pro uma garantia das operas exe-
cutadae.

Como Já temos lembrado, a pre-
u.nto temporada no SanfAiina é
absoliitnmcnie popular e o» preços
cobrados oSo os mais reduzido"
poHPivcls, lncluindo-Be neüoe o im-
posto estadual do 10 ojo.

* * :):
TEMPORADA LYiilCA 1)0 MU-

NICIPAL — "CARMEN" HOJE E
"MKFJfSTOPELES" AMANHA —
Uma dns operao do maior presti-
gio para todee ob públicos canta-
rã cota noite, no Municipal; a
Companhia Lyrlca Italiana da em-
presa Segrelo, Bonacchi, Pierglll:
"Carmen", — drama pasoional que
ni*to envelhece por ser multo da
vida, e ao qual deu o grande com-
poeitor francez. Bizct, o mcllior da
sua Inspirada e preciosa musica.

Deve-se notar que nem sempre
cela opera figura nofi repertórios
do gênero; e isto tão somente por-
que vai eiscasseanão o numero de
cantoras capazes de arcar com ns
responsabilidades que a partitura
de Bizet Impõe. Entretanto, nc
elenco da companhia lyrica do Mu-
nlcfpalp ha. unia cantora f|uc obto-
ye ng malorca ylctoriaa da 1 ua car-
relra Interpretando precisamente
a personagem de Canr.en, líto ao
que no» informam alguiiti Jornaes
da Itália. Qúcrõmoo nos referir á
Gabriella Galli, artista do valor
já reconhecido peio iiosíío publico.
Ao lado desta festejada cantora,
no desempenho de "Carmenf, can-
tarãõ o« artistas: Vinccnzo Senipe-
re, Cario Tagliabue, Rósiria Saésó,
Àigozzino, Parigi, Ábele Carneva-
II, Serpo e Paviã, — todos já. 00-
bejámente tidoti no melhor coneci-
to doa freqüentadores do Munici-
pai.

PELOS ESTADOS
«,

MINAS GBRAES '

Football em Juiz de Fora
JUl/. DE KO'ltA, 17 (A) — O

Jogo hontem ronllsado aqui, e-iiir*
o Villa Isabel, d o Itln, e o Industrial,
iliniit cldndo, despertou guinde lu>
icnsbc, sendo u>wlMldo por couside-
nível numero de pessoa»,

o Jogo dooorrou multo Interessam
te, terminando com a \lclorla de
teuiii local, por 4 n 1.

A Companhia Lyrica Ha-
liana m «Juiz de Fora
JUIZ DIS FO'UA, 17 (A) ¦— A

Companhia Lyrlco Italiana d*o
hontem o seu ultimo cspectaould
nesta cldado, com a opera '«.iua-

nuiy".
Ilonlcm mesmo, a Companhia se-

gulu pára são Paulo, cm nem espo-
ciai.

lúbuml de Relação
j;eí.i.o houi/.onth, m (Espa«

clàl) — Km nua ultima tessão, foi
Julgado pelo Tribunal do Hebiçãi o
seguinte "habcas-corpus":

SariTirncnlo — Pnclonlo, Clullher.
mino Maria Gonçalves. — Coiieo-
dciíiiii o "habeas-cerpus". .; .

(
-*»t.;a-»> '&*tm

MATTÜ GROSSO
fireiníd LHeràrle ®!av(J'

Élae
CUÍABA', 17 (Especial) — Os a-

luu-.iics do Lyceu Cúyabano funda-
ram o grêmio literário "Olavo BI-
lac", f:cndo acclamodo presidente ho-
norarlo o profcwior Isaae Povoas,
director do Lycqu, Foram eleitos cm
seguida, o presldcntq cffectlvo, so-
cretario, thcjiourciro, orador o vlco-
'tbcsourciro, ficando deliberado te-
legraphar-so a família do saudosd
poeta, n communicor-so a todas ns,
associações bòlletrMas do ICstado o
joinn.f.

üis festas
CUYABA*. 17 (Especial) — Co-

mcçarani antc-hontcm as fectas da
Diiino.

inano m
"á Orai:"

CUYABA', 17 (Especial) — O'

Jornal "A Cru/." orrain da Ligo-
Catholicn fertejou snbliado o sc-.<
J7.0 aniversário de vida Jornalística,
publicando por essa oCçásHlo umi
numero especial, em que estampn os
clichês do frei Ambroslo iwydo,
fundador, e do arcebispo dr. Aquino
Corrfiaj incancavel collaborãdor do
sympathico semanário calholico.

Collaboi-ai.i iicí:sc numero oa Jor-;
natlsUas .Toro Mesquita, padro Ro-
munido Latleri, Feliciand GaldlnoJ
Francisco Mendes n Severino Quel-j
ro?., além do povsoal do redacção.

m*fr*&-&lZ»-

VARfWVIA, 18 — (A) — Afl

"I PESCATORI lil PERLE" NO
SANT'ANNA" — Tara o espectaculo
rio amanhã, no elegante theatro ilo
rua -I do Maio; foi escolhida a opo-
ra "I pescatorl di ;ierle", que ha
cerra do 24 annoa não Êp represen-
tava no Brasil, embora seja uma
das niaifl lindns do popular autoi* de
"Carmen".

A soprano Olga Slrrizis, que con-
quietou noites de êxito Invúlgar no
CÕlon do Buenos Aires e cm outros
grandes theatros; farf ^ua estréa
nesta opera, na qual também te-re-
rnos opportunldado de ouvir o tenot
Rogcllo Ealdrlch, já conhecido da
nossa platéa cm temporadas ante-
riores.

Os bailados de "I pescatorl dl
perlc", estarão a cargo dos npplau-
dldos bailarinos calistas Vera Gran-
binska o Plerro Michalòwsky, nm-
bos do tbentro Colon de Buenos Al-
res.

"MME. BUTPERFLY" PARA A
ESTRE'A DA SOPRANO JAPONE-
ZA TA1'ALES — Vem sendo moda
e das mais Interessantes no theatro
lyrlco n escolha de cantoras japo-
nezas para a protagonista da opera
de Puccini, "Mmc. Butterfly", dado
o facto de ser tt heroina desso dia-
ma de amor uma original do palz
do SOI Levanto.

Foi por esta razão quo o empre-
sarlò Luigl Uilloro, organizando a
companhia da empresa Vlgglanl, tra-
tou de contractar pura a interpreta-
çâo de "lime. Butterfly!', uma can-
tora daquella nacionalidade. Assim,
já na noite do uma Bcxta-felra, no
theatro SanfAnna, assistir-se-á a
opera romântica do Puccini com a
nfamadn soprano japoneza Tapales
Isáng, que é, ao que se Informa,
uma dns mais completas Interpretei
do "Mmc. Butterfly", de todas as
cantoraB jnponezns quo a vêm cnn-
tando.

* * *
MEPHIfiTOPIIELES NO MUNICI-

li;\Tj — Amanhã, cm 6.a recita ex-
trnordinnrln, rcpetir-BC-á a grandlo-
sa opera de Arrlgo Bolto, "Mefislo-
feio", da qual apresenta um excel-
lente trabalho o baixo Luiz Ferro-
ni. As demais partes do "MefiBtofe-
les", terá por interpretes: A. Me-
landrl, Rosina fjasso, Algozzlno, Pa-
via e Gatll.

Não será demais Insistir que esta
opera, quando dada em recita de
ossignatura, obteve um dos mais si-
gnificativos agrados da presente tem ¦

porada¦
— Para domingo, preenchendo a

terceira vesperal das que vGm ser.-
do dadas com enchentes completas,
annuncia-se mais um espectaculo da
querida opera de Verdl, "Rlgoletto',

indiscutivelmente um dos mais S-
preclavels, sob o ponto de vista, do
desempenho em conjunto, de qunn-
tos tfim sido realizados na presen-
te temporada no theatro da Munlcl
pai idade.

Basta dizer que a maior responsa-
bllldade artística da interpretação
dessa opera de Verdl cabe ao bary-
tono Cario Tagliabue, que incarna o
protngonlBta e quo é um dos canto-
res que o publico desta capitai com
mais euthuslasmo ultimamente tem
applaudido.

* * *
A LAGARTIXA —O festival do

conhecido actor INiImoirlm Silva, que
tem o seu publico no Apollo, sorfi
realizado na próxima sexta-feira com
a engraçada peça "A lagartixa".

AK-m dcs;<a repres-e-ntaçõo haverá

BAHIA

©ssafeireiaeSa seüre o,
Péftp® Mmmâ Safssq

S. ^'iLV/DOR, 18 (A.) — O grJ
Àlbeilo Geilsch, ministro plrnlnp-|
tenciui-Io da Siilssn, que nctwilmentej
so encontra nesta capital. rcalUoaJ
lionlcm, á noite, uma palestra no
ln-.lii.nlo ir.istotico o Gcogrnphllò/
so'-re o "Paíquo Nacional Sulsso"J

A conferência foi intercalada da
projecções Inmlnotas.

m i <¦¦

PERNAMBUCO
a

PAFSAGTJH líO ,»U'I.OMATA
BRASILEIRO PJSIJ/i CIDADE Dá

RECIFE
UlTiMKK 18 (A.) — A bordo l'í

"Andes", passou por esta capital «
dr. Oscar Teffé, embaixador d<
Brasil junto ao governo italiano.

O diplomata patrício foi cumpri!
ir.ontàtlò Pelo representante do gJl
vbrnndor Sérgio de Loreto o outr.il
'cssoa-i de destaque. .

Em Eogülda; o embaixador Tefc^
dcàembárcpu e percorreu os prln-
citaos pontos da clcnde.

RIO GRANDE DO SUÍ
W®

PORTO ALEGRE, 18 (A.) H
Gomnmnicam do alegrete que chev
ram aquella cidade os escoteira
chileros Oullhelmo Rosas e Jan-

acro 1 alas. que ss destinam ao R'«
.le Janeiro.

EesasSre em m grupo
eseolar

S SALVADOR, 18 (A.) — Ap,4f
forte nguar.elro, desabou o galpi<
de íveielo do gruro escolar "Fec

nandes Lima», ferindo um servem.»

PIAUHY

THEP.ES1NA, 18 (Especial) ¦—I
Foram nomeados: director geral ds
Secretaria do Policia, o dr. Eurl<
des Mcl!o, e delegado de policia d«*
ta capital, o dr. Dldimo CastelI»
Branco.

»?,« ¦« ¦ n"'<

1TAJOBY

Suas bcshüis. "A Bi.ilher do trcri". i um inlrrnssante acto variado

MANIFESTAÇÃO DE APREÇO Afl
DIRECTORIO POLÍTICO

1TAJOBY, 17—0 Dlrectorlo de*
Partido Republicano de ItaJobJI
chefiado pelo »r. Gustavo de Mo4
racs Júnior, foi, hontem, alvo dei
grando manifestação popular, oonV
parecendo ao cinema local cerc»
do COO pessoaB.

Em nome do povo falou o proJ
fc«or Paulo Ferreira, ecgulndo-a*
com n palavra outros oradores, «»I
saudaram o» membros do Dlrccto-"
rio.
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A OBRA DEVASTADORA DO FOGO

Após violentas explosões, um
!^ J^U/^^m,^a^am.^mm.m^'%m,m.^msr-a^4»^ar-aT'^-airsy * m m w * w^*\

pavoroso incêndio
¦T»Tvir'*"*,ss" -»*" a» '«a* •»*•»*" -»T ^^r^^M^W^JJT^+S

cita teria sobresaltada por uma successão (te formi-
ils estamnii

NOTICIAS DO INTERIOR i

m tos
fe pés bí8S o deposito de explosivos e inflammaveis da firma ímm\

Wm & Cia,, situado- m Alameda Nothmann

0 trabalho tatt e heróico te bombeiros
Pormenores completos

A <;a!uie fui despertada, fui pvl- , rolco» exllnctorcH flo fogo, attenlOl
loiras horae fln manhã fle hontem, ' aos reiterados trinca ele elgnnl,

pr uma auecessão níormanto fle | A ngua jorrava copiosamento dos
irmldavel» CHlnmpIdo», quo pare- , esguichou, cblcotcnndo na labaredas
lum partir fln parto oeste dn cl- j o estalando n.-m traves do nrcabou-

trte, 
o que, rebonnflo frngoro«n- J co Incandescente,

ente, acordavam ou «cou fla nibs ; A dogpolto, porém, flo todo o ca-
"orircclda ; forço empregado, o sinistro tomava

Icasuataderas proporeõe», ameaçando .cha qualquer empresado que
! Seriam cinco hora», ou pouco i
(«ls. i|tianflo a primeira rxplo*."o,
jm duvida a mala formidável flo
(dns, estrondou no oipnço, eor.i
nia pavorosa dcslocação fle ar, ia-
íflinflo nos alicerce» ns casas dos
/urros do Eom Retiro c da Barriu
ainda, multas daa quaes tiveram i
« suas vidraças feitas em eitlllia- |
os,
.Tomados de pânico, muitos dos

furadores daquellas ndjniíer-clati
Ui ira nl para a rua, aturdidos, «cm
omprchcmlcr u significação flo cs-
junho acontecimento,
'86 mais tarde, decorridos alguns
istantos e quando ns explosões Jã
> suect Juuii com menos Irequcn-
?a, í; que fcc póilc tc-r unia. com-
rehcnsãó exãctn do que cífecUva-
tjonte so passava.

Intenso clarão se projeclava no
Bpiiço, podendo ser avistado do to-
Oa os pontos da cidade, ao mesmo
empo qne se elevavam no ar, en-
'ovcladaa fle fnguihatt, grossas vo-
Otas de, fumo negro.

Tralavfi-ac evidentemente de um
bíxúoroso Incêndio òm algum dc.io-

tudo levar dc vencida na i.-ua furla
! deatruldora.

PH0PAOA-SE O Í-3N1STHO

Tntcrnaclonnl de Seguros, não £n-
hende em quanto, porque toda a cj-
crlptnraçãb 6 feita no oscrlpt-irlo
central, .1 rua de São Bento, n. 81.

Díejo mala que não sabe a que
attrlbulr ns causas do Incêndio por-
quanto são severos oa rcgulamcn-
tos da firma quo prohlbc e dcipa-

ume
ou ooinmotta Imprudências

As declarações dos guardas, noa-
«o Bcntldo, «ão cguacs fis do ge-
rente.

Foram ellaa reduzidas a termo

I Instantes depois, mau grado todas! Pcl° ««rlvào Virgílio Valc-ntlno.
O forro, cemo ficou dito, attlwrlu

os deposito» da ílrma L. Queiroz e
Cia., oj.-nalprando prejuízos orçados
cm 359 contos.

O ar. I.incoln do Albuquerque,
dessa firmo, compareceu na Cen-
trai, prestando declarações.

O deposito do L. Queiroz eatíl se-

gurado na Companhia Sul Arnvl-
cana de Seguros.

O ipçuerllc Instaurado na Central
foi hontem mesmo remettldo para

ja_ j a 3.a Delegacia de Dlatrlcto por on-
de correra o feito.

liontem mesmo, íi tarde, o Io
delegado sr- dr. Alfredo do A3.1.-S,
estevs no local era companhia do
delegado do technica policial, sr
dr. Sampaio Vianna c flo perito sr.
dr. Moysês Marx, dando-Ee incio íi
neeés°ãria perícia legal.

rito de matérias explosivas e ln-
'lammnvels, porque de espaço a es-
paço, cm seguida .ás exploedes, eri-.rn
!ricnie«sailoa a grande altura, pc-
lados corpos Jncnndecentes,

r.s cautela* dos bombeiro», propaga-
va-sc o íego aos depósitos contíguo»

I fla fabrica de produetos chímicas
ala firma I.. do Queiroz e Cia.

Uma turma fle bombeiros foi des-
laçada p.ua clrcumscrever o fogo,
que ameaçava destruir inteiramente
erses depósitos.

Assentada." ns mangueiras rara o
predio .-mcnçndo, foi o fogo ataca-
flo peios fundos flo prodlo n. 50 da
alameda Ciovclnnd.

Dentro chi pouco estavam as
bnrcdaa clrcumscrlptns nos deposl-
tos em apie teve origem o elnlstro.

13 o trabalho de extineção prose-
glu sem desfalleclmentos, manhã a-
foia, proloncr.Mido-se até cerca das
11 horas, quando dos depósitos Je
Eerrnor Bullon o Cln., s6 restavam
as paredes e um montão fle escom-
bros funiegantes.

Estava extlncto o incêndio. A um
toque ale cometa, aprestou-se o ma-
teria] pina a retirada.

Urna turma de dezoito homens da
secção central de bombeiro», no man-
do do tenente Alvlrn, íol destacada

í p.ua o serviço dc rescaldo dos cn-
1 tulhos.

o local i>o sinistro
i O POLICIAMENTO NO LOCAL

A firma Zerrencr Euiio',v e Cia.,
com eseriptorfo'central a rua fle .S.
ÍBento, ns. 61 c 83, tem oa seus do-
positos aie inflamrnavels e oxplosl-
Vos situados a alameda Nothmann.
2-A.

Ficam exactaniento colioendos en-
tre as linhas da listrada fle. Ferro
Sorocabiiiiíi o São Paulo ítailway
Eompany, sc-rvlndo-se de ambas as
feiradas pura a carga è descarga
fcos artigos flo sua Importação.'] 

Foi abi que se verificaram aB ex-
l-,.. ¦ • a,le o incêndio ,.ie rnani-

-po .a ,:esh.i i.. nin couipu-
.. dc dois amplos armazena

,,-..-ci.is ele folhas ds zinco o de
'aos outras dependências de tijolos

Jeparadns do resto do armazém
. Erain clles divididos em

A despeito da hora matinal cm
quo Irrompeu o pavoroso incêndio,
urna multidão de curiosos nttrahidos
pelas violentíssimas explo;jõcs, açor-
reu de toda a parte, premindo-se pe-
los passeios das ruas adjacentes, na
anciã fle presenciar de perto o si-
nistro cspectaculo,

Mus quasl simultaneamente com
a chegada dos bombeiros havia com-
parecido no local c Er. dr. Pereira
Lima, l.o delegado nuxiliar, quo se
achava do serviço na Repartição
Central fla Policia.

A autoridade, organizando com
tod.i a prci5t(=::a extensos cordCes dc
sentinellas, conseguiu manter u dia-
tancia a onda dc curiosos que se
derramava pelas immediações. E oi

I bombeiros tiveram livre o campo
cinco I de acção, graças íi efficaz coopera-

ecçaK-s: secção dc inflammaveis,
lontendo gázoilná, kerozenc, óleo,
jgua-raz, enxofre; de explosivos,
tomposta de dynamlte, espoletas
Iara (lyiiamitc, balões de cxygcnio,
liuiilçòes c-tc; outra de carbureto:
tel de Olauber, etc, secçõo de mlu-
lezns; secção de ferro; secção dc
lleos; lec, estando todas ellaa u-
iarrotadas de mercadorias.

Continham cerca de ^.000 aitlgrs
iivrjrnoi.

; o piujnniio aiÍarma

ção da autoridade.
Estiveram também, pessoalmente,

no local o sr. dr. Roberto Morei-
ra, chefe fle policia, e o sr. dr. Dur-
vai VUlalva, 2.o delegado auxiliar.

Vários rapazes da Legião Paulis-

I ta do ncanton.iinento de Santa Iphl-
genia auxiliaram o policiamento.

O INQUÉRITO 1'OLICIAfj

E' desconhecida ainda a origem
do incêndio.

Dada, porím, a situação dos De-
! positos, collocados entre duas ferro-
'. vias, Sorocabana e Ingieza, ê do so

suppor que fosse devido a alguma
fagiilha das locomotivas que por ali
trafegam.

Era casa a voz corrente entre oa
que nsnlc-iiam o incêndio.

Apenas tornou Si. Repartição Cen-
trai da Policia, o rr. flr. Pereira LI-
ma, l.o delegado auxiliar, Iniciou o

Começava a amanhecer. Eram 5
oras, approximadamente, quando

k sécçao do oeste do Corpo de Bom-
¦clros, onde so achava como offl-
ilul de estado o tenente Arthur
Boãhovn. re-ci-beu communicação do

llnistro,
Ti-oiiiptaiiienie, com o material _ . _

íliiponivói riaquella estação, dirigiu- | inquérito sobre o sinistro,
'/e esse officíal à alameda NÒth- I Varias foram as peaàòaa ouvidas,
iiunii, n. 2-A, e deu Inicio ao traba- I sendo cjue todas cilas não sabem a
•ho ale circürnscripçãc do fogo, que I que attribuir a origem do fogo.
'.iiicaçava 

)& assustadoramente ns' Dentre ns varias declarações des-

;«sas vizinhas, Reconhecendo, po-
•ém, de relance a insiitficiencia de
'icssoal e material da seTção que
loniniandavii, o tenente Eçanpya
(icdlu i clor.'.os ft Estação Central;
|in; então compareceu, commnndada

|iclo coronel Benedicto Soares Mou- j
,a, acornpanliádo do ir.rjor liacal j
Alviiiii .Martins.

O togo lavrava com espantosa
in.petr.bsiciatíe, alimentado pelas j
fiuteiíiiS íiifiiiinniavcls cm deposi-

a, u irisuflaèlo pela viração da ma-
iiugiula.

Com lUiiiltavei presteza o abne
jíifla tciia.-.idailo, dispuaíjram-se oi

I tacainos a do sr. Arthur Diebstan,
j fle 40 annos de edude, alle.nião, mo-
1 rador no depositai da firma Zerrenncr
| líullcv c Cia. Ltda. .
i Declarou que os depósitos se com- j
j põem de cinco secções, como ficou
j dito, c que estavam os armazéns a-

biiíroladoá completamente do mer-
cartolina.

O prejuízo não pode calcular sem
recorrer a escripturacão, que í feita
no escrlptorió central, 4 rua de S.
Bento, 81 e 83, o também no depo-
sito. Sabe que o deposito, prédios o
mercadorias estão segurados em vn-
rias companhias, não podendo tam-
bem precisar cm quanto. Foi elle,
declarou, despertado pelo guarda do
deposito, de nome Antônio Hans, que
o avisou de que na secção de inflam-
inaveis havia fogo e que tomou pro-
viflenelas Immedlatas, recorrendo ao
Corpo de Bombeiros, e que apesar do
todos os esforço» não foi possível
evllnr que o incêndio se propagasse,
occaslonamlo a perda total daa mor-
cadoriaa em deposito.

Ignora como se originou o fogo e

..gora ,, ..-i iragorosas, mas „,uito| r"le * absolutamente prohibido fu-
',,.,, , mar alitnalH in--isl entes, num osplpoçar fle
jictrallia. Eram os grandes deposito1'
lo iiiuii'.,i es de armas para canç
«i,e começavam e ser attlngidos pc-

tíis labáréilns.

OS DA5CÇOS VERIFICADOS

Tela grande reprecusaüo que il-
veiam as expiosOcc podem os lei-
tores avaliar o que foram os estn-
gos nas vizinhanças do localdo si-
nistro. Raras foram ns casas dos
quarteirões vizinhos quo não tive-
ram us suas vidraças espatifadas.
Alguns prédios foram mesmo ded-
telhalos. Fcl também constatado, o
arremesso, em virtude das expio-
eCcs do madciraniento do telha lo
dos depósitos e desvios de Zerrencr
ÍBuIoty v Cia., assim como foram atl-
rados a grande distancia caixllhos
de ferro e estilhaços de balões de
oxygeiiio, tendo um delles quasl nl-
cançado uma praça do Corpo dc
Bombehos.

As ruas Anhala, Silva Pinto, Ju-
Uo Conceição e outras do bairro do
Bom Retiro, estavam forradas in-
telrar.iento pelos vidros espatifados
o mjldos das janellas c combusto-
res do fí.lz.

A primeira das c-xpiosões fbl tão
forto q-je atí' o Lyceu do Sagrada
Coração de Jesus leve em algumas
das suas jar.ellas or. vidros partido?.
O predio n, 25 da rua Anhaia leve
a porta da rua arrancada pelo for-
midavel abalo.

Uma enorme bomba de oxygenlo
que explodira, soltando formidáveis
estilhaces, produziu rombos corno se
fossem de granadas.

Baniram feridos trefl bombeiros.
E sao elles: o cabo Carlos Dentine,
o anspessada Benedicto Antônio da
Silva e o soldado Manuel Loris de
Oliveira.

Dois delles recebernm leves exco-
rlaçfles, emquanto que outro ficou
em estado de choque.

Foram todos medicados no Hos-
pitai Militar, para onde foram re-
movidos:

Quando mais animados Iam os
trabalhos dos bombeiros, e apôs ter
sido feito o cordão de pollciaes que
conteve o povo, verificou-se mais
uma explosão, sendo terrível o des-
iocamento de ar.

Tres bombeiros c mais outras Pes-
soou, tamanha foi a deslocação de
ar, cahiram logo desacordados.

O capacete do bombeiro Benedl-
cto Antônio da Silva, anspessada da
2.B, companhia, partiu-se. recebendo
o homem, na queda, vários ferimen-
tos pelo corpo.

ATRAZO DE TR.EN.S

oinbolros m.nra o vigoroso ataque
So uiniífleo.

iiiiiiinien.s linhas fle manguei-
':.b foram dlstendldus, no loque
tstridiilo dos cometas, c os auto-
¦Oombãs, num trepidar constante',
loIlocnil-.iH Juntoa aos bydrantca mais
proxlnioti, cbUnhnm o máximo fle
(brcssüo flnguã, que começou a jor-
».n- abiinduntémente.

Mus an explosões succedlam-se,

uno lhe constando que em-
pregado algum tenha transgredido
jamais essa prolilblçno.

A situação da firma Zerrenncr Bul-
low, declarou, era a melhor possível

; como C notório no comnicrcio.
Ab cpberturaa dos armazéns ja ti- j 0 ,jcientc dos dc-positos, ar. Ar-

tihani Ido pelos ares e extenpas lin- lhur Ueclietniiz prestou também
•çiius do logo bailavam sinistramen- declarações.
,o no espaço, projoctando a grande ' 

Calcula duo os prejuízos orçam
futura ufa alluvião de fagulhas In- jc 506 n 60C contos dc réis, não po-
fondescontes. denflo dizer ao certo sem recorier
, Era um capcctuculo aterrador! fi escHplürnçüp, porque nos arma-
• Incons-iicnles quasl ao perigo lm-
(nindite, iras aflstrlctos a uma rigi-
Aa disciplina, com um desprendi-
^iientai do provocar admiração do-
Clrcuinsbanlca trabalhavam cs hc-

zens estavam depositados cerca de
•1 000 iirliBvR dos mais variados poi-
livcls.

Accrescentou que aB mercadorias
..iluv.oi Bceuiadu» ps (flnmnaiilii»

Com a» explosões «uccesslvas, as
paredes e telhados dos desvios e de-
positos foram arremessados ao leito
das estradas que passam nas suas
vizinhanças, oceasionando a obstruc-
çâo das linhas.-

A'» 7 horas ja estava no loca!
uma turma, da S-, Paulo Raihvay
trabalhando actlvamente no serviço
do dcsimpeiTimento da Unha, afim
de que pudessem circular os trens
quo se dirigiam ao interior do Es-
tado.

Fomos informados pela Secção do
Trafego da Estrada de Ferro Soro-
cubana que os trens PO-I, que Eô.1
daquella estação fts 5.40, com des-
tino a Rnuru', s6 partiu fis 6.40,
portanto, com uma hora de atrazo,
e o P-I, que se destina a Tlbagy.
aahlndo. ordinariamente, ft» 7 ho-
ras, só partiu, em virtude do slnis-
tro, As 7.25 minutos.

Os trens da S. Paulo Raihvay,
que «e dirigem no Interior do Esta-
do, também partiram com os se-
gulntes atrazos': O. p. I, que parto
fta 5.25 minutos, sO deixou o. Luz
fts 6.42; o P. 3 A, que parte fis
G.50 minutos, snhiu ft» 7.20 nilnu-
tos; o P. 3 teve um atrazo de 30
minutos, sahlndo fia 7.43 e, final-
mente, o trem das 7.50 partiu fie
8.10 minutos.

Desla hora em deante, fl. vista doo
trabalho» Incessantes de desobstruo-
ção das Unhas, os trens dessas estra-
das passaram a trafegar, dentro do
respectivo horário.

NOTAS AVULSAS
Alím do sr. dr. Roberto Morelm,

SANTOS
HtiANTOH, 17 — R«ttlliou»«« nra-

Ia ctdnuf, com írnml« aolenniilafle,
no dia 8 rto eomnte, a cerimonia
dn coIlAçflc dc «rnu doa fllploman»
dos do li?» dn Bicoln dc Commer»
elo "Joet Bonifácio".

Dnnflo comoco noa trabalho» da
aewfllo tolennc, npOe o hyinno da
Encoln, o ar. flr, Porehnt de A«»l», i
dlrcctor do est'.belfcimento, profe-,
riu um fllacurai, que foi mullo ap-

plnudluu, findo o qual ptecodeu A
entfOBa floa fliploinaK fle conlnflor
ft» lenhorllni Llnflaura fle Andrade,
Auroui qaa Mercta (.lemis Bllvcalro,
Dlvn irelrOlll», Orr.zlclln Murquc»,
Marlu do Carmo Cru» e Hilda Ba-
nlc c em, Edmundo Azevedo, Agmnr
Sampaio, Cti«o do Andrade, Hum-
barto (irulier, 0*wa!flo Franco Do-
niiiiEiteii c Antônio Cunhn,

Em «fEiilaln, o ar. Porchat de Aa-
ela declarou terem ccnqtiiatnflo o»

prêmio» "Epitncln peafon" o *r.
Edmundo Azevedo e aenhorlta Ltn-
arama an Andrade-, primeiro o ae-

gunilo logarci, respectivamente.
Após, fcl concedida a pnlnvin no

diplomando Edmundo Azevedo, cujo
últcuno logrou nppíftuso» ío aufll-
torlo.

Depois eubiu ft tribuna o pnra-
nympho da ttirmn, sr. Delphlno
Stcchier dc Llmn, dlrector da ln-
strucçRo Municipal desta cidade, quo
pronunciou o seguinte uiecureo:

"Cnrlaaimo? diplomandos: f— E'
praxe, nas íe«ms de ccüaçUo do

grau, fnlr.r o parnnympho nos nfl-
ihades, em tom eonsclnclral, dns
respontablUdàdos dt um diploma, do
caminho que a vida pratica lhe.l
aponta o cica úeveres da proí.wião
c;uo ob mOÇOB Abraçam.

Fugindo ft norma geralmente se-

guidn, ao envez dc vos falar ctofl
reaponéabillflaães dos çóntabllUtos o
vos dirigir paiavrns de conte-iho,
quero, cem alma, vos dirigir uma
íervoróèa eiippilen: tc-jr.l», sempre
crithufi:e.EÜcíiiiier,te brasileiro»: Se-
jnis sempre orgulhosamente brasi-
icíros!...

Eu ves Lur.püco, meus enres dl-

r.lomar.do», não pertençais nunca,
oh! nunca!... n etea escola de um

pessimismo criminoso, que vive a
descrer da capacidade Intellcctunl
6o brasileiro, que procura flespre-s-
tigir.r tucTo qur.nto 6 brasileiro!, quo
tcn:a Rnnullar lede o esforço cm

príl das grandes causa» naclonaõ»!,
que aconselha roashorca» como for-

ça constructoral, que pensa cm col-
locar ccrC.-.s de leuro na cabeça do

qucin não vacilla em trahlr Jura-
mentes de honrai..*, que prega o

desrespeito fts leis e fts autoridades
constituídas!... que ultraja a Re~

publica e que ensina o brasileiro
a affirmar: "o Brasil í um paiz per-
d,do!"

DcspfC1'"»! €SFa escola pc-ssirnista,
que faz brasileiros inimigos do Era-
sll, e não vos esqueçais de que' o

gigante sul-americano, de rios cnn-
líaicscs, (fe llcrc-stas opulentas, do
campinas de esmeraldas, de serra-
r.ias majestosos e condecorado com

a còmmehda do "Cruzeiro"', tem um

passado de honra, urn presente de
trabalho intenso e demonstrador da

capacidade de trabalho do brasileiro
e o futuro do gigante estari soli-
dninenle garantido desde que, por
uni bem orientado agir dos brnsi-

Jelros, ec-Ja guerreada n escola do

pessimismo e, Substituindo-a, eur-

jarn f«colas e mais escolas de brasi-

leiroa patriotas, de brasileiros de f6
e que sejam incapazes de dizer: "o

Err.sil e um paia perdido"!...
Dizem que alguém já dlssí-ra:

"No Brasil tudo C grande, menos o
homem". Conhecer 0 passado do

Brasil £ colher provas que destruem
cuia fifserçfio maldosa. SI C verda-
fio que a lodo o brasileiro cabe o

flover de dcF-mcntir tal asserto, a
vais, 6 mocidade, cabe um dever du-
pio, pois representais o futuro do

Brasil; cabe-voe, com as paginas da
historia, desmentir: e com multo
amor trabalhar pelo Brasil que, em
cem annos apenas- afe vida Infle-

pendente, pela Intelllgencia e pelo
valer de seus filhos, Jft conseguiu
se Impor n0 julgamento das mais
cultas nações do mundo.

Nas scic-ncias, nas letras e naa
artes, pCde o Brasil, com orgulho,
citar nemes que representam lcgl-
Urnas glorias nacionaes; pôde o
Brasil citar nomes quo se têm lm-

posto cm grandes asscmbléas, onde
se reunern as maiores Intellectuall-
diides do mundo. E ahl estão, im-
mortaiizadbe pelo mérito: Ruy Bar-
bosa, Oswaldo Cruz, Joaquim Na-
bueo, Rio Branco e tantos outres,
que seria longo enumerar.

Mocidade!
E' grande o numero de serviços

que podeis prestar ft Pátria, e, com
cs ensinamentos cívicos que ievaea
desta escola, onde o nome de Jojft
Bonifácio inspira ft mocidade o
amor ao Brasil, certo sabcrels pres-
ta!-os quando se fizerem precisos.

Ua idtiis, meus caros amigos, que
se assemelham fts boas sementes, c
dessas sejaeB sempre fervorosos
propagandistas. Não ignoraes que,
de ha muito, da tribuna, pelo livro
e rias columnas da nossa imprensa,
pròpaga-se a confraternização sul-
americana. Bellissima 6 a sugges-
tão; esse trabnUio merece ser cari-
nhosamente feito, porím parece-me
haver um outro problema que, pos-
to em equação e resolvido, trará,
rnuita felicidade ao Braall. Traba-
lhemos pela confraternização sul-
americana, masr não nos esqueçamos
de apertar mais os laços do união,
trabalhemos muito c com muito a-
inor pela fraternidade, a mais per-
íeiln, entre os Estados do Brasil.
Nos, não nos conhecemos!... E'
esta, Infelizmente, uma triste ver-
dade!... E', talvez, uma utopia.

ma», dolxae-mo expandir!... E',
que, «onimnrtd, «u unha na retina
i.dvcr. um ponho, mna psrmlttl
flo mau» a,u,,., um Brasil ua quo,
de norte o lul, leite • oaato, m .nu
npenaa marcoa fle piirtldii fla Ilnlini
que, no ponto fl« convergência, pron»
num milharei » mala milharei fl»
iiornçOoH brmllalroa. o» Eiiufloi flo
Uriiall prci-1'..iii ia conhecer!... Pu-
ra e*»o eonlm liiunto, pura um for-
te e proveitoso Inteicumblo do
Ideai entre ei Eatadoa, podem con-
correr pudirb.i.inenla oa governo»
organiaado commlwOo» fle jorna»
liatna c fle outro» Intolloctunc», pnra
vlaltn» ae» EHnfloH, inzenflo, depoli,
do livro, flo Jornal t fla tribuna flni
conferência», melo» do propagando
noa trabalhos em prèU do progiiitati
dua iiopro» Ksínfliii. ^

1'nra caan maior ligação entro oi
noKao» Eatadoa, podem multo con-
concorrer na cscoloa aupcrloro», pela
troca de correspondência entre oa
alumnos; correspondência que, alem
dc» nssumple» propriamente encola-
res, podem, lambem, trant-mlttlr da-
dc» sobre a cidade sede da ei.cola.
ou ainda eobre o Estado.

Senhores diplomandos.

Quo tristeza devem «emir oi
bona braHllclroa; quo Imnréiillo
dolorosa devo cauior nos coraçCc*
quo amam esta Pátria, a nota que,
dc quando cm quando surge na
no.xa Imprensa: aeporaçiío do Es-
lados do Brasil!... Contra êoia
liK-a Infeliz, penao quo todoi nôa
dovomos trabalhar; pol», no envf»
de separação, precisamos i de
uma slidaiiedade perfeita e do um
viver do indeatuuctlyel amizade
entre todo» os Eetado» do Brasil.
Snlba o brasileiro sentir, »empr#,
vibrante cr.thu.slasmo pela terra
cm que nascèul Tenhamos orgullio
por São Paulo, com o eeu assam-
broso progresso c com as riquezas
fantásticas do seu solo; ma», or-

gulhemo-nos, também, flo peque-
nino Sergipe, onde, brnsilclros,
inspirados pelo amor ao Brasil,
trabalham pelo progresso daquello
pequenino pedaço do território
nacional. Tenhamcs orgulho por
esse Rio Grando do Sul, coltimna
forte da Republica, terra do gau-
cho guerreiro e patriota; mas, or-
Ihcmo-iio», lambem, pt!o Ceara,
onde brnslúelros, num trabalho
hercúleo, com stoiclsmo não com-
mum, sonham com um Ceará livre
daa Becens, que elle» affrontam.
mostrando a resiatencla dos filho»
doa nordíste. Orgulhe-mo-nos pelo
Ccarft, a terre des invencíveis dts_
bravadores do Acre e dos sertões
da Amazônia. Orgulhemo-nos, em.
fim, pelos grandes e peles peque-
nos Estados do Brasil; pol», todos
elles representam partes do tc-rrl-
torio flesta Pátria, que tanto maior
será quanto maior fôr a união
entre cs?ns cstrc-llas symbollcas
apie figuram ra bandeira do Era-

Paulo Moreira, estiveram presentes,
desde logo, no local do nlnistro,
acompanhando com curiosidade o
desenvolvimento dó fogo, o sr. Luiz
Fonceca, presidente dft Câmara Mu-
nlclpal; o sr. Marcolino Barreto,
deputado federal; o» srs. drs. Ame-
rico de Campos e Cyrlllo Júnior,
deputados esladuaes; os ar», drs.
Sylvlo de Campos, Almirio de Caim-
poa, Olavo de Castilho e outra» pes-
soas, que permaneceram no local
atei fts 7 horas.

 No momento em que se pro-
cedia no serviço de rescaldo, foi re-
tirado do entre a matei-la »m com-
bustío um tanque de nmmonlaco,
próximo a explodir, oferecendo, por
Isso, sérios perigos.

 Os depósitos da firma Zer-
renner Bulow e Cia. estavam segu-
rados nn Companhia Internacional,
calculondo-se os aeua prejuízos eam
milharei de contos de réis.

 A firma D. Queiror, eegun-
do tomos Informados, leve um pre-
juizo montuvel a 350 contos, estan-
do aegiirados os laboratórios inecn-
iliailos na Companhia Sul-Amerl-
acra .

Eu jft vo.: disse e repito, meus
caros diplomado»: merece amparo
a idéa do o fazer a propaganda
da união sul-americana; mas, fa.
çanios, também, urna união mais
forte, entre os nossos Estados pa-
ra que, unldcs e fortes, elles pos-
sam. amparar o Brasil ern toda.-- as
emergências.

Meus afilhados.
Um do» problema» de rnalor

Importância . que a nossa querida
Pátria precisa resolver é o do
serviço militar obrigatório. Do va-
lor que adquire urna nação com
o preparo militar de seu povo da-
nos exemplos a hisioria de todos
os povos e quero ves repetir, aqui,
palavras do eminente Ruy Barbo-
sa quando rcgrc-slou do congresso
dj Haya coberto de louros:

"Adversaricxj em 1874 do alista-
mento militar acabei por me ren-
der a sua necessidade na confe-
renela de Haya que me deu a vêr
o espectaculo vivo da importância
das armas entre as potências reu-
nldas para celebrar a paz. Achei
ao voltar dali, o trabalho da nossa
reorganização militar, em plena
actlvldade nau mãos do marechal
Hermes da Fonseca e lhe dei todo
o concurso da minha aflheeSo e
do meu enthuslawno". Ruy Bar-
bosa.

Tratando, ligeiramente, deste as-
surnpto, eu sou no momento, uma
espécie de pequenino satelllto ft
seguir um astro de grandeza lm-
mensurável; lembrai-vos certamen-
te, caros diplomandos, da campanha
feita por Olavo Bilac em prol do
serviço militar no Brasil.

A mocidade ouviu a supplica
da 1'atrla, pela voz do poeta, e,
formaram-se os garbosos batalhões
brasileiros.

Durou, infelizmente, multo pou-
co, o cnthuslamo da mocidade!

B' contra esse Indlffere-ntlsmo,
contra esse descaso pelo serviço
militar que os brasileiros patriotas
precisam, agir mostrando ao» mo-
Cos a falia de amor que manlfes-
tam pelo Brasil não Be preparando
para defendcl-o quando preciso.

Palz novo, cheio de riquezas;
solo uborrlmo e sub-solo que se
assemelha a um cofre do ouro
cheio de gemmas preciosas; palz
de território ímmenso, com um
povo que sabe cultuar o direito,
{ certo quo não necessitamos de
exercito de conquistas; mas, precl-
sa/ios de exercito flo defesa.

Pois bem, mocidade, è a vrts
quo cumpro ouvir os rogos da
Pátria; é a vfts cpue cumpre fazer
o propagar o serviço militar no
Brasil. Não é perfeito patriota
aquelle que desconhece a arte do
defender a Pátria.

En vós conclto, meus caros dl-
plomndós, a ser fervorosos propa-
gandlstas do serviço militar, e
entro vds está a.mulher, que tudo
pode e tudo consegue pelo carinho.

Sede, pois, vús, minhas afilha-
dos, mensageiras da Pátria, nos
lares onde devslo prf-gar a neces-
Bldade de saher o brasldelro a arte
da guerra, para bem saber guardar
o' palz; "quo não quer, não pode
o nfio aabe viver sem honra".

Depoja do faier considerações
sobre o voto sec.-éto e o sentimento
de nacionalismo, o orador assim
conclue:

"Caríssimos diplomados:
E' tempo de vos dirigir sa ul-

tlma» palavras, e sejam cila» o
penhor de minha gratidão pela
prova de carinho que me destes,
fazendo-me o vosso parnnympho,
no acto de recjpção dos vossos
diplomas.

Não foi para mim surpreza o
vosso gesto le bondade, pois, em
trinta e cinca, annos de vida den-
tro das escolas, eu mo habituei
aos auto» carinhosos da mocidade.
Que supremas felicidades icnhacs
mi V'ela tJ-üLi-i- Wk- OS IaíLUB votos»

¦ rulembinn*' ai minha» primeiras
palavra», eu repito ft minha ler»
vorf.»a iwppUoai "Beda Mmpre.
tnthvslutkamtnli braainirea; ae»
fle lar.iprn orgulhoiarnente bruil»
leli o»!. >.
MOVIMENTO Dl" PASSAOKIHOH

HANTOfli 17 — O vapor nntiona)
"Marangriape", entrado hoj» rto Rle>.
checariim oi legiilntea piaunielroa:
An...'.:.. l.a n.i:, DemtlUla Hamoi,
Adtlln Raplnh*!. Theotanlo B»Pl»
nhel, Antônio flraneo, nortovaiho
Leite * «fnha.ra, Álvaro dt Marro»
Hanie*. John .lan.'/. Arthur Malva,
Avelino Freire » família, ü< ;»on de
Cnairo, P«-ilrn Forneço, Joil Mon-
tfr.egro flo finu»n, Delphlno Firraa
CamargOi Alaim (inrroux Forrnx LI-
ltn Ferras Abreu, fhnkcaptare Fer-
ra» l H^ fle J.n einare.

Em translti", paaaatrnm II pna«v-
gelrc».

— Pteceflente de Porto Aligr,» e
raenln», entroj hoje o vapor nnelo-
nnl "Itntiha". eein o» «rgulnif» pna-
angelrca: «B mm o porto e 50 em
transito,

DBPlTADO 1-'.M VMOEM

SANTOS, 17 ¦¦¦ Proce,Wite rto
Rio fle Janeiro, passou hoj"» pelo
nono porto, a boriTo do vnpor na-
clonal "itaitbn", o flcp-.pndo flr.
Flore» dn Cur.ho, que io flentin.i a
porto Alegre.
AliMIlUNTi: Af.KXA.VDRIXO 1>E

AM.NOAIt
SANTOS, 17 — 0 sr. capitão de

mnr e guerra Raul Vnrella Qua-
drer». co:r.m.indnr,:e do» portou fle
São Paulo; capitão fle fragnla Bi-
cardo Grenhalgh Barreto, comman-
dante cs baie de avlaçlo naval; ca-
pltr.o-tenente Octsvio de rigucireflo
Meflelroa, comniflr.tfanta da E*cnlu
fle Apprcnfllze» fle Marinheiros; nt-
flrínex o iunccloiiarioa fleeseh dc-
pnrtnmento» dn Armada, mandaram
rernr hoje, fta 9 horas, na Cr.ihe-
dre.i, solenno mbva em memória flo
Inesquecível almirante Alexandrino
de Alencar, cx-mlnintro da Wnrlrthn..

O neto foi ce-iebrndo com tr.do o
cerimonial cathoilco, achande-se n
nave repleta.

Entre cs presentes notavam-ec nn
niitorlfladeii civis e militares da ei-
dade, representante» da rnunicipaii-
flafle. cônsules, representantes da
Imprenea e varias outra.» pessoas
gradas.

— Amanhã, fts 9 horas, no Cnn-
vento do Carmo, haverá Solennoa
exéquias manda .'.as celebrar peio
Tiro Naval do H»',ado de S. Paulo.

FESTA DO ESPIRITO SANTO, EM
ITAMIAEM

SANTOS, -17 — Na histórica cl-
dfide de Conceição fle Itr.ulir.cm,
nes (fias 22, 23 c 24 do corrente,
ierfro celebradas solenncs feativlda-
des em bonra do Divino Esp.rito
Santo.

Nesses dias, afim de facUilar o
transporte de romeiros, a Soutiiern
San Paulo Rallway fará correr trens
extraordinário.", de ida e veita.

FALDÈCIMENTOS
SANTOS. 17 — Fallece;i hontem,

no Hospital da Santa Casa. o sr.
Lauro de Oliveira, íiiho do sr.
Francisco Anastácio de Oliveira, an-
tigo funecionario nuiniclpa:.

-— A'» 2ü horas, falleoeu r.a re-
slfleneitt cie sens.paes, á ru,i Ran-
gel Pestana, n. CL', o ir.eniv.o José,
filho do tr. Joaquim Rotas Cnn-
delas, auxiliar do alto coiamercio
dw-.ta preça.

COMPANHIA GUIRO'
SANTOS, 17 — Em ultima- recita

de nssignattira. a p.pTeciada cornpa-
nhiá hespanhoia üuirô,, que.; está
oecupando o Coliseu Sontíeta, deu-
nos hoje a representação ân linda
opera "Marina", cm 3 actoB.

A interpretação foi excelicr.te, não
tendo a platéa regateado applauspa
a todos os seus interpretee.
ANNIVERSARIO DO REI AFFOS-

SO X1H
SANTOS, 17 — A laboriosa colo-

nla hesparihòlft fle Santa^ esteve,
hoje era feria, por motivo do mini-
versarlo notallcio de Aííenso XIII,
rcl cia Hespanha.

Em homenagem a esse ccor.t.eci-
mento, o sr. rnarquez de Santa II-
duara, digno cônsul, daquella nação,
nesta cidade, deu recepção n,-i s»de
do. consulado, das 14 fts 1G horas.

Estiveram ali. apresentando cnm-
primcnto« no sr. rnarquez de Santa
Ilduara, o dr. João Carvalha! Filho,
presidente fla Câmara Municipal; ns
autoridades policiae-s, o tenente
Américo Moretti, pelo Corpo de
Bombeiros; os representantes con-
suinres das nações amigas, represen-
tantes Ja imprensa e varias outros
pessoas gradas.

A. todos o digno representante da
Hespanha cumulou de gentilezas,
cfferecendo-lhcs uma taça de cham-
panhn.

CENTRO IIESPANHOL
SANTOS, 17 — Commtmorando o

annlversario natallclo de s. m. c
rei Affonso XIII, o Centro Hosph-
nhol de Santos realizou hoje um
bello cspectaculo, ao qual assistiram
os membros mais proeminentes
colônia e distlnctaa famílias
residentes.

Terminado 0 cspectaculo, seguiu-
se animado baile, tendo-se as dnn-

ças prolongado até alta hora Ja ma-
drugada.

CÂMARA MUNICIPAL

SANTOS, 17 — Realizou-se hoje
a sessão ordinária da Câmara Mu-
nlcinai, sob a presidência do dr.
Curvalhal Filho, secretariado pelos
drs. Albertino Moreira e Samuel
Baccarat."Foram 

approvado» a acta da ses-
são anterior e o expediente, que ca-
reeeu de Importância..

O presidente communicou á mesa
haver regressado da Europa o dr-
Altlno Àrantes, deputado federal.
Communicou também o íaliecimen-
to do dr. Herculano de Freitas, de-
clarando haver a Câmara hasteado
o seu pavilhão em funeral o tele-
graphado ao deputado Júlio Pres-
tes para que s. exe. representasse
a municipalidade nos funeraes e de-

posltasse unia coroa aobre o ataode.
A seguir, o dr. Albertino Moreira

fez o necrológio do lllustre morto e
o commendador Alfaya requereu
fosse lançado na acta um voto de

pesar."Foi approvado o projecto da
Commissão de Justiça declarando
"Dia de Santos" o dia 13 de maio.

O dr. Samuel Baccarat apreaen-
tou uma emenda no sentido de mu-
dar-se a data para 26 de janeiro,
vlato como em 1839 a então Villa
de Santo» foi elevada a categoria
de cidade, pel* lei provincial n. 1.

O projecto e a emenda foram ap-

provados em dois turnos, sendo a»-
»lm convertido em lei.

Em conseqüência, a Câmara de-
clorou feriado o dia 20 de Janeiro.

A seguir, foi encerrada a sessão.

— » ¦ '"

Viagens no Brasi!
XIV

O imiin fle Tiilnyu, bem quo fique
no M..i.iuli.iii ê o que hi nu noa pita-
logelroa do Pliuiliy, a lato parque
AinnrrnçAn, milco porto ai, i ta, Eetn»
flo, f uai im o,, paru eeao fim. A»
iaii.i..K..iii t\en nn fna dn rio Pnrnn-
hybn, o primeiro oonildoravel depn-
rada nn eiirviituin arptnnirlonnl flo
piili. Umn iIiih • .o i.. iii.nl. i flo i-v-
thiinn pr.ii riat-bii •• brasileiro t
que a maior parle do» rfrnuilr» rio»
correm fln mil para « nort«, ixactn»
am nta- cciiiio »«l« do que Oro noa oc-
ciipíiuH' . O Hão Kranrlcdi meaino,
percorro gronflo parto neiia dire-
cçllo.

O lidado flo líiiiihy eatA no en-.-
biyáo; faltn-lho úensldafle fln popu-
laqBo, o que iiiiftH ncorttçoo ft ir.nlo-
lia Uo» Iv.liiilOM briiHllelros. Não ob-
ulai.lc, pelo dedo jft k.í prceento qual
glgnntoi em ai,» gonamllilaflo ft o
leriUorlu dn Estudo todo coberto do
ricas paitageni naturaos, e explenfli-
dnmento futelH fle (orragõni vr.ila»
fllHsImna, E quom conhece quanto e
rortfloea a Inrtuslrln pastoril não ta-
x.nft ile oxnggernilo o optlmlamo em
relncdo n cata clrcumicrípçno da He-
publica. Pnra loilo o qualquer pnlz
6 n maioria prima factor iirrpir.de-
rante pnra sua expansão Industrial e
parn Mia Independência econe.nilea.
Nft» não lemos íiiiidu r. 12; e o Piau-
hy Boríi, eem duvida, o fornecedor
flessn inate.iia porque nil já aa expio-
i.i com optimos resultado» a crkiçüo
de carneiros.

Também o gado vnectrm plauhjr-
ense C- dolado flo resistência adequa-
dn ao iioniiu clima o ao noaao aya-
Ihoma dc cii.M' o gado fts aoltns, não
caiabiilailo. Minio fle Jeracy c Ca-
racu": (¦ esse o typo dn gado cm ge-
r.-.I. Mos Estados do Sul em que o»
criadores se ativeram á luppoatu au-
pcriorlflnflo flo gado liollnnflez, não
lioncns aiccfpa.Ocs ca' registraram; rn-
...i em geral dc grande porte.ir.iiito

a iu*oiaipin o mula pradlapnaln
bcrouloiti

No» aartíe» do norte, eminntrnm,
ho iiaiiitiiM i,..i-i iilvasom lomolhan»
temontò ao» (pio vlvom nas Hii<ppe».
H...i nnllllliia irmntOI que ae detq-nr»
rnm fln» manada» dornexiirn», d |i,ia-
cem ti..ii.,.iiii.-iiii,-iii,( pnina Inflmln-
vüIh tina-tuH iii-viiiiiiu-i. cm ae ombro*
nhnm nna prnfinifln* dai flor citai,
Em tildai II ,.|ililllii'lili. ' iil:r,i,-ili iiuii,
prlnctpàlinonto nos pnlaoa fln origem
lii-apunbiiln ft OOmmiim vninm-an »»-
te» mammlforoa iclvagoni, ou tnrnn-
fln» leivageni por ae lm verem libpr»
Indo do domínio fln homoni. Aqui
mwmo nu serra du .Manilqu^ha, raro
ním ê> irviiriizarem-ao encartas no»
bniii lólvagona,

Vítn n pello nlgnmaa p.ilnvrni cm
homenagem n ento prenllmoan nnl-
mal, amUu em lodon os tompoi e em
lofliui im latitude», flo homem o ml-

| Ilcalrna auxiliar <iii" lem tilda, om
toda" ua etapas du humana trajecto»

jrln. Oa nntlgn», com eapeclallflrulo
cr rgypcln», tributavam rulio ilivl-
no n cate» anlmnos, e «Infla hojo
poato que não tnnlo, nn índia
naalm tio procedo.

A eipectt foi Introduzida nn Ame-
rica do sul pelos hoipanhoaa em..
1540, pol-i estes conqulatadores-não
so podiam abster do seu rtivn-ilmen»
to prcflllccto — n i (ouradas. Então,
segundo nxxovcrn Brehm "este» ar,I-
maoa encontraram o clima c o eolo
tão "próprios parn o seu desenvolvi-
mor.to, (fiict em pouco tempo so 11»
vinriini do domínio flo homem".

A orí;;em do boi doméstico' perde-
se em a nolio dos tempos: eabo-ioi
apenas, ntravíz da historia natural,!
quo desde a remota anllguldado ha'
sido conhecido, roproncntndo noB
monumentos mais mitigo», e devida-
mente estimado. Em Cyrena era um
crimo bater numa vacca: acontece o
mesmo cinda hoje nas inflla».

!iir<o Garcez
l.-'!h^!*?^'^j-^^,i»**^^'»'^jBafijLTCTiçr^^

a sra. d. Benedlçtailo, camwlo com
Pinto.

O enterro deu-se hojo, fis 11 ho-
ra». anhlnflo o coi|io da rua Francls-
co ICgyilio.

— A's 17 horas do liontem, sue-
eumblu, hestn cidade, o Joven Anto-
nlo Viilentim dc Oliveira Júnior, de
19 annos de edade, filho flo sr. An-
tonio Vnlcntlm fle Oliveira e da sra.
fl. Mai Ia Ribeiro de Oliveira.

O seu corpo fui sepultado hoje,
lendo tnblalo o coitejo fúnebre da
rua Regente Fcljft, n. 301.
THEATRO S. CARLOS — O 2,0

ANN1VERSARIO 1>E St'.\ INAU-
GURAfjAO
CAMPINAS, 13 — Tranacorrendo

hontem o 2.o anniverearJo <.a inaü-
guração do Tlieatro São Carlos, a
Empresa Theatral Paulista otfere-
ecu aos numerosos íronuentadorco
dessa tyrnpatbléa casa de diversões
urna attrahcnte "solrOe", com í:!ms
et.colliHloü.

c!ia-

da
aqui

Ao tlieatro, cujo recinto f
vn ornamentado com aputaflo gosto,
íllfluirnm ns mais dlstlnçtns faml-
Jias dn sociedade campineira.

Registando o acontecimento, fe-
licitamos Oisr. Antônio Silveira Mel-
lo, representante du Empresa Thc-n-
trai Paulista, 

'"nesta, 
oluado, pela

optima òrientatõo <iuç fein sabido
dar aos cinemas ríóu 'eua dlroeçoo,
offeiccenflo sempre no noi:ío publl-
co esplendidas reuniões.

OAMARA JIUNiClPAL
CAMPINAS, 13 — Por íaltx de

numero legal, não se realizou hon-
tem a nnniiiielada reunião do nonto
edilidade, sendo, pois, a orflem cio
dia transferida para n próxima ses-
são ordinária, a effeetunr-te cm 19
da corrente.

tí sr. Amilar Alves, secretario
"r.d-hoe", lavrou urn termo fle com-
pnreeirnento, que foi asslgnàdo pe- :
los vercaflorse prdkentéá: Aniiinni e
Freitas, Orozimbo_ Mala, Pedro A..
Andcrson e Odilon Leite de Barres.

RIBEIRAcTpRBTO
notícias luaiJoiòsÁs — mez

DE MARIA

RIBEIRÃO PRETO, 15 — Com
o brilho das noites anteriores c pe-
rante considerável concurso de fieis
proseguiram hontem. â noite, no
nosso principal templo, as soltnnl-
dadeu de maio, consagradas á S. S.
Virgem, e que estão sendo promo-
vidas peias Filhas de Maria.

Hoje, dc accordo com o cerlmo-
nial das noites anteriores, prose-
guirüo essas lindas festividades.

Para hoje foram nomeadas fes-
teirns as senhoritas Isaura Silva,
Joaquina Lourenço, Mary do An-
drade Silva e Ondlna Barreto.

Estão Incumbidas das solennlda-
des de amanhã as senhoritas Ame-
lia Ferreira, Laura Fernandes e
Maria Abrahão.

NOTAS FORENSES

RIBEIRÃO PRETO, 15 — Rea-
liza-ac nos dias 1, 2, 3, 4 e 5 de

junho, ft rua General Osório, 55, o
leilão judicial da massa falllda de
Lescano e Guerra, Casa íris.

 Lopes e Guimarães, commer-
elantes estabelecidos ft ma S. Ma-

rlnho, 14 0, requereram uma con-
cordata preventiva para pagar aos

seub credores 30 por cento do total

das dividas,
— Reallza-se de 18 a 22 do cor-

rente, ft rua S. Marinho. 50, o lei-

lão Judicial da massa falllda de A.

L. Carneiro, desta praça.
 Realizou-se hontem, no Fo-

rúm, uma nssemblén dos credores
de Lopes e Guimarães, tendo Bido

rejeitada a proposta de concordata
apresentada por essa firma.

ANTÔNIO MORENO E
GIÍETA GAIÍBO NUMA PEI^
LI Cl i.A COM ARGUMENTO

DE BiaSCO IBANFZ

"A Tentadora" C- o titulo de uma
adaptação de novela bicve que o
escrlptor hcspanhol Ulaseo Ibaiiez ed
cre.vci para nm periódico le NoviJ
York c- que u "Metro" eua íilinan-
flo. Neiiu trabalham Juntos o coube-
cido acto'r Antônio .Moreno, que 6
hcspanhol flo nascimento, o a "es-

treila" sueca Crcta Onrbò, artista

que obteve extraordinário SUCCCIBO
no "feran" americano.

A accão desenvolve-ao em Parla]
o Buenos AlrcH,

Tanto Moreno como a FCnhorltãi
Caibo obtiveram um grande êxito
cm duas obras do Ibnhez, o primei-
ío ha pelllcula "Muro noslrum" e
a segunda em "Entro laranjeiras",
na qual tez aprefieiUaçao*

RE"
'IV

"VIUVA ALI
K.\ PONTA.

ICS-

A odaptação çlnçm.ntog.rnphicní
feita per Eric Vòn Stroheim da fa»
mci-a opereta do Lehar, rom ?.Ian>
:,lur--iy e John nilbert nos pnpelfl|
prineipaes continua cansando sen-,
snção cm toflos os cinemas onde tem
rjdo exhibldn. i

Em Nova York exhlblu-so diiran^
te fl mezes çonsccuilvps no "Embos.

sy" o cinema fle luxo flo bairro flil
Eróaflway, e logo apfts durnnte 3,
semanas no grandioso "Cnoitoisj

corisfifulhúo a sensação fla !e)npo4
rada.

O PRÓXIMO
RAMON NO VAU

'FILM'

!'<>
Dl

Secundado pela formosa Renfcl
Afloréo (• a ihcumparavcl Carmcn.
Myêr», Rãmon Novarro está descni4

pénhindo o papel principal da pro4
xima cinta cia "Mètro-Òoidwyn" In.
titulada: — "Bc-Uamy •— the magnW
flçeitl" (BiiUamy — o magnífico))
que í uma adnptação ft tftla da cn-

media fle Roy L. llornlman, muilM
appiayflida nos paleoe norto-.-imeri4

Nesse trabalho figuram alnflp^
desempeabaiiflo papeis fle Iniportan,
cia. Willàrd Loiiis, Edgar Norton,
Salíy 6'Nell e Bert Rnaeh. seniia
dlrector de scena Hobarl. Henley. ;

Ramoti Novarro í o mais versa-
ti] de todos os actores. Começou r|
attráhlr a attenção do publico coni
n "Prisioneiro fle Zenala*". em qua
trinniphnii no pnnel fle Rnpcrt de
Hentznu, o vilüo fln. obra, nlifts sym-.
pathico, depois foi officíal franeea
cm "CoriMcItea" e caraiiineiro hes-
pnnhol em "Teu nomo e mulher",
Na sua próxima pellir.ula será po»
certo um Inglez admirável.

M>4^.M^»^.M.'<i.a.'M'!»'»''l"i' ¦»-»..?.«wa..»

CAMPINAS :tf!
FALLECIMEKTO

CAMPINAS, 13 — FaUeceu hon-
tem, nesta cidade, o ir. Sebastião
Ferraz Pinto, de 22 annoa de eda-

.«..i....... »¦•*

NO PAIZ DAS
SOMBRAS

a>-

NOTAS E NOVIDADES DA ONE»

LANDIA

M.\E MXTRIIAX DE NOVO
NA "METRO" r-

A belllslma loura de fama mun-

dial, Mae Murray, que acaba de ei-
cançar o mala grandioso exilo d«

sua glerlosa carreira artística, pela
sua estupenda crençSo na adaptação
cinematographlca da celebre opereta
úc Franz Lehar "A Viuva Alegre",
nsslgnou um novo contracto com a

Mctro-Goldwyn-Mayer e regresson

jft ao» estúdio» desta companhia, na

Califórnia, para começar de novo a
trabalhar ante a objectiva.

jss brasüslras
DEOR.EfrÒ jrtEG.TlDAM-ENTANDÕ \

RUA EN,TR,ADA EM 1TÍ.RRI-

TORIO ARGENTINO

BUENOS AIRES, 18 (A) — Fr^
publicado o decreto, na pasta, rtn A.
grJcultura. declarando que ntft 3.1
de janeiro dn 1927, serft permitfidn
a titulo precário, a entrada fle lá»
rnnlns brasileiras, no território na»
clonal, sempre que venham acom>
punhadas dos certificados fla rida»
de de origem, passados pela auto»
riflado competente, e ontro compro'
vando que o nrtlrro permaneceu cn»
câmaras frigoríficas, a uma tem-

peratura de 0 grau centlirraflo.
Ambos esses certificados fleven»

ser visados pelo cônsul argentino nl
logar do embarque.

A carga será lnspeceionnda II
chegada e. ai estiver em mau estar
do sanitário, será Incinerada, ser*)

que o exportador tenha direito a

qualquer espécie de InrtemnlzáçIIpí
Em caso de duvida, a enrga serS

BUbmetüda a nova frigorificação.
O decreto baseia-se em experien-

cias Jft realizadas na America ds
Norte, segundo a» quaes ficou com»

provado que as laranjas aubmettlda»
ft. frigorificação ficam Isenta» ila
«ceratltls capitara" eu "mosca ss>

Mediterrâneo". .
Espera-se também o resultadt,

dns investigações sobre o desenvol,

vlmento da epidemia da "ceratltls*

no Brasil, afim de resolver defini-

tlvamentc sobre ae exigência» d»

Importação dc laranja». t ,_;
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Chronica Social
'O Jornal I Honiohnffcm

Na villa da Fiiiultir» — lai'«<> da A Hnlso Plmrinaooutlwi da Hilo

nutriu, pgroin, letenU oailnhol», a. P»! iroilnvA haja na üi linnu," ' 
, ._ .„ „.i.. em «na "«da moliil, a nviiililn llilim-

oaoorartn» n,„ redor como am nato». 1(,h.n ,„„. Anl0)1|0i 01# |obwd0)
tra — n««lKn"r um Jornal era «Igniilj ll|im |,0m(nl,Bon, „„ „,., fl», joSn
da ai.ii-* iiiij». d.um o Chico Ponto-, Vicente dn Huim, Muniu», proal-
agudo niiIgniiMo dol», corria fama! douto da ,H*oulnçflo Brasileira do
do quoomumCro»iii.3Stlnh» preall-! ''haniu.o.-uili-nH. quo om io ouoon-

"Cor I ll.l M,-.|,l , iphiil,

V

«lp o Chico: Home,,, qua Ha o -¦-.-, 
parft /|(ji)| ||r (| ( f (j (^

ralo paulistano" o o "Jornal do

Com mordo".
O RodiíxindO — eabneln abonado,

com .Ittocii, porrada o bragndo —

rola-lo do Invoja. llnvla do wilgnar

ollo tambom ma folha! Qua dtnbs!,

Unido, não tabla ello ler a» letras do

aipliiii.ito? I-",' voriindo quo mal ao-

lolravu. domnli «ra chtioro oomo um

pfitro « onuoçuflo como um mourüo

do cerca'. Mim,, o demônio da v.ild.i-

do ontrnrn nollo o o lovnro a pedir

uma aMlgiinlurn do "Corrido".

Troa iIIiih depois, o estatela '.ra-

iln-lho o jornal. K " Reduzindo »en-

tOu-ao bein na fronte dn onio, abriu-

o om loiln a largura o pur/io a ler.

 UA| — ospuntóu-se o Zíqulnh.1

alfaiate - Maço tá bem, nhO rtcdii-

iludo... Lendo »un tola...

O ciibodt/ollioii o parceiro com

desprezo:
p.' p'vn moco vê...

n oulro ordlo em browia de curln.

ihlado. Que noticias lonsaolonão» lo-

.-Ia o caboclo 7 1 tomem feliz aquolle.

-juc, pelos seus próprios olhos, podh

vcrltlwir o iiiie Ia pelo mundo.
Multas novidade, nho Itcduxla-

3o?
Puft...

Mas, o que ha por esse num-

«o?
 liste Jornar ê unia porqtiOM.

Num Intendo nada..,

.Mas Boquinha poz se a reparar co-

mo ello Ha. Reduzindo começava na

primeira columna o seguia, horlzoo-

talmcntc, a mesma linha ate o fim

Jo Jornal. Depois, passava ft segnn- cnelredo,

1:i. Um embrulho! Havia phrases aa-1 Apita n sòletinlditdc nupclnl

dlMlingilliln» com uni uonvltu da on-
lidado pniiliitn.

Visita ao "Coitcío"
Dlillngiilii-nnn hontem com a kiiii

vIhIiu, i> ia-, dr. (,-,tU Mlwoli, on-
ganhei ro ngrnnoinn om 8pu, liolglen,
i< qua por miiiio-i itunoH roíldlu íios-
in onplUil.

O ili-, l.iil/, Mloinn, que í um
erandu amigo do iioh,-<i pnli, vo'u
a Silo paul,, onniii repii' "iiinnti.
dn ller.l llooli Ilnllnmlr-x juitlo ft
l-Svpoalçfio Uniadiiul do AnlmiiOH, ha
pouco oneorniila nu prndo rtíi Mo-
Con, o piiitlu hontem, pelo nootm--
no, ile luxo, pni-a o «Io de .Taiu-Iro;
do onde segiih-A para ., Europa.

Nopciiis
j Kitlncu raiei,, Ci»lii-l>'lgticlrt'ilo

lteftilr.oii-to em Campinas, i, ,.-,
do corrente, o onliico iimtrlmoni.il
do dr. 0--.il- de figueiredo, mcdle-i
na cidade da Mooóuu, com n sou lio-
rll.-i Sopbla Helena 1'nrèln Cost.i.
filha do (Ir. Ilorucio Antônio di
Cosia, cliefo da Locomoção d. l-l»-
Iníiln do Kcrro Mogynno, o da fcrn.
d. Soplila llerlhu 1'nreto Coxia.

A cerimonia civil rcull::ou-ao As
I". horas, na residência dos pau d i
noiva, A rua Saldanha Marinho, n.
ü!l, servindo de padrinho», por par-
:>' da noiva, o dr. Iteualo Antônio
da (tosta o d. lllldii de Carvalho i'.i-
reto, o por parlo do noivo, o dr.
Francisco de Figueiredo e d. Korui-
do de Figueiredo.

A Kolcnnldado religiosa rcullzuit-
se na Cnlliodral, As 11 horas, ser-

! vindo de padrinhos, por pari- da
unha, d. Sopbla Purelo o o dr.

j ilntlo Vfcldriu l'urelo •Itmloi*, e, vov' 
parlo do noivo, a ira. d. .Miirlllll.-l
de Figueiredo sr; Urina de l-'i-

hon-

m¦

m

::¦¦'¦

liin; «Confessamos loalmonto esta

Je um parngrapho Introduzido no

irtlgo não passava de urn grfio com-

num da do alguns dlsposltlyos da

lossa Cai-.-ido resolveram continuar

ia mes-ciiménlo do uma candidalu-

a. .. "

 Tá \T'no? Vil intende o que es-

tes homos lscrove... O que elle que

5 IngnzopA os troxa o ycridO nsslena-

,ura do pape de embrulo por ^n-

toenta mil ríls.
KÇalnlio espantou-se:

Mas inei-õ '.á leno errado. Num

iisslm. MccC 15 de tio a pavlo. Per-

:i.-;i para quano encontra um risco

I vortá p'ru baixo, ..
Que?

líespella f,j risco preto que se-

•):u-.i lis erdoiona.

Iteduzindo enfureci u-se:
_ Mecê iá loco, Ztqulnhã?

l'or que boini'.'
 Intâo ineefi manda tim cabo-

•Io oomo "u respeita risco? Tá pon-

^ino que so plru', porqüera?
 Mus quê Isso, Iteduzindo!

«rni rlMco de

rciip ii".n cerca flo arame?

Hciios

Ánniyevsarios

l.-.n intJo vo respeita

jornfi'.' Pois eu não roa-

' vo recepção con hiiIõ.s dn Spclcdnde
du Cultura Artlitlcáj a <v><2 compa-

Ireci 
rum os elementos niiiis repte-

Hfntatlvos da souledadu cniuvínol-

Seguiu-so animado jantar dàn-
cante, sendo os polvos saudados, em
nome da selecta assistência, pelo
iii*. I'areto Júnior, mlvugni.o no Uiu
de Janeiro,

liin seguida, parIIrum os nubên-
les para esta capital, d" onde segui-
iâi, pura Sábios, a emborcar no
"Astiirlns", em viagem de nupeliiü.

linlrd os numerosos o valiosos
presentes oíforccldoa aos noivos»
destacaram-se os segulnlcs: da r.ol-
vá ao noivo, um alfinete do pérolas
lio Oriente, um itnol de esmeralda,
um par de botò-.s de esmeralda,
um pnr de ligas com flyoliis de ou-
ro; do noivo á noiva, uma pulseira
de platina e brilhantes, num cruz
de platina o brilhantes, um estoju
para ünliiis, do larilirugli, com i:i-
crüstuçõès do prata, .uma luaIn-es-
tojo, um rico violão mnrehotiido tia
iniidroperoia; don pnes da noiva, u-
mu mobília do eiunWo com orna-
iiieiitacõe.-i de lirouze, uni par de bõ-
iões do platiiia e rubis, um cheque;
dos pães do noivo, um iipparclho do
iaviítovlo de crystofile, uni cheque;
dn avó da noiva, um rico piano, u-
in.-i mobília de sala de jantar com
iiruniiieiihieão de bronze, nina bnn-
delja de praia, unia carteira de coiis
ro da rtusiila, uni relógio o correu-
le do ouro; do dr. Phreto Júnior e
senhora, uma rica pulseira do ]iiiltl-
na com pérolas e brilhantes: de d.
d. Mai-iela. Zenalde e /.or.iido de Fl-

güolrcilo, iim serviço completo de
ci-yslal llaccar.-it para mesa: do
Jõniiuini Piguolredo e senliorui um

Fazem annos hoje:
. O menino Divceu, fllhhiho do sr.

Mliurlllo Sampaio liòtolho, ajudan-

te de engonheiro da frefettura Mu-

,""'!''"' Myrlam, 
tllhn fnauclro de crystoftle; d" Olyinplo

In de Olivoiia de iriguelredo, tini cheque; do dr.
I Joaquim Figueiredo o senhora, cm

Braga Costa,' Hiermometro de ouro: do dr. JusG
d .insé nòdv!- íriguejredo *¦ senhora, um relógio-

I i.iirrlíhãb; de ,Io-;e Joaquim Iflgucl-
todo e senhora, um apjiarelho do

cryslal para tollolle; de Gabriel PI-

guelredo, nina bateria de nlckel ap-
ra cozinha; do Manuel Figueiredo,

rlnnl » «anhiira, uniu niilnil»lr» il«
(!i'»uil dn ii.ilu-i h; ilo 1 Oflllu
Clorlií, um piilvorlKaiini' do eryitiili
rtn n. Kiiitiiniitu Tnvaro» p «aniio-
ro, nnwi ailntiíoln do murmura; do
ir, Allmno Uuhrnlli, um enfro u iln-
loiro nriliilloo; dn dr, .lofforauii l'l-
giiolrtdo o ni iiin.i.i. um nppnrollio
dn pi-iiin porit olldl «tia hniilinrllii Nu-
nA o CoiiobIqÃo Novneii uniu bonito-
nloroí dn ir. .li,'" .IhmIiiii do (.'limai*
radii Jor. o innliorn, mn t-ln-que;
dn dr, Mnnfrrilii Cosia o aonllOffl,
uni parla Joio» da broimo (loiiiail.i:
ilo (Ir. KeiiKiii Coita, iiiiiii Jarra du
uryitnl dn lioli«iula; do tir. Oillr
Cosia a svnhora, um par da Jiirrua
du prulii! de d. Maria Isabel Conto,
uni pnrtii cnrtDaa ilu praia! do dr.
01yni|)lo Miranda •• lonUorn, unifl
Jiirin d» i-ryxul i. praia; ilo dr. Tu-
vnri-H o «anrviia, uniu ci-sln da pro-
ta; do dr, OolAVlo Cosia o souliora,
um prato do oryitnl dn Boltcmln; do
dr, Alillltiiil Conta Cmdlu, u i-enho-
ra, uma jirilliiclrn do ci'>>tiil o prn«
In; du ilf. ii i-.-ir 1'aiotu, uma J.iiiíi
.liipuneza) (Io dr. 1'aulu Vlllnc O Al-
borlo do Morno», uma linlxolln d"
Ci-y/itoUo piini Jaiitiir; do iir. Oetii-
olllo .MallieiioH o scnliiira, um Sor-
vlflo do rryslul da Uohetnlo lima vi-
nlio; do sr. Ailsllilis Opiiürmniiii,
uniu frnotolrii do crymiil! do tr. Au-
nii.nl Souto o senhora, um porta-
cartões do prata; das nenhorltiiH Sn-
¦znnna o Õndlna Sydow, uma Jnrrn
de i-r.vHliil; ilo sr. Frnni-lsco leguei-
rodo o senhora, uma Crtiotclra do
crystnl; dn nonliorllu Mnrln Ollvcb
ra Coiillilbo, nina Jarra do or.vHtiil, a-
lOm do "coi-Ix-IIIck" eiivltidní poloj
hi-h. Cícero de Moraco, Domingo» do
Moraes, Itnlph, 1'ompou do Cornar-
go. Arthur Canguem!1, ISUclydc»
Vloliii, Maria Sydow, l'agiino tlrunn
o numerosos tólcgrãmniiis du nmlgoi
o pnrontes.

Passageiios dos noclurnos
Do Sãu 1'iiutn pura <» l»l<» — |,,!"

Io primeiro nuclurno seguiram o»
:-i.i. José liurgis Flllio, u fnuilllr.
Ilularmino Oointtlo, còrónpl Xavier
do Almeida, Josô Minidarlno, dr.
Sodrí dn Castra, dr. Sylvlu Santo.]
Mamo, Joaquim du Mello Menezes,
Sizeiianilo ynlliidiires, João Chlorl-
clilnl, 1'cdro Oliveira, c lliiivliacl Ha-

ptlsla,
.Vo segundo noctiirno, viajam os

ira, Curlon .Mallilas, Mai-lu Ventcl,
dr. nctavin |.-ories i senhora; Cos-
ta 1'lnto, Alberto Pereira, O. do
Andrade o família Achllles Sohulor
n rilho. Luiz Eduardo Scluilèrí Os-
valilo Carneiro, dr. M. de Soiu-a
Cioii':alvcs, o fiímllla; dr. Jok6 T.
Carreto e Affoneo llodrlguos.

I'o1ó nocturno de luso, partem oi
srs. deputado Marcollno Barreto,
lténato Lessa, l>. DavldBon, Wor-

por Blcgrést, dr. Uento Oswaldo
Cru-/, dr, U. C.i-jit, Alvero Coto-
lho, Augusto Slqfolru, llcnío Munz,
dr. Manuel BaptlHiii d« Cunha, o
família, dr. Ovidin Carvalho, dr.
I.ui-z Cardoso e seíihorii! J/urcio

jMcnezes o sèniíorn; o (letullo do
Mtiidoiiei.

Do Itlo ppirn Sfin Paul» — I.'elo

.primeiro nocturno, vêm o» srs. li-
dmiiiulo Camargo, e fiimilln; l'Vnii-
cisco Clòdoy Bueno, Colombo de Al-
molda, João Mala, C. Pereira, Wul-
domar d.-i Silveira e Miguel A. Mar-
condes.

feio segundo noetilrno são çspe-
r.iilos os srs: João IMnlielio Filho.
'A. Durrclro, Ilnui Oavld, I.oite Ju-
nior, Daròy T.dte Porclrti, sonho-
ra IMva Miu-ta Blbelró, senhora Se-
mtrãmli Úlbélro, Lôvy Tavares, Ar-
mundo Baclt, o tem mo Nogueira
Martins.

No comboio de luxo, tomaram
passagens os Bra; 11. II. Colizciís,
/li', ilippolyto Illbelro', José G. da
Mottn Júnior, iOlpidlo Pereira do
Queiroz, D. Maluhy, S, X-tfiluf, dr.
Antônio Alvavonga e senhora; Al-
varongii Netto, Mario de Oliveira,
M. Marques, soiihora Américo Nas-
cimento,' o filhos; Antônio W.zi,
Pedro Savoldi, dri Antônio Eugênio
Giiininrães e Ührlrplm l-'.'iro.

l-elo comboio de luxo-bls. embar-
caram os srs. laaac Israel; Leite Kl-
beire, Junqueira do Ollvoiia, dr.
ialavlo XJchoa, W. Çnivdera o A.
10. Hiicluimiin,

a mohlua Cleislia
dn viuva d. Uepivln
•J'..li ile;

a. sra. d. Alzira
esposa do sr. coron-
gties Coslu;

.1. .Martins dn
r, Francisco

Miula
Ciinlin, esposa do i
Servido da. Cunha; de.pacliaute da

Alfândega do Santos;
n sra. d. CordUlinii Pontual, os-

posa do sr. dr. Pedro Pontuai;
a si-it. d. Buclnda Braga Tel.soi-

ra, esposa do pbnrmnoeullco sr.
Mario Augusto Teixeira;

o sr. Francisco Salgado, profes-
soi- ãposei mio;

o sr". dr. José Teixeira Monder:;
' o ar. dr. Miiclades Porchat, a-
'dvoga.do no foro desta capital;

, o sr, Dorival Stein;'. 
o sr. Francisco Celestino Silva..

um iipiippdrelho tolephpnlcp para

a « *
¦ Transcorre hoje o aimlvor;.nr:o\
jiiltatjdo do sr. Sylvio Bornardl-,
iielll, dedicado auxiliar das offi
lias desta folhai

•;¦ ''.'• >!:

Hiii de Francisco Camargo, um l»"'
de botões de esmeraldas; do dr. Pa-

rolo o senhora, unia "honbonlêro"

de érystol o bronze; do Oliliina P.v-
reto, unia almotada; do dr. Carlos
Pnreto o senhora, um fanuelro do

prata; do dr. ftiuil Paroto o senho-
ra, um clieqne e um sachet; do dr.
Clodomlro do Sousa e flllia, um ser-
vio.0 de çrystoffle para jantar; do
dr. Ponido Biirnler o senhora, um
cheque'; do dr. Antônio 1'enldo, um
isto.lo de prata para toilette; do dr.
Moura Cosia o senhora, unia Iam-

jc[.' piulu ClalICj do d. Olga BÚrnlor
de Assis, ijnrúinera docrystalda

1 Bohemla; de Iloraclo Costa Jor.
' umu ceia de prata, uma .garrafa do

. Festeja holo a sua data natallclo crystal, uni npparclho de louca pa-

o sr! major Pedro do Moraes Pinto, | ra jantar; uni par de botões do ru-

,. .,, ... bl o platina: do dr. Coriolano de
fine.-,! do li.o baliilliuo da Fonjn J ll" 

j,.uto8 0 A, ])arbosa, uni serviço do
blica do Estado. ! ci-ystal da Bohemla para vinhos; do

.Militar doa mais dislineloís, cu.1a'sr. Torres Carneiro, um par do ai-
' 

Mancas; do dr. ,T. "Wilson do Sousa
e senhora, um serviço de crystal dafolha do serviço tom sido grande-

inenle enriquecida por feitos nola

vela, em prúl da oi-dom legal, o an-
iulyersarlantc- gosa não

sa milícia, corno na sociedade pau-
lista, de nniila estima e sympatliia,

devendo aer hoje, por certo, lias-

tanto felicitado.
* * *

Transcorre bojo a dala natallcia
do sr. capitão João Ferreira Leal,
ajudante do Co batalhão da Força
Publica do Estado.

Ò capitão Leal íol um dos que,
ultimamente, defenderam a logall-
dado no sul do paiz, quando para
ali seguiu o l.o batalhão, do qual
então fazia parte.

Por tão auspiciosa ephemerldado
receberá, por certo, muitos cumpri-
mentos dos seus camaradas do ar-
mas o dos seus dedicados amigos.

Dr. Akuino Richarg
Faz annos hoje o revmo. d. Alçai-

ao Bicha rz, Oi S. B., reitor do Gy-
ninnslo do São Bento. Pelas suas
qualidades de fino trato, grangoou
,. Alcuino lílcharz um vasto circulo
•e amizades nos meios eccloslastlco
I social de São Paulo. Os professo-
tt\i e .ilutunos do (,ymna.slo de Silo

.tlculo prestaram-lhe l.ontcm slgniíi-
,-ativ.i;. homenagens, j.cla giatn «¦
Jiémerldo.

Ilohomia para salada de fruetas; do
dr. Leão Pinto Serva, e senhora, um

o em a nos-! estojo de cryslal e esmalto para toil-
! lete; do dr. llubcns Rocha, um 03-

tojo para cscilptoi-io; do dr. Carlos
Stòvençon e senhora, um bronze ar-
tist.lco; do dr. líerinns Braga, um
bollo grupo eiU mnrmoi-o ;do dr.
João Stovenson, uma jarra de crys-
tal; dn dr. Prospero Arliinl e senho-
ra, um porta cartões de porcelana
da índia; do dr. Paulo Arlanl o se-
nhora, um pnr do argolas de prata:
do dr. IVuymündo Prado o senhora,
um prato do crystal; do sr. Nadlr
Figueiredo, mn quadro de bronze,;
do sr. Emílio üélunto, um serviço
de crystal da Bohemla ;do dr, Al-
berto Ferraz o senhora, uma Jarra
japoneza; das senhoritas Mary e Eu-
nlce Stovenson, urna jarra da Bo-
hcmtn; do sr. Jlanuol Oca o fdml-
Ha, um estojo para escrlptorlo; do
dr. Belfort Mattos o senhora, um
verre d'criu em crystal da Bohemla;
do Josoplin da Conceição, um galhe-
telro dí' crystal; do sr. M. Cyprla-
no o scnbora, uma estatua; do sr.
Jos6 dos Santos e senhora, uma rica
colcha de filei; do sr, Mario Itosa
o senhora, um par do jarras; do d.
Coriiia Machado, uma touca do la-
me; de d. Dulce Marcondes Silva,
um abut-jour; do dr. Mario da Cos-
ta o scnlioru, utn serviço do prata pa-
rn frio;;; de d. Isabel Conceição,

Barão de Duprat
Foram realizados hontem, fi tav-

de, ns funoraes do sr. barão llay-
mundo Duprat.

A's S horus, na residência do ex-
llnçto, fi avenida Angélica, 43, foi
celebrada, missa de corpo presente,
sendo dada após a erieommendação.
O sáhimonto luhobro deu-se ás 17
horas, com grande acompánhamèu-
to, sondo -depositadas sobro o fere- I
tro numerosos coroas.

Bntre os presentes, notavam-se os
srs. capitão Tenorio do Brito, aju-
d.-iate de ordens do sr. dr. Carlos cie
Campos, presidento do Estado; re-
prescnlando s. oxc; dr. Vlctor t,u'.s
Pereira do Sousa, representando o
sr. dr. Washington Luis, presidento
eleito dil P.opubllcu; dr. Bento Bue-
no, secretario da Justiça, e sou aju-
dnnlc do ordens major .Marinho So-
brinho; dr. Paulo de Almeida Bar-
bosa, auxiliar de gablneto do sr. ss-
ci-etarlo do Interior, representando
s. exc; -d.r Boberlo Moreira, chefe
do Policia, o sou ajudante de ordeni,
capitão EuclydcM Machado; Louren-
ço Arantos Júnior, representando
o sr, sccrcnlrlo da Fazenda; dr. .T.
Pires do Ttlo, prefeito da capital, o
seu official do gabinete, sr. Paulo
de Campos; l.o tenonto Onesimo Be*
cltor do Araújo, representando o sr.
general Eduardo Sócrates, com mau-
(lauto da II Região Militar; tenente
Mario Bangcl, pelo commandante
geral da Força Publica; general A-
bllio de Noronha,, inspector da li
Região Militar; major Luiz Pouco-
ca, presidente da Câmara Municipal;
senador Freitas Valle, deputados A,
A. do Covello, Cyrlllo Júnior, André
Martins, Murrey Júnior o Manuel
Pedro Vlllabolni; dr. Rocha Azcve-
do, ministro do Tribunal do Contas;
coronel Manuel Pereira Netto o dr.
Syncslo Rocha, vereadores municl-
paos; professor Pedro Voss, dlrector
geral da Instrucção Publica; dr. Eu.
rico do GOes, dlrector da Blbllotha-
ca Publica Municipal; dr. F. P. Ra-
mos do Azevedo, dlrector da Escola
Poljteclinica; dr. Carlos do Paiva
Meira, dr. Raul Jordão do Maga-
lhSes, sub-profeito de SanCAnna;
dr, Vlctor Freire, major José Mollna-
ro, j. M. Sampaio Vlanna; dr. An
nlbal de Campos, dlrector geral da
Secretaria da Câmara Municipal; dr.
Adolpho Augusto Pinto, Álvaro Ra-
mou, dr. Sousa Carvalho, Joronymo
de Azevedo, dlrector da Blbllothcca
Publica do Estado; capitão Eugênio
de Freitas. José Moya, polo Directo-
rio Político de SnnCAnna; dr. Alceu
Santo» Mnya, Clemente Sampaio
Viahna; José Coimbra, Carlos Rath,
Oetavio Zenobio de Oliveira, Arlstt-
des do Oliveira, João Gomes Barre-
to, Henrlquo Lefevro, por si e pela
família Lefévre; dr. Luiz Arruda
Cardoso; Hermann Ounther, por Si
c jiOr Sobrallie Kanltz, Gastilo Vidi-
gal, fietulio Paiva Azovedo, Marti-

ra, l-'l'n'.i Bllvolra, A, 1'ntVfi l''n»,
pndro Omanli o dr. Jouqulm i*. iw
tru dn Bilwi, um aoqiinlwtfto »lu Ailo-
raURti N"i'ini'na nniillrlrni imiiI.i
Huiiii.il, por »t o pelo dr. Ulavu W-
iiyillo; Miirllni Cniinrn. Hliiücr, I! >•
mei| Hilvii, (Inliiliiu Uoulnrl, Joae
(i«l,y, ArWldaH de Bnlle* Abroin
llrynalilo llnnyann; Niinu fluornOf,
PJrilOtlO Carvalho Filho, Abílio >*"l.
inirrt o família, .Insfl do Onitrò '!"•
luetI Korltortn Holgllnno, dr. I,ulx P.
Moral» Huliii da Ciimiii; Dondoluto
Qhavoi n faiiilllii; M01nlonc.11 l-Mlli-1,
iti-Miii.ii. Purobul, Abílio Vuiitaa
Iiiil» IIiiii o», Annlbiil Mondei
aohgnivea, l-iuéim Cuida» do Cana-
lho, Álvaro da Carviillm, Atiillbn
Vulto, i'hlliidi'l|iho Arunlia. João
Aranha, dr, Oaonr Ilomom da Md-
in, Joaquim Rabillo Tolxolrn, pa-
tiro CtãHlfio Liberal Pinto, Lourvlru
Colla n Cia.. Jo«A Loureiro BnillOH
Hnptlila, lul* Ponto», CIU*l(iva
ikIIczii. Jtiiul Monlolro. Joifi (lon-
X»ga. coiicgi) João tti-húa, dr. 1,U«
do Vcign. àoorôturln da ciunuru
Munlolpali dr. jullo ClQÜven, dl-
roolor du Patrimônio Munlolpali
Álvaro Martins, Allgúltò Nlcuc-lu,
pela Boolndado lliiuianltarlu d-..'
HinprogadnH no Commorolo dn são
Paulo; Arnaldo Bumoiit Vlllurw.
dr. Aollllles Oliveira Ribeiro, Ncl-
oon Oliveira Rlbc-lm, Jllldadia
Porulial, Franclaoo Leopoldo u Kll-
va o filho, Contrnn Heis. w.iidi-
iiiiii- Dorlii. Krodorloo Augusto, Cu-
aur do Muitos, Ricardo KllUngor;
.lofto Baptlila Cortt-z, lloiírlqiio
Macedo Martins, Nlcanor Martins
da Silva. Odorlco PUíSO» do Mos-
quita, DoniiioHlliiiim Ü. Marques,
Friinclsco Josfi Rodrlguci. Alfredo
Firmo da Silva, Jocob Cuyir, Jullo
liocollnl, Jloruelo Barrolra, Jacyn-
lho Ricardo do Oliveira, Jouo Itn-
borahy do Mina, Joffewon Nobre,
dr. Ncator Natlvldnde. Gualler
Meira de VascuiicolIOH. .iorgo da
Volgu, DÜorlO Leopoldo e Silva So-
brinho, José Calazans Rodrlguc»,
Mario Calazans Machado, Edgar
Andrade Nnuclinento, Joaquim Au-
giiiiiu Nascimento, .iodo Pòlycarpo
da Silveira, dr. Álvaro Sallc« do
Oliveira, Francisco Sousa Rocha;
pela TypoKriiphltt Siqueira; Ciastão
Vogel, Antônio PÍratlny do NíihcI-
monto, João Domingos do Ksplrlto
Santo, Leão Araújo Novaes, Ro-
dolpho Jloracs Burros, Cario» Vioi-
ra do Carvalho, Joaquim Oliveira
Penteado, Ülyascs Ornellns, pela S.
A. Fabrica Votoiaiitlui; Antônio
Pereira Ignat-lo, José Aniadçl, Jo-
«ê Ferreira do Oliveira. J. A.
Toinmasl, Armando Junqueira, pe-
ia Casa Vanorden o por René Va-
norden: Aürcllo Beliintone, por
Cosia Ferreira o Cia.; Comnilesllo
da Aesoclaçãò Auxiliadora União
Internacional, compoqta dos srs.
Francisco Alfredo da Fonseca, A-
tnllba de Mario o Benedldo Lopos,
com os respectivos cslandqrte»!
Jullo Pereira. José A. Moraes Bar-
ro», Francisco Vnz Port", José W.
Longo, Gaspar E .Paoios, Corne-
lio Sousa Pinto, Antônio Melrolles
Souea Pinto, Augusto Castro Wlnz,
dr. Juvenal Iludson Ferreira, NI-
colau M. Longo, Eduardo Pereira
da Silva, dr. Oilbcrto Vidlgal,
Aldirodlsio Vldlcal, Catelo Vidl-
gal, Cícero Vidlgal, José Sampaio
Moreira, Arthur Sampaio Moreira,

Ròdolpho Magaílittès; Emygdlo
Bastos, Vicente Massa, Nerou Ran-

gel Pestana, Wiildemar Leucnroth,
L. A. Pereira de Queiroz, Josô de
Cunto, M. Camargo Aranha, Pe-
'dro 

Cottlnl, Manuel C. Pereira,
,lr. Arthur Estelln. Floriano Ro-
drlgiies de Morucs", Luiz do Andra-
de Vasconcellos Júnior. Joaquim
Marra. Américo Cottlnl, Augusto
Rodrigues Júnior, por si o por Au-

gueto Rodrigues o Cia.; Carlos A.
de Arruda Costa, R. O. Pomplllo,
Walthcr Welsstíog, Jc«é Furtado
Cavalcanti , João Pires Roma-
no, coronel João Osório do An-
diado Oliveira, Jujino Pinto de
Moraes, dr. Laurontlno do Azevc-
do, Cândido Lacerda, João Rodri-
gues Miranda, Carlos Escorei, João
li. Setúbal, dr. João Passos
e Filho, Clovis Canto, José Joa-

qulm Souto. Dyoninio de Azcve-
do, João Proots Rodovalho Júnior,
José da Cruz Oliveira Venunclo
Parla, Álvaro Franco Lido Mlran-
tia, Anuindo do AZT.-t-do, Avelino
Tavares Santiago, Francisco Pater-
nostro, por si c pela Associação In-
düslrlãõs e Comrcercí.intea Graphl-
cos; Luiz Paternostro, Oetavio Lo-

pes, ,!. A. L. Torelra Coutlnho. por
si ó Manuel Alvos Guedes; R. Ba-

ptlsla, dr. Austlu Nobie, dr. ibra-
hlm Nobre, Álvaro Teixeira Pinto,
Adelino Alvea o família, Alfredo
Telles Rudge, Hen.-lquc- Tdles Ru-
dgo, João Aranha, Francisco O.
Horta Júnior, Dedo ridn Machado,
Lavinio Gulvão, Luiz lol.relra Leite
o família, Antonlj Gomes do Paula,

pela Contadorla do Tltesouro Mu-
niclpal; Fiel Auyislo dos Santos,
José Gomes Poyarcs, Rodcvalhp No-

guclra do t.:ã, Olee-irio de Pulva, Jo-
sé do Azambuja Jordão, José da
Cruz, Oscar Thompscn, João Ba-

pllsta de Cnrvalio, per si e pelo sr.
Perey Corbett; Celestino Martlnelll,
Commlssão Oiitom Terceira do Car-
mo, Alarico 

" Franco Caiuby, dr.
Raul Cavalheiro, David Cavalheiro,
João Ramos Pcn»ia 5'líhic, Alfredo
Colombo, Jorge S. Ram.-fl, João Mo-
racs, Flnvio Pinto Toledo. Luiz Lei-
to Júnior, Mario Cn..-ridízoni, por
Oscar Flues e Cia.; Jncob Miranda,
,1, Vergueiro Steldel, Francisco Dias
do Aguiar, Decio Azimbiijn, João
Bradi, Nadlr Figueiredo, Dom'ngos
Ferreira, César Boraaçvlil.a, Os-
waldo G. S. Slqtiolta de Gouvêa,
Paulo Fernandes ío (!:iEi'on, major
José Evangelista de Almeida, Luiz
Teixeira Leito, cr.pltno Arthur J.
Lima, João Calo -Ia Fonseca e ia-
mlllá, Mario Bueno de Azambuja,
Monteiro o Aranha; representado
por Jullo Albieri; r.au! Lassírre,
Tito Pacheco, Fre.íidüco S, Bueno,
A. Boucher Filho, dr. Durval Mar-
condes, Henrique Villribolm, dr. J.
Ferreira Snnlos. Eduardo Vicente de
Azevedo, por si o pelo di. Pedrc VI-
cento de Azevedo Sobrinho; Ale-
xandre Martins Pinheiro, por si e

pelo vereador Eduar.lo Martins Pi-
nhelro, etc.

Senhonth: d.d. Lulza A. Cardoso,
Maria José Jordão, Ifortenclu A.
Cardoso, Amélia Mt-cedo, Mártir.» da
Silvo, Elisa Oilvilra Ribeiro, Laura
Oliveira Ribeiro, Martlut Figueira
Netto, Francellna Cordeiro, Zllda
Cordeiro, Zllda Vlllnboi.-n do Çar-
valho, Judlth Civi.ll.ciro Maitlns,
Amélia Macedo Ma.tlns da Silva,

um par de jairas; úo dr. Edgar A- nho Paiva Meira, Alberto raiva Mel

llnliu na oorfi.iH onvlsitna, iisin»
viiui'1,0-na iiuu hviíUuu m »w/láíti
dedlltiif.il'.*:

.'o Idolatrado o«poí'oV irtRtlailo
OtrViin d'» Sun ííiuOi Ao uurl . i.-u
pàpnoj do «nu N"tdui'ii|i|«t«l Au quo-
l'|(lo pap.iu, illllmò iiileui) do iNiiii.i c
Itiiyinimilliil.ii; Aó bom Irmão, etvr-
na iniiilndo do Vnyd o Alfredo; An
quei-liin inu.io, SiulMlra o J-lriu-uo;
An i-iiiiIiikIii u niiilüii, Carllln ) Ne.
né; Au Iiiiiii 111.11(10 P.liyillimilii, MUI-
iludo» doH ouiihndoi mulio grnloi
Nono " Knbloi Ao miiiiiiido l!«y-
mundo, Maria o fJonln Ao bonduio
Ho Itnyiniiiiilu, do Olga o Dpllo! Ao
iiom primo llnyinunlo, do lluul l.ai-
HOrroi Au querido tio liiiyiimiiilo,
sumidas du Mnilnzlulia e Fcdocoi
Ao querido tio, Miiudadoi do Eglau-
Una o Hylvlo; Ao bom Ho Rnyiuun-
do, da lia vliicoudoiitt o filhos; S.ui-
iIiuIih do Olga Azambuja o iilhoi;
HiiuibidcN d« Vlctorlulia e Annlbal;
Au bom tlu Jlnjiiiiiiiilo, Nadlr « fa-
inllln; A» i-.treinado vovO, beijou
imii-IiiÍiuhos ilo .'urge, Anlonleta, Ce-
ollln, /.Ilibo o Tliernilnha; Au bon-
limo lio Ituymuhdo, ultlinu ndoiiH do
Auioniitii o birnoillnlio; Ao querido
tio llnyiiiiutilo, du Flfla o Joflò; Au
boiiii.iino Ho ilayinundo, JuIIiilm o
llaúlj Au bniii Ho Riiymuiido, Kfxo
0 Iníiiiíi; Au quorido lio, aniiiliiili-K
do (iiiioiiiiu- o Armando; Ao bom tio
v amigo Itnytnillido, aaiidailea do
Alice e João.

Mnvlarara iilnda coroas:
O floverno do l-lstndo, dr. Carlos

do Campos, Câmara Municipal dn
ciiplliil, Luiz Fonoecn, prefeito mu-
lilolpjil, Llllza Cardoso o filhua, Co-
cllia Aninha, João Aranha o se-
nhora, Domingos Reys o família, 13.
Flgiiolron, Ricardo Kolllngor o fa-
milln, Oswaldo (iavea, .1. R. Llmn
Pereira e família, auxlllãrca dn Ca-
sa Dupr.it, Arllntr do Llmn Pcrel-
ra o seiihorn, Lula Rumos o família,
Américo Moraes o família, F. An-
limes do Siqueira c sra., contínuos
du Cumaru .Municipal, pessoal du
oftlclna Duprat, Marlqulnhns silvei-
ra o filhos, Geneslo Flguelrõa, Esto-
vum Llsbon o família, Sampaio Vlan-
nu, viuva Forler e Cia., Roberto
Moiizogllo, José Celta, Portugal
Club, Marrey Júnior, Darcy R. Tol-
xelra, Roglno Aragão o fanillia, Al-
varo Albuquorquo o família, Horta
Júnior e família, F. Schullz, Heitor
Carvalho, Álvaro Romcn, Manuel
Vlllabolm o família, Bento Pires do
Campos, Dlroctorlo Político du Sé,
Oscar Carvalho o senhora, João Ro-
eha o família, Teixeira Leito o fa-
milla, José Lello o filhos, Sylvio do
Campos, Jefforsoh Nobre o senhora,
fumllla Amaral, Henrique Vlllabolm,
Oetavio de Oliveira o família, faml-
lia Marra, Sampaio Moreira, Escola
do fjommerclo "Alvares Ponteado",
Mathlaa Senger o senhora, Eduardo
Rodrigues o senhora, Iloraclo Scro-
sóppl e fumilia, Auutln Nobre o fa-
milla, Paulo Fernandes do Gosgon,
Ascendlno Reys e família, família
Bueno, José Bonifácio o família, Ja-
cob Goyur. íainilla Luclano O uai-
berto, Llcio Miranda o família, Luiz
Cardoso o senhora, União dos Func-
clòliárlos Munldpacs, Luiz Carlos
Leite,. Fiscaes Munlclpao», Raul Ca-
valheíro o senhora, Luclo Veiga, Da-
vid Cavalheiro, Commlssio Municl-

pai do Partido Republicano Paulista,
Trajo Martins o senhora, funcclona-
rios da Prefeitura, Jullo de Mcsqul-
ta, Inspectorea munlclpaes, família
Balrflo, família Clemente, João Cie-
mente, Walhor 

'Wolsztlog, Alfredo
Welszflog, Cia. Melhoramentoj do
S. Paulo, Vicente Massa, RenO Va-
norden, São Paulo Rallway, Jullo C.

Campos, Colônia Chilena c Cld Cha-
vos Moreira,

Manltcstaram seu pesar á família
enlutada, por telcgrammas. cartas o

cartões os srs: Juvenal Guimarães,
dr. Antônio Catta Preta, senador
Fontes Júnior, F. Heitor Golz e a-
nhora, Iria Dautre, João do Cerquei.

ra Mendes, Alfredo Teixeira Mendes
e família, Rapliaol Goutleres, faml-
lia Jafet, Nelson Braga, Eugênio de

Carvalho o família, Ronato Aranha e

senhora, Henrlquo Capellano, Eml-
lio Pcrrillo, Mario Graccho, Directo-
ria do Club Commerclal, grupo caco-
lar da Barra Funda, Álvaro Cluerra
e família, Juvcnio Plros de Campos e

fumilia, Clcinato Abreu, União dos
FUticcionariog Municlpaos; João Ja,
cobuslcki Laura iMontolro o fil'>a,
tenento coronel Marcillo Franco, dr.

Ovldio Plrc-s do Campo» e senhora,
dr. Ataiiba Valle o família, Valentlr.i
Rodrigues o senhora, dr. Sylvio Jo
Campos, Vicente Guarlgla Cypriano,
André Martins o senhora, dr. Josô
Leito de Arruda o senhora, dr. Ange-
Io Ballonl, Paulo Fernandes Gasgon,
general Eduardo Sócrates, >dr. José
Clnysostomo Bueno dos Reis, Alfre-
do Rhelnfranck, José Cândido Ca-
valeanto o família, Alberto Gomea,
Leopoldo Gloso, dr. Marrey Júnior,
dr. Pereira 'do Mattos, Mario Azam-
buja o família, cav. José Pugllse,
eav. Nicola Puglisl, dr. Pclaglo Mar-

quês o senhora, dr. Flrmlno Wlilta-
lecr o filho, com. Alberto e Sou3a,
José Francisco Baslllo, Auxiliares da
Typographla Duprat, Antônio Mon-
tolro, José Bonifácio e família,
Francisco Xavier Machado, dr. Al-
berto Kuhlmann e família, Homero
Lopes, dr. Delamnro, dr. Jullo Duo-
callne, Oscar da Veiga, Bárbaro Fl-
lho, dr. Oetavio de Carvalho, Casa
Rdúnler, com. Mondim Pestana, dr.
Luiz de Vasooncellos e família, Jo-
sé de Almeida Marques o senhora,
Javler KllUngor, Paullno do Azam-
buja Araújo, Carlos do Au-
tado Costa, Flaminlo MIchol,

* * *
O cortejo fúnebre desfilou pela

avenida Angélica, com extenso
acompanhamento de automóveis,
seguindo para u nccropolo da Con-
solação, onde se procedeu ao sepul-
tamento do Ulustrt. extlneto.

Ao baixar o corpp ü sepultura, o
sr. dr. Gllborto 

"Vldlcal 
pronurclou

o seguinte discurso:
Em nome da Unido dos Funcclo-

narlos Munlclpaes:
"Quando, senhores, sobre a frio-

za de um corpo humano, desço o
mármore que lhe vai encerrar os
restos mortaes, creio eu ntto sor O
ensejo propicio ft celebração dos foi-
tos o vlctorias da luota emprohon-
dido na torra por seu espirito, já do
azas a lie piamente abertas cm de-
manda (los püramos ignotos, Por
isso é quo o vorbo costuma calar-
se, represado ante a força lmpres-
slonautu dn Imagem da Morto.. VC-om
o.-, homens, aó ahi, a pequenez o a

oa debitou il« iii-.u vida uuiln n«
bom, r,o trtkallio, « nu fdulílo. Mai,
cm Ouiilnirlo, tolm» a voiaijAo li-
iv»l'il|vol doa i|tiu lho diiiiunin i-or.i
it•. iiuluut, t- Uawi-i ...i-niii», por
melo do» qiiiidji na iriaiuriiH coalii.
.iiiiiii mia,- noa quo nflu uuvuin, ilua-
r,otllnilo>ao uma Una uuirnii, no vor-
liou modonlio quo lopnrn na rruluV"
iilailir lua tlu mundo ooimlooi a vi-
du torron» o ii vliiu, por naalin dlxoi',
llllllltlllll.ll POIU lll"-i||I.U'IIO O llIVU-

lucro, no nnoolo «Ik ("cuaiiaao do on.
plrlto, vjuw ou falo t">r i-n.ia, como
(. i pudor, mi mnnlfoiinqflo pledusn
qi;n au \nl i-cHiiiiiliriir, vencendo a
.'.>ioiiio,;.'to qua mo domina,

AÒN quo oliolos du magim pro-
funda, lho fixaram, no derrodolro
liiHliinto, a pliyilonoinln qlo vertou
jilacliln bondado, — ao lho» caba, u
elba, na nrutldQo vivaz, ilobuxar,
com vo/, dubla da saiuliulo, o por-
que dn Inoonildn prolnçlo,

Nflu «a vai exalçnr, aqui, o mo-
iloliir ndiiiInlHtradoi' da s, Paulo até
mil, quaiuio a Inlorfuronaln publl-
ca ja Híciitidava o esforço liorauloo
dei nldailviiH partloulnroa, marco
Inicial do impulso estupendo desta
foriiioiu uKtrupolu, nem a problda-
du do quu au armdro para ilciem-
ponha;- nqiiulla liivcitlilura. (iuo fa-
Iciu, n-i inlidoz «loquem,! do sou as-
pauto, apontando o inicio dn uma
obra f;l(,*tntcNca, os traços, o deli-
neaiiiciilii, oa ramos som numero do
vias, |arques o prédios, uqul o ai! |
esparsos, enchendo o ambiento do!
i-líonhus porapeotlvai e nslgnalnnilo '
a vlotorla, aem par, do tmablho fo-
oundo,

Ouvimos vozes eilparsas quo fa-
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tlUN'li)I!lt.\, ia — Nu aefeoo do
boja, da oniifi-rcnda propiinitorla
do (lCDorinumonlo, o or. Paul Dou»
cour agrndooou a honra quo a
Uonforonola conforlra ft Ifrnnca
dniulo a prwildonola «o seu ropro»
sonlinto, nina pediu licença para
declinar da liomonigoin, porque o
t"ii paU tinii.i õmponlindo Iniere».
«'vi vliiti-M quu prooliavam f-r do-
fondldoN polo» mm dologadoi.

I-iui MOgulda a doolnrnçllo do »r.
lioricoiir, a Oonforoiioln »-tot:"n r>rc-
tddento o »<'¦ l.oiidan, (lua Palzcu
lialxoa, o vluo-prosldcntos oa ar».

j Cabliin o Blioro, ileleiiiiiln» da lies-
I panha " Uruguay, respoctlvnmonto.
I — (liava»),
I

iti-;i'iti:si:.\TA<,Ao iu: vixti: k
UM PAIZI2S NA CO.VI-T.ltCN.
CIA OO DMSAIIMAMKXTO

(IEN13B1IA, 18 — Na couterea-
cia Internaolonnl do dosarmamon*
to, hontem Inaugurado neota olda«
do, estilo representado» vlnto pul-
zi-s, entro os quaes o» Estados Uni-
doa a n Allonmnha. — (liava»).,

SESSÕES ADIADAS 1'AltA O DIA
üs dí: .ii.viio

OENBBP.A, 1S (A) A com-
iu oOrol IV o corlntblo aspecto dn, ,n|Hsi!.o organizadora do Conselho da

arohltoetiiin, ô n solidez da arto de
lonstrulr, e o anseio do uma bollo-
zji solida, ntll u torno, quo no mo-
monto citar, orando, com cheios
pulmOes, para frisar, ik-sho lance, a
pnssagom, entre nós, do Burilo Ray-
mundo Duprat, — não deixando quo
minha bocea profira oncomlos ao
honiempollllco, i ao que, pelo pies-
tlglo cxobHvo dn sua Indlvldiiallda-
du o do seu caracter, soubo honrar
o granar,., do voto preferenciai dos
seus pares o corresponder, cada voz
mais, ü. confiança doB seus conclda-
dãos. Para d.-ir máximo relevo a cs-
>:o dupUeo aspecto da actlvldado de
Ri.ymundo Duprat, JA rosoam, na
' embola syinbollca do jornalismo,
as hosannaa, ou brados, os hymnos,
ao sopro quente o lncançavol de
nina legião Irrlquteta do aarutos.

Cessados, ngora, ossos rumores,
anto a severa passagem do corpo
do illu&lro cidadão, — quo so ouça,
ao redor dos mudos cyprestos, a voh
debll e tlnccru, o pranto saudoso o
Intimo do uma classe, sobro cuja
seara o caracter dadlvoso do morto
csparf.i.i, vezes sem conta, larga
somma do actos bonemerontes. 1J
venha ella, sutfocada pelo pranto,
para afflrmar, ainda esta vez, que
nem tudo, aqui, o correr do tompo
o a vcrtatllldado do melo conseguem
apagar. IO diga a meiga palavra que
o amo", quo enlaça as criaturas, do-
minara o Ódio, o -terá sempro a for-
ça vencedora ante oa obstacu'.os
perlinazrs da maldade humana. 12,
assim, creio eu, perdurara, niino»
em fera, a rclembrança dos bens
quo nasceram das mãoa que hojo
vemos Inertes o frias, brandamente
cruzadas sobro o peito que guar-
dou, ainda ha pouco, um coração
todo feito de anhelps o doçura». E
ouçames, sllcntes e respeitosos, o
gemer da lyra plangente do funo-
Clonalliino publloo municipal, quo
ostã chorando, quo va! chorar e c'no-
rara pcmpre, o seu desapparecl-
monto.

Venna, pois, com o coração a
soluçar, a União dos Funcclonarlos
Munlclpaes de São Paulo trazer a
coroa cem quo pallldamcnto quer
materializar a gratidão c o senti-
monto de imperoclvel lembrança,
que vivem no Intimo de nós, a sa.
ber: o) quo convivemos com elle e
delle rocebomps as provas do in-
óònfundlvel bondade, lia do per-
durar, por largo tempo, em melo úo
nós, a Imagem do Barão itaymundo
Duprat, cujo espirito, assãs levo,
vencerá glorioso as caminhadas
ethercas do Além, já que foi, na
terra, com pertinaz constância; o
modelo do quem ambicionou a íc-
licldado alheia, procurando o bom,
o realizando, como melhor podia,
a Justiça e a Bondade".

tj» i£t i$'

A Gamara Municipal de S. Paulo,

por proposta do sou presidente, ma-

jor Luiz Fonccca, resolveu fazer a

suas expensas, os funoraes do Hlüs-

tre morto, suspendendo o expedlcn-

te hont<:ui e tomando luto por S

dias.
>?. ,!¦ *

O sr. dr. J. Pires do Rio, Profalto

da capital, mandou suspender, hon-

tem, o expediente da Prefeitura, em

homenagem á memória do sr. Darão

de Dupiat. * * *
A Escola do Commerdo "Alva-

roa Penteado", em slgnal do pe?ar
pelo fiulccimenlo do sr. Barão Ray-
mundo Duprat, um dos seus 1'un-
dadoi-03 o membro do Conselho Do-
llberativo, determinou, suspende:' as
aulas, hontem, hastear a banddra
om funeral, enviar uma corOa e fa-
zer representar-se no enterro.

Fm homenagem á memória do ti.
Barão Raymundo Duprat, a Escola
de Coiiimcrclo "Bernardlno do C.im-

pos" suspendeu, hontem, as suas.
aulas.
«.„.,,?.•-«..»..•..,•.•••?•••••••*••••>•••¦•••••"•••••'•••••••-'

A¥iai§ãf?
ACOU>EX:i'12 DE AEROPLANO

JIORTE 1XSTAXTAXI2A DE
UM PILOTO E OJISEH-

VADOR

LONDRES, 17 — Um aeroplano
de bombardeio projectou-so de

grando altura, quebrando-se uo
encontro no solo.

O piloto e o observador morre-
ram Instantaneamente. — (Ha-
vus).

I.ii-.a da» Naçflea nddlou ai suai sea-
aOea até o dia -H do Junlio proxl-
mo, para aprovação final do projo-
do do nugmonlo do trea membro»
não permanentes u também para dl-i-
cussão do augmento dos membros
permanentes.

18 SESSÕES MA COMMISS.\0 OU-
GAMZADOIt.V III) COXSE-

I.IIO

OBNBBRA, 18 (A) — A commls-
são organizadora do conselho da
Liga das NaçOea adiou as auas sei-
aõea até o dia -S de Junho, para np-
provação final do projecto do au-
gmento de 3 membros não perma-
noutea no conselho da Liga e tnm-
bem discussão do augmento de mem-
bros permanentes.

CONPEItEXCIA Pltl-il.l.MI.VAIt DE
1'EltlTOS ECONÔMICOS

CKNEP.IÍA, 1S (A) — Apenas a
delegação venezuelana; de todas as
sul-americanas, é a que participa da
conferência preliminar do partidos
econômicos officlaes, para estudar a
questão do pagamento de tarifas du-
pias.

tronaram bilndi'» multo -'iiiilfieuil.
voa sobro n i-iturrntarniilii.il> anliu <>i
dol» pnlxoi iiiUiiinorlcaiiu*,

na i'iiMi;iti;\cn citi.pAinni.
III \ III) DEHAKM \Mi:\'Ki «-
i)i:cf,vii\ç(-.i;H do iii;i.i:i;\iiii
i».\ iviii,Aii;iiit\

GMNKIIItA, IU -. ,\a iH|S,0 do
hujo, da confereiidn propnratorln
do i|. -iiriiiiiiu'iitu, it iTologado In-
Klex, ar, Itoborl Coflll ilcollirou que,
pam a irguranvn gorai, orn imii».
pomavol o iie.aiiiiiimciiiu o nüo po-
«Pu OOnOObOr quo Otltro» nu .|d,.„ .
aatii oomo nrmnmonto upciin» a»
forças iiaiaei o ooroaa,

O r< pn-Ki-iiiaiita i|h A!l(-inai.h(l at«
flrmuu quu ¦> tu ii pala ctld complo-
tamonto ili-t-nriuiulo c nada tom a
oppAr no dcaariiiamcnto gernt qi.u,
no contrario, Julaa nocoMitrlo '« n|i.
pllca/;(lo dn Pnoto da Liga <hi» N<i<
nOÓi,

O ilclogndu americano dlaao qu»
o.« accúrdcH n-glunnos oram profo-
rlvelu a uni plano gorii| do dea.-ir.
inumento. <>* Kstado» Unidos nco.
Ihcriuiii COIII ... iiuiail.iu. toda O quiil-
qu' r proposta quo vliasio dar maior
umiilliiiile au/» aocérdos novaes do'
Wnahlnglon.

Rcapondondo dopola ao delegado'
Inslez. o roprosontanto da França,
ar. Paul Boncour declarou que oi
únicos armamentos atiiceplivels dé
limitação ou rcducçfl0 eram oa ú>
tampo do pnz. H es»a roducçtto ou
limitação súmento podorla sit accol-
ta polo» palito» si tlvOMcm em con-
ta as forças totaes quo o adversário
lhe» podia oPPGr em tempo de gtior-
ra o os iierlgns ovontiinos em casu
do ataque.

Affirmou mala o ar. Boncour quo
a roducção ou limitação dos- arma-
monto» («tão necessariamente liga-
das i organização o existência oco-
noinlca e mllitnt' no tempo de giier-
ra. i

Os delegados da 'talltl e da Re!-
glea apoiaram us declaraçõea do sr.
Paul Boncour.

O sr. Itobert Cedi falou de novo
pur(i asslgnalar quo entro ello e o
sr. Boncour havia apenas dlvergcn-
do, de palavras.

A se:,-iilr, foi abordada a defini-
ção dn. palavra "armamentos" que
a conferência Julgou questão inútil.
pois o que importava era limitar a»
forças Iinmedlatamcnto inoblllzavelw.

A questão da definição do ter-
mo — armamentos — foi ontrégue
ao estudo do.i tcchnlcoa militares. —

(Davas).

•.¦.a^éat.*»!-!. f>+<>* ¦¦¦«"»>¦¦•¦ • ¦•¦ »¦»¦"»>¦¦•"*">

NA (.EXTRAf, D OBKASIL
COMO SE DEU O DESÇA RIU LA-

ME.VTO DO S. V. '-'

MO, 13 (A) — Entre Engenhei-
ro Neiva a Caçapava, no lcllometro
303, descarrilou a composição do
trem S. P. 5, impedindo a linha du-
riinto 8 horas.

O carro 01-TV ficou atravessado
na linha; os 1 lü-VM o 13-T descor-
rilaram; os -'t!G-D e 15-B cahirain
no corte ali situado.

Por csüo motivo, o tre-rn S. P. S,
do ramal paulista, ficou retido cm
Caça liava .

Os soccorros foram rcmettidos do
deposito do Jncareliy.

Subiram feridos no desastre o eha-
fo do trem o o ajudante, cujos no-
ines não conseguimos obter.

Os passageiros, segundo cpmmu-
nicações recebidas pela Central do
Brasil, nada soííreram.

A administração determinou inque-

rito administrativo, a respeito do

desastre.

EM

A AliLEMAMIA NAO QUER MAIS
lliístriccoi:s mu.ri' \i:es

\S OPERAÇÕES CONTRA OS
ltlFlENIIOS

MADRID, 18 — As ultlmaa no»
tidas offlelaes recebidas informam

que as tropas hespauholas se apo-
deràram pacificamente do Sid'.-,
Drls, Annual e Tzuran. *

Foram tambom encontrados i.

túmulo» de um commandante, um
capitão, dois tenente» e dolo solda-
dos mortos no captlvclro do HVl.

Aoredlta-so que Abd-El-Krlm
esteja na "canlla" quo sa acha era
frente Pcilon da Velez. Accroscen-
ta o communlcado que os prlsio-
neiros europeus estão concontrau-
dos cm Bcnlgufar.

A impressão official adia em
opttmna condiçõea a marcha dr,i>
operações pguarilando-so feliz vi-
ctoria, quiçá antes do tempo deter»

minado. Ao passo quo as aubmls-
íões vão-so accentuando diária-
mente, riossas tropas conquistam
terrenos ao inimigo. — (Ifuvas).

GENERAL SANJURJO — AS OPE
RAÇÕES I>oí> ALUADOS

TETUAN, 1S — Chegou hoje a

esta cidade, cm hydro-avT.o. o go-
neral Sanjurjo.

Noticias das linhas de fronte an-

nunoiain que continuam as opera-

GENEBRA, 1S (A) — Antecipa-i çOos do consolidação daa poslsôe:' 
conquistadas na ultima offonsivu

se quo o condo Bernstroff, delegado

da Allemanha á Conferência Prell-

minar do Desarmamento, «oiicitari

a suspensão da» restrições militares

Impostas ao seu paiz o pedirá que

lhe seja permitlldo manter a3 Cor-

ças justificadas pela sua posição e3-

pociàí, visto como os vizinhos, es.

pòolãimento a França, so negam a

reduzir os seua armamentos, em

proporção razoável com o daquelle

paiz.

sra. Sylvio I,opes dos Anjos, Ame- fragilidade dos seus elementos pro
prlos, ante a grandeza sem contras-
to do Douu, quo, com uma das milos
lhes abro o sccnarlo do mundo, e,
com a outra, lhes põe termo ás am-
bicões de viver. Ahi no attlngo á ul-
lima etapa- do áspero percurso, a
ultima pagina escrlpta do livro da
vida, c se divisa pela ultima voz o
âamolanto doa ente» amado», e o
coração, quo ufflrma a existência
•llvina, c5e no plácido silencio, pelo
extinguir da ultima pancada.

Elsj senhores; a Incompleta o ra-
plda pintura do quadro, & vista do
qual não devera a palavra humana
vir dedilhar lamentos, entoar cantl-
cos do triur.ipho, o arrolar, cmflm,
para gerai upreciação os croüiU-f.

Ila Escorei, Noev.ila Tdxeira de
Carvalho, Maria do Si e ,S'ilva, Lydlu
Bemachla, L.ivlnia GolvSo, Marleta
Taurlsa.no, Maria Jordão Magalhães,
Conceição o Laura Vlllabolm, Julla
Oliveira Ribeiro, sra. Milcludes
Porchat, sra. Francisco Leopoldo e
Silva, sra. Waldemar Dorla, sra.
Alfredo Firmo da Siivn. sra. Jucob
Cyer, sra. Iloraclo Barreira, sra.
João Aranha, Lyg'a Arruda Cardo-
so, Mnriqulniias Sllvu, Muly Silvei-
ra, José Azambul» Jordão, A. Bou-
cher Filho, Martins Câmara SInger,
Nuno Gucrnor, ISrho.ilo Carvalho
Filho, além de muitas culras pes-
soas, cujos ni>mjs não ros foi pos-
slvel annotar. no mjmento.

* * *

BAVTISM.» DO AVIÃO QUE PARA
O "IlAID" NOVA SORIC-HTJISKOS
AIRES

NOVA YORK, 18 (A) — Os avia-
dores Ducgnn e Ollvero baptiznram
o avião com quo pretendem realizar
a prova Nova Vork-Ducnos Aires,
com o nomo do Buenos Aires.

E' Intenção dos mesmos Iniclu-
rem o "raid" em 22 do corrente.

PARTIU DE ASSUMP<;.\0 O AVIA-
DOR GESTIDO

ASSUMPOAO, 18 (A) — O avia-
dor uruguuyo teuento Uestldo par-
tlu desta cidade, ás 10.30. com des
tino a Montevldéo, descendo em
Souta Rosa do Uiusuay.

DOIS PAIZES EUROPEUS QUE-
REM LOGARES PERMANEN-
TES NO CONSELHO DA LIGA

CIENEBRA, 1S (A) — Poi annun-
ciado quo as cliancellarlas da Tche-
co-Slovaqula o da Yugo-Slavia insts-
tlrão por obter logares permanentes
no Conselho Executivo da Liga das
Nações.

OS liSTADOS UNIDOS E A CON-
FERJENOIA DO DESARMA-
MENTO — OS DELF.GADOS V-
MERICANOS QUEREM QUE
SE CHEGUE A RKSULTADOS
POSITIVOS

C.EN13BRA, 18 (A) — Os üélcga-
dos nortò-ainerlfianos que assistiram
ú Conferência do Desarmamento do-
ram a conhecer claramente quo u
sua permanência em Genebra soxá
curta, salvo si os demais delegados
evidenciarem os seus sinceros deso-

jos de chegar a resultados positivos.
Ao contrario, antecipam ainda os
delegados dos Estados Unidos, será
também duvidosa a participação de
seu paiz nas demais conferências.

Oa delegados norte-americanos, ao

que so sabe, esforçar-se-ão por che-

gar'a resultados immediatos, sopre
a roducção dos armamentos nayàea.
Para Isso, esperam contar com o a-

polo decidido de lord Robert Cocil.

HOMENAGEM AOS SRS. MELLO
FRANCO E MONTARROVOS
— BANQUETE OFFERECIDO
PELO SR. TIIOMAS LE BRE-
'ÍOX

CENKBRA, 18 (A) — O sr. Tho-
mas Lo Breton, -delegado da Argcn-
tina na Commlssão do Reorganiza-
ção do Conselho da Liga das Nações,
oíterecou um banquete ao dr. Mello
Franco, embaixador do Brasil junto
6. Liga dos NaçOes; ao dr. Elysou F.
do Montarroyos, delegado do Brasil
á referida Commlssão; aos demais
membro» da» duas delegações o aos
dol» unlco» Jornalistas argentinos

que assistiram ao» trabalho» da

1 Commlssão. g, •••'

tendo algumas columnas moveis per-
corrido a zona do batalha, abasto-
cendo os postos c.vançados e dia-

poráirido alguns grupos rebeldes.-
— (Havn.sj I

DECLARAÇÕES 1>G GENERAl)'
P.OICUUT A' 1MJ.'RENSA

Y.;\'„ Vi — O general Boichut daf

clarou aos representantes dos Jori

r.aes quo aa troiiaJ franco-hespa-

nhota» ae acham actualmonto prepa-

radas para Iniciar um movimento

bffonsivo em grande escala o açores;

contou que a situação era, em todaj

as frentes, Intelramento favorii/pi

aos aluados. — (Havus). 1

\ SITUAÇÃO DE AIJÜ-EIj-IvRIN -i

AVANÇO DOS l-EANCF/.ES

PARIS, 13 (Especial) — Tendo
evacuado Targuist, Abd-EI-Krin a-
cha-so actualmente numa aldeia das
montanhas. Os francezes avançam a
oc3'.o do Kert, separados apenas 20
milhas dos hespanhoes. ,

INTENSIFICA-SE A Ol-l-^iNSlVA1
RUFENUA — TRAVA-SE
SA.NORENTO COMBATE COM.'
OS 11FSPANIIOES {

TANGEit, 13 (Especial) — A Ij
mllli-.is de Tetuan, jur.to ao rio Mar-:
tine, travou-so sangrento combate^
em quu os hospànhòes tiveram lã»
mortos olmultoi feridos. E' ignorada
o paradeiro de -100 homens da Ls-

1 gláo Extrangeira Hcspankola, Jul-
gando-ao quo foram mortos ou aprl-
slonados pelos i-obeldes. A offensl»
«i riftenha augmenta uul lodo ü a3"
ctor do Oc-ato.

Na Centra da Brasil
.. — 

¦¦ 
- 

¦ 
«

MAIS UM DESASXRE — DE3»

CARR1L-VMFNTO DE VSI

TREM ENTRE ENGE-;';:-,.'

NIIEIRO NEIVA E

OAÇAPAVA
RIO, 13 (A) — Enlro as esta<

ções de Engenheiro Nciva e Ca-

capava, uo kilomctro 303, <lcncur-

rllou a composição do S. P. Z,

quo vinha do S. Paulo, Impedindo

a Unha durante 8 horas.

Sahiram feridos o chefe do trem

e seu ajudante.

Os passageiros nada eoffretam»

O R. P. 2 ficou retido na e»t**

ção do Cacauava.

'jW'"Tts«.. T£Ü&

^
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SEGCAO JUDICIARIA
Tribuna! do Justiça

CAMAIlA CIVHi
Hi-.-íi.. ordinária om IH ile inalu

¦ li- IVÜA
rreitlileiiio. sr. mlnlutro Pinto do

Toledo. Beorotarlo, dr. Clovis Canto.
A' hoin regimental, com a pro»

•onça ilo» sr*. ministros Plillndelplio
Castro, Horlano de Houea, Bllscu
(lullhorme, Polycarpo do Axevedo,
Jullo fle Faria, Costa o silva • Uns.
tflo do Mesquita, foi aberta a lòs»
»Ao, sendo lida o approvadu a acta
da scssAo anterior.

Pu-mikciih
O ir. Phlliidi-Iplio Castro ao sr,

Horlano de Sousa, embargos 7.631
o 12.711 da capital, 11.735 do Bun-
to», 11.700 da Catanduva, 13.371
do Avaif, 12.704 da capital, no sr.
Uudoy Sobrinho ombnrKos 13.10B
da capital, 13.085 do Piracicaba no
sr. Cosia o Hilva nppolIaçOoa 14.44H
do Johu' o embargo 14.038 da ca-

pitai.
O sr. Horlano do Sousa uo sr. Hll-

seu Guilherme, os embargos 12.143
do Santo, 13.033 do Novo llorlxon»
to, 14007 da capital, 13.007 do San-
tos, 13.119 da capital, ao ar. Oodoy
Sobrinho appellação 13.079 do LI-
molra.

O sr. BIIhcu Guilherme no sr. Po-
lycurpo flo Azeveflo, 12.537 da capl-
tal, 12.8-15 da capital, no nr. Pblla-

. iielpho Caá.trój oppelfàçlio 11.051
(lu llnllba.

O sr. Polycarpo do Azevedo ao sr.
Oodoy Sobrinho, opcllnção 14.211
flo Rio Prelo o os embargos 13.195
do A varo, 13.803 fla capital, 13,273
dn capital, ao sr. Phlladclpho Cas-
tio, nppellacão 14.501 do Bragança.

O sr. Oodoy Sobrinho no sr. Jullo
do Faria as appeUaçOcs 13.713 da
capItnK 14.090 da capital, 14.355
da caplml, 13712 do Santos.c os em-
bargOS 13.0-12 de Sorocaba, 13.283
do Santos, 10.901 do Dois Corre-
gos, ao sr. Polycarpo flo Azevedo,
embargo 13.S70 da capital; ao ar.
Kllseu Guilherme, nppellacão 13713
do Penna polis.

O sr. Jullo do Faria ao sr. Costa
• Silva as nppcIlaçOcs 14.510 da
oapltal, 14.715 do Taubatí, 11.700
do Santos o os embargos 12.555 do
São Carlos, 12.302, 13.015 e 12.9-10
da capital, 12.923 de Rio Claro, ao
tr. Phlladclpho Castro 13.201 da
capital, no sr. Polycarpo do Azeveflo
nppellacão 14.393 do Sãó Josfi dos
Campos.

O tr. Costa e Silva no sr. Gavião
do Mesquita, as nppcllaçücs 14.220
de Itapolls, 14.008 de Santos, 11.073
de Limeira, o os embargos 13.605
do Novo Horizonte, 9.154 da capl-

: tal, 12.010- da capital, 13.001' do
; Santos, .14.123 dá'capital.
• • -O sr. Gastão dó Mesquita ao Br.

rhilodelpho Custro, appellação' n.
34.490 da capital o os embargos
11.978, 7.500, 13.129 da capital,
14.073 do Brotas, 32.188 do San-
tos, 13.434 de Santos, 12.388 de Rio
Preto, 12.921 do Santos, 13.019 da
capital. • '

JULGAMENTOS
Appellaçõcs cíveis

•Relatadas pelo sr. ministro Jullo
-¦! fle Faria: '"''".

N. 14.200 — Bauru' — João
Ticrngo, Francisco Francos e Dona-
(o Carllno o sua mulher. .— Dado

provimento, para' quo'6 juiz Julgue
"do merltcs", vor unanimidade de
votos.

N. 13.809 — S. Cruz do Rio Par-
(lo _ Aurellano Ramos Nogueira

' 
e Euclydcs Josfi Ferreira o sua mu-
]l,cr> — Negado provimento, por
unanimidade do votos.

N. 14.199 — Itatiba —- Paulo
Jorgo e sua mulher e Angelina S.
Conceição. — Negado provimento,
por unanimidade de votos.

Relatadas pelo sr. ministro Pblla-
dclpho Caslro:

N. 11.615 — Capital — O Juízo
ex-ofílclo o Joaquim da Costa Bra-

ga e sua mulher. — Dado provi-
mérito, por unanlmidado do votos.

N. 13.867 — Caplvary — A em-

presa Força o Luz Electrlcns de Ca-

pivary o lldefonso Orosco c sua mu-
jher. — Negado provimento, contra
o voto do er. ministro Sorlano do
Sousa.

Relatada pelo Er. ministro Gastão
do Mesquita:

N. 13.418 — Jahu' — Banco
raulista o Cia. Paulista do Luz e
Força. — Negado provimento, con-
tra o voto do sr. ministro Polycarpo
de Azevedo.

N. 34.308 — Pennapolis — Enooh
Josfi de Castilho e sua mulher e
João Baptista Novaes de Aguiar. —

Negado provimento, por unanlml-
dade de votos,

Relatada pelo Er. ministro Jullo
flo Faria:

N. 1-1.187 — Santos — A Socle-
dado Anonyma "Casa Vanorden" e

Aelolplio Borges Galvão. — Dado

provimento, por unanimidade do

votos.
.. Relatadas pelo sr. ministro CoMa
e Silva:

N. 34.180 — Rio Preto — Maiío
Soares de Sã o Charoles Mc. Nelll e

outros. — Dispensada a revisão, não

tomaram conhecimento da appella-

ção, por unanimidado do votos.
N. 34.022 — Capital — Maria de

Sousa Crlssluma o o Juízo ex-offl-
cio. r- Rejeitada, por unnnlmldaJe
de votos, a preliminar do não rer

admissível a appellação, foi a eala
negado provimento, contra o voto do

B'r. mlnltilro Costa o Silva. — Desi-

feriado para escrever o accfirdnm o

Br. ministro Gastão de Mesquita.
Relatadas pelo sr. ministro Oaatão

fle Me.iqulta:
N. 13.546 — Faxina — Henrique

da Silveira Mollo o Howard o FI-

guciredo. — Dado provimento, em

parte, por unanimidade do votos.
N. 13.756 — Capital — Bernar-

dl.no F. Garnlcr e d. Luiza Baunlors
e outros. — Negado provimento, per
.unanimidade de votos.
" Relatada pelo sr. ministro, Jullo

de Faria:
N. Í4.642 — Capital — O Juízo

ex-o'fílalo o fl. Alico B. Frothin-

ghan. — Foi convertido o Julga-
mento em diligencia, por unanlml-
dade de votos.

Relatada pelo sr. ministro Jullo

fle Faria.
N. 14.642 — Capital i— O juízo

ex-offlcio e d. Alico B. Fronthin-

gham. — Foi convertido o julga-
ment oem diligencia, por unanlml-

dade de votos.
Embargos

Relatados pelo sr. ministro Jullo

de Faria:
N. 10.630 — Xirlrica — Carlos de

Sousa Castro e a Fazenda do Esta»
do. — Rejeitados os embargos, por
unanimidade do votos.

Relatados pelo sr. ministro Eli-
¦eu Guilherme:

N. 12.706 — Capital — Angélica
Maria fla Conceição Cavalheiro •
outro e João de Oliveira Chrlsto. :—
Recebidos os embargos, pelo voto

.

de desempate, ooittra os voto» dos
srs. ministros Gtistao de Mesquita,
i'"-.i,i o flilvn o Horlano de Housn,

iii-iiiiiiii..i pelo sr. ministro Ua»*
(An de Mi •¦pilin:

N. H.420 — Iluls Córregos, ¦—
Antônio da Almeida Leme e outros
e d. Maria da Conceição. — Itejelta*
dos os i-iiiIiíiii;iis, contra o voto do
«r. mlnlslro Gastão de Mesquita. *-
I"«Intitulo para escrever o aeoOr*
dam o «r. ministro Jullo do Faria.

Iliilatiido» pelo sr. ministro Ju*
Ilo do Farlns

N. 13.734 — Capital — Cario»
Hiifldld e sua miillier • o Julxo ex»

offlolo. — Rejeitados o» embargos,

pelo voto do desempate, contra oi

votos dos srs. ministro» Jullo do Fa-

ria, autuo do .Mesquita o 1'olyear*

po do Axevedo. Designado pnra es-

crevor o ncoOrdiim o «r. ministro

Horlano do Sousa.
PRÓXIMOS JULGAMENTO!»
 AppcIlaçOcs cível»:

Relator o sr ministro Horlano do

Soubb:
N 13745 — Capital —• Octavlano

Marcondes Ferraz o s|m o Pedro do

Sousa Magalhães. '
Relator, o sr. mlnlslro Ellscu Oul-

llicrmo:
Ni 14392 _ A Cln. Pecuária o A-

grlcola Campos Novos o o dr. João

Poulo M. Lehfclfl o outros.
N. 14181 — Capltul -- Guldó Le-

ri silvestre, Moralos Sanehea o ou-
tro» o Hullm Josfi Baaluido o outro.

Relator, o sr. ministro Costa o Hll-

N. 13S75 — Capital — Salomão
Lcifcrt o Boroflnó Ronianl.

N. 13078 — Hão Roque — A Pro-

vidoncla Carinclltana Fluminense o

Annania» Faustlno do Carmo o ou-

tros .
Relator, o sr. ministro Jullo oo

Parla:
N MD72 — .Ararns —¦ Menottl Po-

logrlnl, Américo Sllvcstro o os mes-

mos.
Relator, o sr. mlnlslro Polycarpo

de Azovedo:
N. 1-1028 — Capital — O Juízo ex-

ofriélo o Américo Grlllo o Elvlra
Martelotti.

ICmbargos:
Relator, o sr. ministro Pinto do

Toledo:
N. 124C5 — Capital — Bencvenu-

to Rlzzl do Araújo o Glovannl Tos-
cano o o menor Impubcro Mario
Brogllo Toscano.

Relator, o sr. ministro Sorlano de
Sousa:

N. 32002 — Capital — Maceflonlo
Cbrlstlnl e Filhos o d. Maria Loul-
se Faraut o outros.

Relator, o sr. ministro EUscu Gul-
lherme:

N. 12220 — Capital — Dr. Fcr-
nando Machado o Joaquim Dias
Vieira o s|m.

Relator, o sr. ministro Polycarpo
d0 Azovedo:

N. 12913 — Santos — A Câmara
.Munclpnl, o dr. AValdomlro fla SU-
veira o outros o os mesmos.

Relator, o sr, ministro Jullo do
Faria:

13540 — Santos — Fiel Jordão da
Silva o s|m o outros o d. Georglna
Granja Solto Maior o outros.' 

N. 1351o — Capital — A Fazenda
do Estado o Josfi Fctllclano flo Mo-
raes.

N. 11600 —; Mpgy-mirlm —- Luiz
da Silva o s|m o João Soyorlno o s|m.

Relator, o sr. ministro Gastão de
Mesquita:

N. 3 2S99 — Capital —" Moacyr
Vieira Coelho c outros e Banco de
Credito Real do São Paulo.

CARTÓRIOS
Cartório Criminal:

Ao sr. Campos Pereira, roc. 5270,
3. R. Passa Quatro o 0280, capital.

Ao sr. ministro Paula o Silva, rec.
5277 capital 0 app, 13141, Franca.

Ao sr. Martins do Menezes rec.
5278 de Olympla.

Ao sr. Cardoso Ribeiro rec. 5279
da capital o app. 13148 do Ilapollo.

Ao sr. ministro procurador gorai:
npps. 13394 do Faxina, 33393 do
Mogy-mirlm, 33183 Presldcnto Pru-
dente, 33006, 38390, da capital, ...
33192 do Araçatuba o roc. 5282 de
Plrassununga, 5283 do Cacondo.

3.0 offlclo:
Autos conclusos:

Ao Br. Martins do Menezes, agg.
314S2 da capital o rec. elelt. 6716 do
Rio Preto.

Ao sr. Paula e Silva, agg. 14455
da capital e 34443 do Itibolrão Pre-
to.

Ao sr. Cardoso Ribeiro, agg. 14449
de Palmeiras.

Ao sr. Campos Pereira, agg, 14446
do Presldcnto Prudente:

Requerimento cm audiência —
Int. do accordam — agg. 14237 de
Piracicaba.

2.o offlclo:
Autos conclusos:

Ao sr, Campos Pereira, ngg. 14450
de Ribeirão Preto.

Ao sr. Paula o Silva, agg. 14447
da capital.

Ao sr. Martins do Menezes, agg.
34144 da capital.

Ao fir. Cardoso Ribeiro, agg. M133
do Rio Preto.

3.0 off.lclo:
Autos conclusos:

Ao sr. Campos Pereira, agg. 3445^4
da capital.

Ao sr. Taula o Silva, agg. 34457
flo Rio Preto.

Ao sr. Martins do Menezes, ngg.
14448 da capital.

Ao sr, Cardoso Ribeiro, agg. ...
34445 do Taubatfi e rec, elelt. 6712
de Santa Cruz do Rio Pardo.

Audiência:
Acordams publicados, app. 14440

do Xirlrica, agg. 14352 da capital e
roc. eleitoral 06767 do Salto Granflo,
6079 da capital, 0709 do Taquarl-
tlnga.

Int. acordam no aggr. 13835 de
Rio Preto.

PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO

O sr. ministro procurador geral
do Estado deu pareceres nos seguln-
tes feitos: npps. crimes: 13174, do
Tlotfi, 13187 do Plrajuhy, 13185 do
Jabuticaba!, 13163 de Santos e 13130
13172, 18170, 13164 e 13171 da ca-
pitai; representação 25 da capital;
roc. flo haboas-corpus 404 do Rio
Preto, 405 d0 Plrajuhy e 403.de Rio
Preto; app. cível 14726 de Itatiba.

Secretaria
 Sceção Judiciaria:
Autos entrados:

Aggravos: Rio Preto, D. Elisa RI-
beiro o outros.

Capital — Humberto Sclgllano o
outros.

Capital — Arnaldo Lucca e O.
FIncato Filho e Cia.

Capital — S, A. I. R. F. Mataraz-
zo e Alberto Blanchl.

App. cíveis:
Capital — Antônio J. Machado •

dr, Vlctor M. da Silva Ayrosa.
PIndamonhangaba -— A Fazenda

do Estado e Dcmosthençs C. Mine.
Saatog — Alexandre Duarte e Ma-

nuel Lopes Noro.
i— App. crimes:

Jni..iii.-.tl.»l — A Justiça • JoAo
li Pereira o aulrOí

Hib> Joae do Rio Pardo — A Ju*-
iiçii a Francisco 11' da Crus,

-- Ilab*as*enrpu»i
O Júlio • Jo*4 Antônio napoital»

ro.
•— JnttmftgOt» para prepxrn oa

autns, por mandadoi
Agg, — Capital — Augusto Mil»

ber», Hn, m. f. do Trudenl* Noel.
Akk. capital — Antônio O. Fonte*

• Lula namberg Júnior.
App. Caeho*lrn — Bvarlilo No-

grilo o J. B. Camargo Rangel,
Hi'1-i..v» administrativa.

« mm
-•-

Fórum Civcl
l.a vara — O dr. Alfonea José

de Carvalho, lula da S.a vara oi»

vel julgou, por «entenoa, a parll-
lha doa bens deixado* pelo finado
João nibelro do Amaral,.

l-slli-Ml* — Ao Julx da l.a ta-
ra eivei foi requerida a decretação
da fallencia do Jo«» 1'apawi.k»,
noKoclarte estabelecido & rua Cor-
rOa do Mello, 64.

— Ao mesmo magistrado nua-
rio Motta Bobrinho, estabelecido ft
rua Wllllam Spoors, 106, requereu
a convocação do «ou» credores, pa-
ra lho* propor uma concordata do
25 por conto por oaldo do sou» <:ro-
dito», cm tre* prestações • ao»

prazos de 4, i o 13 mexes,
í,o vara — Nunxlo Oolrufo, *•*•

tabclccldo A rua Lucaa Alvos, «cm
numero, requoreu ao Juiz da -.
vara cível a dccrutaçtto do sua fnl-
loncia,

S.a vara Ao juiz da S.a varr
GaotAo Lopeu Leal requereu foi»
decretada a sua fallencia.

-l.a va ru — Reallza-co hojo a au-
dluncln do dr. Raphacl Marque»
Cantlnho, Juiz dn 4.a vara civcl.

íi.u vara — O dr. AcIiIIIch do
Oliveira Ribeiro, Juiz da quinta va-
ra cível, proferiu no seguinte» do-
ClsOCS!

Proferindo sentença na acção do
despejo, entro pnrtcn, Antônio
Panzardl o a mama falllda do Pcl-
legrlno Quarto o Cia.;

conlramlnulaudo o aggravo na
acção executiva bypothccarla, • en-
tro partes, Ferdlnando Glaco e d.

.Chiara Peduto;
Julgando por sentença o calcino

no Inventario dos bens do espolio
do d. Nunclnta Curlo;

Julgando por sentença a ponho-
ra na acção executiva hypotheca-
ria, entro partes, Margarida Etnl-
lia Fllllpo o Fablo Grazlnc;

homologando aa partllhnno no In-
vcntnrlo dos bens do espolio do d.
Paula Chlarelll;

recebendo a appellação da sen-
tença proferida na acção do divl-
são, entro parte«, Anor Ramalho o
Antônio da Coeta o outro;

declarando aberta a fallencia dos
negociantes M. Lorman o líotir.aii,
estabelecidos com fabrica do ma-
lha nesta capital, A rua Jogfi pau-
Uno, 18, nomeando eyndlcos os
credores Gfio Brlere e Cio., F. do
Mello o Jullo Saad o designando o
dia 38 do mez próximo para a pri-
meira aeuemblfia do credores;

mandando dar vista A parto pa-
ra impugnar a excepção declara-
loria forl na acção cambial, entre
partes, Antônio Pereira o Lamber-
to Campanclll-;

Julgando circumuueta a citação
o absolvendo o rfio da instância na
acção ordinária, entro, partes, Ma-
rio Pinto 'de' 

Oliveira e Luiz Bezor-
ra Castro,

l.a vara do orpiiaiiis — ilojo, ãs
33 horas, reallza-so a audiência , do
Juiz da primeira vara de orpbams.

—- O dr. Antônio da Silveira
Catta Preta, Juiz substituto em o-
xerclcio julgou por sentença, o cal-
culo, nos autos do Inventario dos
bons deixados pela finada d. Fran-
cisca Alves Oliveira; a partilha a
quo so procedeu por falleclinonto do
Manuel AffOnso Peixe, em quo foi
lnventarlante d. Claudina Alves
Vieira,

2.a vura du orphams — O dr. <*o-
tullo, Evarlsto dos Santos, Juiz sub-
stltuto em exercício na segunda va-
ra do orphams julgou, por sentença,
a sobre-partilha dos bens quo fica-
ram por fallecimento do Francisco
Sampaio Moreira.

O juiz da 2.a vara, substituto, jul-
gou a partilha dos bons deixados pe-
lo finado Sylvio Galil o o calculo,
no Inventario dos bens deixados por
d. Victoria Romano Glovltta, Todos
estes processos correm pelo cartório
flo l.o offlclo do orphams.

Fórum Criminal
8.a vara — Reallza-so bojo, as

13 horas, a audiência do dr. Hermo-
genes Silva, Juiz da terceira va™
criminal.

5,a vara — O dr, Abclllard do
Almeida pires expedira, hojo alvará
do soltura em favor dos rous Po-
lonlato Cario Alberto o Rosolim
Mario, condemnados pelo Jury do A-
raraquara o: cuja pena vem do ter-
minar.

Tribunal do Jury
Ainda hontem, o Tribunal do Ju-

ry deixou do funecionar, por falta
de numero legal do jurados,

Recorrendo á urna supplomentar,
o dr. Abelllard Plrce, presidente,
sorteou os seguintes jurados, . «uo
deverão comparecer hoje, ao Trlbu-
nal:

dr. Arthur Teixeira flo Carvalho,
Carlos Àgucre, dr. Chrlstlano Ma-
chaflo, dr. Chrlstlano Ribeiro da
Luz, Joaquim Franco Mourãò, Josfi
do- Almeida Salles,...dr. Jòsfi Gavião
Monteiro, dr. José Henrlquo do,Sam-

paio, Octavlano Silveira da Motta e

dr. Paulo Pinto Machado,

HI.VItl'1'AIU l 1»A jrWM.iA
Jli'liiuliiii'liti'11 iln.t .1' li.nbiii.
Do Julx da dlrolta dn eomarea de

Itlo 1'reto, sr. dr. Antonlno do Ama-
ral viiiiiu, «.obro Itrlng Indlvlduaes

— Deferido, em turmas;
do offluUI da JiihiIçu dn l,a vara

crlmluil da aumarca da capital, sr.
Vlctorluo Quelrox Viiseoueello», aobro
lleenea — DlrlJa*so ao *r, dr. Julx
de direito respectivo, no* termos
do art. 3.o, letra'*!)", da lei n. 1021,
de 20 da dexembro do llll,

HISIIVK.X) K-.MTAIUO

itequiiliuiiitu» dcspnehiidosi
Lula liceeo, rua AssemblOa, II.

Junto liilliiinçAo.
Jtua Dr. Almvldn Lima, 100 « 121.

Defsrldo,
Rua João liibcoiii, | cl, - In-

deferido,
Jl. Libero Bndard, 147, — Índole*

rido.
Itua Tonou to Penna, Dl — Con-

colo 00 dl"» Improrogavcls.
Rua Vergueiro, 130 — Concedo

00 dlus Improrogavols.
Rua Pago, 7 — Indeferido.
Jtua João Brlccola, 16. — Conce-

do 4 meU.il liiiprnriigiivelii.
Rua 23 du março, 41. — Indofo-

rido.
Praça Antônio Prado, 3. — Indo-

ferido.
Praça dú Sfi, 50. — Sim, por esta

vez.
SKORICTARIA DA IAV/iF.NI>A

Despacho do sr, secretario da Fa-
sondas

Secretaria da Fazenda, Cofro do
Orphams — Lázaro, filho do Gua-
lavo do Moraes, 26:1471200; Oul-
lherme, filho du Uullhcrnio Kubl,
lilOOJIOO; Antônio, filho do Jo*!-
no Forrolra, 2802000; Luiza, filha
do Francisco da Cunha, 198(230;
Jcrcml.hi, filho do Josfi Izola 
3:2331200.

Rciiueiimcntos despachados:
João Franco Silveira, nrclilvc-sí;

Ataliba Rebcllo, Manuel Frelro, In-
deferido; .Manuel Chave», Santa Ca-
sa do Campinas, pague-se; Jullo
ílobrcgu, Pcrlclos Munlz, Antônio
Cunha, João SiivcIra o oulro, Cyro
do Koutta Bueno, deferido; João
Jorgo, A secroUarla do Interior;
Hospício do Deiuontcs do Campinn»,
!í sccrot'*.rla da Agricultura; Domln-
go:i Mijreno, Boncdlcto Ramalho,
Antônio j. Campou, Aftonso Mar-
ques, Joaquim Lourenço, Antônio
dou Santos, Antônio do Lacerda NI-
colou Vlconto, Sebastião Gomes, 0x-
peça-ao titulo.

Socról.àrià da Agricultura — Nl-
colau Athannssof, 2:8001; Antônio
Vieira, 3;210S; Josfi Nottoll, 22SJ220;
Vlconto Cainpagnoll, 2:222$; Anto-
nlo Mondes, 03CÍ0C0; João Fonseca,
480»; Animal Ccsar o Cia., l:303f 500
Câmara ÍXunlcIpal do Pinheiros,
300$; Ilerrnlnlo Campello '
2:548$914; Juvenal Amaral, 8701444
Thopotloto Leitão, 045f; Francisco
Weiss', 2:727?028; Josfi Martucclll,
748$272; Luiz Falotlco o Irmão,....
1:344$; Raphacl Ficondo, 1:445$;
Cia. Commercial o Marítima, '.
3:140?ãd0; Ra-iihacl Flcóndo ,
2:325J; í.ulz Lopes, 240$; Josfi An-'
gelo, 3005; Johon Laorn; 084$; Ciii.
Mecânica o Importadora, 87Í$80Ò:
Chicca ;Jct;io o Cia., 440$; Soveríti.cv
Cia.; -100$' Nicola Fordclone, 890$;
Pedro 

"dos 
Santos o Cia., 800$; Wll-í

son Sons o Cia., 1:580$;' Standard
Oll, 370$; Daniel Rachou, 3:000$;
Francisco Santos, 905$400; Osório'
do Quadros, 1:500$; Rothschllfl o C,
601$000; f.lght and Power
14:3302430; pessoal da Commissão
Constructora da Avenida da Inde-
pendência, ]1:942$360; funeciona-
rios do Instituto Agronômico, 100$;
Rubens Pinto, 280$; dr. Bonto Pau-
Uno, 120$; dr. Belfort do Mattos,
118$; Penitenciaria do Estado
199$500; Josfi Alves, 510$100; Fran-
cisco Paula, 180$; Augusto Lourel-
ro, 1:000$.

Secretaria da Justiça:
B. SanfiAuna o Cia., 8:336$;i J.

Campos Leito, 14:400$; dr. Luiz
Tortilla, 375$; Ancclo Scsllnl e Cia,
1:602$; Ribc-lro, Santiago o Cia,
4£4$300: R. Cauduro o Cia
6:014$232; J. Martlnl 0 Cia. Ltd.,
1:237$760; J. Campos Leite, 
4:800$. '

Sòcrítaria do Interior:
Aos flli-cctorcs flos grupos escola-

res do Jundlahy, 36$; Cordeiro 35$;
Olympla, 00$; S. Sebastião, 40$; S.
João fla Bocaina, 76$; Descalvado,
75$; Bragança, 35$; Colllna, 40$;
Ipaussu1, 30$; Tietfi 60$; Ubatuba,
40$; Bailry, 80$; Jabotlcabal, 35$;
Arlranha, 35$; Pruflento flo Moraes,
125$; S.Josfi flos Campos, 85$; Re-
gonto Feljó, 50$; aos directores das
escolas . reunidas do Chico, 20$;
Tayuva, 20$; Taquary, 320$; Turvl-
nca, 30"; Tacuplry, 30$; Uruahy,
42$; Cafolandla, 30$; Vista Alegro,
18$; Pcdrnl, 20$; SanfAnna, 38$;
Bairro Alto, 46$; Nova Europa, 00$;
Fernando Prestes,- 23$; Severlnln,
22$; Santa Cruz da Fstrella, 40$;
Ibitluva, 38$; Fotyandavo, 40$; PI-
rambola, 18$; Terra Roxa, 18$; Ca-
rloba, 36$,

Ghronica religiosa ISPORT
O HANTll IIO DIA

N, 1'1-iln» • ilihilnii, |ni|iit
(10 do inalo)

Pedro, da edado ds elnno minas,
perdeu seu pus; mas encontrou em
sua uniu uma tvrnura Junta a umn
i.iiii-iinilii, a uma pledado qua a In»
demnlxnvnm da perda quo soffrnra,
Um dia esta vlrtuoia rnAo, conver»
Hiinflo om famtlla, dl»»»; "HoiA poi-
Nível qun eu dtwao tantos filho» ao
mundo, o quo não haja um quo qual*
ra ser sorvo de Deus?" — "Minha
mile, respondeu o pequeno Podro,
serei eu, porque «pioro sor um *;rnn-
do santo". IlHta resposta, Junta ft
sabedoria prematura desto menino
o A facilidade quo tinha em appren-
der, dotortnlnnrnm-na a mnndal.o
para os estudos. Tinha apenas vln-
to annoa quando, ftiitnudti-»(i A ca*
sa paterna, ao retirou para um mnn<
to, onda encontrou uma rocha quo
se lho afigurou própria parn o» sous
dcnlgnlos. Cavou fundo, o arranjou
um pequeno alojamonto dentro do
qual podia apenas dcltnr-ao ou ficar
do pd. Abi paxsou tres anno» om
austorldndos espantosas o om contl-
nuas tentações. O demônio tontou-o
por dlvcrsiin vezes, num a oração,
a i pcnltenclno e a confiança slngu*
Inr na proteccáo da Santíssima Vir-
gimi foram a» armas quo manejou
nesses rudes combates; o a graça do
Je-.u-i i lirl-itn ulcançou-lho complo-
ta victoria. Por mala quo so escon-
desse, a virludn n)atilfestou-o; mui»
Ia» pesnons o foram visitar, ns quaes,
considerando quão grando ern a sua
santidade, o aconsclhnvnm n quo Sa
ordenasse, o obrigaram-no a Ir o
Roma para receber ordens sacras.

Tendo recebido o sacerdócio, ro-
gressou A Apulln, sua terra nntal,
resolvido a loviir uma vldn quo cor-
rcspondcsfto A «antidailo do caracter
com quo-Deus o honrara; rcilron-so
no monlo Murron," ondo cbcoIIicu
uma caverna quo multo so parecia
com um scpulcro, na qual havia uma
sorpento montruosa quo sahlu logo
que o Banto entrou.

O novo solitário passou cinco
annos nosso deserto medonho, vt-
vendo mnls como nnjo do quo como
homem; mas vendo quo batiam o
mntlo que estava em volla para cul-
llvar o campo, abandonou e.iso lo-
gar o dlrlglii-so para o monto Ma-
gela, quo lho proporcionou uma vns-
ta o profunda caverna, ondo so nco-
Hicu com outros dois solitários que,
desejando viver debaixo do sua dl*
recção, so lho ligaram por forma
quo não queriam dctxal-o; mas o Inl-
mlgo da salvação, provendo o» gran-
des bens quo Ia fazer esta sociedade
nascente debaixo do um tal mestre,
nada esqueceu, para do IA oa cxpul-
sar, ou ao menos para lhes pertur-
bar o repouso.

As Injurias da almosphcrn, os In-
commodos do logar, as espantosas
austcrldadcs da vida. não foram a
sua maior tentação; não ha nstucla
nem estratagema quo o demônio não
empregasse, para oa desgoitnr. 03
dois companheiros do S. Pcdrd cs-
tavam JA aterrados, mas o seu san-
to director descobriu-lhes tão ela-
ramento as buus lllusfles, quo obtlvo-
ram a perseverança. O seu numero
augmentou depressa. Por multo In-
dustrloso quo fosso S. Pedro cm no
conservar oceulto, a roputaçãd da
sua santldado espalhara-se por to-
da a Itália; o muitos vieram cOIlo-
car-so debaixo da .sua dlrecção, por
mais quo a sua humildado so re-
cusasso- a governar subdltos.

Tal foi o nascimento da nova or-
dem do religiosos celestinos, sob
a regra do S. Bento, tão santa o res-
peitavel pelos grandes exemplos do
penitencia, retiro o piedade, o quo,
conformo o espirito do seu Instituto,
enlaça admiravclmcnto o espirito do
deserto com a perfeição da vida co-
nobitlca.

Só tomou o nomo do Celestino
depois do bcu fundador o ter caco-
lhldo. quando foi elevado A dlgni-
dado do uuecessor do São Pedro.

Estes novos ccnobltas não tlvo-
ram no começo outras regras alem
dos exemplos do seu santo director.
Era para clica um modelo, traçado
sobre a própria perfeição do Evan-
gelho.

Grcgorlo X approvou a sua nova
congregação; deu-lho como regra
a do São Bento, o acompanhou a
sua approvação flo grandes elogios.
Desdo então, esta Ordem tomou um
tal Incremento, quo' em multo pou-
co tempo era composta do mais do
mil o seicentos religiosos, distribui-
dos por trinta o sela mosteiros.

* # *
Havia ja, quatorzo mozes qúo a

Santa Sfi estava vaga por morto do
papa Nicolau IV, decorreram aln-
da trezo som quo os cardeaes reu-
nid03 em Perusa pudessem accor-
dar na eleição do sou suecossor,
quando, cançado do uma demora
quo fazia gemer todo o mundo
chrlstão, por uma secreta inspira-

!ção, o cardeal do Ostia, Latino Ma-
labranca, propoz , o santo solllarlo
Pedro flo Murron, como o homem
mais santo que so conhecia então
no mundo.

1 EBta nova acabrunhou-o, masfol

ii » »»» imiii »

EM VILLA PRUDENTE

Carroça abalroada
Na avenida que conduz ft Villa

Prudente, o bonde.n. .187, conduzi-
do pelo motornelro Guilherm* Ber-
gamlnl, chapa n. 401, apanhou, hon-
tem, fts 0 horas, uma carroclnha de
verdura que era conduzida pelo cha-
carelro Carmello Nlcotta, d* 06 an-

noB do edade, morador naquella
villa.

Em virtude do choque, que foi Tio-
lento, Nlootta, foi atirado ft dlstan-
da, recebendo tres ferimentos con-
tusos na regl&o parletal direita além
de fracturar as l.a o, 7.a costellas do
lado esquerdo.

A vlctlma foi seccorrlds no pos-
to dá Assistência sendo, «m segui*
da, internada no hospital da Santa
Casa.

Foi aberto Inquérito sobre o fa-
i xso .

NA AVENIDA TIRADENTES

Um contar atropelado
A's 15 horas de hontem, na ave-

nldn Tiradentes, a motocycleta n.
209, guiada por Enéas de tal, resl-
dento A rua Alfredo Pujol, n. 264,
atropelou o conduetor Carlos do Al-
melda, do 24 annos de edade, por-
tuguez, morador 6. avenida Tiraden-
tes, n. 100,.

Almeida recebeu uma contusão na
região escapulo-humcral e ventre,
sendo medicado no posto da Assis-
tenda.

Foi aberto Inquérito sobro o fa-
cto.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

obrigado a ceder, 1 ¦ min para otlO*
gnr a Aclillfli onde devia ter lunar
a sua sauraçAn, nflo tnnflo querido
montar slnfto um Jumento, par
mnlorss Instando* quo flxeasoui o»
cnrdenoit o os prlnolprs pnra iisnr
do outro melo do .eondueçllo,

Foi «agrado e coroado a ti da
agosto de J394, em prosonça do
mais do dusentn» mil pessoa», vln-
das'de toda a parte. Tomou o nome
lo Celcatlno, nome quo foi dado de»
pot* aos religiosos da sua ordem, a
qual atd enlAo so chamara a Con»
Ki'<'i:açAu do HAo DamIAo,

Afinal, a sua edade, as suas ex-
aosslvns ausUrldades quo nunca
mitigou, a fruqueta da sua sau*
da JA ganiu, tudo o advertia do quo
o seu fim não estava longo, No dia
do Poutecostea do anno do 1100,
depois do ter dito missa com um
fervor extraordinário, declarou a
dois religiosos da sua ordem quo
morrurla com certeza dentro da oi-
luva.

Com cffelto, no «Ha segulnto, 10
do mulo, pronunciando osto ultimo
versículo do ultimo psnlmo do lati-
dea: "Omnls splrllus laudet Donil-
num": Quo tudo o quo rosplra lou-
vo o Senhor.

Tinha então Bcleiita o cinco nn-
nos do edado, dezeseto mezes dopoln
do ter renunciado so pontificado,
o dez depois do ter »ldo mcttldo om
Funiona,

Continuando Deus a manifestar
todos os dias cada vez mais a itnu-
lidado do seu sorvo, por novo» rr.l-
lagro», Clcmchto V, no nnno da
3 305, mandou trabalhar' n0 proccsHO
flo sua canonização, quo foi ecle-
brada em Avlnhão a 6 flo ninlo do
mesmo anno com uma sulcnnlilnflo
extraordinária. O papa, não contou-
lo do ofílclnr pomlílcnlmentc, fez
ulnda o elogio publica do santo o
fixou a celebração da Bua festa a
dcznnovo do inalo.

* * *
A nilsw i!.' lnjo fi em honra flo

São' Pedro Celestino. — D. Jl,

CONGREGAÇÃO MARIANA D13
MOÇOS

E' hoje, quarta-feira, ís 20 o
mela hora:', quo to realiza, na tfi-
do social, A avenida Paulista, n. 19,
a costumada aula semanal do apo-
logctlca promovida pela Congrega-
ção Mnrlnna do Moços do Collegio
São Luiz. Destinam-se catas aulas
não 116 nos congregados o antigos
nlumnoa daquello Instituto do cnsl-
no, slnão também a todos os ho-
mon3 dcaejosos do so Instruíram
naquella disciplina.

O rovmo. padro dr. Miguel Cerda
dlscorrcrA «obro a chronologla bl-
bllca o edado do homem sobro a
terra.

OÜRIA METROPOLITANA
Expediente ilo dia 18 do maio do

1020

Monsenhor vigário geral asslgnou
aa seguintes provisões: , .

Pro-parocho do São Josfi do> Bo-
xlga,..padro Carmello Putardl;

Oratório particular, para Oswal-
do Porchat o Margarida Normanto-
nl;

Dispensa do proclamas para os
mesmos;

Dispensa do impedimento para
Bennlto Paulo da Silva e Maria da
Silva; Jullo Ccsar Andrelnl o Ca-
tharlna Vaseoncellos;

Rito parochlano, em favor do vi-
garlo da Moóca,

ASPIRAÇÕES PIEDOSAS PARA.
DURANTE O DIA

"Quid mlhl est In caelo, et a to

quld volul super torram?" (Ps. 72,
25)':

Quo tenho a desejar no cêo, o
quo posso ou amar sobro a terra si-
não a vós, 6 mou Dous!

"Domlnl, ad quem Iblmus? verba
vilão aeternae babes? (Jan. 6,69):
À quem iremos, Senhor? vos tendes
palavras da vida eterna.

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO SA-
CKAMENTO

Hojo, depoU da missa das 8 ho-
ras, o Santíssimo Sacramento esta-
rú, cxopsto A adoração dos flfils na
matriz da Bella Vista, dando-so o
encerramento As 18 horas, com
bençam solonno, ladainha o roclta-
ção do terço.

CONFERÊNCIAS DE S, VIGENTE
Dl! PAULO

Rounum-se hojo as seguintes con-
ferenclas:

6ão Braz, na matriz do Braz, As
39 horas o meia; Sagrado Coração
do Jesus, no Santuário do Coração
do Jesus, As 39 horas; São Domln-

goa do Gusmão, na matriz do Bom
: .otlr; N. S. da Lapa, na matriz da
Lapa; São Thomaz do Aqulno, na

Vcnoravel Ordem Terceira do Car-
mo, As 39 horas o mola; São F.cllp-

po Nery, Aa 20 horas, na União Ca-
thollca Santo Agostinho.

TURF
•TOOKKV • ClíVlt

PltUlIltAMMA DA ÍO.a COItltlPA
A RHAI.I/.AIl-HI* EM 21 Uri
MAIO DM 1030. NO IIII'1'O*
niniMO PAULISTANO

l.o paroo — Prêmio GENIAL —

3:000f000 o 0001000 — Distancia,
'1.100 molrost

Klloa
1 Amiga • •• o'
" Americana 11 ...... •• Oi
3 Ulbelot .. •• «i •• ••'!»>• e?
1 AldO (1

(4 H.iluarto 07
•M

(0 Esmeralda V >• . • »w •• 49

l.o parco — Treinlo 4.o ELIMI*
NATORIO — 10:0001000 a 1:000$
— Dlstnndn, 1,200 metros:

IleIIlllltl II
Kaol
Ilida .. ..
Helena ..

• »' • • '• •
I It • • • •

• • • • • •

Kllos
i. 01
,. 03
,. 01
,. 01

l.o paroo — Prêmio CAPANOA
—- 5:0001000 o l:00OS0OO — DiH-
tnncln, 1,200 mclros:

4(

Plyuyo » o irrrn ii !(
Fnluclio ............ 41
Comédia II ,. ,, 4.

Elda t|
Dama de '''«padas ...... 41

(I I. iii.il.y ,, 01
(
(5 Orrnca 41

I

iclnj

i I' ....... . 0«

O.o pareô — Prêmio GUINDA'
3;0001000 o 0001000 — nintnnc
1,000 metro»:

»
Kllo/

1 Despacht Riflei- ,, .. ., tf
Onlnda  .» *)f

Vadarqucncer » •• 0
I Nnrmnndla

(4 Orniindolro
•*(

(8 Charlnrol  04;
I

— O l.o parco serA corrido nfj
13 l|3 horas cm ponto.

SKKSAO «A
(.'OHItlDAK
ni\ ih rn-:

riiMMINSAO Illj
11 MAM/Al) A NQ

MAIO III''. 102*1

(1 Relva ..
K

(2 TImbuva

St '•'! • •' • •

KII.h
,. 01

». 01

(3 Boor  03
2(

(4 Kasiala . • . i

Fradlquo(5
3(

(6 BahAu

(7 Fanclata ..
(8 CorbclIIo .

j4<
(9 Transwnll

]0( Marujo ..

01

63

03

03
01

53
63

4.o rhreo — P. Presldonto do
JOCIÍWY-CLUB — 10:0001900
— Distancia, 1.600 metros!

Prlntcr
TIzon ..

Kllos
i. 69
,. 67

5.0 pnreo — Prcmlo RIOOR —

3:000$000 o 000$000 — Dlstanola,
1.600 metros:

Kllos
 Í5Oloi-lla ....

Nativo .. ..
(3 Rigor

3(
(4 Alhambra IV

1 (5 Plng-Pong
4(
<<(6 Emboaba .

. .., .. Bl
. .-. .. 62

. .... 43

.- .. r. 47

,- ¦#'•; [«•' * 
*•

6.0 parco — Prêmio FOX SI-
M0N — 3:500$000 o 7001000 —
Distancia, 1.050 metros:

Kllos
..... 04

-.1 .. .. 52
,. ¦.. .. *1
.::.:. .. 02

..-.-» .. '47

.. -.:... r'6

. >-« .. 47

.'.: .. :.-. 48

. .. .. 47

7.0 parco — Prcmlo ESPLEN-
DOR •-— 3:500$000 o 700JOOO —
Distancia, 1.700 metros:

Kllos
1 Esplendida 55

Panurgo  .. 47
Bsplondor y> 56

(3 Excollcncla 47
3(

(4 Oyama  .. . i .. 61

1 Flél .. ..
1 Dllccta ..
1 PaquetA ..

(2 Fox Slmon
2(

(3 AlI-EabA II

(4 Sport .. ..
3(

(5 Batalha II

(0 Batalha IV.
4(

(7 Artista .. ,

(5 Sacarlna
4(

(0 'Chalupa

50

47

8.0 parco — Prcmlo ELDA —
4:000$000 o 8001000 — Distancia,
'3.800 metros:

UM GESTO TRÁGICO

Da loucura ao

NA AVENIDA RANGEI) PESTANA

Queda desastrosa
A's 2 horas de hontem, ao «lesoor

de um bonde na avenida Rangel Pes-
tana, o lnspeclor d* policia Jorge
Dias,, de II anno* de «dade, casado,
syrio, morador a, rua Caetano Pln»
to, n. 115, villa, caaa n. 27, íol vi-
clima de uma queda Occidental, re»
cebendo contusão no punho o na re-
glão llllaca esquerdos.

A Assistência prestou-lhe os neçes-
sarlos snccorrc>s.

Hontom As primeiras horas fl.
manhã, quando a cldad? 

'oi jublta-
monte alarmada pel/a form'r]avels
explosBes verificadas nos at-mazens
do Zerrsnner Bulow o Cia. Ltd., oc-
corria uma dessas tragcfllas anony-
mas o obscuras no prcdlo n. 113 da
alameda Nothmann.

Zellnda Muttl, de 47 annoa do ed_"
do, casada, Italiana, residente nos
fundos daquello prédio, onde seu
marido é estabeleddo com a mar-
niororia Paulista, aoordou-so com o
fragor da primeira oxplos&o e flirl-
giu-Bo A privada da casa.

-A Infeliz senhora vinha JA he. ai-
gum tempo denotando symptomas
de deslqulllbrio mental, que a levou
a confessar ao marido uma falta do
sua mocldade, talvez supposta, quo
so teria verlllcado ha 16 annos q um.
do JA se achava casada com elle ha
mais de uma deezna do annos.

O marido percebendo o alarman-
to estado mental da esposa, decla-
rou-lhe desde logo perdoar-lho a
falta confessada.

Mas Zellnda, apesar disso, dirigiu-
se & privada, situada ao lado de sua
residência e de um *0 golpe, dego-
lou-so com uma faca d* coslnha do
quo se achava munida.

Os moradores da casa, aperce-
bendo de sua demorada . ausência
procuraram-n'a aos hrados, ate que
se lhes dfparou com o horrlvol es-
pcctaculo; cahld-a do "hrucos dentr0

de uma r,oça flo sangue, tonflo ao
Indo a faca do quo so servira para
pC.i termo doa seus dias, permanecia
Immovel a trosloucada senhora.

A policia foi tmmed latamente
avisada o no local compnrocou o sr.
dr. Normanha, commlssarlo do sor-
viço no gabinete, o qual para ali ho
triinsportou por ordem do sr. ehefo
do policia, por estar ausonto ç dele-
gado do serviço na Contra! quo at-
tendia As chammas cada voz mais
Intensos nos a-mazens do 7. irren-
ner Bulow.

Pouco dei ols chegava tambom no
local o medico loglsta da' policia
quo examinou o cadnvor o attestou
o óbito.

Foi arrecadada a arma do quo s©
servira a suicida e tomadas as no.
cessaria» .providencias.

O cadáver foi reclamado pela fa-
milia do vlciima Fuia oa funcraes.

Foi aberto Inquérito a esso res-
peito.

Estrada de Ferro Trans-
continental

CUTABA', 17 (Especial) —« Cau-

sou optlma lmpressAo a noticia de

ter sido assentado o novo traçado do

estrada de ferro transcontlnental.

quo passai-A por CorumbA, Porto

Buarez, SanfAnna e Santa Cruz de

i
FORÇA PUBLICA

Escala do serviço para hojo:
Dia ao Commando Geral, mnjor

Marclnlo.
Ronda A gtmrnlção, major Arthur,

do 6.0 batalhão.
Amanucnso de dia, Bargento Pau-

lo.
Uniforme, 2.o.

O l.o batalhão darã a escolta pa-

ra acompanhar presos ao Fórum.

O 4.o batalhão darA aa Ouarnl-

çOcs da capital.
AprcBontaram-so no sr. coronel

commnndanto geral, os BCguIntcs of-

flclaes: major Antenor Pereira, fls-

cal do 4.o batalhão, por ter terml-

nado a licença em cujo goso so a-

chava; capitão Roque Manuel da Sll-

va, do mesmo batalhão, por ter dei-

xado o cargo do fiscal Interino, c

l.o tenente Roquo Manuel Roman-

elo, do Batalhão do Bombeiros Sa-

padores, por ter regressado de So-

rocaba, ondo so achava em dlllgen-

clá.

Reehgajarnm-se: no 7.o batalhão,
o anspeasada Alcides Monteiro do
Castro, e no 2.0 Regimento de Ca-
vallarla, o sargento ajudante Luiz
Macedo.

Obtiveram baixa do serviço, por
conclusão de tempo: o soldado Pau-
lo Avelino da Costa, do 3 .o batalhão;
o soldado Luiz Augusto Reis, do 5.0;

o 3.o sargento motorista Pedro de

Sousa, do Batalhão de Bombeiros Sa-

padores, o cabo de esquadra Bene-
dicto Carlos Brandão, do l.o Regi-
mento do Cavallarla.

H REGIÃO

Do boletim de hontem
general cõmmandante:

do ar.

Ia Slerra, na Bolívia, com alonga- I" Exoneração e nomeação do lns-

l mento do 35 kllometros apenas. I truetores — E' exonerado do car-

RESOLUÇÕES

1) —- Approvar o progrnmmn pn«
ra as corridas do próximo «lia 2(
flo maio;

2) — Conceder matricula flo trnl
Inflor a Antônio Teixeira Jtinlori
pnra tratar flos nntinaes do sr. co*|
ronol Juliano Martins dn Ati.nl.la]

FOOTBALL
O PALMEIRAS EM RIO i I.AHO
»V dlrectorla do Rio Claro Football

Club convidou hontem, por Intcr-
mcdlo da Liga do Amadores iln Foot"
bali, o primeiro quadro da A.<socbw
ção Athlotlca das Palmeiras pan'
disputar no proxlrno dcmlngo unt
torneio nmlstoto naquella cidade. I

Ao quo parece, esso convlto serâi
nccclto, dovondo a turma palinelrcnJ
so seguir para a cldado fla Paulista^
sabbado vindouro. J

A agremiação do Rio Claro, pre-j
para fcsllva recepção no valoroso]
conjunto alvl-ncgro.

A.SSOLT.W;,\o PAULISTA DE
SPORTS ATITLETICOS >
(Coiiununlcndo ofllclal)

Reunião du Coiniulssüo ilu Syndl»
canela ,

Rcall/A-so hojo, Ah 20 horas, na)
sOdo da A. P. S. A., a reunião dai
Comflssão do Syndlcancin, A qual
devem comparecer todos os moiw
bros.
CAMPEONATO DA PRIMEIRA 1)1.

VISÃO
Em continuação do campeonato

ila cldado, rcallzain-to domingo dol!
Jogos, ontre o

8. C. Corlnlbians Paulista vo. C<
A. Sílex.

Campo do S. C. Corintbians Pau4
lista. I

C. A. Ypiranga vs. A. A. S. BcntoV
Campo do C. A. Ypiranga. '

XADREZ
CLUB DE X<U)REZ 1)H S. PAULOÍ
Torneio interno «Ia segunda turma-

Na sido flo Club do Xadrez flo S»
Paulo, 4 rua da Quitanda n. 16-A'/
continua a disputa do torneio da so».
gunda turma, para o campeonato;
interno, realiziando-so ante-hontem'
a quarta sessão, cujos vencedores
foram os srs. Calo Luiz Pereira do;
Sousa, Eilgard do Magalhães, Josí
do Azevedo Oliveira o Wllllam Det»
ter. Perderam pelo não compareci'
mento os srs. dr. J. M. Toledo Mal-»
ta e dr. Leonel Orsollhl.

— Hontem reallzou-so a quintal
sessão do torneio com os seguintes
Jogos: ;

Antônio Cavallaro vs. dr. J. M.-
Toledo Malta; |

Edgard do Magalhães vs. J. do
Azevei!o Oliveira;

Wllllam Dcltcr vh. Paulo de Mo>
raes Barros;

Dr. Alcides Trcstes vs. J. do Oll»
volra Machado; i

Paschoal Pepo vs. Calo Luiz Pe»
rolra do Pousa;

Sylvio do Sousa Pereira vs. J\
Kopenhagcm; ,

Nesta fessão estã livre o dr. Leo»
nol Orsbllrili

go de lnotructor do Tiro flo Gucr»
ra n. 16, ilo Pitanguciras, o 2.0
sargento do Co R. I., Antonicj
Cavalcante do Miranda Henrique»/
eendo nomeado em sua substitui»
ção o 2.0 sargento do 4.o B. Cf. ;
Oscar Pio de Azevedo, pnesandej
aquellc a desempenhar as funcçDca
de Instructor flo Tiro do Guerra nJ
579, do Sertãosinho; /: nomeado.
Igualmente auxiliar do Instructor!
fla E. I. M. n. 72 (Escola da-
Pharmacia) do PIndamonhangaba/
o 2.0 sargento do II Batalhão dol
5.0 R. I. Antônio Elpldlo Plerrol
sem prejuízo das suns obrigações»
no corpo.

Apresentação de otllclaeo — A*)
preaentaram-se neste Q, G., hon*)
tom, oo BOguIntes of flclaes: 2. o te<
nento pharmaccutlco Walter Nu-5
nes do Oliveira, da Circumscrlpçãoil
vindo do Campo Orando com desj
Uno A capital Federal, a servlçoi
l.o tenento Heraldo Filguolra a]
2.0 tenento Armando Levei, flo Sr1
G. M., fla capital Federal a ser-l
viço da Prefeitura Municipal des»-
ta capital; capitão Isaltlno de Pl*i
nho, do ll.o B. C, vindo da ca»
pitai Federal com destino ao 16.ej
B. C, onde vai aguardar transs
forencin para outro corpo; 2,otOf
nonto pharmaceutieo Álvaro d*
Carvalho Noves, vindo da capitai
Federal com dentino a YpamerI
onde foi mandado servir; l.o te*j
nento Gullhcrmlno F, dos Santo^
Filho, do 13.0 R. I., vindo dei
Ponta Groasa com destino á caplW
tal Federal, a aer viço da S.a Re^
glão Militar; tenente coronel AU
berto Eduardo Baker, do 3.o G»*
A. de Costa, vindo de Santos aj
serviço de Justiça, e l.o tenentf*
Joaquim Vlconto Rondon, vindo d»J
Matto Grosso acompanhando o srj
general Cândido Mariano Rondon/
com destino A capital Federal.

Transferencia do offlclaes =4
Por despacho de 32, publicado- nol
"Dlarlo Official" n. 107 de Ut
tudo do cortente, foram transferi*
doe os l.os tenentes Mario Fcr»
nandes de Almeida, do 2.0 R. C.
D., para.o O.. S. e Oneslmo, Ben
cker de Araújo, do 3.o R. C. I.<
para aqucilo regimento; o o l.ej
tenente (saias Dantas de Carvalho»
do l7.o B... C. para o 4.o da
ma arma.

P»«ga^;Bhiira^

mm
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Vactos no nu. suoniTOAnio do
I Foram cohoedldai m HCfiuliitci II-
oençíiH a mlJiinliiH do grupos esco-
loroa:

i 1)0 » mono», a d. Aluir» do Sou-
laValle, do do Paímolraii

| do ü mono*, ii d. Miirln Rosnlliia
lBriinl, do d" Plrnnilii, o d. Anlo-

(jiletn Alvoa da Hllvn, do "(lnbrlol

Preitoá", do Lòronal
i do 46 dlaa, ti d. Juvonttno Mar-
icoiulea. do do TaqiuirltliKtii:

d« 1 1110*, om prormtaçAo, n d.

ItJldn Leito Miiller, do do Plniloin-

ma, em Hnntu Adilla;
do 20 dias, u d, Ilolona Isaura

Moiini Pdrròno", do d" Proildorilo

IjPrudontoi
i de três mexe* n d. Aitluo Munir,

'de .Sousa, do da Harin I''undn, dos-

|ta capital;

, Idom n d. Loonor Marlnno Stinr.o-

hl. do "Oswaldo Cru/.", desta capl-

tal;
i do um me7. a d. Flora do Sylos

Clnlra, do 2.o dn Lapa, desta cnpl-
'tal.

Rcquorlmontos despachados:
•t De d. Alzira do Paula — Na for-
-oia da íol, a stipp. sfi tom direito

Ia Jiisllflcnção da Iras faltas, quo con-
'fcedo;

ii da Honorlo Cliiiucs Bnoarlça, Lu-
'fcllln 

Plmontol Castanho, línphaela

tCaprlfillonl — Sim, — Comniunlcoii-
V * re t„. ,1„ 1?

Secção Commercial
MEHOADO DE CAFÉ'

MIJIIOAÜOS NA010NA1C8

.MJNIRAIIV, 18 — Koram roeo-

bldaa hoje. no»'» n\ia<\o, com d.:e-

tino n KtinloH, 10.874 siiocm do ca".

B, PAULO, 18 — Conformo uvlso

telegraphloo, entraram hole om Jun-

dlahy. pela Estrada do l''orro l'au-

ll,U,! 8AC0A8

10.04o
1.1.044

Hoje .••¦ .••¦
Anterior  • •
liiilriulns pola Estrada

Borocabann 
Anterior ,, ..- iíw ¦¦• •

Xolali hojo .. ..; »:» r« •

Anterior .. i. • i>'u '• •

9.8411
0.780

M.8S3
21.830

CO

10
37 U

Passagom do cafO com doatlno a

Santos, do melo dia alô aa 17 hora»,

aaooaa,

8. PAULO, 18 — CafO baldtado

bojo, utfi nu 12 horas, para Santos.

24,883 snecas, sendo: ^^

, ,."". 16 MD' 
2.113

Paulista
llragnntliia .. ..
Pnry a São Paulo
Central -
Sorocabana

1.137
11.503

,._ ã Secretaria da Fazenda;

|'"do d. Ismenla do Almeida — Não

oxlste cscoln urbana om Bauru';

|, de d. Edul Estliór do Cnslro —

!Nào existe n csnola requerida;
I do d. Maria das Dores Ferraz de

Cnslro •— Do nccflrdo com a Infor-

mnçâo, prestada cm requerimento

nntérlor, o motivo allogado não Jus-

tltlca o pagamento por equldado ;

de d. Zonaldo Santos, sollcllnndo

hulorlzação liara asslgnnr-sc Zonal-

!'do Santos Alonso — Foi devidamon-

Ue apostlllado o titulo;
I- de Antônio do Aüovcdo Castilho
L_ nc nccflrdo com o art. 72, da

fconstltulção 6 nltondlvcl d presen-
fito pedido de pagamonto do ordena-
'do de 4 dias — Providenciado;

! do d. Albertlna Perpetuo —¦ Não

|lio vaga nos grupos Indicados;
' de d. Etclvlna do Paula Camar-

Uo — Sim, a vista das Informações
¦i.— Providenciado;
1 de d. Antonlota Alves da Silva —

Concedo sessenta dias, nos termos do

ãau'do de Inspeoçfio — Provldoncla-

jflo:
I da d. Alzira de Sousa Vallo —

Concedo noventa dias nos termos do

|jau'do, sem Inicio declarado, cujos
'.requisitos não foram satisfeitos. A

1'suppHearito esteve Irregular, lllegal-

jjnente afastada do exercido — Pro-
'yldenclado;

do d. Alzira de Sousa Vallo —

prejudicado. A' requorento foram

jboncodldos três mezes de licença,
(JB0m inicio declarado, cujos requlsi-

Hos não foram satisfeitos, por por-

iaria desta data;
¦ de d. Anna do Oliveira — Não

tom logar o «uo requer, pois a ul-

Uma Inspocção a quo se submetteu.

a 23 de janeiro do corrente nnno, deu

!em resultado n affirmação do cs-

|tar a suppllcanle sottrondo as con-

seqüências de rhoumallsmo defor-

manto, que não autoriza a licença cs-

peclal prevista e regulada pelo art.

13, da lei n. 1710, de 101». E o fa-

feto allegado pela suppllcante de exo-

OAI.VA DK LIQUIDAÇÃO

Não foram registadas hontom ven-

das a termo do pato.
SANTOS, 18 - Talcgrainma es-

paclai do "Correio Faullslano i 
^

88 Loira* da Cumnia H.

Paulo, omp. 1110 a
lIANOOfl

5 AeçOoa do lianco
Coniitiiirolal, n . . .

COMPANHIA»

AcçOOi da Cia. Pau-
II-Ia, 
Idom (n ivnii). a , •
ldem, dá Mogyaiin, a

OITICUTAH

rii.NDOK «•IlillilOO.S

Vciul.

Apollcaa do El-
tiniu. 3,a o ll.a
bôiIu . . . •

ObrlipiçOes d*

1021 ....

Obrlg. Th. Po-
denil ....

Obrg. Ferrovia-
(ox-Jur.) . •

BANCOS

Commerclo o m-
duslrlo . . •

Commerolal . .

H. Paulo, Intogr.
São Paulo, c|

00 o|o . . •

Noroeiite Eatado
8. Paulo, d 10

ptir conto

919000

ano ooo

SWlfOOO
271,000
8001000

Culiip.

l'3.'|)0D —

00'l|000 0059000

HOOIOOO 806|000

78'jtOOO —

00l'|l>00
800)000
1R0I000

riiiuíooo
2901000
ío&tooo

Entradas bojo . . .
Entradas desde l-o do

mez
Entradas desde l.o do

Julho 
Mídia i
Existência em l.a o 2.a

mãos '•'•
Despachadas, hoje . ,
Dcspaohada» desde, l.o

do mar.
Despachadas dosdo l.o

do Julho
Embarcadas, hontem •

Embarcadas desdo l.o

do moz
Embarcadas desdo 1.0

de Julho >••
Pasagens, hoje . . .-

Passagens desdo l-o de

20.403

310.001

8.143.219
20.255

1.325.040
28.874

312.808

8.491.810
7.322

274.288

8.405.843
24.883

1201000 90|000

89S00O91,000

CÂMARAS MÜNIODPAB8
90,000

298.998

8.214.623

mez • •

Passagens desdo l.o

do Julho
Salildns, durante o mez do >>>»><>•

S AOL» AS
47.770

140.421
2.592

.'. l»4
2.186

Europa •• •¦

Estados Unidos
Argentina .. ••
Uruguny 
Cabotagem .. •

Total, .. • ¦

SANTOS, 18.

MOVIMIONTO

Amparo ....
Boa Esperança ""

Botuçatu' . • • 100*000

narra Bonita. —

Capital, emp. de

1913 .... —
Capital, omp. do

1918 .... 0I.J00

Capital, omp, do

1925, 8 o|o . 1001000

Cravlnhos (es-
Juros) ....

Itaplra ....
Jundlahy . • •

pcnnnpolla • •

Ribeirão Trato. 941000

COMPANHIAS

Antarctlca l'au-
lista ..... —

A. São Paulo,
o|40 o|o . . .

Armazéns Oe-
raes S. Pau-
lo c| 00 o|o —

Amorlcana So-

guros c. 40 o|o 801000

Caixa Liquida-
ção, c| 70 o|o —

Molboramen toa

y, Paulo . —

Mo(,yana E. do

199.103

DOS ARMAZÉNS

jguldado de remuneração que recebe

iio caso de licença commum, não

modifica o despositlvo citado, nem

autoriza modificação do anterior des-

paclio. SI posloriormonto a. Inspecção

eolirevelu-lhe outra moléstia quo

possa determinar licença especial,

Bubmotta-se ã inspecção nesta ca-

pitai, ã vista da informação da au-

torlãado escolar. (A inspecção foi
'tnarcada para o dia 24 do correiil",

As 13 horas, na Dlrcctorla da In-

spoeção Módica Escolar);
de José Bonifácio Ferreira — O

requerente deve dirls:r-se no The-

(louro do Estado:
. de d. Gulomar Ferraz de Àndra-
,jfle _ Submetta-ro ã Inspecção do
'fcaudo no dia 21 do corrente, ãs 13

horas, n Inspecçãp Mediou Fsco-

3*1 v
i •'... Elisa. Itamos VasconcolloB —

Submclta-so ã inspecção medica em

Santos; a Delegacia de Baudo de

Santos providenciara a respeito;
do d. Amalia Madeira Foitosa —

Submetta-se á Inspecção medica, nes-

ita capital, no dia 22 do corrente, fts
•18 horas, na Inspecção Medico Es-

fcolar;
de d. Hormongarda Franklln do

Almeida — Submotta-so 6. inspecção

medica, em Mogy-mirlm, dirigindo-

íe aos srs. drs. Durval Teixeira da

JMotta o Arlliur Cândido do Almel-

da;
de d. Maria Elisa do A. Clnlra

-,— 2,o despacho — Ao sr. dlrector

feeral da Instrucção Publica, para
Iquo so digne Informar, om virtude
ide haver so verificado uma vaga com

pt remoção de d. Maria das Dores

psorlo;
de d. Maria Apparoclda de Frei-

jjas _ Ao sr. dlrector do grupo os-
'-jbolar de Ignaclo DohOa, para lnfor-

aiar em quo data a requerente dei-

hou o oxerolclo nesso ostabeleclmen-

to;
de d. Isabel da Silveira Mello —

[Ao sr. dlrector do grupo escolar de
'Brotas, 

para Informar;
do d. Celeste Varolla Lessa — A

(requerente devo juntar attostado me-

Jálco provando o allegado;
!'i do d. Diva do Castro Prado »-• A-

iuarde Inspecção medica em Campl-

pas;
de d. Alda Amaral o Silva Mar-

Jlns — Complete o sello do requerl-

imento e dos documentos que o a-
'componham;

' 
do d. Maria Josô Ferreira Kru-

wer — Aguarde Inspecção médica om

Sorocaba; e
t1 de d. Maria Rosário de Oliveira
'Aranha — Solle devidamente o at-

testado medico. . ,

)^i ii in ,'—¦»» ""*

Policia È Estado
Foi domlttido, a bom do serviço

publico, o sr. Vicente Torres Pelu-

jjo do cargo de agente de 2.a classe,

interino, da Policia Marítima do

Porto de Santos.

Requerimentos despachados:
'."'do 

sr. dr. Luiz do Freitas Dias, de-

legado de policia do Bebedouro, po-

de autorização para continuar o go-

|b das ferias que interrompeu;

jConccdo * autorização solicitada pa-

ra quo o delegado entre no goeo do

pnze dias de férias.

de Francisco Godoy, pede autorl-

jKtçâo para o funcclonamento do

Grêmio R. Estreita de Sant'Anna —

JOeferldo ã vista da Informação.

GERAI3S:

Companhia' Central:

Existência no 
"dia 17 ..

Entradas •. ••

Total .. ,.... i..: :. • • •

Sahldas .. :.-.. ....: .«¦ » •

Stock ¦•••• • •
Companhia Minas:

Existência no dia 16 ..

EntradaB
Total .. .. :.-• :• • ¦ •

Sahldas ., ..: ™ C « ¦> •

Stock •' '• •
Companhia AHIança:

Existência no dia 15 ..

Entradas i. .¦ . ¦ i. •: i. •

Total .. ., :•-..: -. i ¦>•

Sahldus ..
Stopk.... .. •• 

Companhia Belga:

Existência no dia 15 ..

Entradas .... '•-•• io
Total .. ...... :..' :.:•; ¦ ¦
Sahldas .. «:« uv. :• ¦ :¦ •

Stock .. .: :. •¦ :• •¦ '••' ¦• '

Ferro
Paulista

Ferro ,

201$000
B. do

. 28U500

DEBÊNTÜRES

1:0101
89|000
1:0001

88|000

898000

951500

001000
90,000
»4|000
1:000!
931090

811(000

901000

1401000

051000

8501000

1601000

200(000

270,000

SACCAS
67.062
1.491

09.153
1.226

07.927

SACCAS
IV. 480

. 148

.934
720

71.214

SACCAS
85.162
2.816

87.98D
953

87.027

SACCAS
00.087
3.567

63.654
2.509

01.145

Águas Exg. RI-
belrão Prelo

Campineira T.
Luz o Força.

Força o Luz de
Jahu' ....

Força e Luz de
Hlb. Preto (ex-

juros) ...
Idem da 2.a ex-

juros ....
Melhor, do São

Paulo, 1 o .

Idom, da 2.a . .

S. A. Hllpcrt . •

S. A, "O Estado
da São Paulo"

801000

871000 82(000

87(000

82(000

S1(000

97(000

800(000

85(000

10010001 Idem, om lata* iT* I kllo*.
caixa d* 10 lill"* 3001000.

Merendo, oalmo,

FEIJÃO
CX/TAÜAO 1)0 lilSPONIVKIi NA

BOLSA IMC MEHOADOItlAS

(Hinviia do 00 kllo*)!
Feijão muliiilnho (mira da «oc-

oa), superior, duro, 311 a 331; bom.

olaro, ll| u 11(1 superior, harreado,

Marcado, frouxo.
Mafra da* nguos — Superior, ola-

ro, nominal) bom, duro, nominal 1

Hiiporlor, uarrondb, — bnrrond», no-

minai,
Morcmln, oalavol.

FoIJão branco (saocarla usada)

_ Todas as cotnçüoi slo nmnlnaci.

FARINHA. DE MANDIOCA
ÒOTÁÇXO 1)0 BIKPONIVHI, NA

BOLSA Dli MRROADORIAS
Do Hlo Orando do Sul, do l.a,

«acros do 50 Itlloi, 85(-27(; ldem,

do 2.U. 231 a 25(; ItTom, do 3,n. 19»

a 20(000.
Do Araras, do l.a, sacco do 15 kl-

l„s, 13$ a 14»; Idom, do 8.0, 11» a

12»; da aúatoparft. do l.a, sueco de

00 IiIIoh, 27»; ldem, da 2.0, nominal.

Mercado, frouxo.

FARINHA DE TRIGO
COTAÇÃO DO DISPONÍVEL NA

IIOI.HA Dffi MBROADOR1A8
Da Republica Argontlna (lo l.a,

sacco do 44 kllos, 3d$ a 38»B00;

idem, do 2.a, 35» a 35«500; idem,

do 3.a, 30» a 305000; dos inol-

nhos nacionues do l.a', •-"'•o de 44

hllos, 38( a 38(500; idom, dn 2.a,

3Í( a 35(500; ldem, de 3.0, 30? ,t

30(500.
Mercado, calmo.

MAMONA
COTAÇÃO CO DISPONÍVEL NA

UOLSA DE MERCADORIAS

Mamona (saccarla usada):

Oraudu, nominal; miúda, (3S0 a

(400; media, (3S0 a (400; mistura-

da, nominal.
Mercado, frouxo.

MILHO
OOTACAO DO DISPONÍVEL NA

UOLSA DE MERCADORIAS

(Snccurla usada, 00 Ullos):

Amarolllnho, 12(000 a 13(000:

amarollo, 12( a 12(500; amarollão,

11(500 a 12(000; branco, crystal,

12(500 a 13(000; ldcin, commum.

11(500 a 12(000; Idom. dente de

cavalto, U»000 n 11(500.

Mercado, estável.

Ol.EO

COTAÇÃO DO DISPONÍVEL NA

UOLSA DE MERCADORIAS
Olco de caroço de nlgndao:
Do Eatado em ealxo com I Ia

tas 28 kllos peso liquido, 00».

Mercado, estável.

ALFÂFA
A alfaia foi colada uo proço de

240 ríio por kllo.

(1(000'/ .t ,. i, • • >, i • Ml
Tali.ntl Cl plliliu do PA-

iniift, baio do , . ,
4. 40 ¦ 12 " x 1 " d*
l.a .. .... 48(000

T.ibuiiii do Imbuya, d* l.a 1701 '»00

Vigamento do peroba do
l.a  100(000

Calbro» de porobo, do l.a 100(000
lupas do peroba, bane do

4,40. do l.a, d*  «(O»1»

MOVIMENTO MARÍTIMO

Mnibiiirnylcn ciilriuliiN

SANTOS, li. — Do Huonò* Al-

ros o Montovlddo, com 4 dias do via-

goiii, o vapor dontxlguonso "llulm".

do 0.478 tonelada*, om trnnslto,

óonilgnadò a Bohmldl Troot o Cia.

Do Hlo du Janulro, com 27 .11 is

do viagem, O vapor nacional "lln-

poim", do 513 tonoladas, carga va-

rins gonoro*, consignado A S, A.

Mariltudll.
De Iguapo o Cananéa,, com 23 lio-

ras de visitem, o vapor naolbnol
"Pir.ihy", do 241 tonoladas, oarga

vários genoro*, oonslgnado a Perdia

Carneiro a Cia. Lida.
Do ParA, Maranhão, Ceara, Ma-

ccló, IMialiylm, ltec-lfe, Bahia o Rio

do Janeiro, com 17 dias do vingam,

0 vapor nacional "ltassuct", do 926

toneladas, carga vários goheroíi.

consignado n Cia. Nacional do Na-

vegaçlo Costeira.
De S. Francisco, com 25 dias

de viagem, o vapor nacional
"Coyoz", de 790 tonoladas, oarga

vários gênero», consignado ao Lloyd

Brasileiro.
Do Um de Janeiro, com 30 horas

de viagem, o vapor nacional "Ta-

inoyo", do 395 toneladas, carga va-

,-ios gêneros, consignado a Vlclor

Brelthaupl c Cia.
Do Nova Orleans e Rio do Janel-

ro com 20 dias do vlagom, o vapor

americano "Doan Emery", do 4.148

toneladas, carga oloo, consignado ã

The Calorlo o Co.

De Buenos Aires e MontcviK-c

com 11 dias do vingam, o vapor

americano 
"West Camargo", de

•i 009 toneladas, em trnnslto, con-

slgnado a Uouldor Brothers e Cia

Embarcações sabidas

Para Porto Alegre o vapor nado-

nal "Itapoan", com vários gêneros,

Para Arrulia, o vapor americano

"Dean Kmery", cm lastro.

t o Hlo da Janeiro, o vapor

Plrnhy", com vários ge-

D* Joaoiiln» Pupo, para o nrohl.
vumonto do oontraoto de looaçao d*
sorvlgo que fe* eom Armando B*m«
paio (lumes. — Deferido.

Do Mitnuel Quelrn», pura o *.«"•
ohlvamonto do oontraoto do looagw
do sorvlço uno (01 «um Rulh Oliva.
— Promova prlmolramonto o iobU»-
to d* firma, dao. 910, do 1880.

De Lo Mario llorolla, llaphaoj
Bollo, Miinuol A. Miranda Júnior,
Fornand Anui Júnior, para aorom
nomeado* ealxolros viajante* do
Anui Irriiftiu o Cia. — Arolllvom»
•0.

Do Piilyiloro de Ollvolra, Invon-

tiirliinlo itos bons delxinlus |ieio lol-

loolro Ologarlo Monde», podlndõ pu-

blloação dus odltaoa puni levanta-

monto d" fiança. — üoforldo, ex-

podlndo-ie ediiuo».
D.i (liiodas u Cia., H. A. Usina

Miranda. H. A. "Dlarlo da NolU".

B. A. "La Tribuna Italiana". Banco

Novo HorlxonW, Bmpresa de Agun«

o Hxgottu.i do Salto, Companhia (la-

riinllii Industrial PnutUM, S. A.

Indualrlufl Matttraáiõ do Màtto Clios-

«o. paru o aiclilvoiiiento iToh seus

dooumontoi; — Arehlvem-io.

Do Domingos Nunes o Constanclo

Carlos da Hlva, paru acrom noniea-

dos nvalliulorcs commerolaos, — Do-

forldo.
 O deputado Josí domes

Poyaie.s, pedindo a palavra, propor.

quo so cimnlgu.i**o tia acta o se-

gulntii: . ,V
«Ao sr. barão do Duprat, fallo-

oldo hontom, multo so deva, pelo

mullo qua fez pela noma capital.

Os grandes melhoramento*, uua

so vorlftcaram com a «ua passagem
,,..]., prefeitura da São Paulo, oslão

wimlhadog por abi aforo, attostondo

a sua capaoldade lU administrador

cholo da Iniciativas úteis, cheio do

honoBtldadé o cheio do grande amor

ã esta terra — «au berço odopttvo.

Falar sobra o quó foi c o quo foa

o barão do Duprat, aqui om São

Paulo, «orla necessário multo tom-

no, por isso sejamos synthotlcos: o

bardo da Duprat foi um homem de-

veros bom. honestíssimo, operoso, e

mais que tudo, amigo sincero c mui-

lo leal.
Consignemos, pois, cm acla, um

voto do profundo pcwtr pelo seu

passamento, devendo 0. Junta. Incor-

porada, comparecer ou seu enterro,

o quo peço."
_ o deputado Plrutlny do

sslmento, pedindo a palavra,
fazia uso das pa-

depoiodò Josí Oo-

cmii relação no

Braços para
a

0 TH? I
DRPAItTAMSItTO BSTADUAT, TIO

TUADAUIO

ll.l-iim ile li de mulo,
OflerUil
l'»t« farendai lamllla* do no i ¦• inlil

do ceutro dl Iturop*.
1'jis faienda ou fAra deliu 3 admloli'

n.vl .1.., j escrivães, s (Iscsei, i líiurU-
livros e 1 rosclilnlsla.

Iiiimiuríiiitcii
i'l -i-11- «, JS.*"*
Kiperaijotl cm 19 de inalo, 931; tm 1,

K»; cai >j, ,^7.
Dito ile te era 4 vendi I
Terras particulares! I'if<cnda Saali Tlie-

reta (Atibala).
Contrm 1 1, clleeluailosi
Dtitlno certo: u família* de colonos e ai

camaritdaf<

O QUB Iftt-i i.'MA O KKIIVIÇO HR.

„ TeoTiõiooico .
O I""; • hontem, n» • >;-üsi. at* li t)

honai
Tempi-ratura mínima, -1 ¦¦; t' "i"i«iuti

mínima, 9,41 iliuva cm ») Itrrf». u.o; v<«,
in )t(i'tifjmliuiite, Nli.

Tatnuo «eial, limn.
A loiii|iri«tura médli dl bontero na ea<

l.iial foi de H.«, <|U« vclu 1 i.» alialao dl
ooimal ii» dia.

Tertino 1'iovavel das 16 liorua de lionte»
II \'i horaa de bojei

Mela encoberto. Instável, tendendo a iii«>
Piorar. Venlm variáveis de coniponenle R.
Nebulosidade luperíro a normal. A (em-

pintura1 Máilnuirl inulto lui». 1'osalaj
lilll'la'le de lllulliíll e taroaj. (irada Ira-
M no» Cinqios «Io Jonlü» c clrcnravlsl-
nhiiiÇiiit

No llltonl seta o lenipa melo encoluiio,
toiri neblinas ,iarúas o eliuvlscos, rrinan-
>l>, ventos moiieracjoi >lc caiiponctite ti,

A lcla|icr«lura coiitliiaari baixa.

i\G livre
BANCO BRASILEIRO ALLEMÃO

llAIvANCtrriil DAS OPUIIACOICS DA SK-Di; DO 1110 DIS JANlllltO

13 D.IH lliilAIOS Dli HAO PAULO, SANTOS, 1'OHTO AhEOKE,

BAHIA N lUSOlTM UM »(> Dli AII1UX »JS H»H0

""**—'
A C T I V O

Letras descontado* , .. •«

Letras o oífeltos a receber:

por conta própria do exterior

por conta própria do Interior
om cobrança, do exterior .. ..
om cobrança d0' Interior .. ..

20.77.1:C1HT7H3
16'.207:002TT38
¦iU.!IOr.:!)(14f:i72

Na-
da-

Empréstimos cm contas corrento . • • •

Valores cnuolonados • • •

Valores depositado* • •

Agencias o flliaes no Interior .. .. •• *

Correspondentes do exterior .. •• •• '

Corrospondentea do Interior
Títulos o fundos pertencentes ao banco

llypothccai

Caixa:

c-m moeda corrento no banco

em moedas do ouro
om outras espécies
em 110 Iianco do Brasil o em

outros bancos, >• •

15.H3G:800$080
1:1301000

22:2131830

0.452:203)182

Para
nacional
ncros.

Para Aroia Ilranca

clonal 
"Jacuhy", com vários sono-

"para 
Porto Alogro o vapor naclo-

nnI «ItóSsucG", com varias gêneros.

Para S Ifranclscò, o vapor naclo-

nal "Tamoyo", com vários gêneros,

,.ar„ Hamburgo, o vapor danlr.l-

guonse 
"Holm", com vários gene-

ros.

vapor na-

olarou 'iuc

lavras do
mes Poyaros,

de Duprat, e quo se Jun-

na bons iiuilidades que
liarão
lassa
possuía o barão, mais a de ter bom

coração, praticando «^ihJ|maql£

CAMBIO
O Banco Noroeste do Betado de

São Paulo afflxou hontem a seguln-
te tabeliã:

A* vista A 00 d|v.

Londres . r .- 71»|84 1 3|8

ParLs . . . .',-.• »192 U89
Itália (valo) y *2DG —
Itália r. *260 , 

—

Sulssd . . r.'-.- H310 —
Qollanda ... —
Nova York . 0J770 —
Portugal . . í352
Portugal (provir,-

cias) .... , Í357 —
Buenos Aires , 2)730 —
Hespanha_. . )"80 —
Heapanh4Jfc>ro-

vlneias) . . )990 —
Montcvldéo . 7)000 —¦
Japtto . . .- t .- 1 1|8 —

Beyroulh . v 71|8 >

MBEÇADO OE VAKIOS

PRQmiCTÕíi
ASSUCAR

COTAÇÃO C« ailiallTünA DO

TÍátWIO NA UOLSA DE MKU-

OADOItlA-Ç.

Assucar crystal:
Presonte, e|comp. a 55)800; Ju-

nho, 53)900 a 54)800; Julho, 54)000

a 54)300; agosto, 02)200 a 52)300;

setembro, 51)500 a 
'MW. outubro,

50)400 a 50)500; negócios: para o

presente, 000 saccas a 54)800; Ju-

lho, 500 saccas a 54)200; 500 a

54)300; agosto, 1.000 saccoa a ....

52)500; 500, a 52)300. '

COTAÇÃO DO irraCIIAMENTO

Presente, — a 64)400; Junho, —

a 54)000; Julho. 02)500 a 62)850;

agosto, 60)750 a 61)400; setembro,

49)800 a 51)000; outubro, 49)850

a 49)900.

CAIXA DE LIQUIDAÇÃO

RSTATISTiCA
Movimento das Conipanrílaí) da

Armazéns Cleraos, entradas e sahl-

das do mercadorias em 17 de índio

de 1920:
Cias. Armazena Cernes de SaO

Paula, Paulista Arm. Gcraea, Naclo-

nal Arm. Carnes, Brasileira Arm.

Geracs, Arm. Car. Matarazzo, Arm.

Ger. Camba, Arm. Oer.- tírâz, Arm.

Oer. Moirelles. Arm. Ger. Brasltal

SlA. Arin. Ger. ria Moôca.' 
MKRCADORIAS:
Assucar crystul: stoclc anterior.

148.120 saccas, 8.8S3.912 Ullos; sa-

hidas, 0.705 Baccas. 405.900 kllos;

stock actunl, 141.300 .saccas

8.478.012 Ullos

JUNTA COMMFRCIAL

ii» de laaíi

tarlos. Sei o tenho prova»

ollc soccorrlu muitos viuvas c a po-

brcr.11 em geral, r.âo tazendo disso

ostentação pela Imprensa.
_ o presidoiiU- iH'ido da pnio-

vra disso: une achava muito mera-

cida a homenagem proposta O «ue,

de todo coração, r. ella se criava,
„u,-r,uanto o homenageado foi. na

vida. um bimem do a.ma grande o

coração magnânimo, tustei.do o

Asylo do Bom Pastor, e nua deixava

a votos 11 propisla nu
rõcohliècôr

Palv 1.

supplenlej sr.

Presidente, coronel Valendo Car

Rclro de Castro;'secretario, dr. Ita-

nato Mola; deputados, çrs.
Põyares, Piratiny
Síi.

Expedlon.o

ò-fficlos:' Do .lulzo Commercial da

comarca de Campinas, comm.unlean-

do a fallencla do Bento dn Sliya.

liifolrada, arcblvo-sa.
^Da camáffl Syndlèal de Correto-

rés de Fundos Públicos do tí-io Pau-

10 solicitando dispensa de pagaman-

iará rubrica de um livro diário,

de BUbmotter
deputado PoyárOí, VlHlo

a unanimidade 3a Jor.ta Ccmmci-

ü B1. secre^irlo propoz um

voto da panar P*iO t'^™"^

dr Ilorculanò do Proiias, otflclan-

do-sc ti. família cnlut ida nesse sen-

Udo. T3staVpropc..ta foi. unanime-

insule, apírovada.
— O depnlndo Oler.mo Paiva po- t

dl,, a palavra o, sens i.iruado. ngra- |g
deóctl aos seus o-.lleg".- o a todo 0|J^

pr.-va da consl- ¦-•

Diversas contas 

Total do Acllvo

Capital realizado • •

Depósitos om conta corrento com juros .. .

Depósitos cm conta corrente sem Juros.. .,

Doposltos a prazo fixo  •• '

Depósitos em conta do cobrança, do exterior

Depósitos em conta do cobrança, do interior

Títulos cm caução o cm deposito ••

Agencias o flliaes n0 Interior

Correspondentes d0 exterior <•;•' •

Correspondentes do interior
Valores bypothecarios '• • •¦ • • '•

Letras a pagar

Diversas contas .• "

Lucros em suspenso
Fundo de reserva *' ••'

Tutal do Passivo

39.882:902)97V

82.380:045)1(03

39.431:930)831
21.300:247)370
05.029:591)030
17.887:563)239
18.009:829)331

2.770:222)104
6.230:400)700

840:000)000

21.712:400)092

19.974:691)754

335.443:441)98»

20.000:000)008
28.544:104)359
2.734:534)014

40.020:078)008
15.207:062)733
07.079:583)156'
80.335:839)000
18.285:391)800
30.903:319)302

300:984)248
810:009)000

2.595:391)418
21.723:809)470

65:343)910
200:000)000

335.443:441)989

Ássign.: RUPP - RAVACIIB.

^mmmt^mm

to pi
I aestinaílo -l csc1'1'ipluração da Bolai

d,. Fundos Públicos. - Adiado.

Requerimentos: 
- Oe Casoir

pessoal da .Tunta,

deração nua lho dlsp--i '¦

seus soffrlmontos.

^..?....?.??••"•-»—-•-•••••-

mi. pelos

11ÍI Slfli

o a
Cin..Rcq-

lljirds, Ferreira. Passarolla
Assiicnr somenos: otock anterior, dcgt(l ,,,-aça; J. D. Campos a ua„ o

3.476 saccas, 208.500 kllos; sahl-

das, 1.020 saccas, 01.200 kllos; «lo

ck actual, 2.455 saccas. 147.309 kl-

los.
Assucar mascavo: stock anterior,

44.037 saoeas, 2.582.774 kilos; sa-

hldas, 875 saccas, 52.500 kllos; stock

actual, 43.102 saccas, 2.530.274 kl-

los.
Feijão: stoek nntérlor, 26 saccas;

1.600 kllos; stock actual, 25 saccas;

1.500 kllos.
Arrc-.' heiieflctario: ele'-;, ai.tífl:»!

120 saccas; 7.500 ltilos; stock actual

120 saccas, 7.560 kllos.
Arroz beneficiado: stock anterior,

1,100 saccas, 09.000 kllos; sahldas,
stook

archlvamonlo dos
— Àrchl-

SiliiplS

DE TALÕES

*
1;
8*

f
u

SANTOS

A Câmara Syndloal de Corretores

de santos afftxou hontem a íeguln-

te tabeliã;
A 80 d|v. A* vista

7.3|8 7 1|4
$188 8193

— 1)030

7 13)82
7 1SJ82

7 818
7 8|8

8268
8365
8985

1)330
08700
28765

7 27|C4
V 27|64
7 27|64
7 27J04

Londres . ,. ;.. ...
Paris . . :k ..
Hamburgo >: :•• .
Itália . . ... ;. ¦
Portugal . >: . .
Hespanha . , .
Sulssa
Estados Unidos
Argentina ....

Of ferias;
Let. part. 5 dlus
Let. part. 30 dias
Let. bane. 6 dias
Let. bane. 80 dlns

 TransacçOes realizadas era

17 do corrente:.
Libras . . ., ..: x .•
Francos . . .. m x ;•
Dpllars . , :•; :•, ;*¦ .•
Liras • ;•

Banco do Brasil t
O Banco do Brasil afflxou as se-

guintes taxas, As 11 horas)
Taxas de venda:

Bancário ..... * .: ». 1 8|8

Francos .:•:<; í108
Taxas do compra;

Libras tr. tst .7 7|lfl
Dollars -j. x «USO

Vales ouro:
Taxa cambial para pagamento de

direitos em ouro, na Alfândega, dol-
lar 0)830 d ágio 81780.

Valor da libro:
Libras papel, 90 d|y • :•: J
Libras papel, a. vista .- -.

Soberanos . . . . ...•.,

. , 500 suecas. 30.000 kllos;
Pela Caixa do Liquidação foram « 

m ^^ s^m ,dl0H
registadas hontem vendasia ter- ^ 

^.^ fll
mo de  saccos do «ssucar crys ^ 

^ ^^ ^^ ^^ n
tal- saccas, 3.060 kllos.

COTAÇÃO DO DISPONÍVEL 1 M||ho: stock anterior. 230 saccos,

Assucar — 00 kllos 14.100 kllos; entradas, 18 saccos,

, . cai 1 080 kilos: stock actual, 254 soecos,
Refinado, filtrado, especial, 08» 1.0» ™> Bl

a 69$; idom, do primeira, 008 a 67); 15-240 kllos.
Farinha do trigo: stook anterior,

"TaVlat» "MÍ 
28.900 saccas, 1.271.000 kilos; .to-

do Estado, 5.) ^^ li27L00(
a 50); idom, ria Bahia, nominal

moldo, branco, 53 kllos, 50) a 67);

crystal, bom, sacco.do Estado,^) 
^ ^^ ^^ ^^

idom. do Pernambuco, 65) a 50);

Idem, do CampoB, 56) a 66); so-

menos, bom, o mascavo, nominal,

Mercado, frouxo. a

ARROZ

120.164
502.857
318.352
76,456

828642
838103
35JOO0

TITCJLOS

< Sara¦SBÍM'''-'
1 ¦:¦$¦-.

I

Tiãmsisrni

BOLSA DE S. PAULO
Transacçdes realizadas hontom na

bolsa offlcial:
FUNDOS PÚBLICOS

86 Apólices do Estado,
da 18.a série, a . .. 910)000

81 Obrlg. do Estado, ao
norL 10:0008), * . » * 9:60083

kilos.
Óleo de caroço de algodão: otock

anterior, 3,030 caixas, 108.582 ks.;

sahldas, 60 caixas; 1.800 kllos;

stock actual, 3.080 caixas; kllos,

106.782.
„„,,„,„ „. snirnTlTRA DO Oloo de caroço de algodão: alock

DOKIAS. | k,l08
Arroz agulha cm casca (sacco no- . 

01e() fle caroço ao algodlo: stock
vo): Utterlor: 1.728 litros, 1.722 kllos;

Presente, — a 20)600; Junho, stock (u.tullI. j.722 litros, 1.722 kl-
24)000 a —i Julho. 24)000 a 25)600; lo<i
agosto, 24)800 o. —i setembro  NOTA: — Este movimento 8 o

25)200 a 25)900; outubro, 2*8000 a fPSumo d0i flados recebidos das pro-
25)700. fprlns Cia*, de Armazéns doraos, que

OOTACAO DO FECHAMENTO . 'se responsabilizam Pela exactldSo

¦: *j,,n*lAas notai fornecidas A Bolsa.
Junho, 24)900 a —; agosto, 24)600 uu" n

a —; setembro, 248900; outubro,

25)000 a 26)000,

CAIXA DE LIQUIDAÇÃO

Pola Caixa do Llquldaç&o foram

registadas vendas a termo de —r—^

saccas de arroz agulha.

COTAÇÃO DO DISPONÍVEL

(Saccarla usada — 60 kllos):
Arroz agulha, beneficiado, espe-

ciai, 00 kllos, 60) o 52|; superior,
44) a 40); ldem, bom, 408 * 42);
regular, 328 a 348; ldem, segunda
de arroz agulha 19) a 208; agu-
Ih aera casca, bom, 23) a 248; oatte-
te, beneficiado, especial, 448 a48|;
superior,' 408 a 41); ldem, bom. 888
a 34); ldem, regular. 288 * 80);

quiréra, 108; cattete. em casca, bom,
19 a 20)000.

Mercado, frouxo.

BANHA
COTAÇÃO DO DISPONÍVEL ITA

BOLSA DB MERCADORIAS

Do Estado, em latas llthogranha-
da*, de 20 kllo*, caixa de 60 küo*,
2008000; ldem. em latas d* 8 kl-
los, 200)000; ldem, do Rio Oran-
de do Sul, em latas Htographadas,
de io kllo*. caixa d* •• kllo*,

MADEIRAS
COTAÇÕES OPFIOIAES PAR»
COMPRAS DE MADEIRAS

METRO CÚBICO

toros de paro»* . . . 120800Q
Toros de oedro do Estado 200)000

Toros de cedro do Paranft 2208000

Tdros d* oabreu'va . . . 1008000
Toros de Jequltibi virmD-
lho  U08000

Toros d* Jaoarandá . . % 1C08000
Toros do Imbuy. . . -.-.-. 2808000

Pranoha* d* pinho Ao •%•
rana, base 4,40x8 "I". 4*
La, d*. 140)000

Pranchas d* pinho do Pa-
rani, base do 4.40x8 "x8"

d* 2.a, duaia  1268000

Prancha* d* pinho do P»-
rana. base d* *.«•«• "I"

d* 8.a du*. ...... 118)000
Pranoha* de lmby*i • v. 8808000
Taboa* d* peroba, baa* do'

4,40x0,22x0,28, dz. . .: TOMCO
Taboa* dj marfim . . . ltPyOOO
Taboa* de pinho do Po-

ranA, .17-** d* • • • • '•

4, 40 x 12 " x 1 *- d*
l.a. dual» í. .-.- s-r .t 00)000

Taboas de. pinho do Po-
rana, baa* d* • » •
4. 40 x 18 * « 1 f- d*

Santos; para
seus distractos soclncs,

vem-so. ..
De Alcide Aguzzoll o Cia., unas

Abussaram e Cia., desla praça; Ir-

mãos, Cerri, de Bibelriío Preto, para

o mesmo fim. - Arcl.lvam-se, con-

tra o parecer do sr. secretario e vo-

t0 do sr. presidente, nos termos do

art. 13. n. 29, paragrapho 4.o, do

dea. 14339 da 1920.

De Djalmc do Sousa a Cia., Mo-

nuol do Oliveira e Irnulo. Barro*;

Oliva e Cl.i., iüt. Sabag o Haddad,

Soclcdariü Importadora a Commer-

ciai J. Plni o Cia., Waltor Dusmann

c Cia., Francisco Peslanl e Cia,, Pau-

lo Savoldi a Cia., Barbarlsl c Glan-

nattasiô, Deustohmann o Malrovitz,

Duarto c Pereira, Oscar, Dias o Cia.,

Abbud a Bernardinl, Almeida a Mal-

lo, Uanon, Ellls, Mlcblor o Cin., Pe-

ros, Sanchoz e Cia., Llclo, Bruno c

Cia., Fedcrlco Oppido o Irmão, Vo-

nesa a Sarmento, Nasslm Bassilia a

Tayer, Limitada, desta praça;
V. Rodrigues c Teixeira, do

Santos; Rlbello o FiBuelredo, de

Mocúca; Atanazlo Plrnglni o Cia.,

rio Jahu'; Mlguol Papacidero, de

Igarapava; Ferreira a Siqueira, de

Campinas: A. Orespanl o Cia., de

Espirito Santo, para o archlvaman-

to dos seus contractos soclaos. —

Areblve-se.

De Júlio Desser a Cia. desta pra-

ça, paar egual fim. — Juntem a

proeuraç.ão mencionada.

Do DJalma de Sousa o Cia, For-

nandes Alves o Cia., Waltor Hus-

mann e Cia., Antônio Quovodo Fl-

lho, Francisco Plstono o Cia., Paulo

Savologui o Cia., João Peruglnl,

Fausto C. Mello, Francisco Priva-

tora, Carlos Itlbeiro, Cumaru, o Cia.,

Oscar Carvalho o Cia., J. Pores e

Cia., João Bongato, Doustchmann e

Malorrovitz, Duarte a Foroira, L.

Piorobou o Carlllo, Oscar Dias e

Cia., Manuel do Oliveira e Irmão,

Sabbag e Haddad, Abbud e Bernar-

dlni, Venosa, Sarmento e Cia., M.

Domasl e Cia., desta praça; V. Uo-

drlguos e Teixeira, do Santos; Ata-

nozio, Piraglne e Cia., de Jahu-;

Antônio Braz, de Conceição do

Monte Alegre, Mlguol Papaclnoro o

irmão, do Igarapava; Ribeiro o Fl-

guelredo, de Mocôca; A. Orespanl •

Cia., do Espirito Santo; Joaquim

Pupo, V. Americana, Arturo Sota-

teno, do Batata**, para o r*g!ito d*

iuas firma* eommeroiaea. — Regi*-

te-se.™be £""5Tr*i*, *• '•h»'> pM*
«gual flm, s D*ol*r« 9 «orno &0*
oxtenao. ._ __

D* Júlio d'Hga o Oi», dwrta prao*.
para «uai «m. — Cumpram o d*i-
picho proferido ao oontraoto.

D* Lloio, Bruno • Cia., d**t< p*sv
ça, para ldentioo flm. — Pr**noh»m
a* deolaraoB** das l*tru "•". "*" •
"g" do* dooumentoi inoluio*.

Do P*r**, Sanohes • Cia., Julió
d'Boa, Jodot Sabbag, Wlat*r Hu«-
mann, para serem eanoollado» o*
regirto* do «ua« ílrma* oomm*í«

^ Deferido. *m termo*.. .

Arruda

Dois Córregos — lfiaçreyemua-.u».:j 
^

Sylvlo Fniistiiii — Ouayanaz ^ ra

Sr. Salvador OvUIlo do

Eacrcvemos-lhe.

Sr.
— Aguarda carta.

Rogamos aos nossos agentes c eit-agchtcs abaixo men- 
|

... cipnádos o obséquio de nos devolverem os talões de reci- 
|

% bos que se acham ainda cm seu poder, juntamente com 
g

| as respectivas prestações de contas, si houver. |

A devolução dos talões é absolutamente necessária pa- §
o effeito do sorteio dos nossos prêmios, já marcado para §jn

Sr. Roque OorrCii (In Silva — Pi- | g
K o dia 22 do corrente.

!«
I»

— E. . «

raJu _ a informação seguiu P°r,

carta.

Sr. Jos6 Iv-KO — Vargem Oran

do — Aguarde carta.

Sr. Luiz do Oliveira lilma

Panto do Pinhal - Escrevemos- 
j|lhc' ' , Ig

Sr. Ernesto Domlngues — rira- R

jú - Aguarde carta rogisladal 1*

Sr. Àriioiilo O. Ciirvnllio — Tau- ;«

batC- — Segue carta. i ,'j,

Kr. Alberto Carlos Nardy — Ja- »

lui — Escreyemós-llie..

Sr. Kduaiilo l,ellc Juiúor

Santa Adollo — O requerimento a »

quo se refere foi indeferido, l.ji

Sr. Mario Pinto Casar — Ma£

tão — Na repart'.çilo
lhtormaram-no^ que a

ainda mio esta prompta.
Sr Francisco It. Campos — 1 i-

rajfi — O pagamento acha-se no

Thesouro ft dlsponlção do Interca-

sado, segundo Informação por nú»

obtida.
Sr Níibucliodonosor llucno de

Toledo — Santa Branca — Para

obtermos a Informação qua dese-

ja, queira enviar-nos

I
ü

1

m

ALFENAS — Sr. Antônio Christiano da Silva;

ARIRANHA — Sr. Alberto Vasques;

BEBEDOURO — Sr. Antônio de Rosis;

CHAVANTES — Sr. OÍivio Fagundes Machado;

CAMPO GRANDE - Sr. José C. Argtielles; |

CANANE'A — Sr. Antônio da Silva Braga; ^ 
|;

CAMPOS NOVOS DE CUNHA - Sra. d. Leopoldin» 
|

Rodrigues Marques; g
CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE — Sr. Serafim 

g
Fclix Capella; ¦%>

CAPIVARY DO PARAÍSO — Sr. Antônio Luzlano 
q

da Silva; 1
competente

certidão

1$000 em

seílos,""para despesas da bonde e

resposta por carta.
Sr, Pedro du Silva Pereira ,lu-

nlor — Iporanga — O medicameit-

to foi rcmettldo hontem.

Sr. Francisco Dngostinlio •—

Marcondesia — Os preços dos 11-

vros a quo so refere Hão oe seguln-

tas- Código Civil, Vallo Siqueira,

ene. 22»000; Promptuario de Le-

glslação Eleitoral, 2 vols. 26$0 .

Incluelvô porto, na Livraria /5onl-

th, rua S. Bento, 39.

Sr. Carlos Augusto de Limo —

Piracicaba - Os papeis seguiram.

GUARANTAN — Sr. Jayme Brasil Simões;

GUAXUPE' — Sr. Didimo Tavora Barreto;

ITYRAPUAN — Sr. Zcferino Pinto de Sousa;

ITAPIRA — Sr. José Primo Aranzini;

PALMARES — Sr. Júlio Nery Celestino;

PINDORAMA — Sr. Alberto Vasques;

REZENDE — Sr. Adhemar Vieira;

SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA ^ Sr. Sylvlo |'n

i,

1
Sr. Leopoldo

g Lisboa;
SILVEIRAS — Sr. Joaquim Ferreira Xavier;

S. LUIZ DE CACERES — Sr. Armando da Costa ,|;

fl Garcia;
S. MIGUEL DA PONTE NOVA
Borges; I

TRINDADE — Sr. Octavio Baptista Arantes. |

TANABY — Sr. José Vieira Alves; -g'

UBERABA — Sr. Alpheu Paixão Cordeiro. |

INSTITUTO K CAFÉ D 0 ESTADO K SÃO PSULB
N- 19

^ j a~ OP Pr^irlpnte faço oublico que, a partir desta data, serão adoptadas as

^XÍ^^^Si redâpachís de «M, desla praça para as de-

mai8Í 
Fica concedido o prazo máximo de oito (8) dias úteis, a contar da da.

k 'do 
piíTmen» do hl, •«• .*- 8*ra 8S ^ de to °uro' apreSe-'adaS '""

***¥* to -ara» transferidas as guias de taxa ouro de accôrdo com o artigo 35

** *f* ffiTníoWmenfo 
'das guias de taxa ouro 

'será 
feito neste Instituto,

uo AdToK SSSSSuA m v p«» ° embar",e do respect,vo café
m pom autorização ^H^^^ Paui0,17 de maio de 1926.

Secretaria dú Instituto de Café do Ksteflo ««"Lf," ' n. sirriVA . Direcfa(3ABRD5L MONTEIRO PA SILVA - Directoi*

(-
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Commissfio de Avalia-
çfio de Requisições

Militares
Íntbxdiqíoia da üOKnnA-iiuo

He orútDI auperhir, nvlaa-ao a
quem lutoroMir poma, qu* a con-
Wf da |ir»»*nl» dtiela ato 80 do
Juiilio provim», d«,\oiAo nor reinei,
tl.loti d nula ConmdMdn (Intoiidon-
via da Oucrrn.RIO), atlin du uncn.
ti.liilior *'i Ministério da Queira

,oa proooínos itu cobrança <io cmitim,
«relativos iih itqulitçooi feita* por

•« i¦ -iiiti i' mllltaii.it pertencentes
im forca» leraJi, quo oporarum con-

,trn oa raboldwt nos Kstado» do
Bfii, 1'nulo, forft na, Santa Catluirl-

,ii.i o Matto QrOttO, d ti tu ii lo os
minou do 19IH c 1935,

l«'ora desse prato, nenhuma ro-
ii.-iiiitmo.ilo imiu mala nllendlda, do-
JVOIUIO rlll.lil ON ll-!¦¦!'.-r .l't.«« ICCOr-
rcr ao Vodir Judiciário, *l onslm
«nlondorum, ii.i oonformldada do
disposto uo arllu» 4,0 das Instru-
Cflen dn 4 da usosio du 192-1. (Dln-
rio OMcIal du TrS-lflS-l), Capital
1'Vdurn), 10 do nbrll du 1920, —
ii.isí. Antonlo Coelho llniiinlho,
enrou»), presldonte da Commlaelio.

EDITAES
EDITAI,

ESCOLA rOLYTECII.MUA DB
SAO PAULO

O "Diário Official" do Falado
festa publicando cdltnrs convidando
concorrente* para o preenchimento

v'dno vagas do professores substitu-
.109, para os scgulutcA socçOcs:

II SECÇAO — Vectores. Geome-
,trla onnlytlca, Geometria projeíti-
iva o einis appltcoções ft Nomogra-
Iphla — Calculo dlfforonclal o Inte-
trai — Mecânica raclonnl.

X SECÇAO — nydraullca, Ity-
iSrãullca urbana, Iiyglone «tu* cdl-
flclos o saneamento dtis cidade* —¦
Navegação, Rios, Cnnnc* o íorto*.

A Inscrlpçüo para esso cone.uso
fencerrar-se-a no dia 10 de Julho de
1920.

Secretaria da Escola, í l da mar-
;o Uo 1926.

O secretario
R. Santiago.

iii.i riu iioim nt' in,nuas ha
CAPITAIi

iin|i'iiin ite coiiiniorcla o iiiiin-iiiiii a
iumi tlu cuiiilitiia dn umiiiiileiiln.

D» ordom du ir, dr, A, 1'erol*
ra dn Queiroz, administrador desln
lliurlieiloilii, íii'.i publico l'.«i;i i'0-
uheolmonto d»m coiitilbiilntea, une.
a partir doaln data, aid St do cor-
renlõ mez, aorrt nrn<eai)ndo, aom mui-
in, n l.o icmoiiro deslo exercício,
do Imposto do commerolo e Industria
u taxa dii ciiiisiiiiio de (iguniilent*
pulas tr pc-ilvtiH Agencia* desln Rt-
cobcdorltii iltuadaii a dtt :'¦'¦¦ A rua
do Carmo n. 3 í« .'iiiin/t da rua Flo-
ria no Polxotoi a do flauta Iphlgenla;
A rua Kentidni' Queiroz, n, C8 -A; •
a dn Qrãl, na avenida Rangel fes*
Uno, n, ICt.

Findo • n prnzo «ciíl cobrada
a mais a multa do 20 o|o doa con-
trlhulntCH rmnlssoi.

Itoccbcdoiln do Rendtia dn Ctipl-
tal, «I do inalo do 1930.

O guarda-livros,
Itiilii-ii-, lliirlin Alves ilo Munira

IMíFI i:iTl."IIA MUNICIPAL
SAO PAUIiO

1)13

Dlrectorla da Receita
Edllul N. :i

Faço publico, para conhcclmrn-
to dos Inlereisadoa quo, n partir
tio corrente mes ate 31 do Julho, so
procedera ao lançamento da» taxa*
do "VIAÇAO o SANITÁRIA", re-
feteutes ao exercício do IV20,

Os lançamentos do "VIAÇAO."
comprclicmlein as tazn., sobre
ritos rnlçuilas, terrenos não ciliil-
cados, terreno* cm nlicrlo, citou
muros com ou sem revestimento,
edificações pnradns o gulns sem
passeio, do accôrdo com nn zonas
om quo so acharem situados.

Oh lançamóntoá dn "SANÍTA-
RI.V" compri hciiileiii ns taxas «o-
bro collectn, «Jo lixo u pelo servi-
ço de limpeza publica.

Os contribuintes (|tio so Julgarem
oggravados com os lançamentos.
poderão apresentar auus reclama-
çOcs, de accôrdo com o prazo cin-
itanto no respectivo nvlso o con-
venlentementp documentndaa.

Dlrectorla da Receita, 10 do a-
brll do 1920.

»N'ELS0N TEIXEIRA
Dlrector

tptts*cjMtím

AVISOS RELIGIOSOS

LÚ*. HERCULANO DE FREITAS
Os abaiio asstghiíos, amigos do finado dr. Herculano tle Freitas,

por si e certos do Interpretar o profundo penar que acabrunha a po-
jiulação santaniurcuse pelo seu Infausto passamento convidam a exina.
íamilla do lllustro mt-rlo bem como a tedos os (seus parentes o pessoas
ide amisade, a assistirem & mista do requiem cantada, com Ubcra-mOi
«jue por descanço de sua nlmn, mandam celebrar (m !¦' horns, cm 20
ido mez corrento, 7,0 dia de oc-u passamento, na Matriz do Santo
Amaro. «<\ • '¦¦¦ '¦:¦¦

Santo Amaro, 17 de maio de 102C.
.;. I»ulz Sçlimldt, ¦. .. , . ,-.

- ¦•..'¦«».i, mu j - '¦: í','. '¦', Izalas Branco de Arair;,»'?'-^
' '-' '" . :.. :'¦'¦ ,,*. Carlos Guimarães

r.uiz Vieira Branco
Octavio Machado
Irrito Branco do Araújo .Mendes
Jo.úo rellppe da Silva
Adüo Hc-líítein
Benedlcto Branco de Miranda
Manuel Fontes Pereira.

T

n

ICULANO DE FREITAS
Sua viuva,

eiuáados,
sintas agr
pe?ar rei
menfo e
esposo* $$%
eavâ

», genro* noras, irmã,
e netos, nenSiorais-

as demonstrações de
nor oecasião do falfeci-

mtün de seu inestpeeive!
igrá, tel?, .eanhado, fio

DR. HERCULANO DE FREITAS
e convidam todos os seus parentes e ami-
gos para a missa que, por intenção de sua
alma, mandam rezar, ás 9 e meia horas
de quinta-feira, dia 20 do corrente, na
egreja de Santa Iphigenia.

Procopio de Araújo .Carvalho, Manuel Octaviano
) Junqueira, Anna C. Junqueira de Oliveira, João Proco-

pio Sobrinho, Mariauo Procopio, Paulo Procopio, Mauro
Procopio, Francisco Junqueira de Oliveira, Gabriel Ri-

«beiro .dos Santos, Francisco da Cuuha Junqueira, Marina An-

l^lrada 
Procopio de Carvalho e suas íamilias, çbnxidíUQ os 6eu.3

foarentes e amigos para a missa de 7j çlia ,que fazem céltfbrar
ÍJRQr Ém* de i.eu querido sobrinho, irmão, cunhado' ,e tipf

DR. CORNELIO PROCOPIO DE ARAUJQ. '• l
-v . l Vi , , .

.CARVALHO FILHO

,po 
'dia 21 d^ corrente, sabbado, ás § horas, ija egreja ãç Sairia

¦ 

''-. 
¦*.

CORRETO PAULISTANO — Quarta-feira, 19 de maio de 1920

T
IHI, JICI.HI /.AMITII

Oh iiliili(i'H rOlIllontO* em BílO
Paulo, du dr. iirtii, /.niiilili. mi-
di li-miiln ilu policia nn ttt" it" Ja-
iti'h'11 o íliliu du dlroolor d» Tlm-
xíiiiio Nuclonal, ar, ooronol Antonlo
,l"-.* Mü»'|i|!'i /.iiiuitli, fnlleclilo
noHta capital em virtude do deaii»-
tro do :iui.'iiii.v. t da rua Vercucl-
ro, tm lu do corrente, convidam
i* um nmlKOH o p.-iti-iiti-H para u>i-
ulailrein ll nilaiii iiii!', pelo «eu
i-ti-nii» ii'p(iuii, iiiniiiiain celebrar
iiulnta-felm, su do correnle, ftn ti
linriiH, no altar mflr da MntiU ilu
Ura*, p«lo nuii nu eonfeasani «urit-
decido*.

9

Pequenos Annunctos

uns
OFFICINA de GRAVURA
Clichês para jornaes, reviu-

tu e catálogos

H, VARGAS
Ladeira Perto Geral, 9

Avisos commerciaes
Fallencia de José

Francisco Raymundo
"S.\X'X*AX.VA DOS OLHOS DACÍJaV"

O nlinlxo asslsnado fnu publico,
do nocôrdo com a lei, uno ro acham
eni cartório toda* as liabilttã«;3c* de
credito o mal* documentos refeito-
tos (i fallencla acima, os qutics pode-
rfio ser examliíádou, dentro do pra-
r.o do cinco dla.i, pelos Interessados,
quo reclamarfio, modlanto roquer!-
mento endereçado ao sr. Juiz do dl-
rclto, niiulllo que entenderem a bem
do seus direitos.

Orlandlu, 11 do maio de 1920.
O l.o oscrivdo do J.o Offlclo, —

Antonlo do Quiulros.

CASAS E CHAOAKAB
IIM 1'ltl sT.V.iil s

Viiinl. .-.,« poi 40 0011(01 ft vlat»,
* o i'«.i.Hit.- em proatacOM hioiimo*
do t:i"'i1. mu oxplondldo pnliicele
1'onipiiiiitnioiiiii novo, "in centro do
terreno, oom D dormitório*, 3 m-
lua, I ihit.iv ,, e «t- i.nil» il-i»««i.i|i ii-
i-ilia para f,tiullla de irntuniontoi
u.iraiio * «iu-jiiii para cliauffour,

Outro nom A dormltorlOH, 3 •*•
Im, e deiiial* dopendencla*; b.»i.iii»
o Jardim| IIOOOIOOO A illnltalro,
¦¦ o reattillto (lli i¦i«:«'»«-i min-
aaca do gsu*, Voi o tratar A rua
Paula Nery, li. (Morro do Jardim
du A-..liin.ii.."».», bondo 1'S).

I'.\l,.\<:i'7li: QUA8I siai
DIMIISIIIÒ

Com unia entrada apona* d" doa
contai o o i'-i.innii! em |,, - -1.,.;<•.. -.
a piano du oito ¦•uni"', vntlo mo,
l«..i' oltuila riiuliiH, um lindo pnl.-i-
coto, com iinin piivlmiiiidiH o porfio
luilillavel. ciirnK'-, tcrnno do 14x50,
bondo A porta. .Mio ila l.np.i. In-
formnoUo*, «em Intermediário*, içl.
Cldado 7 .1 9 9.

BMPRÉGAUÓS

nOTKISEPENSflES
PRNMO

ii,/»., a t«i»u.-< * f..ii.-.it.» i, mi
qu»rt"«i de frtrit* oom I, t a I
tm it-, i',.mil., oom toucinho.
rim iv. iiu-.i", a.

MACHINAS E
MACHINiSWOS
.MOTOR

Vcndo-ao um extollente motor
A lioroxQiio, do ", u I' da força,
fáVrlcagOo Initlrra, com alüuua
me**» iiptina* dn iiho, por preço do
ptvliiiH Int. — Itua Major Oloso n.
St, (Vllla «'i :'-Lu. ...-.! 10, tom
MhiOea.

VENÜAS
MOVJOS

Vi-uiti in-si», para dormitório, com-
ponto da - cama* com cotcli&a da
crlnn, com cobertnn oxtra*. luva-
vela, i invatorlo, 1 armário com
oipollto, 1 armário, 1 cbmmoda, 3
crlndos-iiiudoi; tudo nnno novo, n
pri".-ii du occtiHlilo. Jtua Taqtiitiy,
43, bonde* 3 ou 10.

rJTy pograpli i t\
Vendemos, para desoecupar lotrar, uma macliina TiiihnadHia. a pedal
com accessorios pnra motor, 2r»\:i(» cèht.f quasi nova (menus de dois
annos de usò). PREÇO — 3:5QÒ$OO0 — Nosclar de Carvalho -4

Caianduva ¦— 10. F. A.

LUXUOSA VIVENOI

Proclla-»** il«i uma mt-nlnn paia
pasom ou porá poquenoa aorvlçõa
i.n travc-SHii Iactlcrl, 13. (Av. Con-
dóaaa H. Joiq-ilir).

Aviso

KSOJOLAS K CUKSOS

ESCOLA REMGT9N~
Cano» pr ,«!i:i-,f c rápidos do Ua-

clyloffiaplíla, Tacliysriiplila, Por-
tueuet, Correipondcncla, Coutablll-
dade, Cnl(.".li C'.'ininerclal o f.islt*.
Aulu-j diurnu e nocturnua, Matri-
cuia aempro aburta. — ItUA JOSK'
BONirACIO. 18-B.

OY.M.VASTICA
Racional, melhodlca o respira-

tiniu, aem apparclho*. Para crlan-
cas do amboa oe sexos, rtosultadn
garantido om pouco* mexe*. Aulas
em casa dos alumnos, 3 vezes por
semana, incliiaivo nos dominfios,
Tulcpliono central, 2ZT1 — .Moraes.
•**w*r^^iHAssW'^XsvosinjsBT". 'fST)*sr*vir * >tm ~*i '*

IVAZBjNDÀS,
SÍTIOS, ETC.

Oa abaixo asslgnados, Kntj. B.
Guarnorl, Frcdlano Blancalana o
I.ulz Trevlsan, commlssarlos da con-
cordata preventiva do Giovannl Rovl-
da o Cia. Ltda., declaram quo so
acham ft disposição doa interessados,
para qualquer informaçüo, u rua
I.ulz Gama, n. 10, das 10 fis 12 ho-j
rãs.

líne- E. Giinnierl.
I'rcdlaiio Blunailnna.
I/Dlz Trevlsan. >

l-AZKXDA SAXTA ALZIltA
- JUlcuietroa de Lins, EO alquoi-

res do terras, 23 000 cafeeiros,
producciio pendento SOO arrobas,
boa citi-r.- C ¦ rósldcccla, 3 casas pa-
ra colonos, 20 alqueires do pasto
I)«:m formado bom manguclráo pa-
ra pci cos, 2 carrocaá com burros
o bobi, 15 rezes, uma casa na cl-
dado, rs. 250 centos, preço mini-
nu. InforinacOen: Casa do Ferra-
gciis, Oleoa . Tintas "a\os 3 Ma-
cbados" — Uns.

DIVERSOS

Patentes de invenção
Megtato de marca*, approvaçao

de preparado*, compra a venda d«
Immovul*. hrpothacM: dr. Jo»»
dot.•..,:¦.«¦•;. advoRado, a1, lioito de
l.!ii.".r.'i. 30. Tel. Cld. 6f43.

I51-FS1
K' tini cllslr, íoriiiula do dr. Avrcs
JJaito», «em rival na ccxcniu o bo-
berano no artbritlamo. Km todas as
pharmaclas. Experimentem,

GIUTIFICA-SE
a quom entregar ou Indicar onde se
acha um cachòrrlnho branco, com
uma orelha prelo, attendo por Fru-
Pru". Fugiu da rua Vergueiro, n. ?.
Telcplionàr para C-.ntrai ir.72.

I llt: S. PAULO TitAMWAV,
Llfiin & POWJiR CO. I-TI).

Declaro para os devidos cffeltcfl
que perdi a pauçflo u. 218.&04, do
valor do rs. 100$000, n qual garan-
tia o consumo do luz no prédio n.
•13, sob., da rua Xtublco do Oliveira.

.S.lo Paulo, IS do maio de 1320.
— Francisco Braga.

TI!i: S, PAULO TÍIAMWAY,
LIGHT POWEK OO. LTD.

Declaro para os devidos offeltos
quo perdi a caução n. 210.752, do
vulor do rs. 40?000. a qual garantia
o'consumo de luz no prédio' n. 1?,,
sob., da rita Rubino do Oliveira:

São Paulo, 18 do n|rio do 1520
— Francisco Braga.

Annuncioi
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BERTOLUCCI & CIA. LTDA.
CASA FUNDADA EM 1889

S. PAULO - Rua General Carneiro, 87-89 - 8, PAULO
CAIXA POSTAL, 608 TELEPH, CENT., 1166mmm estabelecimento de confecções

PARA HOMENS, RAPAZES E MENINOS ~

Sobretudes de sasimira exte^Jra
Confecção Extra-fina

Sobretudos c!o casimira "Co-
vercoaf-Ailigo ita-
liano (desde N, 44
até 52). Rs. . . g*""""^

.^Sf^iiàdOS (Ie casimira"Covercoat"
doufalé-facc.

artigo Extra
(desde N. 41
até-52) Rs- SPfSM

ürr %S ^e ca8»™1'2"HoraeSpun"
artigo da Es

eocia, dese-
nho de alta

novidade (des-.
de n. 44 até
52) rs. . . .: 90@^QOO

S@Ure.ud0S de «wiinira
"Vigogna"
com forro de
seda, confec-
ção estylo
franeçz (des^
de n. 44 até
52) Rs

de casimira"DouWé q fa^
cew, desenho

phantasia,
(desde n, 44

.*,. . . ató52)Rs. 220(000Aiem dos sobretudos supra mencionados, possuímos um com-
pleto sortimento a preços desde Rs. 80$000 - 120$00fi - 15fif JÉOO

tt, 180Ç000 e 200$000 , f; Sobretudos e capas para meninos, esplendida collécção à
preços módicos

AO EMPÓRIO TOSCANO
BERTOLUCCI & CIA. LTDA.
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Jardim Amei m
Ali&ataüo fins,.iid"liii itun nn re-

Ura, itifliililvitiiifiite par» a Kuro-
pa, vendi arn confortável o In-
xiiono |inl-i«i !<•, do d««lH i«avliiicii-
to», rleaniiiito mobllladoa, illuttdo
na principal rua do primeiro o
lllvllioi' tlvcll) do ¦:-i I •t'l'l.llll.0 o
Mluberrlmo bairro du "Jardim Amo
rlea", terminado du conatrúlr on>
aatambro iiltlino, no centro dn um
¦ iitimo terrono plano com l.íoo
UiÕlroN qundradou o 37,10 de Ur-
Ktira n.i fivr.t\ contendo, llmltudo
lior folldou muroa cmcliiiitdg» do
artUllcon «,iuO\a » portOt-íi du m.i-
dolra; amplue alerncda* cal^ndn*
a Kiii.iU i» ulUorcacamento la-
iltmlati do banqueta* o canteiro»,
todo* üorldrs t< eramndo*; itiupla*
ftr.i.i!í.'r,«; nn.pln a bem apparolha-
dt luvni ilcrlit; talt.,, il»; ciifotnmn-
don; quarto* o li.tnlielroí pnra
crlitdoi; úptlnii adeus»; boa liorla
cultivada; va»to Jardim com ropu-
clio, cin iirtlailcD» terragoa o
outra* (U-pciiilcnela* o lifinfel-
tnrlnM, propriun de uma fa-
milla il. alto tratiiincnto. Interior,
prlmelrt pavimento: um amplo
portlcj su. i d.« t-IoBunte vrall-
bulo; sranibi o vlatoao hall central
licllnmcnt. oinámcntado por rli-n*
colnronaa, reiiitcla o halauáiradas
do ir.nrmor Carrara, cuja mobília
Cütylo lo.-aacnga, custou 0:000$;
nmyl». o luxiioin njt.i d«j vlnltns,
Heamente decorada e moblllada
ii Luiz XV, Ick-ltlnia, «mo, cnm os
-.ortlnadto i"3 Uno damasco cuntn-
ra fl2:000?, unia poética eala de
estrlj orleíit 1 com-mobília eom-
pleta do tiitylij motrrlüco o lindos
corlinadon do Damasco do nodn,
tra«\iontail cm ouro do custo de
i'«:ii00$; èspãçosí. e confortável
leia do Jat.t..r elegantemente mo-
Wllada do encolhida cabreuva qim,
com o bcllo rtlotlo da pendnl.i,
cuüloti .'12:000$, nao. incluindo o
rico (apelo «.- cortinados juntos
aos artísticos vltroui; plttorcacq
escriptorlo caprichflíamente nppa-
relhado de tolas as peças apro-
prladaa: esorlvaninha, arclilvos,
etc; optimo salão de leitura lu-
xuoaamentaj .r..olj!li.-ido; sala do
.'ilinoco 

'opümamcnto moblllada;
amplo jardim 0<i Inverno, to.lo
harmonlsado'. o confortavolmente
moblllado a fluo o legitimo vlnic,
bellas almofailns, 

' rlr:o abnt-jour,
etc, do curto isual a 17:000$, não
Incluindo a artística ottut:'. do
mármore'-dò Cariará o o possante
o completo apparclho de Ttadlo-
teléplionla. do alte potência o do ,
valor de 7:500$: espaçosa costnha ¦
com doln custosos fokües, boas.
pias o cpümas mesas de marrno-

,re; boa despensa. f'«"ipn o lavatorbiS
completos.

1,'avlmento sapiiiiór: espaçoso
hall central, oircuudadi» por bella*
bàlaiistradaa u coluninellos do
mármores do Carraraí' cinco are-
jados dormilcrijs moblUadcs,. vin-j
tuarlo, toílletè; Inipeccnvcl capella
ricaniente decorada, do cujo altar
de uni •¦!¦'} bloco dt- mármore de
Carrara, r»,,çus.tara 1.2:000$; amplos
o completos baniíelrca dotados tios
mais aperli k.'iadof apparclhos:
bhnhelraa, cbnVéírósi "bldets", a-
Mueccdor, lavatorlos, etc.) quatro
TC, C.icompletòsi profusa e engo-
nlioea inst layilo electrica, com-'
posta de 40'- lâmpadas bcllanicnto
distribuídas por numeroso* lampa-.
darlos, ..custosos lustres c' orlsl-
naes abat- jour; os pisos sSo,
partes executados 

"pelo. artístico
. systema "1'uriiuet" de pau mar-
fim, cabrcui o jacarnnilft, e iiarto
do bcllo in.armord do Carrara, ten-
do custad 00:000$: todos os te_
ctos o rarer j são ricamente guar-
nécldòs de altu relevos de fina
pinturas díürad.is o decoradas;
numerosos "vltroirs' do-ferro o
vidros de,«.ri.tlvos llluminani varias
dcpcndcnclau sende todos ns de-
mais de ch.-yiit.-il de "bizoto", mon_
lados cm citlxilhos de ferro batido;
todos resguardados por custosos e
bellos cortinado* de clamn^eo tio
seda irospontndos em ouro, estylo
rnourlsco, ib 300S cada nit-tro; cs-
possos o ri. tapetes, guarnecem
os principal, alojamentos ila pit-
fcrresuai e Ijsvok.i liabllaqão ouo
ora.se iiffco « venda, de solidls-
slma e pérCectivél constrncçSo
rescentp, furanto a qual a eeono-
mia íol po do lado; nada foi
poupado para dotal-n de todo o
conforto, luxo. commodlilnde, liyfrie-
ne e bem estar. .V impressão que si
esperiment? «o penetrar nesse
còjiylóatlvc ' delicioso Santuário
da iamll!'. não £• commum. 13' um
brilhante se;i. jaü u único rio lira-
sll. Vendo- tudo por C30:000f,
preço unlco; custou 804:000?. Só
o terreno custa, hojo 00$, cada
metro qVfiírada, ou so-la 102:000$
mármores de Carrara, 00:000$;
mobília toda nova 122:000$. Fa-
cllitam-so parte do pagamento.
Para ver, tratar o mais Informa-
çOcs, com a "Casa do Archlctctu-
ras Construccõ,:s", na av. S. Joüo,
lOti-sob. S3o Paulo — única auto-
risada.

Cartório de Registo Geral
de Hypothecas

Deslste-so do um, cm cidade do
Interior, com luz cloctrica, tolo-
phone, água cucaiuida, t-xgottos, cll-
ma superior. Estradas do ferro .*
do automóvel. Negocio urgente. —
Carta* ao Ccl Luclano de Almeida
Ramo* Nogueira —¦ Bananal. —
Estado do São Faulo.

A PREFERIDA AGENCIA m LOTERIAS
50-Ruo 15 de Novemliro-liO

Pli.i.M, ,.,- - iitm ccftbml Cnnmrn, n, >(¦  fi.wios
CA«!,\ MATItrí ~—- Itnn do Onvlilnr, a, l&S-ini — ItlO

V. FERNANDES & CIA.

AO FÜNCCIONALISMO PUBLICO
A Agencia "Cruxolro do £ul", communloa asa oco. funeciona-

rloa publicou tjuo t-stA apparolhada do tol forir.;, qu», c»m rnpldei
rr-solv» qualquer aimumpto Junto ia eecrctarla-i d» lislalo, encar-
regaiido-ao do requero; levantar emprMtimo", reesber, peflar, com
prar, cto,

Itl A lir.VlA.MI.N CONSTANT, 11 XCRIICO  CAI.VA, 9S3tt
Endiroca telccraphlco, "fUl.sUii"

-1»1-1"J--1--1-1"!"I"1-1 •:-J-M-M¦•1--.-1-M-M-: l"M-r+-i"M+H*l<-Ji'í 11-I-l-l-l-t-,

PARA ESCOLAS DE PHARMACJ \
Acaba de opparcccr;

nosiimo de Cliimii-a Ccnil c Mineral, de A. Soarii lOfOOO
1 ltc-iiiiio do lfatorln Natural, do r.oclia Cartr-oa . • 5$ooo

l.Ivron lnai<pen*avelii o aíaptados oos pro;;ramm7; officlaes
; da Faculdadí dj 1'ht.r.nacla da universidade a° l'-^ d* Ja"eiri3.
! (Uu accOrpo ,'wn o ultimo ü.crcto Federal, da Riforma do
' Knslno),

I.IVltAltlA ZKMT11
- Culxa roiíal, n.o 1210 — SÃO PAULO' Itua ;3. Dento, 3:i

mi
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SAL DK CARLSBÁD
(KFFl-:nVE6t;iJNTE)

Trepa nulo pelo pliarmuiciilifo rrflneleco (jitfoul
Effcitofl therapoutlcos rigorosamente Menti-

:os ao do eal obtido por cvajioractio dn apua du
eipèctlva fonte.

IY- cioao antl-acldo, dluretlcf» iiiatlvo e
. hotaeogo; efficaz cm dlvorir-o nfiut-çnc-i- do eeto-
mapro. ficado c Intestinos; çaatrorfintorite, gaw
triíen, gaatraÍ3ta*, ulcero do estômago, r-ttarrho
rastilco clironlco, prlsf,o de ventre. IndlirentoO»,

celoulo* blllarcs, hepatites, ^ttv e üp. uotta tua-
l)?tes 0 obee!d3de.

Preferido pülns Bumnudadea mc-ilic-is
Encontra-ao rris phariíiaciüü e drogarias

Deposito: Drogaria da Francisco (Ilífon! e Cia.
Kua l.o e Marco. 1? tUo de Janeiro

nrw;' > BBW isxr~nm.VK*\ u:

BkWP ii 8 «53 12 & i. I ffl e<. «f

ÜÂMBUKG - SUEÜAA-lERíKÜLiNiSCHE
ÜAMPESCHU^FFAHHTS - GESELLSCHAI^

Serviço regular e rápido entre o Brasil, Europa e o
Rio da Prata

1'KOXIMAS SAIUÜAS DK 8AJNIOS

 V .4 lt 
VAPOltES i... ¦¦

ÜUEXOS A1IUJS jãUEÜPA
^ ., — ——¦ — ,!—- .1 |

UAI* POLÔNIO , ,., j S0 de maio de 1020
MONTE oi.lVtA .. 2õ cie maio lUüe ^ . 21 de junho de ll»''»
ANTONtO DEliElNO 7 (lc Juulio 1039 . ., ül) t!e junho de l»ü"
CAI- NOP.TE .... 20 de junho 1920 . , í Ue agosto do 1020
CM- POtiONIO 9 de julho 1029 . . 2a de jqUm de 1020

Viagem do excursão
pura a Europa.

iMO.YiE OUVIA . 11 tle agosto de 1020 a du eetembro 1020
ANTÔNIO UEUTXO 21 tle agosto do 1020 13 solCmbrrj 1920
Monto Sannlcnto 0 setembro 1920 5 do outubro 1028
CAP NOItTE 28 setembro 1020 23 d'j outubro 102-3
CAP POIiONlO ... 1 du outubro 1020 lõ de tiutubro 1929
MONTE OL1TJA . 21 tle outubro 1020 IS noveinhro 1920
ANTÔNIO DEhFlNO 4 novembro 1920 20 BOVCmbro 1920
Monte Surmlciilo . 21! novembro 1020 33 dezciiibiü 19'tD
CAP POLÔNIO . , 24 novembro 1920 [ 13;dezembro 1920
CAP NOttTIS . . , * 8 dezembro 1020 | 1 do janeiro 192Í

 _

O rápido e luxuoso paquete:

TE1UIAS A VENDA
Uma gleba com 8.000 alqueires,

de primeira, para café, canna, ai-
godüo, cercaes etc, com muitas e
boas águas, judicialmente demar-
cada* na floreccnte zona Araraqua-
reneo a 160(000 o alqueire. Os
documentos incontestáveis, que
datam de ha 14 annoa, sempre em
posso mansa « pacifica, a dlspori-
cSo do pretendente.

Outra gleba de 1.000 alqueire*,
tambem de primeira, na zona So-
rocabana, zona nova, a 1005000 o
alqueire. — Outras lnformaqUe*
em Rio Preto, E. F. Araraquarenae,
com J. Alves, ou em Campinas
com Luiz Alves.

Sahirá de Santos em 30 de maio para.; Rio de Ja-
neiro, Lisboa, Vigo, Boulogne s|m e Hamburgo.

O rápido navio a motor

Honte Dlivia
Sahirá de Santos em 25 de maio de 1926, paia:

São Francisco do Sul, Rio Grande, Mfntevidéo c
Buenos Aires.

E em 21 de junho, de Santos, para: *- Rio de Ja>
neiro, Lisboa, Vigo, Rotterdam e Hamburgo, ^j

Agentes: —

111WILLE & Cl.

¦ 'JAÍSM

SANTOS, Bua do Commerclo, «7-51 — 8. PAULO: Ena Libero fl*.

darõ, 14« - andar térreo • provisoriamente h* RIO 05- JAXEOtO:

.--¦ ¦¦ ' Avenida Rio Branco, 19 ¦ «¦ ¦-

Ua, 11 II ¦ ii !¦¦! i aaassiiiaaasn ¦!¦

¦ ¦- - -¦¦' .- -¦ ¦ ¦--,, .--..¦-. "'^Hs«l



UORREíO PAULISTANO »- Quarta-feira, 1» de maio do 1920
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Real Manta
ORANIA

iiiliirú om U6 do mulo, do Santo* |isro Rio,

IIAIIIA, l-EltNA.MIlIICO, I<AH ••AliftlAH, LIS-

UOA, M5IX0KS («Ia Lisboa), VIOO, Clll.tl.

31618111», KOUTHAMI-fON K A3IKTEHDAM.

PRÓXIMAS SAHIDAS DE SANTOS

ORANIA
1'I.ANDItlA .
UELRIA . .
KEELANOIA
ORANIA . ,
1'LANIMtlA ,
KEELAMMA

t M I *

r*n II. Alreo

31 do inalo . .
14 do Junho . „
!S de Junho ,
10 (lo Julho , .

II do acosto . ,
10 llU IIKONlo

1'ura Europa
24 de maio
14 do Juulm
33 do Junho
13 do Julho

3 do agosto
33 llO H||OHIO
13 do setembro

1NHTITDTO "VITAL IlUASIIi"
•lODOUEPATOBIll". (Comblnngfto orgânica do todo oom »ub-

«laiulii colloldal do origem hopatlan). Tara tomar om «Oi** Indloa.

gOoe: I*itado» rliounmllooi, «rlerlo osoloroee, »»thm», oyphllli, m»«

nlfentaçõo» do lympliall3mo, adonopatlila*. aotlnonvjfooio, boelo

ilmnlo* o perturlmQoe* íunoolonaof da glândula thyroljjt. Hm toda

i« noa» pliormaole» Deponllarlooi AMBníOANO I5BWJVBB * CIA*

I/TDA. Rim Honadnr FolJd, IT. Toltph., Oontral, 6611.

I 0 IMLM I

"t>M«UUi* 
do PltlMBillA, BISUUNDA, IrrTaitUlâDIAIllA o XIS».

CK1RA CLABtília. • proso* m uut* reduildc»

AOENTEH OKItAKH

SOCIEDADE ANONYMA MART1NELLI
IttA 1b Kit NOVKMJIIIO. N 3» ¦ ¦- ¦  8*0 PAU IA)

1

MONTE DE SOCCORRO DO ESTADO DE
SM PAULO

CREADO PELA LEI N. 2040

RUA ALVARE8 PENTEADO, N, 10

1'IiMIORES oobre Jotas, metaes • pedra* preciosas. Juros de

EMPRESTIMOS sob garantia do títulos cmittldos <m garanti-

dos polo Estado ou pela União, a Juros do 1 o|o ao anno.

EMPRÉSTIMOS AO FTJNCCIONALISMO DO ESTADO sob ga-

rantla do vonclmentos, a funcclonorlos civis ou militares, actlvos ou

Inactlvos, a Juros do 9 o|o ao anno.

DAS 11 B MEIA HORAS A'S 14 B MEIA

Nova c sensacional
descoberta contra

ASTHMA.
Ettellos rápidos o surprohen-

dentes! Qualquer forma do aslbma

OU do DIIONCIIITE A&TIIMAT1CA,

por mais antiga o reboldo que se

Ja,' desappareco Immedlatãmontu

eom o uso do

ANTI-ASTHMATICQ
LOVERSO

Deposito; Drogaria Draulio, H

Bento, 22. Drogaria Americana, 0.

Dento, 83-A. Drogaria Daruol, rua
Direita, 1. S. Paulo.

GIWSEI'1'E SOARRONB

Fabrica Nacional do Vidros

Rua Gonzaga Bastos, 218 — Rio de

Janolro — Telepliono Vllla 1064

ALDEIA CAMPISTA

Vonde vidros para mesa, pliar-

macia, porfumarlas, oleo de ricino,

do amêndoa» o para machlna» de

costura.

Agradeço a visita doa seus fre-

guezeB o amigos. A pedido envio

juialògo».

Maleitas, sezões, febres
intermittentes

O ImnámibiMO, ««b «» soas dlflerentea "••'•»•

«orAVaaeaWsTírave» • «*»,;¦ •»|M,te?í,Stó!V1JJí.
á falia üe |.rajrliea(>laa «aerajeaa •«"•'•JRlC.áSI
parte dos «oiSpã^overiio.. vem se .•¦«•¦«"'«JSff
diu* raodo »»èailr.ll»*rla por iodo «»)• 

J¦*£•
que o do«lor MUurl 1'errlra, num ra»BO «» eora-
¦cm, qualifico» de *a»lo Koí»IUI. .lt.,.,«t.. ...

l'or esle motive, o» habitantes rlhelrlnaes sie,
oídlnarlararnU. »a «'•«•. vlellme» l"J>fe"aelaea,
rr.ullanao «a_al olaei» da ser a »°l'^"«*,l5K?i
nn.nr* l«c*rr*. bm.ldr.te doentia, com evldeatea
armatoma» desse mal, auaravailo com a Islln «•
trnlnmrnl» • com uma poulma alImealafRo.

Kplrirmlro ouasl sempre, na» margea» "°» «"*
ao» dágua, trm ellr. nhl. ria. vasaalra, "*¦¦*¦¦*
e»la*anila», risullanlr» da» ebei»»,; o *«"-.«$«•
prlnclnal, va»lo Império, devl.lo ao »•'•> s^g'
du * proliferação do» aanopfcrll», IrnnxmUsWes

" 
A enra do ImpaludlRnio, recente •» efctoaleo,

MOITAS, SK/.OU.H, K-HMtES INTUI» MITTONTI'.*.
lHlllli; HR TIIKMKIIKIIIA, etc., í, n» maior pnr.
«• doa caso», relativamente faell, (lrn»ndraao, «o«
•lavla, de uma iiirill.nçS» <|(ie, alím de «'rrtada,
mlut rnrraicamrnlr no oritanlsmo Invadido pelo
hrmatolilaato, de lOrma n drutrulr a» toilno» e»l«*
tente» na circulava», e reactlvando o» outro» or«
¦flo», quasl «tmpre afferiado», como fígado, Jib-
'"rnra' 

n eura do Impaludismo, »ob »»«»» dlffe-
rente» fdrma», ha. no mercado de droga», uma
Infinidade de medlcnmento», cada «uni com "•¦•"*
reclame, lornaBdo-ne. por l»»o dllllcll, ao doente
ou ao medico, a escolha de um remédio garanti"
damente ellleai. .. •"' . -* .-'..

Attemlrndo a esaaa dUflculdade» • depol* da
longo» anno» de expcrlenclaa lalnterruptaa «o
exercício da minha prollnuno, renolvl orgaulaar
uma fOrmula do pílula», com ba«e de um sal de
qq. araenlco, ferro e holdo em pd,.a« «inae» dela
denomlnaclo de 3>ILULAS BSPHUTO SANTO,
nome que tinha a minha antiga paarmacla • cuja
efflcncla, na» moléstia» Indicada», é verdailelramea-
te aurprehendente; devido, sobrctpdo, á fell» n»»o-
clacOo, dovagem do» fngredleate» o parem do*
mesmo»,

A procura de»«e produeto tem «Ido froncamen-
te animadora em toda parle onda elle entra, ven-
cendo o» »eu» almllare» em leal concorrência,
nBo obstante a falta de uma propaganda raelo.
""Â» 

cura» reallradn» pela» PÍLULAS ESPIRITO
SANTO, têm «Ido tio Importante», 13o cert»», que
n» próprio» doente» »e encarregaram de fa«cr a
Niin propneanda, tornnndo-a» conhecldn» e levan.
do-a» a todos o» Inre», íim cn»a» do» rico» e do»
pobre», onde ellas »0 produilram alegria» • aa-
tlsfaccGc», por terem re«tltuldo a «aude á milha»
re» de pe»»oa» ulel» c cara».

Satlafelto com es»e» resnltndo», continuarei a
minha fabricação, endn vea cm maior eienla, mas
aemnre com carinho, com o me«mo cuidado lnl>
clnl, de maneira que n» PÍLULAS ESPIRITO
SANTO, hoje Inranmentc conhecida» por todo o lira»
Hll, po»»am também continuar a proporcionar,
Aqnellea que prceUnrem delia», as mc»raa» K»«
runtln» desejada» de medicamento ln»ub»tllulvel,

Phnrmacentlco Chlmlco
J. S. RODRIGUES DA UUNI1A

(Licença n, 03, de 7-0-101B — D, G. S. P.)
Fabrica e deponltoi Rua do Lavrndlo, 208.

Illo de Janeiro

NORDDEÜTSCHER LLOYD BREMEN
-*. .ii4*»--:r*tfi< V\\- • — . ti» i" i 

*V '';

•áat

Serviço regular 9 ««PWo itnttí Europt, Brasil e
Rio da Prata

i
Sahirá íc Santos iem 23 «e maio, para: Rio do Ja>
nclro, Funchal, Lisboa, Vigo, Boulogne S'M. e
Bremcn,

Serra Morenas
PRÓXIMAS SAHIDAS DE SANTOS

. MONTUVIOB'0 B
VAI'ORE» DUKNOS AlltKS PABA EUROPA

SUCIlltA MOUliNA.
MADltlD.. . ,. . ;.
YVKHUH .......
SIUIIIIA COltDOUA
WliltltA , ., . . ,
SlliltltA SIOltHNA
ROKI.N , m . m .
MADltlD . . ,, m »
S. COltDOUA «, m x
WKSICI» ..,..., „
WKIIRA f'm m m I
S. MOIttCNA .¦ . M ri

31 do maio
IT do Junho
28 de junho
16 de Julho

3 de agosto
15 do agosto
26 do agosto
13 do hclembro

17 de setembro
30 do seton

U ã» maio
7 de Junho

31 de Junho
4 de Julho

(13 de Julho
Í.o de agosto
30 de agosto

13 do setembro
13 de Botombro

4 do outubro
35 da outubro
17 de ontubro

Mais de melo kil«...
yiBTA. ALusartro, si nw aoobto du iíio.

IIImk». Nr, Tliooplillo Nunes 1'orrclrn,
Otimprlmento-o o ogualmonto a todo* os

¦ou*, Polo grande lioneflolo 'iu» me prestou
0 vrariMIOL 11108, este grande o poderoso
vormlfugo, salvador da» crianças, onvlo-vos o
Attestado abslso:

"Tondo meu Mho H»liastilto mmpró collra*
terríveis, dávamos a olla multo» modleameru
to», mas todo o sacrifício om vflo, pois. elle
estava multo atacado do lomlirlgae, Idntrio
comprei um vidro do "VIUIMIOI. IlIOH" •
dol-lho. rol um proilliilol Hxpolllu uma cnor-
mo i|'iiuiil'liiil'i aupcrlor a 600 criiiuinn/» e
nunca mala «offreu das malditas coIIciih, A(
sr., na qualidade do propagandlsta do HVDR»
MIOIj ItIOH" poço luvar ao eonhoolmonlo do
fabricante de tBo santo modieamonto. Todorí
fasor desta o uso que onlondor,

Do amigo Kfilo - <A',,,•) O"'*"'10 DIÍ PAUIiA.»

O «VBRMI0L IlIOH", do CUrlspIm A. Itlos — Vormlfugo iMrgnlIv.

(Halvador da» Crianças), puramonto vogolal. Infalllvel o Inoffenslvo, vof

do^io om toda» as pharmacla» o droKarla» do B™»11- ,

DopoHltarlos: HII.VA OOMBfl & CIA., rua 1.0 «lo Março, 110 o 161.

 JUO DB JANEIRO K

(Itullas om português, hospanlioi; Italiano, francos. Iniil.-* o 
J^mlo).

KV.JIIM AS M1TAÇOE8 B PAlSIFIOAOOKS ICXIOIMIO SKMPRB

YERMIOL RIOS, de Chrispim A. RIOS

l

Madrid
Sahirá de Santos cm 7 de junho, para: — Rio de
Janeiro, Bahia, Funchal, Lisboa, Vigo, Bremen e
Hamburgo.

EMiniMOS BILHETES DE CHAMADA
Par* passagens) • mal* InformaçOee oom o* agenteet

ZERRENNER, BULOW & CIA^ LTDA.
& PAULO et Ru» d* Blo Bento. h. II — CeJa» poetei. M
HANT03 — Rua do Cotnmerclo, 31-11 —• Cais» poetai, t

1

fj&SSBXHfr

UMAS USADAS
Tonova-sc com machlna» apropriado» qualquer qualidade do Uma»

usados, tempera garantida o preço» modlooa — JOÃO KOPDE —

Huo Alfredo Pnjol, 78 — BanVAnna — 8. Paulo

REFORMA DE PIANOS
I A "S|A Fabrica de Pianos Nardclli"
tem uma secção especial para reformas de

PIANOS, AUTO-PIANOS E

HARMÔNICAS

Paz orçamentos. — Garantem-se as refor-
mas _ Alugam-se, afinam-se c

trocam-se pianos

AVENIDA STELLA, 7 — Phonc, Àva?
nida, 2274 - SÃO PAULO

FEBRES PALUSTRE
MALEITAS — INTERMHTENTES - SEZÕES

pílulas de mmu
ABREU SOBRINHO - RUA LAPA, 6 - IUO

HOTEL 6QANHUUIA
RJJA DA LAI'A. «». 101 e 108

RIO DE JANIilllO
Avenida Oolrn Mar

Completamente reconstruído d»
acedrdo com ob melhores no gênero,

flnd. Teleg. HotoBuanabara, Rio
— GARCIA, CAMPOS & 8UAREZ,
proprietário».

_____M_-__L»»^Mi»aaB»s«ar»Ban»»»aaná»»»a»aaa»»»aan»»BTJBaa»^ . gggj^—"- " _,'-—^n umtm!amammwxamiBMWMBMMMmm*. i+i'*'H,**iH,*****+*+++**'i"M»-l ^iirea" """'¦""'" i^™ÒÍimáMÉn^^
/^PiaafaaaaanaigtpBi^aaanTBMijá^aM^ lldrl 31gaJB»HM»»»m j.

¦¦»¦¦¦ ~

THEÜ.TRO MUNICIPAL
çonoeaslonarla: EMPRESA THBATRAL ITADO-DKASILE1RA  '

COMPANHIA LYRICA ITALIANA -:- Empresa: - Segreto - Bonacchi ¦ Piergile

DOMDÍGO, 23—DOMINGO, 2»
3.0 VESPBRÁL

Com a querida opera do Vordl

Uigoletto
Cario Tagllabuo — A. SarracenI
— N. Dcrtolll — A. Camcvallt
N. Algozino — l>o rnicclil —

SoriH) — Davla  Porlgl
M.o DEL CUPOLO

APOLLQ

— yçtiÇA o'ii* *• 'I Ot t |i_K#P

Dep. P. de Araújo & Cia,
S. Pedro, 82 -RIO

DOJ10'ás 20 S|4 — HOJC

6'.a recita do a«sl(ínatur» .¦

Carmen
CIAnRIBLLA OAI^LI

V. Sempcro — O. XagUabuo —

Roslna S;isso — Alí;o/,/.lno —

X>urlgi  Carncvall — Scrpo
— Favla

CUPOIX)M.o DEIj

ASUVNIIA — A»s 20 3|4
5.a extraordinário

Repetição da grandiosa opera
do Dolto:

MEFISTOFELES
Na soberba Interpretação do

li, Porronl — A. Molnndri — K.
Sosso — Algo/./iuo — Favla

— GaUl
Magestosa cnscennção —

Enorme bucocsso!
M.o DEL CUPOLO

PRBOOS - inoluindo imposto - JTrúá. e ^^^M^^^l^ii
rctniVn Pnmnmtfs de 2a 401000 — I-oltronaa o balcues, 1.B3000 — Cadoliaa do loyer , i»t ».

a, arof- Cb thoatro Il-BilheteB a venda da« 10 & o»goante, na bilhet. do tUeatro,
NAO B' BXIGIDO O TRAJE DE RIOOR

* Empresas ClnomatoBraphicaa
I Rounidtui Iitd. - Cld. 3*42

+ Oomp. Drasllclra do Comedi»
BBANDAO-FADMEUUM

;J HOJE — 4.a-fclro — HOJE
iu 10 814 o 21 3|4

¦( A mala osperada da» ropriaos +
;| — O hilariante vaudovlllo í

3 aetos: T

il A mulher do trem 1
Sexta-ioira, 21 - Recita do

í actor Palmeirlm Silva com a
í l.a representação do celebro
I vaudevülo LAGARTIXA

]fàtílilti\ll]l!ütM£lilU\\^^ ——-"¦' — — -- — " —--

THEATRO SANT'AKNA
Empresa N. VIOGIANI _- Tolephone, Central, 2244

Prcçon (Incluindo imposto):'
Frlraa o camarotes, 255000;-
cadeiras, 5JC00.

__^- CO.WANniA DYIUOA itamana •

Direcçõo: - DUIQI BILLORO --. Mae»tro: - ARTURO DE ANOMLIS

—. nOJB —%— A'» 20 3|4  UOJlfl _.  m,- —IL TRO V.
Opera om 4 aetos, de VERDI

LUIOI MARLETTA — ANGELA ROSSI OLTVER — LUISA

LAMPAGGII — A6DRUBAL LIMA — AUGUSTO GUASQUI
Mo. DE ANGELT.S

Preços roduzldos: Foltronas o balcões, 10$ - Frisas, 50$ - Comam-

te», 45$ - Calorias numeradas, 4$ - Bilhetes ft venda, na bilheteria

do theat. da» 10 hs. em dcanto-Nos preços Incluc-se o lmp. de 10 "j"

AAIANDÃ AMAMIX
A's 20 314

ixjnitUiil iui a ütil

Opera cm Ires netos, de Blz.et,
í|iio nao ro representava no

Drastl ha 21 nonos
Olsa Slmzls - Uogclip Baldei.

cli _ Paolo Ansaldl — O.
Zoii7.ini

Balladoo - soliatas
Grambinsiro-Mlclinlowslcy

Soxta-rci™, aprcscnuaoão da celebro soprano jnponcwi TAFADI3, na onoclonanto opeta (Io

Giacomo Pucclnl — MMK DlOTTERPDTf - Não obstante o conto elevado do çontracto (-*

ooprano TAPALES, a empreso não augrhenta o preço dos localidades deste excepcional eopectaculo

-^mM^m^mí^^í^-^^^^

TaTT»r»naarT»afL,Tl^im'"IVTr"gatnaTJM ' 
^^^"*^  - —

gaasggswa^^^^^^ggg ^SSS

_,, iíãi^èittà^s^^
w^i^^msw^^^^^^^^^^^^^^^'"'-^'"^'"^^^'"'"'"'^

DO DR. EDUARDO FRANÇA«• "—• «sã mmmm K»irsíssí.«* -"" m
OS DOIS JÜNTOB IIBPRESENTAU

O IDBAL DO TRATAMENTO
Preço de cada um. «IODO

CAROBA e MANACA\ de Hollánda
, r» wniiATirin FHANOA. — O rol doa depurutlvoa para *

^^^^^^ÍS^^ rheumatlamo. feridas, dflre., elo.
queda dos cabolloe e qualquer molosta aa peno. - .^» .<.«.— pro(!0 ae caaa um, ,I(|UU .T^gn 

^ MilÃÕ - riALIA.

ti. ,,,.,,,,,.,,,r,^^ —.-^-^^^^ii,»^,^^
.

&*¦'

- Folhetim do CORREIO PAULISTANO - (282) -

ALEXANDRE DUMAS

HIS É UM BICO
y

.. .

SEGUNDA PARTE

0 COLLAR DA RAINHA
wt VOLUME I

, <—i - Não, mas...
Vamos, acceito.

t— Nilo, monsenhor, Jl lh'o disse.
Como, minha senhora! Escro-

re aos ministros para solicitar u.aa
pensão; acceito cem lulzes do duas
senhora» desconhecida»!...

| —¦ Oh! ê muito dlflcrente. Quem
recebe... .

' — Quem recebe, obsoquela, con-
íflousa; disse nóbremento o príncipe.
Olhe, eu esperava pela senhora no
suo cosa de Jantar; nem siquer vi o
toucador, nem a» salas, nem os
quartos; limito-mo a suppOr que ha
de haver tudo Isso.

! — Oh! perdio!.Obriga-mo a con-
Cessar que ntto ha homem mais de-
Meado do que monsenhor,

E a condessa, que por Uo longo
tompo se contivfira, corou do pra-
aer pensando que Ia afinal poder
dizer: Minha casa!

! Depois, conhecendo por um ges-
lo do Drlncloe aue se Ia deixando

arrebatar, recuou um pouco e dls-
se:

Monsenlio, rogo a voaia eml-
nencio que me d3 de celar.

O cardeal tirou uma copa que ain-
da nüo largura doa hombros, chegou
uma cadeira 6. condessa, . e vestido,
com um simples trajo de particular,
que lhe Ia &s mil maravilhas, come-
cou o seu offlclo de mordomo.

A cola foi servida de prompto.
Emquanto os lacaios entravam na

ante-camara, Joanna pozera a mas-
carilha.

Eu é que devia pOr mascara,
disse o cardeal: estâ. em sua casa...
esta. entre os seus, e o extranho aqui
sou eu.

Joanna riu-se, mas nem. por Isso
tirou a mascara; e apecar do pro-
zer e do surpreza, tomou alegromen-
to parto na cela.

O cardeal, Ja por vozaõ o dlssC-
mos, era um coração rasgado e um
homem de espirito.

O habito continuado do residir
nas cortes mate civilizadas da Euro-

pa, om cortes governadas pelas ral-

nlios, o trato froquente com aa mu-
lhores, que naquolla Opoca oompli-
cavam 6 certo, mas ntto raro rcBOl-
viam todas as questões da política;
aquella experioncia, porque assim
digamos, transmlttlda por via do

sangue e multiplicada . por estudo

pessoal; todas essas qualidades ttto

raras hoje, Ja raras então, faziam
do príncipe um homem extremamen-
te diflicll de pentrar.

E' que o sou bom modo o a sua

oito cortczla lhe formavam • uma

couraça, quo nado podia romper.
Por isso o cardeal Be Julgava mui-

to superior a Joanna. Aquella pro-
vinciana opada do pretensões, o
cujo falso orgulho ntto conseguira
oceultar-lhe a cobiça, porecla-llie
uma conquisto facll, durável sem
duvida pola formosura, pelo espirito,
por esse não sei quê do provocante,
que seduz multo mais. os homens
gastos do quo os novos.. Pôde ser
quo desta vez o cardeal, tio difflcll
de penetrar quanto linha de pene-
trante, se enganasse; o facto 6 qúo
Joana, formoso como era,'- noo lhe
Inspirava desconfiança.

Foi a perdo daquolle homem su-

perlor.
Nem sd se fez menos forto do que

era, slntto que so foz pygmeu; de
Mario Thoroza a Joanna do La
Motte era multo grande a dlfferen-
ça para que um Rohan ãaquolla tem
pera se desse ao trabalho de luetar.

Por hso, uma vez travada .". luci,
Joannai, que Bentla a sua apparcnte
Inferioridade, nilo deixou transpare-
cer a sua superioridade real; mos-
trou-se sempre o mulher cheia de
fracos, para conservar o adversado
confiado na sua força, e por conse-
auoncla debil nos ataques.

O card£ftl, quo surprehondera to-
doa oa movimentos quo olla nlo po-
dera reprimir, Julgou-a inebriada
com o presenlo quo acabava do lho

fazer; o ella com ofollo eslava-o,

porque o presente fora ntto so su-

perlor Iíb suas esperanças, mas ain-
da al6tn das suas pretensões.

Elle, porem, não so lembrou, de

que ficava abaixo do ambição o

da soborba do uma mulher como

Joanna do La Motto.
Alem dtao, a embriaguez da con-

dessa tol dissipada pela sueoe^ão
do novos desejos, nue de prompto
substituíram os antigos.

Vamos, disso o cardoal, servln-
do 4 condessa um pouco do v|nho

de Chyprc num copo de crystal com
eslrellas do ouro; vamos, como J6.
assignou o sou çontracto OommlBO,
condessa, nüo torne a mostrar:me
ma cara.

-- Eu! oh! do corto que não.
Rocebor-mé-ft então algumas

vozes aqui, «em domaslada repu-

gnanefa? .'*.
Nunca serei bastante Ingrata

para osauecor quo e«tou aqui cm
casa do vossa eminência. £

Em minha casa? que loucura!
Não é loucura, não; 6 em Sua

casa quo estou; multo sua'.
"Ah! cuidado' commlgo-, si mo

contraria!
Por que? O que succederla?
Vou Impor-lho oulras condi-

çOes.
Ah! tenha o senhor lambem

cuidado.
Com quo?

i — Com tudo...
; — Diga.

i— Estou om minha casa.
E...

E bI achar os suas condlçdes
desarrazoadas, thamo os meus cria-
dos.

p cardeal riu-se.

Então, vfi? porgunlou a con-
dessa.

Não vejo nado, respondeu o

cardeal1. i
i— Sim, sim, bem se vê' que vossa

omlnenclo OBtft zombando comml-
go!

Eu!
Esta rindo!...
Pareeo-mo que não falia do

: quo,
Sim, ha do quo, porque sabe

multo bom que, si eu chnmnsso os
meus criados, elles não acudlrlam.

SI acudiam! Os diabos mo lo-
vor.i si não acudlssom!

'Quo horror!
Do que?
Praguejou o senhor, cardeal.
Aqui não sou cardeal, condes-

Iria)! es|tou om sua cosa e sou um
'simples particular,

E rlu-se novamento.
. ?— Vamos, ponsou- comslgo a
! condessa; deoldldamonto 6 um ex-

jcellente homom.
I — A propósito, disso de repenlo
V cardeal, como si um pensamento
.multo afastado do sou espirito lho
'•occorroBso 

por acaso ;o que me dizia
'a senhora n'outro dia daquellas
duas, damas do caridade, daquellas
duas aliemos?

Da» duas senhoras do rotra-
to? disso Joanna, quo, tendo visto
quo se tratava da rainha, se aprom-
ptava para receber o rcpelllr o gol-

jfeé. ,
>— Blm, das senhoras do relra-

to. •
Monsenhor, disse' a condessa

olhando para o cardeal, conheco-an
tão bem, o mesmo melhor do quo
eu; oposto.

Eu? oh! condessa, nisso não
mo Uir. Justiça. Não mostrou deso-
Jo do querer saber quem ellas eram?

Corlamento, e era multo na-

i tu ral, porque sempre so deseja ço-

nhecor um bcmfollor, creio ou.
Pois bem, Bi eu soubesse quem

ellas oram, também a condossa o

sabia JS..
 Pote, sr. cardeal, ou digo-lho

que conheço as taos senhoras.
—¦ Jã lhe disso quo não conho-

ço.
 Diga outro voz quo não,.que

lho chamo mentiroso.
 Oh! o ou vlngo-mo do Insul-

to.
Como?
Dando-lhe um beijo.
Br. embaixador Junto íl corte

do Vlenna, «r.. amigo intimo da im-

poratrlz Maria Thoresa, supponho
salvo si não esta parocido, que devo
tor conhecido o rotrato da sua ver-
dadclra amigo.

Como? Realmente, eendessa.
era o rotrato de Maria Tlieresa'

Ora, faça-se Ignorante, sr. dl-

plomatn.
Ppls bem, o quando assim fos-

se, quando eu tivesse conhocldo que
era o rotrato do Maria Thoresa, o

aue provaria Isso?
 Que, tendo conhecido o rotra-.

to do Maria Thereso, deve suspel-
tar quem sejam as senhoras a quem
o retrato pertenço. .. ,

Maa porque razão õ havia fle
ou saber? disse o cardeal bastante
inquieto.

 Porquo? porque não ê multo
commum vêr um retrato de mão

(porque, note aue. aquello retrato
é de mãe o não de Imperatriz) em
outro» mãos quo não aS minha»....

Acabe.
—. Entre a» mttoa de uma fl-

lho...
—A rainha! exclamou Luii õe

Rohan com uma verdade de tom

que onganou Joanna". A rainha!
Sua magestado em »uo casa!

pote monsenhor não tinha
adivinhado que fosse ella?

Eu não. disse o cardeal num

tom pcrtellamcnto natural: não e

uoo na Hungria quo os retratos dos

nrinclpes reinantes passem de ta-

Inilla em família. Assim, por

exemplo, eu, que lhe falo, não sou

filho, nem filha, nem sequer pa-

rente de Maria Thoroza: pois bem.

tenho commlgo um retrato delia.
Comslgo!
olhe! dlsac friamente o car-

doai. , ,„
E tirou da algibelra uma .caixa

do tabaco, quo mostrou a Joanna
confundida.

 I3em vê, acerescentou elle,

quo so tenho este retrato, eu que,
como ainda agora lho dizia, nao

tenho a honra de pertencer a ta-

milla Imperial, outroni que o pos-
buIhso assim como eu, podia mui-
to bem tel-o enquecldo cm sua ca-

Ba, ecm por isso pertencer d ou-

gusta casa d'Austria.
Joanna cálou-so. Tinha todos c»

Inatlncto» da diplomacia, ma» fai-

tava-lhe ainda a pratica.
Então, segundo a sua opinião,

prosegulu o príncipe Luiz, foi a

rainha Maria Ahtonlcta quem este-

vo om euo casa?
A rainha com outra senhora.
A sra. de Pollgnac?
Não sei.
A sra. do Lamballe?
Uma senhora -moça, multo

bonita c multo séria.
A «ra. ,õ\: Tavernoy, talvez?

 Púdo eor; não a conheço.
 Então, si sua mogestado foi

vlsltal-á, csUL segura da proteccão
do rainha. E' um grande paaoo
para a sua fortuna.

Assim o creio, monsenhor.
 Sua magestade perdoe-me es-

to pergunta; foi generosa com3l-

eo? ,
Deu-me uno cem lulzes, creio

eu '
-^ Oh! sua magestade não esta

rica, principalmente neste tempo.
_ E' o que duplica a, minha 1

gratidão..

E nioíitrou-llie algum Interes.
so particular?

for certo.
Então vai tudo bem, diflso o

prelado ponsallvo e esquecendo •
protegida para pensar na protóctO'
ra, Já lhe não falta, portanto, se-
não uma cousa.

Qual?
Entrar em Vcreàllleo;.

A ctfrid.Cssa sorriu,
Oli! não o quelramoa dlssl»

mular, condensa: nisso 6 que esta
a maior dlfflculdadc.

A condessa sorriu segunda v^
mas de uma maneira mais slgnlu-
cativa que da primeira.

O cardeal sorriu também.

— Realmente, as senhoras pro»
vinciana.-, disse elle, de nada du-.
vldam. Como vêem o palácio da
Versaliles com grades que s«
abrem e escadas que se sobem',
imaginam que toda a gente abre
essa» grades e sobe essas escadas.
Jo viu os monstros de bronze, de
mármore ou de chumbo, que or-
nam a quinta o os terraços de Ver-
sállles?

 It|p';,ogryphos, chlmeras, gori
gonas o outros anlinaes malfazo-

Joo, ha cehlenare» dclles; polo en-
tão Imagine dez vezes malot «u»
mero de anlmacs vivos, fia me9ifi«
espcoie daqúellcs quJ v!ú !i'-'S Jav-
dlns, envolvidos com os príncipe»,

 Vo.üia cmir.encla de certo me

ajudaria a paoaar por entre t«»M
monstros, si elies me tolhessem o

passo'.
 Eu tentaria isso, nino havia dj

»er custoao. Alem disso, í.1 pro'-'
nunclaa3e o meu nome, si desco.
brisso o f>cu talianian, no cabo d»
duas visita» tcr-se-Ihc-la tornado
Inútil.
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