
i wires fascistas avançaram 12 iometros no
~~*~~MBh ÀtrWük éBÊ 6Ct
As forças do general Graziano penetra-
ram no interior da provincia de Ogaden

ASMABA, 16 (A. B.) — O avanço das tropas Italianas é effe-
ctuado lentamente em virtude da ausência completa de estradas.

Na semana, passada foram construídas pelas tropas italianas, 50
kilometros de caminho em 4 dias.

Até a tarde de sabbado as primeiras linhas de sapadores tinham
avançado 12 kilometros além de Adma.

A PENETRAÇÃO EM OGADEN
ADDIS ABEBA, 16 (A. B.) — O general Granziano conseguiu

iazer penetrar varias divisões bem no interior da provincia de Oga-
den, ao longo da fronteira do SomalUand britannico.

Acredita-se que a guarda avançada destas tropas se acha pro-
lima da antiga estrada de caravanas que se dirige do porto de Ber-
bera, no Mar Vermelho, ás cidades de Harrar e Jljiga. Essa estra-
da é de grande importância sobre o ponto de vista de entrada de
íunias na Abysslnia, principalmente si íôr confirmada a noticia de
qus a Itália propoz á França que a estrada de ferro Djibouti-Addis
Ábeba não deva carregar armas para ser pojipada.

A 50 KMS. DE HARRAR
ADDIS ABEBA, 16 (A. B.) — Despachos contradictorios af-

firmam que os italianos estão a cerca, de 50 milhas dü cidade de
Harrar e que está travado forte combate na vizinhança de üal-Ual
ti Gerlougubi. distante 300 milhas de Harrar.

AKSÜM SE SUBMETTE
ASMARA, 16 (A. B.J ¦— A penetração na cidade de Alisum

pelas tropas italianas é procedida com lentidão, afim de não affe-
cfar os sentimentos religiosos de seus habitantes.

O arcebispo e o commandante da cidade prestaram actos de
submissão ás tropas italianas.

1 caminho do Ufront JJ

íiu hontem para a Itália o segundo contingente
% voluntários residentes em S. Paulo

 seclor de Moa
renhido eoitibate
Ual-Val
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ilfio, 16 (A. B.) ~ Um grande submarino de
O toneladas*, foi lançado em Spezzia.
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Os inglezes reforçam Gibraltar e

Em trem especial que partiu ás
Vi horas e deu . eintrada .na -íí.11-*'*"
dc Santos pelas 15,1!0 horas de
liontem, seg-ulu para o vizinho
porto o .segundo contingente do
voluntários italianos que vão lu-
tar '*as regiões inhosipitas da
Abyssinia, pic-'!o sou paiz.

Esse contingente com;põe-se de
60 voluntários o seguo sob ó com-
dando do capitão Felice Mazetti,
ex-combatente na guerra da Ly-
bia.

Os voluntários que embarcaram
no "Oceania" foram victoriadissl-
inos. tendo comparecido ao caes

numerosos membros da colônia
italiana, representantes dos- con-
sulados dle S. Paulo e de Santos.

Ao desatrocar o "Oceania",
unia banda do musica postada no
caes executou os hymnos fascista
e ren.i Italiano, estrugindo quente
e demorada salva do palmas e va-
rios vivas as figuras de mais re-
levo na ho:a tiuo .passa aia pa-
triu do Marco Aurélio.

Os voluntários embarcaram sor-
ridentes e sorridentes acenavam
da amurada aos que Mies foram
levai* os votos do boa viagem e de
victoria retumbante.

GIBRALTAR, 16 (H) — Os
navios de guerra britannicos
"Hood", "Renown", "Achi-

les", "Neptune", "Leander" e
10 "destroyers", levantaram
ferros para tomar parte nos
exercícios navaes nocturno»
que se realizarão no Mediter-
raneo.

Os exercícios em questão
comportam um simulacro de
ataque ao rochedo de Gibral-
tar.

iresson bonte: esta
o governador do Estado

Capital
£>a volta de sua viagem á zona Publica; secretários de Estado e

da Alta Paulista, regressou hon-.outra» altas autoridades, o sr. go-a*m-, .itlW ÍUUJIUIU,, . *-C3 1 ^m,mJ w IJ. ilVU

tém a esta Capital o sr. Armando
de Salles Oliveira, governador do
Estado.

Em companhia de sua familia -e
demais membros de sua -comitiva,
a. exa, chegou á Estação da Luz
ás 13 horas, em trem especial.

.Recebido pelos srs general Al-
ínerio d;e Moura, com-mandante da
2.a Região; coronel Milton de
Freitas. commandante da Forca

vernador, apóa receber os cum
prwuentos dos -presentes, dirigiu-
se á. sua residência, tendo hontem
mesmo assumido o governo e des-
p:ichado com o secietario da Jus-
tlqa.

Por occasiílo da chegada do sr.
Armando de Salles Oliveira, um
batalhão da Força Publica -pres-
tou a s. exa, as honras do es-
tylo.

0 discurso do governador paulista apreciado por um
jornal do Rio

HIO, 16 (íí.). — O sr. J. E, de Ma- ra o espirito novo de uma geranão
r.&do Soares commenta hoje, no, q,Ue repudiou os erros do passado"Diário Carioca" o discurso proferido
6m Garça pelo governador paulista,observando a certa altura:"Sç*í duvida já, é de consolar ver-
•nos pairando acima do charco das
mediooridadea truculentas que sem-
pro foi o palco da politica brasilei-

com a firme e generosa intengão de
realizar uni ideal de civismo, de ln-
telligencia e de cultura. A lingua-
gem e o pensamento do sr. Armando
de Salles Oliveira são uma revelação

listas, as mentiras, as "tapeações", as
cortinas de fumaça, onde se escon-
dem ao mesmo tempo a ignorância ©
a insinceridaide dos nossos "doucto-
res".

A sabedoria, o equilíbrio e o bom
senso do governador de S. Paulo,
emodurados num vernáculo terso e
imaginoso, constituem o painel da
competência de um verdadeiro ho-
mem de governo. Sente-se qualquer
coisa de novo na demonstração har-
inoniosa de um caracter, de unia
mentalidade penetrados do sentimen-
to do bem publico e inteiramente de-
votados ao seu serviço."

O sr. Macedo Soares estuda, então,
os principaes aspectos do discurso e
conelue;

"Perpassa no discurso do em.nen-
te governador de S. Paulo a brisa
sadia quo vem do largo. Os homens
de Estado devem falai* assim diante
do paiz descobrindo nos vastos ho-
rizontes o espectaculo de nobres
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Nada tem de commum com as falasI empresas humanas de forças de ca-'
da politicagem, as intigraa persona- • racter « de vigor da intelligencia".

A defesa da Ilha de Malta — Poderosos canhões, caça-navios e anti-aéreos, mettidos em modernissima fortaleza de afio,

B Abyssmia coronel Lawrence ?
1 ' i -

0 celebre aventureiro inglez, "fallecido oíficialmente" ha poucos mezes,
estaria reunindo tropas para o Negus

LOITORES, 15 (Especial para o
Toireio de S. Paulo" ) —¦ A u-lt*"ma
e intrigante noticia procedlida das
areias ensangüentadas da* Ethiopia,"aloim de um jnglez mysterloso, sup-
posto official aposentado do exercito
de Sua Magestade Jorge V, que está
pecorrendo os desertos da Abyssiniai

reunindo tribus dispersas sob a ban
deira do Negus. Montado em um ca-
vallo branco, viaja velozmente atra-
vez das montanhas, atravessa os. de-
sertos, acompanhado por um desta-
camento de guerreiros armados de
IfincfLS

Na Corte ethlope, elle é conhecido

sob o nome de capitão Bremlej*-, po
reitj ha muUos motivos para se des-
confiar que esse não seja o seu ver-
dadeiro nome.

Segundo o relato de pessoas dhe-
gadas aos círculos militares de Addis
Abeba, esse mysterloso personagem
está realizando verdadeiro milagres

na tarefa de lograr a unidade das
forças ebhlopès.

UMA LENDA SENSACIONAL
As autoridades Italianas da Erithéa

SUEZ SERÁ' GUARNECID0
LONDRES, 16 (H) - A

esquadra britannica do Medi-
terraneo ficará nas extremida-
des do canal de Suez, enquan-
to durar a guerra comi a Ethio-

Prevendo a eventualidade de
um incidente sino-japonez

HON-KONG, IS ,(H.) — O cruzador
norte-americano "Nassville" partiu pa-
ra SWatow na eventualidade de incl-
dente slno-japonez,ao auiuriuancs íuiuauu.» aa januuca, u<=iii.o Miiu-jaijuus.a,

já o designam como sendo o coronel | ç0nsta que um navio de guerra bri-
Lawrence, que ^estaria 

nulitando ^l^ yae ^ hoj& & ^^ de
(Conelue na 9.a pagina) •» m 1 Hong-Kong com o mesmo destino.

pia, presumem os círculos na-
vaes, ao contrario do program-
ma do cruzeiro annunciado
quanto á partida de Malta, e
daquelle que previa uma con-
centração na bahia de Nava-
rino e, ulteriormente, um re-
gresso a Malta.

Considera-se, com effeito,
que a tensão politica não per-
mitte desguarnecer Suez e to-
das as medidas de precaução
actuaes deverão ser mantidas
em vigor.

REFORÇANDO GIBRALTAR E
MALTA

GIBRALTAR, 16 (A. B.)«*
0 transporte militar inglez "J*

nic", desembarcou cento e se***»
senta officiaes, que vieram re-
forçar a guarnição do porto»
Trata-se em sua maioria de
officiaes de artilharia e de en-
genharia. 0 ngvio "Jonic"

proseguiu sua viagem para
Malta, conduzido 150 arti-
lheiros.

CAIRO
ufc 010%

, 16 (A. B.) - 0 generalissimo Badoglio passou ante-hontem pelo Canal
a bordo do vapor "Biancamano", dirigindo-se para a Erytnrêa.
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A assistência hospitalar
O notável discurso, tão recentemente proferido dn Marilia pelo

sr. Armando dc salles Oliveira, teve o dom dc aduallsar dc novo, pa-
ra a publicidade, o problema da assistência hospitalar, a que os po-
deres públicos têm sempre, na nhasc actual, 'dispensado o máximo ca-
rinho, embora a sua acção, continua c profícua, sc não faça prece-
der e circumdar da estardalhaçante reclame, á custa da qu«l se im-
provisavam os estadistas que tanto fizeram pela ruina de São Paulo,
emquànto enfeixaram nas mãos ineptas os destino» da nossa terra.

Será sediço logar commum o affirmar-se que um povo cuja sau-
de é deseurada c que não dispõe de uma satisfactoria assistência hos-
pltalar nunca poderá attingir a plenitude da sua eíficiencia, mas
nem por isso deixará de ser uma verdade elementar e evidente. Sem
saúde perfeita, sem o concurso dos múltiplos elementos que a scien-
cia podo pôr á disposição do homem, o seu coefficiente de trabalho
ficará sempre cm um nível inferior aquelle que a conectividade tinha
o direito dc esperar.

Esse problema, cuja premencia e gravidade levaram Belisario pen-
na á celebre declaração de «ue o Brasil não passava de um immen-
so hospital, nunca foi encarado a sério, em toda a sua complexidade,
pelos governos que tivemos no passado. Para isso sc faziam precisos
abnegação, esforço e patriotismo, que nelles sempre brilharam pela
ausência. O que emergia ás vezes, esporadicamente, quando conve-
niencias políticas ou outras, o determinavam, nunca passou de vagas
e insubslstentcs tentativas, espetacularmente cnscenadas e cujo des-

tino conhecido era morrerem sem repercussão de maior monta.
Entretanto, agora, depois que se conjugaram ^ differentes for-

ças, que poderiam convergir para a solução do magno problema c se
lhes imprimiu uma só c a mais vantajosa das direcirizes, muito e de-
flnitivo já existe feito, embora as «jircumstanclas de ordem geral es-

tejam bem longe de ser tão favoráveis como outras que houve no pas-
sado c não foram aproveitadas pela desidia dos governantes,

O caso hospitalar, medida indispensável c pedra angular de toda
a campanha de saneamento já vae adeantadissimo, graças a um in-
tenso e continuo trabalho, porquanto metade dos municipios do Es-
tado, ou sejam, exactamente, 124, já sc acham recenseados, O abas-
tecimento dc águas potáveis c'serviço de esgotos a um grande nume-
ro de localidades, elementos sem os quaes a salubridade satisfactoria
é um mytho, dcUberadamentc auxiliado pelo governo estadoal, quelhes faculta os créditos precisos para taes obras, das quaes, dentro de
lapso de tempo relativamente curto, todas as cidades paulistas devem
estar providas.

Outro aspecío — esse altamente lisonjeiro também — focaliza-
do pelo eminente governador de S. paul0 em seu discurso, é a avul-
tada cooperação que os municipios têm trazido á obra commum. Pa-
ra o combate á lepra, a sua contribuição attinge a quasi 1.400 con-tos; para a prophylaxia da tuberculose, consignaram, no corrente
anno, verbas excedentes de 1.200 contos, na sua quasi totalidade ar-
recadadas; para a assistência aos psychopaías, o seu contingente as-«ende a mais dc 000 contos. E tudo isso realizado ao mesmo tempo
cm que, só da divida fluetuante dos municipios, cram pagos mais de

discursei cie .Offifev *
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Assim como rompeu com a politica cio passado, o
eminente sr. dr. Armando de Salles Oliveira, gover-
nador d0 Estado, rompe também as normas de iso-
lamento em que so mantinham os antigos presiden-
f pg ' 

A' falsa torre de marfim, em que estes encastel-
lavam, no disfarce de uma superioridade fementida,
que era mala incompetência que oubra coisa, prefe-
re s. excia. a plena communlcabllidade com a opi-
nião publica de sua terra.

Não ha duvida que a primeira attitude seria a
mais commoda. Ademais, multo mais nvcpicia á char-
latanice politica, outróra tão cultivada...

O homem, que se isola e não fala, cresce. E' ve-
zo do publico attribuir-lhe importância e profundez
de pensamento. O homem que, falando, adopta o es-
tylo official de relatório secco e idéas de todo mun-
do — o aue, aliás, eqüivale á ausência dellas — dá a
impressão do oráculo, a pairar muito acima dos
mortaes...

Tudo i?so ia muito bem ao velho regimen. As-
sentava-lhe como uma luva. Os falsos semi-deuses
haveriam de viver da enscenaçao. Multo papel pra-
teado, muita missanga, gesto? estudados, attitudes
theatraes, poucas palavras e idéas, quanto menos...
Era do rithual. §

Hoje não. O regimen é o da luta. O poder pro-
vém do povo, aue julga e escolhe. E o futuro será
das competências, que e£6e mesmo povo consagrar.
Estamos, pois, no regimen das responsabilidades.
Nelle não ha logar para os commodistas, como não
o ha para os insensíveis e os immortaes...

E' o que nos ensina, em sua attitude, o illusfcre
pauPsta que conduz as destino,, de S. Paulo.

Assim, não desdenhou s. excia., em seu formo-
so discurso de Garça, responder ás criticas que lhe
são feitas em referencia aos limites entre S. Paulo
e Minas. E o fez com argumentos novos, á luz de

uma doutrina politica, que apresenta o mais vivo
contraste com a orientação dictatorinl, que o.s passa-
dos governos imprimiam a todos os seu.s actos.

Ao envez de inculcu- a lntangibilidade do con-
venio, que estabeleceu com o Estado dc Minas paf*a a
solução do caso dos limites — o que niio passaria,
aliás, de uma ficção de força e autorilari?mo, con-
traria ao regimen e á indole dos seus homens, prin-
cipalmente á de Armando de Salles Oliveira — |,excia., depois de justificar cabalmente, com a razão
e com os próprios exemplos do passado, põe a ques-
tão nos seus estrictos pés constitucionaes: — dirá a
ultima palavra a Assembléa Legislativa d0 Estado de
Sáo Paulo.

Quando e a que propósito qualquer governo per-
repista jamais teve attitude que a esta se com-
rftrc o

Em quarenta annos de "questões fechadas" e
actos intangíveis, insusceptiveis da mínima pecha de
erro, não se descobre exemplo igaial de liberalismo, dc
racionalidade, de elegância politica, de socratica sa-
bedoria. _

Jamais a opposição recebeu iguai homenagem. E,
a julgar-se pela respectiva imprensa, jamais tlvn-
mol-a tão indigna da menor consideração.

Jamais, também, homem algum mereceu, em nos-
sa terra, a attencão cavalheiresca de um governante,
como a que acaba de recebar o sr. Clncmato Braga,
assim consagrado, multo acima do seu justo valor, ao
nível de uma reputação, que ha muito se esbarron-

Eis alguma coisa nova na política; — o vespeito
á opinião p-ublica, embora expressa nas suas fôrmas
mais desprezíveis: a confissão sincera do que vae de
humano nos actos governamentaes; o clestemor á im-
portancia alheia; a pratica leal do regimen demo-
cratico, pela perfeita divisão dos poderes e estricto
exercicio das attribuições de cada um por cada qual.
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43.000 cantos.
Esse punhado dc factos c de números é bem mais eloqüente do

<jue todas as estafadas e descontroladas diatribes dos inimigos que em-
preitaram a depToravcl tarefa dc malsinar e denigrir tudo quanto é
feito por Sáo Paulo.

CCJOIIM eUÍCXFZCSí
0 sr. Cincinato

O sr, Cincinato Braga queixa-se
dos amigos que o não avisaram da
irrupção a 9 de julho da Revolu-
ção Constitucionalista...

E* de se tomar bôa nota. Desde
23 de maio, o povo bandeirante
vibrava no auge do enthusiasmo.
A Revolução' era uma fatalidade,
prevista por todos. Decorrem qua-
tenta e sete longos dias de febril
agitação. A noticia chegara á Eu-
ropa e voltara. No seu poético re-
tiro das Larangeiras, no Rio, dor-
mitava, entretanto, traiiquillo,
alheio a tudo, aquelle que viria a
ser agora o imperterrilo defensor
dos nossos brios...

Ou os velhos methodos immoraeg
do perrepismo, repellidos energi-
camente, teriam, na pratica, alija-
do do scenario paulista, com todos
05 seus "inestimáveis" serviços, o
bravo sr. Cincinato Bra;:a?...

Como quer que seja, é mais unra
prova de como o5 mai5 graduados
chefes perrepistas se limitaram,
entáo, por incapacidade, a ir na
onda dos verdadeiros paladinos do
brio bandeirante.

A orchestra
dos batrachios

'. Nos alagadlços, nos pantanaes
mlasmaticos em que maleita dá até
em toco de pau, vive deleitada e
voluptuosamente a orchestra dos
batrachios. E' uma philarmonica,
cujos componentes, em feaidade
repulsiva, material e moralmente
nada deixam a desejar.

Assim que as primeiras sombras
da noite começam a acjsnsar-se,
Vão emergindo do lçjlaçal e ali, as
cabeças repellentes, de rasgadjssl-
mas bocc«\rras e olhos protuberan-
tes e tem começo a cacophonica

serenata, que se intensifica e pio-
longa pela noite a dentro, sob a
regência do maestro natural: — o
sapo ferreiro.

E' uma infernelra,' um verdadei-
ro martyrio pana as pessoas de
Eomno leve, que têm a desdita de
morar nas proximidades do atas-
cal.

Entretanto, quando uma dessas
/ictlmas passa, a horas mortas,
pela margem da lagoa pu beirada
do brejo, o concerto sóífre uma
Interrupção e se faz um silencio
Impressionante. Em desageltados
pinohos, toda a'caparia se atuía
na lama liquida de cabeça Para
baixo, como o determina a ele-
mentar prudência dos bichos mal-
fazejos. Nem sempre o pé do tran-
seunte poupa os damninhos bi-
charocos e a paciência também
tem limites.

Passado um bom pedaço, o coro
volta a se fazer ouvir, Mas, devido
ao susto, de principio desafina la-
mentavelmente...

Conferências Publicas
da Universidade

O PUOIi*. ÍCKHNAND UUAUUEL
KAIíARA' HOJI3 SOI1HE "O
NASCIMENTO I>A KIUIOPA"
D prof. Perriànd Braudel, lente

do Historia da Civilização na Fn-
cuidado de Phi.losoip.hia, Sciencias
,. Letras, realizará, hoje, das 21 ho-
ras nu, "Sala João Mendes Júnior"
da. Fuculdade do Direito, a ultima
conferência da serie a seu cargo,
no curso do conferências publicas
promovido pela Universidade de S.
Paulo. Iiálara s. s. sobre "O nas-
cimento da Europa" problema que
tem 'apaixonado os grandes histo-
riadores, como Dopsch e PLrenne,
A CONFERÊNCIA DE AMANHA

Amanhã, o prof. Jean Mangue
encerrará também a sério de tres
conferências a seu cargo, relativa
mente ds "Difflculdades da moral
contemporânea". Na sua palestr, o
prof. Joan Maugué discorrerá so-
bre "A moral e a sciencia".

AOS AGENTES DO "CORREIO DE S. PAULO"
NO INTERIOR

Chamamos a attencão dos nossos presados Agentes do

Interior para o conteúdo da carta circular de 10 do corrente.

Aquelle que nao a tenha recebido deverá reclamal-a

com urgência á Gerencia do "CORREIO DE S. PAULO".

PELO MUNDO...
Foi relativamente fácil, para a

Gran-Bretanha, conseguir a apro-
vaçao das suas tao ceietuaaas san-
çoes contra a lialia. A dnerença
ue votação íot, mesmo, esmagado-
ia, attcúuenao-se ao íacto üe que,
ao moao como ioi posta a questão,
mesmo as liaçucs ua esicra üe in-
uueui,ia italiana nao pm-eram vo-
i,ar iiiv(&i'àaiivi_i,e corno desejariam,
i^aja Vwi.i, entre outias, a xtwnu-
ma <i a iufcvw*í*>iu,; vüxiúenuo, am-
Düa, o. in&Úix, fei ande numevo cie
^iwuuotoá, p.moipauiiente ^eava-
uos ue pcuuieu, a puiueira e pio-
uuO.US i.ÍJ.0-p<:v,uti.lii\jd, a fafgUilCid, e
oCi.uo, i«*ui,u uma como uuuâ, ue
vcuoids uanuene paw, nenaum m-
tetdàíití uniid.ui eiius em votar con-
tia a l„aha.

¦todavia iizeram-no, impelidas
peias ci.cunstancias de momento,
isao por idealismo, pois compre-
ennem que o que está em jogo nao
e a oeiesa do iraco, mas tao so-
mente a ae-tesa ao... íotte, isto e
da inglaterra.

Votadas, entretanto, no momen-
to e teoricamente, as sanções, co-
mo danam esses paizes cumprimen.
to as mesmas? integralmente v Mas
para i*«o seria necessário um po-
iiciamento lngiez soore os baikans
e a üiU.opa tjcntral, Áustria, tíuissa,
Hungria, Alcanla, Yugoslavia, Ru-
mania, as quatro primeiras contra-
nas desde a tneona e as duas ulti-
mas na piatica, exigiram aquelle
policiamento. E seria elle possível*.

Deixemos de parte o problema
dos neutros: Japão, .Ahemanna,
Estados unidos e, Brasil, interes-
saaos em conquistar, incegraimtn-
te, o lu.ercamoio com a italla, pe-
netranuo no mercauo então uís-
ponivel, ja constituem um serio
oolce a exequioilidade das ianeçoes,
mesmo que algum ou alguns delles
tesolvessem aiaherir a Ueneora. A
Europa Central e Danubiana é
outro óbice. Mas, nem cteste que-
remos hoje tratar.

O que nos propomos, agora, de-
monstrar, é a inexequioilidade das
saneções pelos próprios paizes que
as dotaram. fejuem. conhece os bas.
tidores da Grande Guerra não de-
ve Ignorar que, aurante a mesma,
Krupp venaia para a Inglaterra,
Schneider-Creusot para a Allemã-
nha e Vlckers para esta e a Aus-
trla... E Isso paia so falar no
terreno cos armamentos, que é o
mats serio. Adoptadas ellas, tere-
mos, depois a propiia Inglaterra
vendendo carnes, carvão ou aço á
Itália, por saber que os outros ven-
dem sl ella nâo vender. Ou, então
tentando vender e deixando que
os outros paizes mantenham o em-
bargo.

E a Rança, que fez ainda ha
quinze dias um contracto de for-
necimento de 120.000 toneladas de
carvão á Itália, para serem entre-
gues á razão de 10.000 por mez,
ctí?itía que se fechasse o estreito ãe
Gibraltar, caso em que seria leiia
a entrega por estrada de ferro?

E a Argentina, que íaz agora
restrlcções e se recusa a particl-
par dos sub-comités de saneções?

E a Venezuela, que se reservou"o direito de expor certas difficul-
dades de ordem pratica, que en-
contra?"

E o Uruguay, que insiste nas
mesmas difflculdades? E o Chile,
e o Peru', chegando este a decla-
rar que '"o problema jurídico deve
conciliar-Se com a necessidade de
expansão de um grande povo?"Como se vê, a questão não é tão
fácil, na pratica.

J. T.

sonhador de unetas

Secretaria da
Segurança

Acerca de "civilisação", o sr.
Barbosa Lima Sobrinho escreve
um curioso artigo na edição de
domingo do "Jornal do Brasil",
lii' touo elle uma satyra amável
dirigiüa á Itália no aeu actual
convicto com a Abyssinia.

Dizem que o sr. Barbosa Lima
Sooi-inno a um jurista üe largos
merecimentos, um sincero aponto-
lo üo direito — aiurmativa quenao se poüe põr em üuviüa dean-
te cia maneira commovedora como
se reiere, naquene artigo, aos
seus tempos cie estudante na ve-
tua Faculdade de Kecite.

Era, então, ao tempo da gran-de guerra, no trágico anno de
DjI-i; e o sr. Lima Sobrinho —
menino ainda, mas já trazendo es-
canchado no nariz o austero pin-ce-nez que lhe havia de dar aos
retratos uma tonalidade clássica
atravez de todas as idades — es-
pantava-se e constrangia-se porvêr todos os povos em conflicto
com seus veneraveis cartapacios
tle Direito Internacional. E nesse
espanto, nesse constrangimento, o
sr. Lima Sobrinho passou toda a
épocha sinistra da guerra.

Quando o conllicto terminou, eos mais fortes venceram e impu-
zeram pesadas condições aos ven-
cidos — o sr. Lima Sobrinho se
formava. Mas não lhe valeu a li-;ao pratica de economia politica.
Quiz continuar sonhador, amante
tiel do platonismo, do infortunado
Wilson. O fracasso da conferen-
cia de Haya e os insuecessos dajiga. das Nações, anteriores aoconflicto itaio-abyssinio, também
não serviram de lição ao sr. Lima
Sobrinho. Nem tampouco ellebuscou comprehendcr as convul-
soes do mundo contemporâneo
com o auxilio da sociologia mo-clerna. Parece desconhecer tudo
que de material, de positivo, de

Parques Infantis
Kin daa de 10 do corrente, o sr.Pabio da Silva Prado, prefeito muni-

cipal. nomeou os membros da Com-
missão Municipal de Parques Infantis,
formada pelos seguintes nomes: sr.
Geraldo de Paula Souza, director do IInstituto de Hygiene; sr. Francisco
Figueira dc Mello, como repre.venlan-
te do Serviço Sanitário; Julio Costa,
professor de Biologia Educacional do
Instituto de Educação; sr. Aruo Ruge,
representante da Directoria do Ensino
e d. Pérola Ellis Byngton, represei-
lanle das instituições particulares de
assistência e proteccfto A infância.

E3.;,a commissao deverá funecionar
como orgüo consultivo e ao mtsmo
tempo articulador do Servi<;0 do Par-
que Infantil com as instituições aci-
ma mencionadas.

A aventura politica do
Brasil

A Livra,ria Josó Olympio Edito-
ra. casa tjuo uos tem dado tantos
livros notáveis, acaba de lançar
mais um volume destinado a am-
nio successo de livraria e <le cri-
liica; "A Aventura Política do
Brasil", estudos sobre o problema
politico e social do nosso paiz, da
lavra de Azevedo Amaral, illustre
pensador de quem ainda ha pouco
o publico teve o.p,portunldado de
ler os "Estudos Brasileiros".

O sr. Azevedo Amaral, que ê
sem favor um escriptor brilhante,
manejando e penna com facilida-
de, o que torna compreensível a
todos, procuta, neste volume, es-
tudar a evolução do Estado no
Brasil, desde os tempos coloniaes
até aos nossos dias, através das
vlclssitudes do primeiro e do se-
S*undo Impérios e <3a Retpublioa
Velha. Pode-se dlssentlr dos con-
neitos que explana, como havemos
do dlssentlr no quo respeita A no-
va ordem de coisas instaurada no
paiz depois de 1930 e á Constitui-
Câo de 16 do julho, mas o lnnega-
vel é que, se a sua argumentação

recebeu o seguinte telegramma:

ALTO RIS DOCE - MINAS — 15 Ou-
tubro 1935.

Recepção satisfaz plenamente. Fiquei pe-
zaroso quécVa torre, (a) João Paulo Exigido"

Agente postal telegraphico de Alto Rio
e — Minas.

%aMMMBn___-Én_^^

sincero se escreveu nos últimos 20
annos. Dá-nos a impressão de ha-
ver ficado sonhando todo esse
tempo, de lunetas pregadas ao na-
riz.

E, no emtanto, ainda não ha
muito, o sr. Barbosa Lima Sobri-
nho clava a impressão de haver
accordado quando, saiiindo da sua
abstracçao de utopista, exaltava
Hitler atravez üa obra íormida-
vel que está reaiisando na Alie-
manha.

ívias foi rápida essa clarividen-
cia no sr. Laroosa Lima Sobri-
nhor Mergulhou de novo no som-
no e o aeu espirito loi vagar, co-
mo outróra, eutre as veneraveis e
idealistas paredes da Kaculdade
de Direito de Recife.

Começa, no transcorrer do so-
nho,a se admirar dos progressos
alcançados pelo homem na arte
dc matar. E vem enumerando,
penalisado e choroso, todçis as es-
pecies de armas, desde o innocen-
te e primitivo machado de pedra
até o avião de bumbardeio, de
nossos dias. Desejaria, talvez,
que, na épocha do radio, o homem
ainda luetasse empunhando o si-
lex... Depois, faz literatura. Sur-
gem um "civilisado" e um "bar-
.;.tro" em conversa. O primeirodeseja salvar o segundo e este se
declara feliz na sua barbárie. O
civilisado" inHiste e o outro juradefender-se de armas na mão. O'"civilisado" então garante salvai-
o, ainda que tenha de empregar
as armas. O "bárbaro" chora.
Auparece "um velho e consola o
coitado do... abyssinio. Aquillo
è a "civilisação'... Cáe o panno.Como se vé, estamos deante de
um thema eommovente e que se-
ria digno de subir á scena se não
fora creação de um sonhador, per-feitamenle alheio á Historia e ásociologia moderna.

JAYME SANTOS

Divulgação da Consti-
tuição Federal

Estava mareada para hoje. ,'is 21
horas, a conferência que sobre o
thema "As Bases da Democracia
na Constititii.ão Kederal" ia rea-
lizar o dr. Antônio S-niipaio Bo-
ria. íllustro professor de Direito
Constitucional da nossa Eueukla-
do em ¦or-iitiminçilu á serie dc pa-
lontras publicas que o Instituto
dos Advogados do S. Paulo eslá
promovendo, para divulgayão áti
nossa lei constitucional.

Por motivo, porem, dc viagem
inadiável do il lustro jiiri.sta no llio
de Janeiro, cs^a conferência foi
transferida pana o próximo dja 33,
A mesma hora, na sede do Institu-
lo dos Advogados, á rua d& S.
Bcnlo ri. l'L l.o andar.

ibliotheca da Facul-
m

AMSIVEBSABIOS
Fazem annos hoje:
a menina Ruth, íilha do snudoso

dr. Walter Seng;
o menino Cassio, filho do í*. Paulo

Egydio Júnior;
o menino Antônio, filho do sr. v.tal

Ferreira; ,,
o menino Heitor, filho do sr. Mario

Boanova;
a senhorita Nicolina, filha do sr.

Caetano Pacce;
a senhorita Zuleika, filha Uo fir.

José Brasil Penna;
á senhorita Guiomar, filha do sr.

Manoel Gomes Martins;
a senhorita Maria, íilha do gr. Ma-

rio Ferreira Alves;
a sra. d. Calharina de Oliveira Cruz,

esposa do sr. Manoel Cruz;
a sra. d. Lygia de Camargo Mo-

ra-s, esposa do sr. Dorival de Moraes;
a sra. d. Maria do Carmo Almeida,

esposa do sr. Antônio de Almeida;
a sra. d. Helena Botelho, esposa do
dr. Josc BoUlho;
o i,r. Lázaro Farano, escrivão do

Juizo "Federai;
o sr. Josu Lucas, luncconario ua

Prefeituru;
o d"'- Cyro Costa Filho, escrivão do

3." cartório de Titulos;
— Por motivo do seu anniversário

natalicio, oceorrido hontem, foi mui-
to festejado o menino João Collatino,
filhinho do casal José de Campos Ver-
de e d. Odette Rptundp de Campos
Verde.

NASCIMENTO
Nasceu nesta capital o menino Carlos

Antonio. filho do sr. Faul do Cas-
tro Gonçalves e de d. Maria Parcella
Gonçalves.

CASAMENTO
Realizou-se hoje, ãs 10 '«oras, na

Igreja da Immacüladà Cpn'ft4'6_õ, a ce-
rimonia religiosa do enlace matrimo-
rilál do sr. Oswaldo Ramos de Ulivei-
ra funecionario da Assembléa Legis-
lativa, filho do dr. Josó Ramos de
Oliveira e de d. Carolina Ferreira te
Oliveira, com a senhorita Mar.a de
Sõüzá Rocha; filha do sr. Joaquim
Rocha e de d. Deolinda de Souza Ro-
cha, jã faliecida.

CLUBE COMMEUCIAL
Aos sócios e respectivas famílias

=erã offerecida, na próxima sexta
feira mais i.ma das apreciadas re-
uniões danaintes semanaes do
Clube Commercial, no saláo de clia
da sede social, abrilhantada P.or
excellente juzz.

CLlillE 1'ORTXIGUEZ
Kcaliza-sp, hoie, das 21 horas e.n

dianie na sc-do social, o costu
meiro'chã dunsante nua adi
toria ilo Clube 1'ortuguoz olie eoi
fcomárialílíente, ás quartas feiras,

famílias associada*, cor., o con-
dn nm esplendido "Jazz .

TIOKNIS CMIBK PAULISTA
O T.Minls Clube Paulista vaq

!4al'izár no ultimo domingo, do
Se ."".lia'3T./.nViV^'a

dansante. ha Salão WW*%ig%
iniciando-so ás 19 noi.ia.
do passeio. Jazz Argento.

as
curso

vedo
Ttaje

C. A. HORACIO LANE
Decorrem animado.', os preparatívou

do vesperal que o Cenlro Acadêmico
Horacio Lano fará realizar no proxl-
mo sabbado, no salão "Ramos de Aue-
vedo", do Clube Commercial, prn b«-
neficlo da caixa "Lauro de Barros Pon-
leado". Destinada a auxiliar o estu-
dante pobre do Mackenzie, essa caixa
é ao mesmo tempo uma homenagem
posthuma ao grande mackenztEta e
brioso defensor da causa Constitucio-
nalista, morto em combate tio stetor
Sul.

O vesiperal terá inicio ás 20 horas,
terminando a 1 hora. Os ingressos
estão á venda na sede do Centtò, á.
rua Maria Antonia, 7!), com os mem-
bros da directoria, o no Centro Aca-
demico XI de Agosto, com o sr. Be-
cio Amorim, pelo preço de 5$UÜ0 aus
acadêmicos e sehhòrltai é lu$0üu ,is du-
mais pes.-.was. Pedidos para reservar
Joúviteã peio tei. -l-übliu.

CENTRO 1)0 PiiUvESSOKADO
PAULISTA

prestando coiauoiucao A Seniuna ila
Criança, o Centro do ProK-ssoiaüu
Paulista lani realizar hoje, em sun
»jue sucial, á Praça Rámoa cie Aze*
vci.0, -1, Tròcádèrd, um test.v\il üe-
d içado ao "Uia da Criança >iuc L=-
,uua , que hoje c conúriémorado.

Para a reunião estão conviüadcs oa
sócios e famílias, nã0 havendo il.stii-
buicão de convites. Valerá par., in-
gresso a caderneta dc identidade su*
Cal,

TEKPSVCHOIlia CLliUE
Continuam animados os urepa*

i-áttvòs i)U1'a a vesperal daiisaii"
te que o Terpsychoro Clube ofte>
recèra no dia nu do oorrenle, >i«
sámiaò liamos de Azevedo et
ijlubu Commercial,

A directoria solicita aos asso-
ciados a fineza de providencia-
rem com a devida anlccedeneiii
os convites, que poderão ser pru»
curados até o dia 18.

Demais Informagoes poderá»
ser obtida sna séde social, á fuk
Libero Badaró, UU, 2.0 andar, sa-
la 7, ou pelo tei.: 2-4422.

VESPEUAL UANSA.VrE
O Clube dos Commerciarios rua-

.izarà em sua séde social, à. rua
Libero Badaró, 33, sob., uo pro-
ximo domingo, das 15 âs 18 lio-
ras, mais um dos seus costumei-
ios yesperaéa dansant.es que of-
1'erece aos seus asociados c res-
pci;tivas famílias.

COVKSCOTK EM VILLA
SOPIUA

Iniciando as suas actividade.)
sociaes, a Associarão Recreativa
do Departamento do Trabalho fa-
rá realizar no próximo domingo,
em Villa Sophia (Santo Amaro),
flu convescote,

O programma constará
rias surpresas,
grande baile,
optimo jazz ,¦-,'•««

O.s bondes que conduzirão oo
convidados ao local do ''P^-mc

partirão do largo da bé, ás 7 ItO
ras e 45 minutos.

de va-
finalizando por

abrilhantado por

O dr. Arthur Leite do Barros
Júnior, titular da pasta da Se-
in-etaria da Segurança Publica, por
Intermédio de sieu ajudante de or-
dens. l.o tenente Guilherme Ro-
cha, 

'fez-se 
representar no desem- ,

barqne, ante-,hontem, nesta Cajpital i "áo convence, constitua elemento
do corpo do sr. Olymipio Ce.rqui- i precioso para o estudo da forma-corpo
nho Al alta, fa-llccldo em Marilia.

Hontem. o mesmo titular, por
intermédio do seu ajudante de or-
dens, l,o tonento Naul Azevedo,
fez-ae representar no enterramen-
to do referido senhor.

da
cão política nacional; E*. mesmo,
uma ipreclosâ contribuição, como
aliás estava a dlzel-o o renome do
íllustro jornalista.

A livraria José Olympio capri-
eliou na apresentação ^a volume.

Durante a semana passada, fre-
rtuentaram a Bibliotheca da Facul-
dade do Direito, no periodo diurno,
707 leitores de jornaes, que cônsul-
taram as seguintes obras: Obras ge-
raes 78; Philosophia 21; Religião &l
Sociologia e Politica 30; Estatística
e Economia 44; Direito 235: Educa-
cão, Commercio, Costumes 2; Scien-
cia Pura 1; Sciencia applicada 3;
Bellas Artes 2; Literatura 34; Histo-
ria e Geographia 41, num total de
503 obras em 571 volumes e nas se-
guintes linguas: hespanhol 16; fran-
uez 99; inglez 7; italiano 24; latim
11; portuguez 345; outras línguas 1.

Média diária de consulta: 118.

Bibliotheca Popular de
Hygiene

O dr. Sebastião M. Barroso está
realizando para a Companhia Me-
Ihoramentos de S. Paulo, uma obra
digna de acoroQoamento; uíriã bi-
blíotheca de divulgação hyglenlea
em volumezinhoH dc dezenas de
paginsa, a ser vendido a preços
popu laves'; Tres desses volumes
já estão á \enda: o primeiro so-
bro "A Casa c a Saudo"; os dois
seguintes, sobre "Alimentação e
Saude". Correspondem ás finali-
dades visadas e s& recomniendam
pelo seu acabamento graiphlco.

Para orientação dos
viticultores

o Instituto Agronômico do Es-
tado vae crear em tí. Roque, na
s b-estacão Experimental d aquel-
ía cidadã, uma scc<;áo especial-
Lnte dedicada á vitlcultura. na

•serão concentrados todos os
esforços para que os viticulto.res

Estado venham ter um serviço
techn-cò7" perfeitamente
íhádo parn oricntal-os.

appare-

Partido Constito-
cionalista

D. D. P. do Pary — Afim do tra-
tarem de assumptos de relevância

partidária, realiza-se hoje. ás
20,30 horas, uma reunião em con-
junto, do direetorio o Conselho
Consultivo, na séde distrlctal, sita
no largo Santo Antonio do Pary.
n. 2. sob.. Roga-se o compareci-
mento de todos os srs. mem-
bros. *

Syndicato dos Feirantes
Em reunião realizada hontem

polo Syndicato dos feirantes. foi
resolvido paralysar a venda d^e ar-
ligos domésticos, em todas as fei-
ras-Iivres da Capital, attendendo
assim, ao Acto do sr. prefeito mu-
nicipal, c também aos entendlmen
tos qu» s.0 realizam entre os fei-
rantes o os ferrvigislas, ropresen-
tados pylos directores da Associa-
Cão dos Ferragistas da Capital.

Hoje, ás 17 horas, na sedo social,
á rua Onze de Agosto, 64, haverá
nova neunião dos feirantes Inte-
ressados na vondas desses artigos.

FALLECIMENTOS
D. FrnnolHca dn Silveira Cam'

,tos — Com a avançada idade de
!)2 annos, falleceu hontem nzsl3.
Capital, ás 14 e mela horas, a sra.

d. Francisca da Silveira Campos.
O feretro. sahirá hoje ás 1*

horas, da rua Alferes Magalhães.
15 em Sa.?t'Anna, para o cemito
rio do Chora Menino.

LOURENCO RUSSOMANO — Jf
leceu hontem, ás 11 horas, no Rio oe
Janeiro, o sr. Lourenco Russonwno,
antigo negociante nesta capital, ou-
nado contava a idade de 77 annos, era
natural de Nápoles e residia ha 50 an-
nos no Brasil, sendo muito relaciona-
do no só nesta capital, como no Rio
,de Janeiro. Deixou viuva a sra. a.
Anna Ruesomano • os seguintes n-
lhos: dr. Geraldo Russomano, casado
com d. Thereza Russomano; José
Russomano, casado com d. Carmei.a
Russomano Serra; Antonio Russoma-
no d. Gracia Russomano Pirillo, caía-
da com o sr. Januário Pirillo, indus-
trial, proprietário da Fabrica de Bi-
lhares "Taco de Ouro"; d. Conceição
Russomano Puglisi. casada com o sr.
Francisco Puglisi; d. Brasilina Russo-
mano Nunes, viuva do sr. Anacleto
Nunes; d. Carmella Russomano Ma*
lias casada com o sr. Manoel Mallas.
Deixa ainda 50 netos e 4 bisnetos.

O seu corpo íoi trasladado para ea-
ta capital, devendo chegar hoje, as »
horas, pelo segundo nocturno, na ES*
façâo do Norte, seguindo dali para o
Cemitério do Araçá, aonde será lnnu-
mado.

Vá buscar seu tele-
gramma

Acham-so retidos na 13. F- ^°"
rocabana os seguintes tclogra.m-'
mas: Pathé, Leduar Kncso. roa
Martim Francisco, 173; Unf"man'
Bordalc.

\
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O "BAR RIO BRANCO", ambiente
rande distincção e elegânciadeg
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(0 maestro Nagaêlz c sua orchestra typica russa. Ao lado o sr, Lin Valinkas-* proprietário do Bai
Itio Branco

Realizou-se ha dias, no "BAR
RIO BRANCO", de propriedade•do Sr. Lindas Valinkas, numa
-Rthmoaphera de grande cordial!-
•dade c alegria, a estréa da Or-
chestra typica Russa, sob a direc-
ção do maestro Eugéne M. de
Is'agaétz..

Foi uma iniciativa feliz do sr.
Valinkas, quc assim, proporciona
ao paulista, amante de bóa musi-
ea, opportunidade para apreciar
bellas canções saboreando um"chopp" geladlssinio que acalme a
«ua sede.

O Bar Rio Branco está magni-
ficamênte Installado á rua Viscon-
de do Rio Branco, 461, esquina
da rua Victoria. E' um ambiente
agradável, profusamente illumi-

nado, a que meia duzia de "gar-
çonnetes' sympathicas e attra-
hentes emprestam uma nota de
alegria.

A' testa do estabelecimento,
acham-se o sr. Valinkas e sua
exm.* senhora D." Eugenia que
têm a preoecupação de cumular
de gentilezas aos scus innumcro3
freguezes.

A excellente Orchestra Russa
executará diariamente, das 20,30
até á 1 hora da manhã, um varia-
do repertório de musicas regio-
naes da Rússia e de outros paizes.
Far-se-ão ouvir, nos intervallos,
bellissimas canções pela soprano
sra. Olivia Yvanink e pelo bary-
tono Nagaetz.

Brevemente serão inauguradas
as novas installaçÕes do Bar Rio

Branco, cuja decoração está a
cargo de Mme. Nagaetz, que o
transformará e m • encantadora"boite". Eximia artista, não tem
ella poupado esforços para que
dentro de multo breve, os propric-tarios do Bar Rio Branco possamcumprir o que prometteram aos
seus freqüentadores.

Por todos estes motivos, o Bax
Itio Branco com justiça, pôde se
orgulhar de ser um estabeleci-
mento quc honra São Paulo. Sua
freguezia selecta e requintada não
tem poupado louvores, nem ap-
plausos á magnífica Orchestra
Typica, na pessoa de seu maestro
sr. Nagaetz, e ao proprietário do
estabelecimento sr. Lindas Valin-
kas.

tas aiies vlctorias paulistas
A instituição do voto secreto e o controle de todo o processo eleitoral

Hoje as próprias opposições re-
conhecem o mérito dessa grande
conquista democrática que consis-
te no completo controle pelo Po-
der Judiciário de todos os actos
eleitoraes desde o alistamento até
o reconhecimento. Por eSsa fôrma
o governo fica privado de qual-
quer intervenção nos pleitos, ao
passo que antigamente, antes de
1930, era o governo quem punha e
dispunha discricionariamente das
mesas eleitoraes, dos recursos,
dos alistamentos, de tudo, emfim,
pelo que era. humanamente impôs-
eivei lucitu' contra os poderososcm qualquer hypothese. Nem o
gênio dd Ruy Barbosa, na mais
formidável campanha democrati-
ca da nossa historia, conseguiu
cousa nenhuma contra a força
governamental.

Pois bem, tanto essa conquista
preciosa como o próprio voto se-
creto foram victorlas genuína-
mente paulistas. Campanhas pau-listas, conquistas paulistas, ellas
ficam talvez como as únicas vi-
ctorias da Revolução de 1930, mas
valendo sósinhas como balisas na
historia da nacionalidade.

Effectivamente, a campanha
pelo voto secreto foi toda ella, iu-
íeira c exclusivamente pelejada,cm S. Paulo. Foi a Liga Nacio-
talista que, fundada em 27 de Ju-
Jho de 1917, logo na sua sessão
inaugural approvou uma repre-
«entação aos Congressos Federal
c Estadual, solicitando a decreta-
çào do voto secreto. 13 durante
cinco ou seis annos atrôou os ares
do Brasil inteiro com a sua for-
midavel campanha pelo voto se-
creto.

Mais tarde se fundou o Partido
Democrático, que ergueu o labaro
do voto secreto, a que emprestou
o máximo da sua pugnacidade.Innumeros oradores espalhou pelo
paiz inteiro, levando a toda parteo verbo sagrado, na campanha
que visava libertar a consciência
de tod-^s os eleitores, abrigando-
os indefectivelmente de qualquer
presjão official. Porquanto — se-
ja dito de passagem — si os jui-zes proferem suas sentenças em

Reside uo InteiQr ?

Quer ganhar para as fes-

tas, sem grande esforço?

Escreva, dando referen-
cias, para a Caixa Postal
1597-S.Paulo.

pelo Poder Judiciário
publico, são elles garantidos pela
inamovibilidade e não podem seus
vencimentos ser diminutos, em
aypothese alguma, ao passo que
os eleitores pertencem a todas as
classes, são particulares, são ope-
rarios, são funcçionariòs, os
quaes, sem o segredo do voto, fi-
cam entregues a todas as perse-
? SSSBSSSSSSSSSSSSSSSSSSSy11
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guições, a todas as vindictas da-
quedes de quem dependem.

O Partido Democrático, na pro-
oaganda desse systema de voto,
foi além, publicando até todo um
livro precioso, intitulado "O Voto
Secreto", contendo tudo qaunto no
paiz e no estrangeiro se publicara
de interessante sobre a questão.

Mas não somente o voto secre-
to foi uma legitima victoria pau-
lista. Também o controle pelo
Poder Judiciário de todos os actos
eleitoraes. foi outra ruidosa victo-
ria paulista.

Assim é que, depois da Revolu-
ção de 1930, o governo provisório
incumbiu a reforma eleitoral a
uma commissao composta dos srs.
dr. Assis Brasil, Dr. João Cabral
e Dr. Mario Pinto Serva.

Organisado o projecto primiti-
vo, delle constava instituição de
vinte e uma repartições de alista-
mento, oom ramificações por to-
dos os municípios do paiz. Tendo
vista do projecto para o subscre-
ver, o dr. Mario Pinto Serva as-
signou-o vencido, declarando quediscordava da fundação dessas re-
partições burocráticas de alista-
meüto. Entendia que se devia en-

egar todo o controle de todos os
actos eleitoraes, desde o alista-
mento até os reconhecimentos, ao
Poder Judiciário. Além de pugnar
por esse principio na Commissao
de Projecto Eleitoral, o dr. Mario
Pinto Serva fez intensa camoanha

em toda a Imprensa nesse sontido,
conseguindo que s^ps idéas calas-
sem profundamento na opinião.

Em conseqüência, o Governo, ou
a Commissao, viu-se obrigado a
alterar o projecto primitivo, con-
signando essa intervenção do Po-
der Judiciário em todo o appare-
lhamento eleitoral.

Eis porque affirmamos que tan-
to o voto secreto como o controle
pelo Poder Judiciário de todos os
actos eleitoraes são duas legiti-
mas victorlas paulistas, de queuospodemos orgulhar. E' de jus-
tiça, porém, náo se esquecer o
nome maior animador dessas
campanhas: Mario Pinto Serva.
Sem elle, sem a sua pertinácia,sem a sua combatividade, sem a
sua fé inquebrantavel nos benefi-
cios de novo regime eleitoral —
não poderia S. Paulo reivindicar-
se jamais â gloria do que se afa-
na.,

TEM VALOR
RECORTE E GUARDE

Todos os dias até per-
fazer 6

2V.° 3
0 prof. Jean Mogué falará

sexta-feira próxima no
Instituto de Educação

Realizou-se hontem, no Instituto de
Educação, com srande concorrência.
a annunciada conferência do proles-
sor Jean Mogué, da Faouldado de
Philosophia, Sciencias. e Letra3 da
Universidade de S. Paulo.

A segunda conferência sobre "Os
fins da educação", e que se deveru
realizar amanhã, será levada a effei-
to no amphltheatro do mesmo Insti-
tuto, ás 16 horas • meia do sexta-
feira próxima.

AVÂRÉ
Publicaremos amanhã am-

pia reportagem sobre o
adeantado municipio de

AVARÉ

O melhor café do mundo
torrado e moido com toda a technica e hygiene

As novas e magníficas installaçÕes do "Café Tiradentes", visitadas pelo "Correio de S. Paulo"-
As causas determinantes do triumpho de um produeto

Desde as feiras quc se realizam
em nossa Capital, onde só se ouve
falar no Café Tlradentes, que por
ser o primeiro que appareceu nas
feiras, é cognomlnado "Pioneiro
daa Feiras Livres", até aos estabe-
leclmentos commerciaes onde ae
vende & varejo, Já torrada e moi-
da, a preciosa rubiacéa, só se ou-
ve também pedir Café Tiraden-
tes.
AS INSTALLAÇÕES DO CAPE?

TTRADENTCES
Seria Interessante uma visita ia

mm-iW$^Í_W_mW-f ^yJm\^EmmmS8^m Wuí

Medalha dc ouro da ExposiçãoAgrícola Indtusarial c Commer-
ciai de Pistoia (Itália), de 1935,
com o distinetivo do Grande Pre-
mio á hygienica TorrefâcçãÒ de

Café Tiradentes
torrefacções onde se prepara tão
afamado produeto.

Quando saltámos do bonde, dc-fronte ao prédio n." 120-A, da ave-nida Tiradentes, a nossa attencão
foi despertada por grande fUa decaminhões, desses apropriados pa-ra a venda de café a varejo nasfeiras. Eram do Café Tiradentes,
que está installado naquelle pre-dio.

m
I

*
Os caminhões do Café Tiradentes, promptoa para a entrega do afamado café aos scus clientes

InstallaçÕes sumptuosas e mo-
dernissimas, num predio moderno
e construído com todas as dispo-
sições necessárias para uma indus-
trla como é a da torreiucção do
café.

Dois moinhos "Brasil", monta-
dos de uma íónna originalíssima,
deixam antever o café que vão
moendo. Paredes recobertas de
azulejos finíssimos, dc uma bran-
cura impar, dão perfeita idéa da
hygiene que reina naquella casa.
O gerente da firma Irmãos Michc-
loni, que é o sócio José Micheloni,
nos attende com a maior solicitu-
de e -.t.undo ao par dos nossos de-
sejos, nos convida a fazermos uma
visita a todas as installaçõcs da
casa.
AS CAUSAS DO PROGRESSO DE

UMA INDUSTRIA
Emquanto caminhamos precedi-dos pelo sr. Micheolni, ouvimos as

explicações que nos vae dando:— Fomos obrigados a construir
este predio afim de podermos ins-
t-allar convenientemente nossa
torrefação, pois o predio antigo Jánão comportava o movimento sem-
pre crescente que registrámos nos
nossos negócios. Procuramos in-
troduzir Cm nosso estabelecimento
tudo o que já se produziu de pra-tico e hygicnico. Estudamos os
mínimos detalhes para que a nos-
sa distineta fregyezla obtenha um
produeto de primeira, como sem-
pre foi o "Café Tiradentes", pre-
parado pelo systema mais moder-
no que se conhece.

Nesse ponto da conversação ti-

nhamos chegado na dependência
onde se encontra installado o gran-
de torrador "Gulpen", carregado
com um sacco de finíssimo café
chato typo 4, que dali a momentos

"stock" que sc encontra em noa-
sos armazéns, é do quc de mais fl"
no existe em fí. Paulo, outro fa-
etor importante do nosso progres-
so é o conhecimento que temos dQ
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As installaçÕes internas do moderno estabelecimento

l^^^Wr^^j^^f' m 7*w5^pp^» -F7****' -*.¦***•*' '--.-.."i*. $¦ , *iiOs proprietários c empregados do Café Tiradentes, pliotographado*
na porta de entrada daquelle estabelecimento industrial

era expellido para o resfriadouro
automático, exhalaudo um aroma
delíciosissimo.

— Ahi está o segredo do nosso
progresso — disse-nos o sr. Mlche-
loni. Torrando sc-hiente café estri-
ctamente "moile", pois quc em
nossas ligas procuramos seieccio-
nar o maxÉno possivel os lotes que
nos chegam das zonas produeto-
ras dc café de bóa bebida e tor-
ração.

Assim, podemos sempre apresen.
tar um produeto extra, pois o

assumpto, pois trabalhamos nest*
ramo ha muitos annos e a direc»
ção dos serviços é feita por mim
e pelo meu mano Américo. i

Desfarte, nada nos escapa quan-
to á qualidade e á hygiene do ca-
fé que entregamos para o consti-
mo publico.— E assim — concluiu o sr. Ml-
chcloni — cooperamos também na
medida des nossos esforços par%
cada vez mais firmar no espirito
publico que o café produzido eni
8. Paulo é o melhor do inundo.

Ü;

A Faculdade de Difeif® ÚO Riol Arrombaram a ga
terá um curso nocturno

Eio, IB (A.B.) — Ao òrcá-meiito^
da despesa do ministério üa líduca-
(jào íoi apresentada unia oppoituna
emenda destinando a verba dc 
H6:0O0$000 para manutenção do uni
curso nocturno na Faculdado do l>i-
reito do Rio do Janeiro.

A Iniciativa, t|uo 6 dc autoria dos
deputados Ascánlo Tublno, Bias &9V-
tes e outros, está justificada cm ani-
pia exposição, encarecendo a neces-
sldade' da .medida deante do grande
numero de uAuninos maitriiculadog na-
quelle instituto e da exiguldade do
local onde eet-j, installada a íaeuida-
de, o quo traz graves inconvenien-
tes ao ensino,

Estabelecendo o curso nocturno,
acreditam os autores da'emenda que
o problema será resolvido sem gran-
de3 ônus para o Thezouro, uma vez
que, das diversas faculdades do paiz,
a de Direito desta capital é a que
menos pesa no orçamento da Repu-
Wlca.

AS ELEIÇÕES NO CENTRO ACADÊMICO
XI DE AGOSTO

Reina grande animação sob as arcadas em torno do
próximo pleito

Os alumnos da Faculdado do Direi-
to se estão preparando animadamente,
para a renovação da directoria do
Centro Acadêmico XI de Agosto, piei-
to que toidos os annos despertai gran-
de enthusiasmo naquelle estabeleci-
mento de ensino.

Dentre os candidatos para 1.° ora-
dor do Centro, destaca-se o sr. J. Vi-
etor Pedroso Chagas, nome que pelas
qualidades de que é possuidor, goza

A politica do ouro
não será modificada

RIO, 16 (A.B.) — O relator do or-.
çamento da Fazenda, na Commissao
de Finanças da Camara dos Deputa-
dos, manifestou-se contrario á con-
tbhuágáó das Compras dc ouro nacio-
nal pelo Thezouro; allegando que es-
sa politica nfto se justifica dea/nto da
situação deficitária do orçamento e
quo constitue, um encargo para o

l Thezouro, ofcrlgaidrt a pa.gar juros o
commissões. O melhor — conclue o

*sr, Daniel de Carvalho — será, ex-

de grandes sympathias fiob as Arca-
das. Redactor do Boletim Confadera-
clonista e da Revista Universitária,
director da revista "Alvares de Azeve-
do", organizador da Hora Alvares de
Azevedo da Radio Cosmos, além de

portar o ouro quo produmos por-
que isso representará o augmento tios
saldos da balança commercial, até
que "as dlrectrlzes mundlaes se deli-
na.m claramente a favor do padrão
ouro o hajam sobras orçamentarias".

A Còthmíssâò dc Finanças não adop-
lou éssq, ponto de vista, O assumpto
ficou pára ser resolvido posterior-
mente e, cemo tudo leva a crer, náo
será interrompida nem modificada a
política do ouro.
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veta e roubaram
1

I
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J. VICTOR 1'EDROSO CHAGAS

collahorador ide diversas revistas e
•jornaes do nosso Estado, osr. J. Vi-
etor Pedroso Chagas, que desempe-
nha aclualmcnlo o posto de 2.° ora-
dor do Centro XI de Agosto, apre-
senta-FO com credenciaes ~\\xe o tor-
riam um candidato basUnto cotado
para a victoria.  ,

Na madrugada do hoje, na pen-.
são alegre da rua Formosa Si,
João Ferreira da Silva o Gilberto
Ferreira da Süva penetraram no
quarto oecupado por Joanna Ru-
bio -o Odette de Oliveira arrom-'
ba.ndo a gaveta de um movei •
ft.pro.p.rlando-Ke da importância de
130$ <iu0 ali se encontrava.

Tresentldos, .porem, os malan-*
dros foram presos © conduzidos A
Central, de onde a autoridade d«
plontão os encaminhou ao Gabl-
nete d;e Invetsignções, A disposição
da Delegacia de Roubos.

60 ratinhos por via
aérea

Tem augmentado considerável-
mento, tanto na linha da Condor
na costa, eomo para o Matto
GroSso o transporte de volumes
frágeis, principalmente <le produ-
ctos pharmaceuticos e cargas que
pela sur natureza requerem cui-
¦clsdo especial.

Assim, seguiu hoje, com o avião
da Condor, para Cuyabá, uma
caixa contendo CO ratinhos, bran-
cos destinados á Conimissão Ro-
ckefeller para serem utilizados no
serviço de prcphylaxia cia íç-hr-3
amarella.
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CORREIO DE S. PAULO — Quarta-feira, 16 de Outubro de 1935
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Edital de convocação de sorteados das

- Junta de filistamento Militar de S. Paulo
,^^^.|...j**a*-tt*aÍMM_____-_---------_-^^

classes de 1912-1913 - 0 doutor Fabio da Silva Prado, presidente da Junte de Alistam ento Müitar de São Paido.

FAZ SABER que foram sorteados
para o serviço activo do Exercito,, em
setembro de 1034, ua Capital- do São
Paulo, ¦ na -j.a Circunisçripção de Re-
orutamonto e convocados, em l.a e 2..
chamadas 0.3 jovens abaixo, designa-
dos para esta Região c na dc Matto
Grosso, ¦ ¦, ¦ .

Os convocados em l.a chamada • de-
verão sé alpresentar.ua sóde da Jun-
ta de .AÍisiamt-.iJt'o Militar, . prédio
Sampaio Moreira, á rua Libero -a-
daro n.' il, U.o andur, .saias.5, 6, ».
•' 8, de 16'a 31 

'de outubro do cor-
rente aàho, afim de receberem, ós
competentes certificados do apresen-
tação é serem encaminhados ao pou-
to de concentração n. 1, installado u°
4.0 B.-C, — Quartel de.SanfAnna —
onde serão ii íspeccionados de saude-
«dahi as sedes das unidades'-para as
quaes piorem designados, caso sejam
julgados aptos. • •-. .. -..

Os sorteados da 2.a- chamada- (se
houver) deverão so apresentar dc. 16
_ 30 de novembro. Os sorteados- abai
so mencionados, deixando de - cum-
prir as obrigações acima citadas,, se-
rão processados criminalmente-e su
jeitos _, pena de 1 a 2 annos dc pr;-
aão, além da obrigação do • serviço
aotlrvo. Também serão considerados
Insubmissos,, aujeitando-se é. penall-
dade maior, os sorteados convocados
quo depois de.terem recebido o cer-
tif Içado,- deixarem de se. apresentar
ao ponto do concentração. -

' l.a chamada — Districto do Santo
Âma-n: . ., {.

Designados para o 2.o G. O. —
Chrispim,- filho dc Antônio Pires -de
Andrade; Brasilio, filho de Benedicto
José Garcia; Adolpho, filho de-João
Baptista Domingues; Adão, filho de
Anna Maria da Annuncia.ão;. Benedi-
Cto, filho de José Manoel Rasquine-
ro- Amaro, filho, do João Domingues
da Silva; João. íilho de Henrique
Beccare; Pedro, filho dc Renato
Martins Collares; Mario, filho de.Jo-
a. Baptlsta de Andrade; Jordão, fl-
Mio de João Heldensteín; Jeamil, íi-
lho de Nalm Beohara; Brasllio, -filho
de Bento Antônio da Silva; Francis-
co, filho de Joaquim Monteiro .a-
raiva; Benedicto, filho de Emygdio
Branco de Araújo e. Silva; João, filho
de Pedro Domingues da Silva; Pe-
dro filho de Joaquim Antônio Pedro-
so; Rubião, filho do João Antônio de
Oll/veira; Ary. filho de Fernando Ba-
ptlsta; Dilermando, filho de Augusto
Miranda; Narciso, íilho de Amaro
da Silca; José, filho de Marcellino
Pires da Silva; José, filho de Mar-
cellino Amaro Ferreira da Silva; Pe-
dro, filho de FideVs Pedroso da Sil-
va- .Valdir, filho de João Gouvêa da
Costa-, João, filho do Benedicta Ma-
iria das Dores; Mario, filho de Fel-p-
pe Branco' d.e Minuida; Quirlno, 

'filho'

de Pedro''Celestino de Oliveira; JOS.
filho do Pedro Relnmberg Zllllg; Ar-
lindo, filho de Antônio Thomé; João,
íilho de João Antônio de Moraes.

l.a chamada para Mntto Grosso —
José filho de Antônio Domingues da
Silva'* Benedicto, filho de Gabriel
Rodrigues da Silva; João, filho oo
João Pec'.*ro Christe; José, filho de
Jorge Aleixo da Silva; Domingues,
filho de Antônio Bento Alves; Bene-
dioto, filho de José Amtonio Bueno;
Paulino, filho de Antônio Vieira da
Silva; Benedicto, filho de João An-
tonlo da Silva; Brasilio, filho de Ma-
ria Joaquina da Conceição; José, 11-
ího de Amaro Vieira de Andrade; Jo-
aé íHho de Adão Hessel Sobrinho;
Antônio, filho de Virgílio da Silvei-
rà Faria. .*'..'' 

'"".'• '

i 2.a chamada para o -.0 G. O. —
Antônio, filho.'de' João . Mirandola;
Adão, filho de João Antônio de Bor-
ba- José, filho de Amaro Antônio
Pereira; Amaro, filho de Paulo Gre-
gorio Cintra; Roberto, filho, de Ura-
Mio Rènatti; Joaquim,'filho de João
fiW.ue de Moraes; Clementtno.fi-
lho'de Bento Antônio da Silva; Joa-
GUlm. • filho de José Graçlano -Ios
Santos; Mario, filho de Antônio Joa-
quim de Azevedo; João, filho de.Be
nedicto Vieira da Silva; João,
de"jõ_quim"de Miranda iBarros; Nes-
tor, filho dó Antônio. Leandro;_ Tul-
Üo filho de, Pomçpeu Bassi; _ auio,
filho de Joaquim Antônio Bueno*>-
llio- José,.; íilho de João do Nasci-
mento. ü

2.» chamada pnra Matto Grosso --
fetò-eli filho de Pedro Henrique
Helfesteln; justino, filho do João
•Manoel de Oliveira; Pedro, filho, de
Pedro Reimfoerg Netto; Engracio 11
lho de'João Jaçbíttio de Miranda
JSnaro. filho de João - Paulo Soares
de^ouza; Alfredo.íilho de .Benedi-
eto Rodrigues do Espirito Santo. _

. Capital - l.a turma - l.a chama-
da tara o 4.0 B. C em -^aulo jAntônio, filho de Augusto José Pas-
ÍWP,Herilani.. filho de.Francteco
Pereira de Castro; Antônio, flho de
I-eliclò Dbganelll; Antônio, filho «e
Francisco Alves; Domingos, filho cie
Domingos Segura; Antônio, flho
Salvador Manulo: -Antônio, filho
João Pedro da Silva; Eduardo, filho
de Caetano Pinheiro Vianna; João.
lilho de Eduardo Guereto; Abílio rti
lho de Antônio Joaquim; Alexandre,
filho de Herculano de, Jesus ;Eucly-
des filho de Emiliano Nunes Mad)a-:
do;' Edmundo, filho' de Joaquim Cae*
tano de Figueiredo; Alfredo, filho de
__M_! Augusto Ribeiro; Antônio, filho

lt»; .Eduardo, filho'de Mel Rastolr.pj
•Francisco,..' filho.- de Antônio Iani;
Francisco, filho dc Ferdinando Ncvo-
lo; Jofto, filho dc Ricardo Scarpato;
Álvaro, lilho de José Maria dos tíau-
tos; Guilherme, filho de Lourenço
Uarasioll; iJuUÒ, fluio de José Aiu.»
n.o ua Souj-.a; Auiaueu, filho' de Ki-
curdo-l.erf.oiii;; Angeio, filho de --*
iiic-sio .G.úsuppe; juiio, lniio dc Luiz
Pita; Julio,. limo uePeuro Antônio
de Brito; _-Dio, hino dc Ezequiei
Frauoisoo Leite; Armánuo, fimo de
lNicòlau:Taiiiüiie;. iernauuo, lano ue
Fernando-.lainei; João, íilno de
Luiz Margon; Antônio. íillio uc Abei
Maria Pi-tó; André, filho de Ma-
ti|ieus elemento; . Diorandi, filho de

,Francisco ,de Assis Costa; .-Canil lio,
.'filho--de; Sixto.Puclani; Armando, li-
lha de Candi(jio Pereira Cortez; Ed-
muiidò, filho dé Luiz Teixeira; João,
filho dè Orlando de Almeida Prado;
Euigenio,. filho de Theodoro Witl;
Casslo; filho de Lidlo Nilo dos An-
Jòs; ,CaH'ino, íilho de Laurindo Car-
do$o dé Carvalho; Iriaieu, íilho do
José Pinto da. Costa; Alcides, filho
do Paula Isabel; Eugênio, filho cio
Francisco Sogres; Arnaldo,. íilho de
Geraldo Negrini; Domingos, filho de
Pasquaí'Dolaquila; Francisco, filho
de Lucds Martinez Moralis; Francis-
co,'filho de. JR.uy.Vas.co Picnentel; Ja-
nuarlo, . filho do Antônio Costabile;

-Armando, -filho Ué Armando dc Sal-
les . Oliveira; Dario,, íilho dc,AttiHo
Francahela; Jacynltiho, filho .de Feli-
Cabczaolias; Edigard, íilho de Fran-
cisco. Garrafa; , Ercilio, filho de Pe*
dró'ÜNlarcelllno; Eduardo, filho .de
Manoo)'Francisco de Souza; Alberto,
filho, de Ánlon.io Nesero; ' Agripino,
filho' de Sebá_.iãp Giglio; Domingos,
filho de José Carilo; Alfredo, filho
do Victoria Rodrigues; Abilio, filho
do Abilio,Álvaro Martins de Castro!
Cesarc, . filho de Guilherme Gioi-gi;
João. filho de Sargente Alighiéri;
Aniolò, filho de Francisco Caravieto;
Arsenjo, filho de Luciano José da
Rooha; João, filho de .tose Bronlila;
Francisco, filho "de 

..Caetano Cantisa*
ni; A.ngèlo. filho de André Semeraro;
Annibal, filho de Albino Pereira; At-
cklès, fllhòde Victorio Matheus; Fe*
llcíq, .filho de Antônio Selega; Fran-
cisco, fllho.de Francisco Rapozo Va-
lerlo; Francisco, filho de Giuseppe
Carnevale; João,' filho de André Cam-
pana; Ékigento, íilho de .Eugênio Go-
mes de Moraes; Ariosto, íilho de
Henrique Washington de Almeida;
Firmino, filho de Alfredo Leopoldino
de Andrade; Francisco, filho de Jo-
sé Tancredo; Hans, filho de Richard
Ernest Reinhol Von Zastrow; Carml-
ne, filho de Paulo Fontauella; An-
tonlo, filho de José Lourenço; Geral-
do. filho rtíe Generoso. Prado; Erml-
nio, fiíhó' de Roberto Sal;' César,' fi*
lho de Bernardo ' Jo'r.|e ' Gonçalves;
Carlos, filho de Antônio Rap; Ettore,
filho de Ribaldo Costarelli; Alberto,
filho de Alfredo Lipi; Ettore, filho
de Antônio Sacomani; Evaldo, filho
da Francisco Russo; Florencio, filho
de Julio Rlvas; Antônio, filho de
Francisco Manoel Fernandes; João,
filho de Vicente Pinto de Araújo No-
vaes; João, filho de Vlotorio Zanardl;
IgnacInhO; filho de Ursulina Maria
da Conceição; Eugênio, filho de Je-
ronymo Domingueg. Grego; Carlos,
filho de Nazareno Santlnl; Benedicto,
filho de Anna Bardiilna; Francisco,
filho do Francisco Narcon Gimenes;
Iolando, filho, dé Luiz. Prevedelli;
FortunaitO, filho de' Amos Massinl;
João, filho' de José Delia Monica;
JoãpV filho,, do Manoel Rodrigues Ma-
gailhães.;', Alfio, filho de Miguel Bo*
«lo;ÜJòídãq, filho de Ângelo Rodri-
gues*.. 

'Amadeu, filh ode Miguel An-
tunj^f TDúrval,. fijho de Affonso Ça-
ramicoi ' Antônio, filho de • Ani.eüo
Màglio;, Benedicto. . filho do Benedi-
cta, Siqtieir.a; Claudrno, filho de _ou-
renço' Marques; Antônio, filho de Jo-
sé' íghaclq Maria; Guido, filho de

i Luiz .Colombanl; Francisco, filho cie
I Francisco Cavalheiro1; Eduardo, filho

(do 
Alexandre Estrella; João, filho de

lóâo. Ruiz; Ai-senio, filho de João

mando, filho dc João .Brucela;^Dante,
íilho de Guido iPclegrlnl; Boris. 
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de Charles Strucely; Américo, ho
do Vicente Spissa; Arcangelo, filho
dü Clara Joaquina Rodrigues; Do-
iiia-us, filho de João di Chr stlno;
Frcue co filho de José Narciso de
Cirviiho;' Avelino, filho dc Anton o
Pa ò o; João, lilho de Ignacia Maria
díjcsus; Ângelo, f^f^^Uarbonl; Armando, filho de -ttore
Bucniòn»; CelSo. lilho cie Clemente
Vasconcellos; i''''a»_lscor'mflll'ldf,11^;
noel Passaque; João, filho de Custo-
dio Tiburcio da Silva; Fausto, filho
do César Augusto Ribeiro; Eivando.
filho de Adelaide Souza; Durval, íi-

_ dc José de Araújo Lima; João,
íüho üe José Martins R^hafEttoe.
filho d-e Ernesto Bandinl; Anton o.

ho de Vicente Valerio; Antônio,
ho de Alfredo Garcia; João, íilho

le Paschoal Marcondes; Francisco.
íilho de José Pinasso Rodrigues;
Aristides, filho de João Baptlsta da

SUVa;.Fer.iando._fnhOiftdedoZa=la

Fioravante; Fortunato, filho de Mi-

Fernando,
Vi"U'rÍ°: 

^t_toÍ| 
'euzÕ. 

filho de
Antônio, íilho oe

João Fernandes; Antônio, filho de
Henrique
Solianl Guido;

Romão de Campos; Ame eto filho de
Guido Sargentini; Alfredo. íilho^ de
Pedro Leonardl; João. ílho de Fran
cisco Gomes Guimarães; ítalo, mno
ril»- Valeri»ii; Etore, í» ho de

Lourenço Benvenutl; Jarbas,11ho de

paes ignorados, Exp. SjC; A1c>ae!5.-n1h'
lho de AttiUo Mari; *'rancisc°, filho
de Delpero Giovani; Antônio,
de Anacleto Luigi; Antônio,
dc Paschoal Sabatino; Armando, lilho
do Moysés Giusti; Eugênio, filho de
Antônio Cruz Corado; Francisco fi-
íh'_ _e° Miguel Soares (gjg
r-qi-los filho de Augusto José _ouu
£__aV_ni_. filho de Norberto Mar-

de José Pi-

filho
íilho

de
de

de Manoel de Figueiredo,
filho de João Bertoh;- Armando... t-
lho de Emilio Lépormi; Antônio, ft-

MÍ

lho de Manoel Figueiredo; Ângelo,
filho de Vicente Mediei; João, .fHio
de Benedicto Bttabaldo; Felippe, -i»

lho de Caetano • Vinha; Fiancisco, íi;
lho4e José Reis; Alcides, flho de
Leonidas Leite; Anmdeu; filho . dfi
Francisco Del Qu. aioyAmtetp. f ho
de Pedro Sâuglorgl; Fernando, f -ho
de Ròsalina Cruz; Francisco, filho
de Maria Qúintina da Silveira; Ed-

- son filho dé' Adelardo de Aguiar Sour
la- Jorge, filho de José- Francisco
Vt_lra° 'André.-'filho de r-Bernardo
Elei-terio, Horacio; - íilho /».*&*)<!
Stlgliano-;. :• Américo,., filhoi, de J.gsé..An-
tonlo da'Costa;':.'G__ldo,...'.fitho - de
Vicente -Torres ..J.unior;'Bírtes, fino
de Bértés Adriano Brandt;, Anialdo,
filh'. de'Reduzindo .Ferreira- ..Heitor,
flh-'d. Aniello Boniconti;. Amadeu,
fil-hó l de Silvio lozl; ^-y^J*Jo_o Vital de Souza-; Alfredo-, ,f hP.
de'Jorge Jacob Coàseb; f»»de:EnioSlviero; César filhote Se-
timlô Pelegrlni; EUclydes. fllbo, - de
Jo_qUlm Gonçalves; Antônio; filho .ao
Joaquim Nascimento; Arnaldo, •-.• .filho.
'de Antônio Moreira dos.-..Sàtilíos;.-.An-
tonlo, filho de Benjamin .Ca-s11^0,1
Fraacfect..í.ho & .A_t<UJlo Castalde-

Pereira dá Silva; Benedicto, filho de
Angelhia Maria de Lima; Álvaro, fl-
lho''de Julio Gomes de'Oliveira; Al-
fredo, filho de Fráncèllina Maria das
Dòrés;-Jorge, -flilio de Antônio Car-
Ios de ¦ Assumpção;' Constantino, filho
de pães --Ignorados!; João, filho de
Guilherme' Ih»noceii!fe; Antônio, filho
de Manoel de Freitas; João, filho darGregórto Lèmo.q da Silva; João, fi-
lho de Alexandrina Carsi; João. íl-
lho- de1' Antônio ' Sertuba; Henrique,
filho' de Mario Maradante; Benedicto,
filho de- José Eduardo de Siqueira;
Cariòs, filho de Duarte Henrique:
)_eneclicto, filho de João Rodrigues
da Silva; Geraldo, filho de Joaquim
Antônio fla Costa; Adolipiho, filho de
José Pires de 'Moraes; Bruno, filho'fl. 

João Eacione; Adoln-ho, filho de
Nicola Nac.arato; Albino, filho de
¦Albino, -RaVaohe; - Alfredo, filho de
Benedicto. Antônio da Silva; Fran-
cisco, filhoí de ,-Baltha_ar de Carvalho;
Durval, filho de Horacio de Arruda
Ferraz; Adolr»bo. filho de Isidoro
Gb1date!rt;:' Juliano, filho de José
Relmanowsky; .Antônio, filho de
Adelino Gentile; Antônio, filho de
Luiz* Melone* Amaurl. filho de Fran-
c'sco ; Monteiro; Antônio, filho d*
Manoel da Fonseca; Fernando, filho
,do -Ámelia- do--Barros; Jaymo. filho
de ¦ José Lavleri;- Amadeu, filho de:Manoel--Maria Pires; Fortunato, . íi-
lho''de Leoncio T.acelll; Carlos, íjlbo
do . Aiífoii. o Sabino Gcm.es; Eduardo,
filho .'de,.T-orfjc Abrão: ítalo, filho de

.'Rapháel'.,Luoriesit..At.tilio, filho de
Emi.liò Boreli;,' Armando, filho de
Tiberio,-Constantitio;. Domin .os, filho
de Domingos , Gonçalves; Genaro, fi-
lho de Antônio Boral; Ereudi, filho

Ido João ..Baoti-ita Ferreira; Augusto
fllbo d.élAu.usto Pontes Cabral; Ello,
filho 'de João Favaron; Andréa, filho
de Artémio ^Lésiqulone; Enzo,. filho
de Emilio Felizati; Alclndo,' filho d.e
Abeí. Ctjrdoso. .Gouvêai Adroaldo; fi-
Ihb. de'.LandúltiriO'Barbosa de Lima;
.Toãp, rfilhò. de'• Joaquim- 

'Mot-aes;
-Joãróü.flíh- de, Joãp.Gastão Duohein.;
AntQiíio-''.filho,' de'.V.ito'.Çian.oca; Elias,'

;filhb'-'de';Hé.mano Pires Fleury; An-
.tonlo, fllbo de José Pedro; Belm.iro,
-filho cie Sebastião T-bimoteo; Alfre-
do. ¦ filho'.'jde .'Alfredo Pinto de Maer.a-
ihãç.; Eráfwo. filho ,'de Serafim, de
Almeida'* Hçtt3.r.' _-- de Carlos Sei-
vador,;' Fíá-hélsco," filho de Virgílio
.MarijUè..:' Alfredo,''filho de José' Lo
p^*'.'Edmií.ndo, fUho.de Felix Fran-
cisco";de. Paulaj, Ermando, filho de
João^Minelfo.. „' ... . .. '.

1.3,.'cliám-da Pará -Jüitto Grosso. —.
Bat)tj'-t'a;í'.filK(...d.al Baptistal .Lora;,. Ar*-

gues; Daniel, filho
condes; Armando, filho
res Gachido; CatnÍllo,>íilho.de.M
cisco Peduti; Benedicto filho de An ^
tonto Borges de Medeiros; Eulado,
filho d. Alonso Marques; Francisco,
filho de Sabatino Sali; Henrique, fi-
ho de Joaquim dos Santos Guerra

Caetano. íl-ho de Miguel Silviano;
Antônio filho de Miguel Latorre; Ar-
thur íilho do Verônica Maria do Je-
sT-' Geraldo, filho de Álvaro de*&m Antônio íüho ^.^toGreco; João. íilho de João Forte
Galo; Firmino. filho de Benedicto
Baptista Cirino; Armando If»J«
Casulo Segundo; Aldo. filho de Otto
Comente; Francisco, íilho de Manod
do Espirito Santo; Aldo, filho de
Joaquim Vieira; Arthur, filho de An-
dréa Atença; Ferruclo, filho de Fas-
toli ítalo; João, filho de José Bento
de Lacerda; Ignacio, íilho de João
Maria; Jarbas. filho de Francisco
Lacerda; Abelardo, íilho de Primitivo
Palácios; Amelio, filho do Antônio
Baraco; Ernesto, .filho de Joaquim
Pereira Maia; Carmello, filho de
Antônio Caldéroni; Athayde, filho ae
Maria de Jesus; Caluby, filho de
Enok Soares; Julio, íilho de Caeta-
no da Silva; Américo filho de -Pedro

Antoiielli; Cláudio, filho de Miguel
Glbelo Gato; Jorge, filho de José
Francisco dos Santos; Abelardo, fi-
lho de José Amador Morales; Gju-
seppe, filho de Antônio Mensorotola;
Alcides, filho de Francisco Monteiro
Gomes; Julio, íilho de Francisco San-
toro; Antônio, filho de Primo Ca-
mlão; Antônio. íilho dd Antônio Au-
gusto de Souza Amaral; Emílio, filho
do José Antônio da Silva; Annibal,
filho de Amilcare Mainardi.
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Domingos, filho de Raphael Matronl;
Braz, íilho de Antônio Russo; Julio,
filho de Pedro Insolitl; Antônio, íi-
lho de Eduardo de Carvalho; Albino,
íilho de Francisco Freire da Silva;
João íilho de João Rodrigues; Fe-
lippe, íilho de Antônio Moratorl;
Américo, filho de Serafim - dos San- |
tos Proença; João, íilho de João
Posini; João, filho de João Mendes;
Eduardo, filho de Clemente Maria
Coelho; Deraldo, filho de José Alv.es
Simões; Clriaco, filho de Paschoal
Minholi; Amelio, filho de João Ba-
ptista Motta; Geraldo, filho de Felix
Calero; Harald. íilho de John Nico-
las White; Genaro, íilho de Pedro
Cimino; Carlos, filho de Bernardino
dos Santos; Augusto, filho de Anto-
nio da Silva Rocha; César, filho de
Antônio Mendes; Benedicto, filho de
Sylvio Teixeira Bueno; Fernando, fi-
lho de Izidoro Gubiiitzki; Antônio, fl-
lho de Carlos Alberto Moreno; Da-
goberto, filho de Izaltino de Sampaio
Gó_; Braz, filho de Benedicto An-
tonlo Francisco; Aldo, filho de Vi-
cente Bononi; Alcebiades, filho de
Elidio Marques; Antônio, filho de In-
nocencio Telesano; Amaedu, filho de
Victor Novelli; Jayme, filho de Fran-
cisco Medeiros; B_ledioto, filho de
José Linhares; Felix, filho de Igna-
cio Bueno Penteado; Francisco, filho
de Domingos Perrone; Ercilio, filho
da Nicolangelo de Santl; João, filho
de Vicente Cavalheiro; Jorge, filho de
Antônio Joaquim de Oliveira Cunha;
Dyonisio, filho de Fiore Farnochi;
Caetano, filho de Enrico Daleva; Boa-
ventura, filho de Boaventura Alipio
de Campos; Alberto, íilho de Joa-
quim Francisco Fenha; Arnaldo,' fi-'
lho de Eugênio de Araújo Ellis; Cae-
lano, filho de Oreste Marlni; Fran-
cisco, filho de Melchlor Cano; João,
filho de Abrahão Felizardo; Dario,
filho de Dario Francisco Caldas;
Américo, filho de Luiz Aliei; Antônio,
filho de Alfredo Agostinho Messias;
Deodoro, filho' de José M. Andrade;
Eugênio, filho de Maximiano Heitor
de Mendonça; Hermes, filho de Luiz
Barreto Barbosa; Arnaldo, filho de
Nilo Francisco Cruz; Geraldo, filho
de Marcellino Alexandrino dos San-
tos; Antônio, filho de Ângelo Delia
Gata; Francisco, íilho de João Ribei-
ro Pereira da Cruz; Clovis, filho de
Antônio Zacharias dos Santos; João,
filho de Gaspar Gagllano; Geraldo,
filho de Esrnerlno Ribeiro do Valle;
Jonas,. filho de Pedro Cândido; Col-
deme, 'filho de Antônio da _llva; Ja-
cob, filho de Antônio Antoniazi; Car-
Ios, filho de Carlos Hartman; Arman-
do, filho de Antônio Vedovelo; An-
tonlo, filho de José Castilho Corso;
João,: filho de Antônio Amaro Vidal;
Benedicto, filho dei José Oliveira San-
tos; Horacio, filho de Antônio Joa-
quim Bento; Carlos, filho de ArthiUr
Del Capa; Aroldo, filho de Adolpho
Lefévre; Armando, filho de José Fer-
nandes; Alcides, íilho de Pedro Fer-
nandes; Alfredo, filho de Julio An-
dreoti; Fausto, filho de Benedicto
Aranha; Bernardo, filho de Manoel

'.andez*; .Bruno, filho do Avarl Alber-
to-; Ferdinando, filho de Ambrosio

guel Celestino; Enso, filho de Guido
Sollani; Benjamim, filho do João
Serpa; Antônio, filho d? Frederico
Signoreti; Álvaro, filho de Alexandre
Ferri; Autonio, filho de José Verls-
almo dos Santos; João, filho de Vir-
gilio Henrique Garcia; João, filho de
Joaquim Pires; Antônio, lilho-de Jo-
sé (iarcia Gomes; Gaspar, filho de
José Moreira; Francis»*», filio de
Augusto Varandas; Humberto, filho
de Abramo Magi; Armando, filho de
João de Deus Xavier; Alfredo, fii no
do.Antônio DAngolero; João, filho
de Evangelista de França; Angeio,
íilho de Emilio Campi; Ivo, filho dc
Guilnermo Mario Gáudio; Geraldo, fi-
lho de- João Fagundes; Antônio, fl-
lho de José Câmara Garcia; Alfredo,
filho de Romano Guell; Augusto, fl-
lho de Augusto Moreira; Antônio, fi-
lho de Frederico Osório Couto de
Magalhães; Emanuel, filho de Petro-
niüa Jacyntha de Oliveira; Herman,
íilho do Antônio dtí Carvalho; Dome-
nico, filho do Mamo Clrilo; Gênero-
so, íilho de José Alvares;! Francisco,
filho de José Francisco Vieira; Eva-
risto, filho de Salvador de Oliveira;
Govldo. filho do Luiz Llscio
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— Germano, filho do Oom! 11 ros
Manoel; Arthur, íilho de Mrnoel
de Jesus; Arthur, íilho de Fran-
cisco Negri; Jaym-e, filho de Car-
Ios Diogo Silva; Armanrto. lilho de
Antônio Fugolin; Antônio, filho de
Alipio Monteiro de Oliveira; Dan-
te, filho de João Doce Netto; An-
tonlo, filho de Antônio Albuquer-
quo Vaz; Julio, filho de Antônio
Mendes Lira; Antônio, filho do
Paulo Bambino; Affonso, filho de
Antônio Capavianca; Gustavo, filho
de Antônio Massaghl; Aurélio, fl-
lho de Serafim Scanzlni; Edmun-
do, filho de Salvador Augusto d-e
Souza; Antenor, filho de Bornardo
Dias; Ambrosio, filho de Sabino
Celestino de Ollvei-ra; Francisco,
filho de Nadaluchl Pietro; Antônio,
filho de Gius-epe Piorcll; Alcides,
fllbo de Francisco Botaiia; Gilbçr-
to, filho de Faedo Augusto; Ame-
rico, filho de Adriano Campos; Eu-
rlpedes, filho do Eolo de Campos;
Bernardino, filho de Vicenzo Spa-
no; Adhemar, filho de Felippe Pe-
reira; Abilio. filho de Ant-onlo Au-
gusto de Almeida; Alfr.edo, filho
de Antônio Do Pascale; Benedicto,
filho de João Florehtlno; Janua-
rio, filho de Januário Mastrange-
Io; Adolpho, filhio de José Daino-
zo; Etore. filho die Pitossio Nata-
leo; Francisco, filho de Antônio
Francisco Quadrado; Evaristo, fl-
lho do José Monteiro de Araújo;
Benedicto, filho de Silvestre Fe-
llciano Domingues; Glorda, filho de
Giovani Pasquoto; Chrlstovam, fl-
lho do Domingos Antumlssê; An-
tonio. filho die Benedicto Leite Sô-
hastislo; Carmine, filho de Salva-
dor porceli; Celso, filho do José
Clemente de Araújo; Arnaldo, filho
de Cltrinltl Bernardo; Julian. fl-
lho de Augusto Fontes; Carlos, fl-
lho de Blguet» Agostinho.
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Edison, filho die Alberto Clark; Do-
mlngos, filho de José Sanzanese;
Francisco, filho de César Rêdelu-
ci; Herminio, filho de Herminio
Oecato; Hermes, filho do Pasch'o-
nl Giovani; Julio, filho de José
I.ucas de Oliveira; Fio. entlno, fi-
lho de Alferlo Ciohgoli; Eugênio,
fi-lho de João PIoll; Francisco, fi-
lho de Diogo Coelho da Silva;:Gus-
tavo, filho de Manoel Lourenço
Cabral: Fioravante, fllbo de Vicen-
t» Sanzone; Fulvio, filho de Do-
mlngos Endrlgo; Dorando, filho de
ííustachio paollnetl; Domingos, fi-
lho de Vicente Moretl; Génnaro,

I filho de Braz Russo; Francisco, fi-
lho do Luiz Pisáni; Eduardo, filho
de Pio Gobi; Euclydes, • fijho de'

I Jo&o Joaquim de Freitas; Egydio,
filho de Manoel Netto; Francisco,
filho de Antônio Canhete Dias;
Ferdinando, filho de Roque Poli-
doro; Donato, filho de Donato Gra-
dano; Eugênio, filho de José An-
tonlo de Campos; Ernesto, filho de
Luigl Roma; Herberto. filho de
José de Salles; Emilio filho de An-
tonlo Felicio; Dèlonel, filho do Ari-
tonlo Veiga; Domingos; filho do
Pasqual Constantino; Ignaeió. .fi-
lho de Ignacliô Sebastião 'de 

Amo*
rim; 'Ern.sto, filho de Fráhclsco
Pescozi; Florentlno, filho de Ed-
fenlo Alvares; Germlnio, filho de
João Marques dós Santos; Fer-
nàndo, filho de Manoel Silva; Jú-
Uo, filho de Adolpho da Silva; Dur-
vai, filho de Mathias Bueqo
Aguiar; Cario, filho de Bartoluci
Pietro; Ivan, filho de Eurlco de
Seixas Monteiro; Hermeneglldo, fir
lho de Ricardo Gonçalves; Guerlno,
filho de José Caferamo; Francisco,
filho diç Francisco de Paula Assis
Netto; Carlos, filho de Julio. Bono;
Francisco, filho de Henrique Frias
Gonçalves; Francisco, filho de An-
tonio Cardoso; Gabriel, filho de
Gluseppe Felippe Antônio; Hum-

, berto, filho de Antônio Caruso;
Francisco, filho de Pedro Glraldi;
Domingos, filho die Nicola Nilo*.
Felicio, filho de Elias SimSo:
Iolando, filhode Mtedardo Cavalie-
ri; Florestano, filho de Francisco
Bergamo; Henrique, filho de Igna-
cio Mesquita Beianos; Geraldo, fl-
lho de Emílio Fagnorelli; Francis-
co, filho de Vicente Bwuças; Eduar-
do, filho de Manoel dos Santos Al-
v..s; Fausto, filho de Bernardo de
Souza Mesquita; Eloy, filho de
Miguel Argentino Anganezl; Eg-lon
filho de Evaristo Marques da âil-
va; Edmundo, filho de José Maria
Marques; Eduardo, filho de. Luiz
Francisco da Silva; Domingos, fl-
lho de Olympio Teiles de Menezes;
Humbreto, filho de José Angell;
Domingos, filho de Slro Jardlno;
Hygino, filho e Virgílio Câmara;
Jayme, filho de Vicente Oliveira;
Donato, filho de'Biâglo Revellno;
Emilio, filho de Francisco Carlos
Torres; Dtego filho de Pedro Gil
Oervantes; Hercules filho de Luiz
Antônio Crespi; ítalo, filho de Gio-
vani La Roca; Jacques, filho de
Augu.to Lopesia Marie Françõès;
Godofredo filho de Aleardo Ferrl;
Giuseppe, filho de Domenico Ce-
tra; Ernesto, filho de Manoel Ma-
ria Lisboa; Gabriel, filho de An-
tenor de Mello; Genaro, filho de
Miguel Leplano; Herculano, filho
de Benedicto Alves de Almeida; Ju-
venal, filho de Ignacio Frederico;'
Ir-emo, filho de Benedicto- Pe-ra;

Edmundo, filho de Augustinlio Po-
loslnl! Dorando, filho de Pompeo
Gassl; Guilherme, filho do Antônio
de Figueiredo; Elias, filho de Ma-
rio Mlnervino da Silva; Francisco,
filho de Francisco Lavechla; Fer-
dlnando, filho do Jéronymo -leme-
lato; Juvenal, filho de João Caeta-
no Pinto Preda; üuierlno, filho do
Angeio Buglia; üclasio, filho de
Alfredo Bamblnl; Ernesto, fliho de
Benedicto de Camargo Ribeiro;
HugOi filho do Vlcento Capelato;
Ignacio, filho do Álvaro Raymundo
de Souza; Geraldo, filho de Bene-
dlcto Conceição; Iderlto, filho do
Manoel Joaquim Lopes; Francisco,
filho de Domingos Antônio Galan-
ti; Etore, filho do Leopoldo Veto-
reio; Francisco, filho de Antônio
José Moreira; Francisco, filho do
Benedicto Miguel Godoy; Francis-
co, filho de João Teodòrovlch; Fe-
llppe, filho de Said Resec Chone-
ri; Ezlo, filho de Davlne Delfo;
Florindo, filho de Fortunato de
Angells; Felipe, filho do Domin-
gos Nazarlno; Eduardo, filho de
Man.el Polycarpo Jor.; Guiomar,
filho de Francisco Leterlo; Giu-
seppe, filho do Pásqual Laselva;
Cyro, filho dé Ismael de Azevedo;
Francisco, filho de Arauglo Caser-
ta; Francisco, filho dc Pedro Amo-
roso; Juarez, filho de Raul Gar-
cia Vieira; Francisco, filho de An-
tonlo Joaquim Cavaco; Genaro. fl-
lho de Luiz Capici; Horacio, filho
do Maria Eugenia; Geraldo, filho
de Emilio Tognareii; . Guilherme,
filho d-e Paschoal Lombardl; Fran-
cisco, filho de Francisco Sanchez
Gomes; Francisco, filho die Anto-
nio Galucio; Edlvard. filho de Edi-
vard Halnsberger; írineu, filho de
Maria Eugenia; James, filho de
GullWerme Alberto Terrel; Fortu-
nato, filho de Ermellndo. Brazlol»;
Carlos, filho do Antonüetta Maria
da Conceição; Fablano, filho de
Fabiano Gustavo Meyer; Euclydes,
filho de Alexandre Monteiro; Enos,
filho de Tullo Facin; Fortunato,
filho de Domingos Pinto: Gu-
berto, filho do Edgard Pacheco e
Silva; Francisco,' filho de Franci3-
co Mohter; Jayme, filho de Joa-
quim Andrade; Hortenclo, filho de
André Moza; Enéas, filho do Epa-
mlnondas Luiz do Amorim; ítalo,,
filho de SHvina Rocha; Caetano,
filho de Angeio Zamberlam: Hugo.,
filho de Ricardo Cnema; Guilherme,
filho de Luigl Canlvaro; Domin_-os,
filho do Antônio Galante; Giovan-
nl filho do Giovanni Fusato; Gui-
lh.rme, filho de Honorio Boninl;
Francisco, filho de Benedicto Per-
rone; Dovllio, filho de Antônio
Santo Suosso; Eugênio, filho do
Pedro Vttoi. ; Estefano. filho de
Antônio Savic; Glordano, filho do
Leandro Pasqualimo; Giacomo, ll-
lho de Flavio Florio; Francisco, fi-
lho de Raphael Russo; Jorge, filho
de Jorge Grierbach; Etore, filho
de Fioravantl Bartolomel; Este-
vam, filho de Juvenal do Carvalho;
Edmundo, filho de Fellppo Capeii;
Floriano, filho de Francisco Na-
varro; Ernaeto, filho de Angeio
Este; Cellorfllho de .Eduardo Cos-
ta Galvão; Hermeneglldo, filho de
RodolphoMartlnl; Edisl.au, f bio de
Francisco Lucca; Floriano, filho de
José Riguoiro de -Almeida^ Julio,
filho de José Morgado;. Hieitor, íl-
lho de José Neves Bicudo; Domin-
gos, filho de Salvador Cuoco; Ju-
Ho filho de José Facheto; Gaspar,
filho de Agostinho Teixeira; Ja-
clntho, filho do Mariano- de Mello
Barroso; Francisco, filho de An*
tonlo Camanholi; Eduardo, filho de
Beatriz dos Anjos; Gullhermie. fl-
lho de João- Landol.fi; : Francisco,
filho de Lucas. Fernandes: Fran-
cisco, filho de Antônio Valente;
Domingos, filho ãe Alfredo .Verras-
tro: Humberto, filho de Humberto
Bãdolato; Htigo. filho de Francisco
•Arthur; Gregorio, filho die JoséSa-
lerno; Genaro, filho de Francisco
Almeida; Jacob, filho de Francis-
co Jandlr Carneiro Lobo; Ivo, filho
de Leocadio Abbas; E_varlsto, filho
do José Evaristo de Paiva:-Do-
mln-íos, filho de Domingos Bizar-
ro; .Evaristo, filho dé João-Gobo;
Francisco, filho do Carlos A. Fi-
cuclelo; Genaro, filho, de Bruno
Geraldo: Henrique, filho de Izaal
SÍster; Eduardo, filho de Bernar-
illno Panfilo; Germinal, filho de
Gilberto Ql-lvl; Fernandes, filho «e
Manoel Jardim; Dorival, filho de
Leopoldo Gúlfier; Carlos, .filho de
José Lotito; Guilherme, filho^de
Antônio Zucare; .Euclydes, filho
Francisca Euphrasla de Lima; Ca-
-emlro, flho de Sebastlãio Pereira
fla Silva; Hermeneglldo, filho de
Pedro Cróco; Francisco, filho de
Antônio Serafim; Francisco, filho
de Salvador Jardim; Cyro, filho de
Oçiah de Souza; Felippe, filho de
Luiz Justra;-Daniel, filho de Se-
bastião Carlos; ítalo, filho de José
Zòtte; Francisco filho de Fran-
cisco Moreno Mira; Fernando, filho
de Antônio Corrêa; Ivo,' filho de
de-Leopoldo Gebertl; Francisco, fl-
lho de José Chlancone; Eugênio,
filho die Francisco Garbo;-Flavio,
filho de .Sebastião ¦ Faria; . Jorge,
filho de João Tibirlçâ Netto; Felip-
pe, filho do Giovani Gutto; Henrl-
que, filho de Antônio Dionizio;
Francisco,'filho de Francisco Xa-
vier Machado; Euricc.* filho de Os-
car Campos; Francisco, filho de
Mel-iione Marota; Francisco, filho
die D'Amlco Giuseppe; Iarane, fl-
llio de Affonso Blstue.
1 l.n chnmnda pnra Matto Groswo
_. Germano, filho de Manoel do
Nscimento; Januário, filho de Car-
mino Gibileo; Eurico, filho de Izi-
doro Pic-IM; Francisco, filho ,de
Gabriel Del Franco; Justino, filho
de-José Maria Castanheira; Fer-
nando, filho de Daniel Dhelome;
Emesson, filho de Luiz Martela;
Florentlno. filho de. Olivia í dos
Santos; Jayme, filho de Amadeu
Corrêa Jordão; Francisco, filho d .
Bla. Palmares; Franchin, filho de
de João Rabello Coelho; Herminio,
filho de Francisco Antônio iGop-
çalves; Herculano, filho de João
Gabl; Davino,- filho de Antônio Al-
ves Sobrinho; Francisco, filho de
Marcoilna Maria do Espirito San-
to; Carlos, filho de Adolpho Cop;
Ermellndo, filho de Luiz Cesarino;
Dlno. filho d. Carlos Galo: Dona-
to, filho ' dé Giuseppe Delónls;
Francisco, filho de Izaltino Maria

randa; Hermelino, filho do Trajano
Quintino Lacerda; Eduardo, filho
de Carlos Graça; Ferdinando, filho
de Anielo Crescendo; Fernando,
filho de Silvlno Pereira; Francis-
co, filho de .Antonietiu France;
Francisco, filho do João Ranier ,
Francisco, filho do Manoel Rutl-
no; ignacio, filho dc Vloent. Pai-
mierl; luermenegildo, filho do Al-
fredo Ignacio de Moraes Rosa; Do-
nato, filho de Izidoro üolgan; Er-
nesto, filho de Amancio do Olivol-
ia; Glno, filho de Antônio Bek-ta-
to; Faustlno, filho de Raymundo
Antônio Santos; Hélio, íilho de
Ciísslo Muniz de Souza; Demos-
thenes, íilho de Demosthencs da
Silva; Carlos, filho de Antônio da
Rocha Braga; Ignacio, filho de
Henrique Marlinho; Flavio, filho
de Aristodemo Ollani; Caetano, íl-
lho de Frederico Casslni; Emygdio,
filho do Vicente Maroma; Herna-
nl, filho de Manoel Rodrigues Al-
ves; Francisco, filho de José Gui-
Iherme; Dorival, filho de Antônio
Fagundes; Gil, filho de- Alberto Si-
mões Moreira; Francisco, filho de
Pedro Fré; Gaspar, filho de Pe-
dro Pinto da Silva Sobrinho; Hum-
berto, filho de Stefano Mlgnagnel-
11; Eduardo, filho de Affonso An-
grlzano; Florindo, filho de José do
Almeida; Guihermino, filho d-e Al-
bino Borges; Italio, íilho de Co-
polo Affonso; Daniel, fllbo de José
Fernandes; Eduardo, filho de Ro-
sal ia Montagua; Euclydes, filho de
Bento José Custodio Cabral; Hen-
rique, filho do Henriqu. Dlosdado;
Fernando, filho de Newton Petlt;
•Humberto, filho do Luiz Buzato,
Jorge, filho de Joaquim Ramos;
Herminio, filho de Angeio Ceie;
ítalo, filho de Alexandre Bertl; Isi-
doro, filho de Antônio Buonlcontl;
Ivo, filho de Manoel Lucas de Sá;
Horns, filho de Archlmedes Man-
nal; Ior, filho do João Castaldi;
Francisco, filho de Antônio An-
nunclato, Francisco, filho de Mar-
tini Malandrinl; Francisco, filho de
José Ferrante; Horacio, filho de
Antônio Botelho; Ernesto, filho de
Joio Ernesto Barra; David, filho
de Manoel de Souza Belleza; Hen-
ri, filho de Henrl Rirmin Junqua;
Gustavo, filho de Ernesto Rober;
David, fifho de Francisco Fernan-
des Janeti,'filho de Janeti Agos-
tlnho; Daniel, filho de Benedicto
Ferreira; Enéas, filho de Fernando
Guimarães Fortes; Homero, filho
de ítalo Capuzo; Emilio, filho de
Emílio Tomaso.
. ,2_ chamada pair» o 4,o K. I. — Br-
nesto, íilho de Joaquim Piedade; Ge-
raldo, íilho do Heitor SanfAnna; Hen-
rique íilho de/Henrique Pamplona de
Menezes; Ignacio, íilho de Manoel Ro-
drigues; Eduardo, íilho,de Joaquim
Ferreira Dias; Larzi. íilho de João de
Barros; Elidio, filho do Ester Fernan-
des- Domingos, filho de José Mandato;
Guiclo, filho do Romulo Gori; Germano,
filho de Francisco dos Santos; Cons-
tantino. filho de Carmo Coraenale;
Gionato filho de Maria Benedicto
Jordão; Ivan, filho do Amadeu Gia-
nottl; Humberto, filho de Sebastião
Fotini; Dulllo, filho de Trovo Aquil-
le; Gerbard, filho de Alfredo Schu-
nidt; Delphlho, filho de Luiz Alcoba
Ramos; Eugênio, filho de José Medei
ros Raposo; Giuseppe, filho de Leon»
Leone; Jorge, filho de Manoel Eu-
phrasio B. Varella; Ernesto, íilho de
José Manoel Lázaro; Genesio, íilho de
Alexandre Bologna: Guilherme. íilho
de Guilherme Rezende; Gerson, filho
de Custodio Ferreira Bandeira; Fran-
cisco, filho de José de Almeida Rosa;
Daniel, filho de Francisco Guedes de
Souza; Jorge, filho de Felippe Dor-
nit; Danilo, filho de Modesto Puci-
nèll; Clovis, filho de Francisco de
Queiroz Ferreira; Elzearlno, filho de
Antônio Crlstofoli; Izaias, íilho ide Jo-
sé Henrique de Camargo; Francisco,
filho de Francisco Rodrigues Alonso:
Ercilio, filho de Manoel Dias Ladeira;
Francisco, filho do Francisco da Cos-
ta; Evaristo, filho de Augusto Zephe-
rino Luiz de Carvalho; Francisco, íi-
lho de José Maria; Edgard. filho de
Agostinho Ferreira Gonçalves; Eucly-
des, filho de Juvenal Mariano; Henrl-
que, filho de Angeio Scolero; Guido,
filho de Luiz Gol; Domingos, filho de
Domingos Manoel; Henrique. íilho de
Benedicto Paes; Domingos," filhode
José Tucilo; Francisco. íilho de Fran-
cisco Zambrama; Jacó, filho de Miguel
Villas.Boas; Francisco, íilho de Luiz
Márinaci; Francisco, filho de Pedro
Antônio da Silva; Germano, íilho de
Justa do Nascimento' Guido, filho de
Cosmo Gonzalez; Felippe, filho de
Christina do Assumpção; Jesus, filho
de Manoel Menebride ' Raposo; Fio-
renclo, filho de Adolpho de BarrOs;
Euclydes, filho de Gonçalo Mendes
Lopes; Fabio, filho de Antônio Este-
ves; Gabriel, filho de Carlos Malsano;
Enzo, filho de-Eurlco Fracaroli; Her-
nani, filho de Octacilio de Mello Va-
lente; Carlos, filho de Oscar EIston
de Oliveira; Dante, filho de Santarel-
11 Constantino; Hugo, íilho de Victor
de Carvalho; Eduardo, filho de Anto-
nio Ceolin; Juvenal, filho de José Sa-
raiva; Frederico, filho de Frederico
Montulho; Galdino, filho de Justino
Rodrigo; Felicio, filho de Salvador
Bernardo; Genaro. filho de Manoel
Fortunato; Estevam. filho de Estevam
Emilio Costa; írineu, filho dè Rufino
Fernandes; Edgard, filho de Johon
Edwln Bradfi.ldr Euclydes. filho de
Pedro Saran; Eugênio, íilho de Joa-
quim de Souza; Hernani, filho de Luiz
Ferreira;'Francisco, filho de Manoel
Joaquim Redondo; Gúglielmo, filho de
Modesto Impaba; Elisario. íilho de
Nlcanor Arquiles; Francisco, filho de
Lourenço Baldassarini; Domingos, fi-
lho de Domingos Rosa: Douglas, filho
de Delcidio de Souza Pereira; Henrl-
que, filho do Rufo Fernandes; Gilber-
to, filho do Marcatl Luiz; Francisco,
filho de André Nunes; Evllasio, filho
da Giovani Rosslnl; Guilherme íilho
de Antônio Andreta; Duarte, filho de
Duarte Ferreira Pimentel; Flavio, fl-
lho de Arllndo Rodrigues ide Aguiar;
Edgardo, filho dé João Baptista Cura-
chio; Francisco, filho de André Chisò-
Uni; Emílio, filho de Emilio Copólá;
Domingos, flho de Antônio Delacio;
Francisco, filho de Starapol! Domeni-
co; Domingos, filho de Angeio Mi-
guel Antônio:- Decio, filho deOctavia.-
no Geraldo da Silva; Ezequiel, filho
de Angeio Feres; Jacó, filho lie Dario
Tagne; Guilherme, filho de Misael Jo-
sô do Valle; Hercules, filho de Adol-
pho Squilante; Godofredo. - filho de
Frederico Labsch; Godofredo,-filho de
Tlrijo •-' Corleto; Francisco, filho de

xlmlaiio José Maria; Gui, íilho da
Antônio Mareei Ramandon.

2.a chamada para Matto Grosso —
Eros, íilho ido Carmela Poloni; Ehaa.
filho de Jarbas Sala; Durval, íilho de
Edgard Bergantini; Euclydes, filho
do Raul Pereira de Souza; Ezio. íilho
do Eloro Mla.11; Emydio, íilho do José
/uvos Kosmaninho; Eauardo, íilho do
i_ugu.no Juse Rodrigues Giacomo, íl-
ino de Ricardo Caguini; Eduardo, ít-
ino üo -ranciscu _opes Osório; Deo-
cliides, íilho do Antônio Roberto de
Freitas; Heitor, tUHo üo Joào Lerno.
da Silva Ramos; Dcmosthenes, íilho
uo 1 Jedro Baroosa; Henrique, íilho de
Braz Russo; Julio, íilho de Justino
Augusto; Juvenal. íilho do Cypriano
Lueiana; Henrique, filho dc Carlos
Mauricio Corrêa; Dccimino, filho de
Matneus Follno; Horacio, fillio do
Tertuliano Silveira Cintra; Francisco,
íilho do Antônio Galosi; Diogo, íilho
de Antônio Sachetclo; Edmundo, íilho
de Antônio Fernandes; Euclydes, fi-
lho do Julio Antônio Rodrigues; Ge-
ralido, íilho do André Alchenfln; Fran-
cisco, filho de Miguel Ângelo Bonadl-
nani; Julio,,íilho do Camilo João de
Calays; Honorato, íilho de Joaquim
Botelho; Henmeneglldo, filho de Ave-
lino Augusto; Emydio, filho de Char-
les E. Holland Filho; Janôr, filho do
Maria Lodcs; Ferdinando, filho de
João Ferrari; Frederico, íilho de Fre-
derico Hanscn; Eduardo, filho du Lui_
Maria Pereira; Emilio, íilho de José
Viage; Dorival, íilho do João Deuser;
Fausto, filho do José Bevilacqua; Gu-
mercindo, filho de Camillo Domin-
gues; Epiphanio, íilho do Epiphamo
Gonçalves; Jacob, íilho de Benedicto
Avelino Camargo; Dante, íilho dn _ç-
rujo Colombani; Gaetano, filho de
Joaquim Astro; Humberto, filho da
João Polopoli; Henrique, filho de
Theodoro Hubitzki. (

l.a chamada par» o 4.o B. C. — Ma-
noel, filho de João ide Oliveira; Ar-
mando, filho do Vlcento Manzlone;
Manoel, íilho do João dos Ramos;
Manoel, filho do João dc Deus; Mari-
nho, filho de Mario Vespasiano; Ma-
rio, filho de Bernardo Pavani; Ru-
bens filho de Justiniano Costa; Ade-
lino.'íilho de Dcolina dos Santos; Ll-
bio, íilho do Francisco Caraciolo; Jo-
sé, íilho da João Colosio; Renato, ti-
lho de Humberto Polizio; Raphael, íi-
lho de Basilio Elias; Luiz, filho d.
Affonso Baruti* José, íilho ido Joa-
quim Bastida; Mario, filho de Joa*
quim Pereira da Silva Neves; José, íi-
lho de Manoel do Medeiros Silva; An-
gelo filho do Frederico Cuta.roli; Sa.
muei. filho do Francisco Itorcli; Sal-
vador. filho de Florentlno Rocha;
Luiz, íilho de Luiz Schomweter; Ma-
rio, filho de Carlos de Poiss; José,
filho de Francisco Antônio Alves; Ar-
naldo, filho de Francisco Gomes de
Carvalho; Waldomiro, íilho ide José de
Alcântara Freitas; Romualdo, fillio
do Humberto Genovesi; Armando, fl-
llio do Frederico Delia Pria; Joaquim,
filho de Joaquim Feliciano Pereira;
Albano, íilho do Luiz Ignacio; Joào,
filho de José Pereira; Zigmon, filho
de Vaceláo Fialcoski; Natal, íilho de
Genaro do Luca; Luiz, filho do Tho-
maz Marino; Avelino, filho de Anto-
nio Joaquim Alves; José, íilho de
Margarida Lagama; Alcides, íilho de
Tertuliano Ferreira da Silva; Lauro,
íilho de Diogo Gonçalves dos Santos;
Pedro. íilho do Celestino de Oliveira
Lima; Oswaldo íilho de Josó Prima-

ios; -jugenio, un**. «e •*««»*«*«¦- l zl. Raphael. 
'ilido 

de Raphael Avenea;Raposo; Giuseppe, filho de Leone A1'fred^ £Jlho do Alfredo Ferreira

do Jesus; Eglsto, filho'de Alfredo ,,.,,- , , ,-,, , ,.,
pètrl.-Hômte.,- i-ho -dò. _ul_ Mi--«Joaquim-Piedade; José. filho do Ma

Campos; Luiz, filho de João Mauren-
tino Barbosa; Mario, filho de Manoel
Tavares da Motta; Tripoli. filho de
Mario Bruno; Raul. íilho de Massont
Hercules; Walter, filho de César Sca*
tolinl; Theodoro, filho.de José Menot-
ti Chianezo; Affonso. filho de Salva*
dor Bruno; José, filho ide Joaquim
Soares; Oscar, filho do Mariano Pe-
reira; André. íilho de Antônio Cam-
pale; Armando, íilho de Feliciano Pi-
nheiro; José, íilho de Eugênio Lessl;
Luiz, filho de José Pisapia; Vicente,
filho de Silvestre Falanga; Augusto,
filho de Josó da Cruz Prado; Saio*
mão, filho do Ramiro Tabacow; José,
filho de Carmine Curcio; Salvador, fi.
lho do Francisco Rodrigues; Angeio,
filho do Pari Luigl; Máximo, filho do
Cavalheiro Nicola Puglisi Carbone;
José, filho ido Vicente Stubanti; Pc
dro, ' filho do Carbonera Francisco;
Oswaldo, filho de Oscarlina da Silva;
José, filho de Pedro Fedele; Roques
filho de Henrique do Domenico; João,
filho do Lilinio Canata; Raphael, fi-
lho de Geraldo Gabriel; Ovidio. íilho
da Eugênio Linardi; .Orvieto, filho d.
Francisco Mele; Aldemar, filho de
Ettore Stucchi; Josó, filho ide Anto»
nio Pacifico Souza Britto; Raphael^
filho de Terzilio Fantozi; José, filho
do José Cardone; Paschoal, íilho de
Mailaro João Baptista; Salvador, filho
da Vicente Carbone; Victorio, filho
da Antônio Sapienza; Arrigb, filho da
Ardemio Fiaschi; Pietro, filho de Ma-
rio Latorre; Augusto, filho de Àlíre*
do Valeriano; Romeu, íilho de Luis
Trama; Manoel, íilho de Antônio Car-
rion; Romeu, íilho de Cinaglia Anto*
nio; Raphael, filho de Paschoal Napo-
litano; José, filho de Antônio César;
João, filho de Benedicto Leite da SU*
va; Primo, filho de Hermeneglldo Bo-
nato; Luiz, filho de Amodlo Rocco;
José, filho de Luiz Antônio Bernar-
des; Oswaldo, filho de Ismael Rio
Branco; Paulo, filho de João Dldler;
João, filho de Manoel do Moura; José,
filho de Fausto Sabino-de Souza;.Au-
relio, filho de Pedro Veronezi; Sylvio,
filho de Sebastião Rabello- João, filho
de Efene Finl; João. filho de Pa.*
choal Uva; Laurentino, íilho de Brasi-
lino X. Santos; Vicente, filho de Ml-
guel Falcone; Salvador, filho de Al*
berto Moscato; Valdomiro, filho da
Manoel Ignacio; Armando, filho dei
Isaura Querino dos Santos; Raul, fi-
lho do Antônio Corrêa da Costa; Leo«
nldio, filho de Antônio Abitante; Aler*
to. filho de Miguel Phalinso; Avelino,
filho de Antônio Cardoso; Uasfi. filho
de Mercherd Usni; Oliveiro, filho do
Trajano de Oliveira Dias; Manoel, fl-
lho de Luciano Augusto-. Amador fl-
lho de Adriano Augusto Lopes; Ricar-
do. filho de Elpidlo dos Reis; Oscar,
filho de Carlos Rosen.kra.ntz; Oscar,
filho-de José Bruno; Pedro, filho de
Mariano Francisco Ignacio; Joatrjuim,
filho de Luiz Manoel Esteves: Ra*
phael, filho de Arraia Sanches; Ra-
phael, filho de Luiz Gioreli; Santo, fl.-
lho de Caetano Labonia; Luiz, filho
da João Ferreira.; Damasceno Marce-
lino, íilho de, Angeio Civone; Adol-
pho, filho de Paschoal Bueno; Arman-
do, filho de Victorio Moscon; Alonso,
filho de Juan Lopes; Renato, filho oe
Luiz Paschuale* Oswaldo, filho do
Ângelo Puchini; Nicola. filho do Min-;
ghini.Cláudio;- Túlio, filho do Josc
Godofredo M-, Rangel; Armando, filho

l
Ju.

., 
..¦•/-¦:¦ .-"¦';! .*.:-,-¦ .'..'.: ' . 

'¦ -. ,'¦ ¦¦¦¦¦..¦'¦-..¦¦.-.'¦

" ' ¦¦'fd- ' -v , V j¦ 1- . -..,, .AV., ', .' 'fe .-.. ..___________-__^_-_-, —— :-¦_ «— .^~>-"~----.- ____________



CORREIO DE S. PAULO — Quarta-feira, 16 de Outubro dé 193&
tie Francisco cios Santos Rabello; Sal-
vador, XIHio de Gluseppe Sapolal;
Adriano, íilho de Domingos JVianoei
Pires; Armando, filho ide.Antônio Al-
ves Teixeira; João, filho do Joaquim
da Araújo faria; Affonso, Xilno de
Narciso josó Pinto; Augusto, filho cie
josó Lopes de figueiredo; Josó, íi-
llio de Francisco Bueno de Souza;
Plínio, filho de Plinio Constancio do
Alvarenga; Mario, filho de José de
Paula;' Oswaldo,. filho do José Joa-
quim Gomes; Pasqualino, filho de
Lulü Petena.ru • ' Natal, filho de José"Modesto; Oríeo, filho do Antônio Ro-
-ifíguea du Silva; Manoel, filho do An-
tonio Teixeira; Armando, filho de Ma-
noel Cordeiro; Semi, filho do Nagib"Úal-ague; Rizieri, filho do Américo
prlla Santa; Arthur, filho do Joaquim
Elas do Oliveira Ramos; Leonardo, íi-
jhu do Eduardo • Vcnturini; Nlcollno,
ÍHI10 do Miguel dl Lella; João, filho
Uu Jorge Abda.la; ' Lucicn, filho de
Lucca do Falqui; Alfredo, filho de
Antônio Jôaqit?»i; Oswalido, filho de
Francisco Merola; Armando, filho de
josó Maria.Ferreira dos Santos; Mar-
cio, fillio do Leoncio Castellar do 011-
veira; Alipio, íilho de Manoel Anto-
jiló; Augusto, filho de Domingos Rei-
jnenea; Armeilndo, filho de Glordano"Unardini; Manoel, íilho do Pa.ulino
Pedro dos Santos; Orlando, íilho de
Afohimèdes Beraldl; Nicolau, filho de
Henrique Pérez; Adagamos, filho de
Baptista Ceragioll; Luiz, filho dò
Paíchoallno do Napoli; Nilo, íilho de
Tito Ferreira de Carvalho; Josó, filho
de José Marques Bronze; Josó. íilho
da Caetano Mauro; Samuel, filho de
Uaiila Mantovani; Prismo, íilho de
Atigelo Mônaco; Luiz, filho de Carlos
Scalari; Alclndio, filho do José Pinto
da Silva; Mario, filho de Luiz Berto-
li; Miguel, íilho de Felicio Don Pie-
tro; Josó, filho do João Rodrigues;
Maurício, filho de Francisco Maria
Pontes; Stefano, íilho de Miguel Cie-
jnente; Armando, íilho ido Antônio
Manoel dos Santos; Luiz, filho de
Connaro Medice; Salvador, filho do
Rosário Arquino; Ottilio filho de Se-
rafini Fernandes; Ricardo, filho ao
Januário NacaratO; Alfredo, filho deGuglielmo Cerazo; Josó, filho de Ri-
cárdo Stafeu; José, filho de Antonio
Simões Esteres; Lclande, filho de
Anacleto de Mattos Silva; Pedro. íi-lho rio Manoel Cara Fernandes- Wal-domar, filho de Sylvio Pinto Sampaio;
René, fillio do Aurelia da Costa Man-«o; Josó, filho do Luiz Sabino dc Mo-raes; Oetavio. filho de Christiano
Gios; Renato, filho do Antonio Alber-
lo Prado; Josó, filho do Ângelo Poli-
doro; Rodolpho, filho do Roberto Gal-di; José, filho do Donato Visconde*Luiz, filho do Francisco Mcllgone; Ar-lindo, filho do Antonio José Barbosa-Anthero, fillio ide Alda da Silva; Ma-noel. filho de Manoel do.-* Santos; Ri-cardo, nlho de Maneei Cunha Narti-nos;. Aíario. íilho de Germano dosBeis; Manoel, filho do Innocencio dosSantos- Joaquim, filho de Albino Mu-rim; Iau lo, filho de José Tristão deOliveira; Armando, filho de GabrielGonçalves;.Arthur; filho de Luiz Lou-renco; Walter, filho do Benedicto Jo-sé Nogueira; Lúcio, filho de ValentimBravo; Raul. filho de Manoel Cabraldo Bego; Paulino, filho ,du AndréaLauzilo. ...;....

l.a «-(miiiailn pnra Mutlo Grosso--.iselsou, filho uc Juvenal oe To-ledo 1'iza; i-edro. filho uié SlgurbíAiecnzo; i\'apo'léaôi liJho cie Káíti-lina de Fama França; .João, íiilhódc justino Rodrigues; Joso, filho«Jo Mercedes da costa; Paulo fl-Hio de Murco Bastante; Salvador,Hino de Carmo U-íraído; José, íilho«ie Henrique Bordrati Albino, íi-llio do Manuel João Vinhaes; Josó,lilho de Argomiro de Oliveira Suu-tos; Luiz, nlho do Arnaldo Augus-to; Olympio, filho do .Manoel Ca-t;inova; Vicente, filho do Paschoaltanatoii; Silvestre, filho do I"*ran-cisco LalVreza; Rodolpho, filhooe. 1'heophilü Pereira Andraue;Pedro, filho de Antônio Ciancia-rulo; Armando, filho «le Santiago
Rodrigues da Silva; Romeu." filho,dc rolinuieri Fassico; Mario, fl-lho de José Feneira Maia; Mi*
guel, filho -Je Bento Corria Mü">«jties; Armando, filho de FmygdiuAluiiizdu Silva; Salvador, lilho deLuiz de Fellce; Mi-lciadlés; filho doOreste Zanganato; ítomeú, filhode Antônio Pavau; Jobé, íilho deLourenço Francisco; Kenuto, íi-lho dó José Manoel de Azevedo
Castro; Mario, filho de Antônio
Fiag-eti; Manoel, filho de Francis-«ro Pestana; José, filho do Abilio(Mllm-do; Joaquim, íilho do José<k Almeida CaJça; Alfredo, filhoOe José Ruiz.tiusana; Alberto íi-
uhode Victorio Francisco Ani tu-ires;- Pedro, filho dc Bartholomeu
Ue La. Magiore; Américo, íilho d-eSalvador Valerio; Lourenço". filhode Vicente Glandoiii; AValdomiro,
íilho de Raul Dantas Cortez; Re-íwto, filho de Guido Bacaro; Ma-vio, filho de José Fortes; Manoel,íilho de. Joio Sa.lomão; José, íi-Hio dle Manoel Soares Neiva; Ricar-P«, filho do Dante Malavanl; Theo-ooi-o, filho de Domenico Le-pore;Olivio, filho áé Luiz. do Almeida;Pedro, íilho de Affonso Bianco;«José, filho de Antonio Gaioto; Sil-vestre,. filho de Euziebio Caasoli-ho; Noemio, filho de João Bertani;
José; filho de Benedicto Euclydes;
Araliangelo, filho de Domingos
Biaglo; Oscar, filho de Horacio Ro-ferido; Mano, filho dc João Noce;José, filho de Camillo José; Mo-desto, filho de Américo dos SantosPereira; Armando, filho de Joa-
quim Bento; Sylvio, fi'1'ho' de Ste-"fd.no Pulinl; José. filho de VictorLovino; Luiz, filho do João Fos-CM; Vicente, filho de Ângelo Mas-tropaolo.; José, filho de Ra.phaelAntônio de Barros; Marçolino, íí-"no de Manoel da Silva Ferreira;Be-ginaldo, filho d0 TíieodomiroLarros; Alberto, filho dô JoaquimLias Caridade; Armando, filho deJoão Casarin; Agostinho, filho deFrancisco dos Santos Guerra; José,""'Hio do Gabriel José; Luiz, filhooe Leohe Maárégahb; Fa-uio. filho•Ooiningoí;- Terluliano do Oliveira;PaUlo,.,fi,lho d© Domingos de Luca.;José, filho de Nicola Conversano;Orlando, filho de Nicola Noce;Américo, filho de Manoel Gonçal-"yes Matheo'; Luiz, íilho de Lau-ra Manada Conceição; Orlando,ti ho de Solidonio Josó da Silva;Alexandre, filho.'do Francisco Pi-'es; Laurentino, filho de Rita Ade-Una de Moraes; Walter. filho de"-onstantino 

Ml-lãhl"; José, filho die¦losé Valverde; Augusto, íilho de
;'' mnelstíó Lopes; Manoel, fi|ho- deMiguel Corat; Vicente, filho deJ-.sLefa.no Sposito; Pasqual,- filho"Jo Francisco Tabelini; José; filho•¦- Marcos Ram.passo

-a chamada para o 4.6 B. C. —
ipí-iro, filho de P-edro Moreno CamPony; Nain. filho de Miguel Curl;Aristides; filho de João Hugo Pei-
i-eher; Manoel, filho de Fnancisco«ie Sá; José, filho de Maria: das
£eveS; Arsenio. filho de Vlc/ente"^aiinaro; Ruggero, filho de Julio•sponda; Luií, filho de João'Palma-José, filho de João -da ¦'• Silva;-"¦mandio, filho de Francisco Ma-v-hadó; Armando, filho de Arman-do Gonçalves; Radamés,' filho de'. onochlani Glusopp-i;; Pedro filho«e Joaquim de Lilha;- Oetavio, fi-i"<"> da "Vicente' Lpçpes dia Sá; Josô,

filho do Manoel Proença Sobrinho;Vuldemar, filho do PierrI Angé;Alverino, filho de Josó Cibelo; Vi-eentie. filho de Luiz laneli; octa-vio, filho de Urbano Juuquciru;José, filho do Guilhernio Gugli-nelll; ü3Waldo, filho do SavorloPaci; Nataleo, filho de VlcensoDeliu. Volipl; Risisleri, filho de JoãoZe/peltai; Mariano filho de Gui-lherino Gravaclo; Pasqual, íilho
de Clenaro Mucblo; Nlcoláu, filho
do Tancredo Afonso, do Souza;José, filho do Benedicto Conrado1-errcira; Lacres, filho d0 ManoedAliexandre iBenevides; Miguel, fi-lhk> do Donato de Loio; José filhodo Emílio Servllha; Arnwncfo, fi-lho de Pleln Andréa; Nicolau. filhode Gregorio Krupensky; Salvador,filho de Vicente Maida; Valter,filho do Wilfred Charlts Ennor;Rodrigo, filho die Tranqüilo Si-
mlgulnl; Avelino, filho do AntonioJoaquim Miranda; Annibal, filhod„ Augusto Pereira Telles; Ovidio,
filho de José Maria Correu Lopes;Nelson, filho dc Antônio Glacomo
Dal Mas; José, filho dc João Po-reira Villas Boas; José, filho deLuiz Spina; Osvaldo, filho d.e Ra-
Phael Dias da Cruz; Virginio, íi-
lho de Antônio Tavaro; André, íl-
lho de Francisco Gagllota; Pérsio,
íilho do José Maria Lopes Fer-
nandes; José, filho Marciiio Bru-
no da Silva; Manoel, filho d(> Jor-
go Corrêa Porto; Paulo, filho de
Julio César da Silva; Rubem, filho
de paies ignorados (exp. S|C); At-
tillo, filho de Francisco Bonilha;
José, filho de Josô Oarlos Genari;
Valter, íilho do Henrique Ramos;
Manoel, filho de Lino Augusto
Corrêa; Valdomiro. filho de José
Pereira Pires Guimarães; Osvaldo,
filho d.e Pedro Pardlnl; Alexandre,
filho de Benjamin Antônio Esco-
bar; Armando ,filho do Antonio
Bergamino; Adhemar, filho dc An-
tonio Souza Nunes; . Olindo, filho
de Adolpho Fa.iwsca; Accurcio. fi-
lho dc Albino Cesare Liva.no; Ovi-
dio, filho de Lnlz Perinl; José. fl-
lho de José Joaquim: Mario, filho
Joaquim Felix; Adamastor filho do
José Scatena; Nicola, filho de Sete
noel Camillo; Oetavio, filho de An-
noel aCmlllo; Oetavio* filho de An-
tonio Mantesanoj José, filho de
Laçorduire Duarto Filho; José, fi-
lho de Antônio José dc Oliveira;
José, filho -de Margarida Ramos-,
Laurlndo, filho de Augusto Joa-
quim Esteves; Roberto, filho die
LÜIz Cordeiro; Noel. filho de Ma-
noel José da Costa; Ordalio, filho
de Estacio .Mariano de Azevedo
Marques; Silvio, filho de-Nicolau
Arcurl; Silvio, filho de Olnvio Ce-
re-gati; Renato, filho de Giovanl
Ta3ca: Nivaldo, filho do Francis-
co Calvo; Luiz, filho de Emilia
Marcondes; Virgílio, filho de Leó-
nardo Giglio; Mauricio, filho de
Amalia Augusta Pereira; Anthe*
ro, fUiho de Antonio J. Mário;:
ArmOindo. filho de José Joaquini
Pereira; Misuel. filho de Julio Alie-
xandre; Valdemar, filho de Por.fi-
rio Siqueira; Silverio-, .filho de
rásqua.l 

'jmw; Alberto.: filho- de
Henrique 'Alves; João; filho de Ma-
noel Cândido de Menezes; Leterlo;
filho de Benedicto .Mlceli; Adria-
no. filho de Antonio Julio de Oli-
veira; José, filho de -Assisa Fach-
ri; Amaro, filho de Amaro . de
Abreu; VentuM, filho de José Go-
mes de Faria; Mario, filho de Josô
Mavier; José, filho de Paulo Do-
nato: João. filho,de. Antouio Dias,
Duarte:: Alexandre, 

"fillio':'«le Aii*-
tonio da Fonseca; Paulo, filho de
Antonio de Asrrela; VIncenzo, fl-
Ihn de Pasqual Martelo: Valdem-ir.
filho de Augusto Joaquini Fer-
reira; Ra.phaiel, fiilho de Estanis-
lau dos Santos; Arthur. filho de
Manoel Alves.

2.» olinmndit para Matto Grosso
Valter, -filho de Frltz Hatz;

josó, filho dé Anna Machado; Jd-
sé, f illiQ de Nabor Clemente ' da
Silva; . Angèlo, filho dc Mario
Ferri; Alberto,- filho de Emiiio
Elena; José, filho do José Antó-
nio Netto; Milton, filho de Coro-
nel Camillo Antonio de Moraes;
Paulo, filho de Alfredo do Quei-
roz; Manoel, filho de Sebastião
Pereira da Silva; Almifo, filho de
Antonio Zapavigna; Matheus, íi-
lho de Matheus d.a Silva Chaves;
Argante, filho de Manoel Bfisilio;
VVerner, filho de Esalas Blumer;
José, filho • de Joaquim Benita
Garcia; Raul,., filho de Mauricio
Schtkman; José, filho.de Joaquii)^
Borges; Marcos, fillio de Joio
Francisco Leite; José, filho de
Alfredo Mauricio Varella; TuMo
filho de Januário Canale; Moy-
sés, filho de Ati.thero dòs Santos;
Joaquim, filho de Manoel Luiz de
Lima; Valdemar, filho de José
Feliciano; João, filho de (Jiorda-
no Escolaore; Raphael, filho de
Maria José dos Sa.ntos; Norberto,
filho do Domingos Mariangrelo:
Luir, filho de Luiz Ruymundp
Rosa; José. filho de Abilio Ga-
lhardo; José, filho de Luiz Gu-
gliott;. Nelson, filho de Daniel
Martins: Adol, filho de Pedro 'Ce-
eario; Luiz, filho do Anlonio Jo-
fié Nogueira da Silva; Salvador,
filho de Affonso Capirazo; Robea1-
to, filho de Anna Kletz; Nicola,
filho de Antonio Cámárdo; yicen-te, filho do Roço • Barone; Òrlah-
do, filho de Francisco Adinolfi;
Manoel, filho de Francisco Ali-
nolfi; Manoel, filho de João For-
nandes Nobrega; Oswaldo, filho
de Paulo Giofi; Oto, filho de Gui-
Iherme Schmidt; José, filho de
Benedicto dos Santos Braga; Ar-,
naldo, filho "ie Fortunato Ferrei-
ra; Oswaldo, filho de Heraldo
Ramos.

l.a chamada vara 0 S.o n. S,
Manoel, filho de Ma.ria das Do-

res; Miguel, filho de João Dema*
ria; Pedro, filho de Larcisano
Carmelo; Nicolau, filho da Eduar-
do Lamonica; Nicolau, filho.- -de
Renato Mantomari; ¦ Ricardo.,....filho
de Ricardo - Mendes Gonçalves;
Rodrigo, filho de Felipe Martins
Garcia; Roque, filho de José Tru-
ta; Mario, filho de José Vlcare;
Roberto, filho, de João .Corrêa da
Fonseca; Oetavio, filho do Juliato
Bor-tolo; .Renato, fllhó de Pas-
qual Fraraclo; Pedro,' filho deBrazilio Maciel;. Napoleão, filho
de Vicente Cascarele; Pedro, fi-lho de Luiz Marchione; Riccloti,
filho de. Antônio , Danzl; Paulo,
filho, de João . Mathias Ramos;
Paulo, filho do João de QuadrosJunior; Raymundo,. filho de Luiz.
Glosa; Onofrio,. filho ¦'¦ de PauloChia.ntera; Milton, filho de Agos-
tinhò Gonçalves; Mario, filho deVicente - Alexandre .- Giacaglin)-
Paulo, filho de Rodolpho. Kischl-
Paulo, filho de. Vicehte ..: Valilo;
Manoel, filho de José Cabral deMello; Reginaldo,- filho' de Ricár-do Mendes Gonçaves; ;Rauli filho
de Kalil Adraus; Nicolau, ' filho
de Clemente C. -Martinl;: Octavia-
no, filho de Antonio Mareondes de
Mattos; Onofré, filho de Lourenço
Carreiro; Mariò/filho de Attilio Sa-
ci;-Mario, -fillio' de José Augusto Ba-j
ptista;'- Ricardo,- filho de Xoão'Behàsi;

Mario, filho de Braz Bevilacqua;
Paulo, filho do Juvenal Pestana;
Michele, filho dc Frederico Gro-
co; Miguel, filho d6 Antônio Sal-
vato; Morale, filho do Elias Arl-
üa; Manoeil, filho do José Maria-
Anez; Manoel, íilho de Manoel
Pedro;. Orlando, íilho - de José
Orlando da Silva; Moyses, filho
do Manoel Simões Lula; Nelson,
fflho- de José Balblnq de .Siquei-
ra;, Orlando, filho' de! João 'Carine-
to;-' Paulo, filho do Jos-ô Benedicto
Soares Junior; Oswaldo, filho de
Rodolpho i Pereira, Guimarães-*-
Pasqualino, filho de Raphae.l Tor-
rl.eri; Manoel, fl-lhp do Anlonio
Luiz; Miguel, fllno do Francisco
Castro Molina; Manoel, filho de
Manoel pinto; Manoel, filho do
Américo Mollo Machado; Oswaldo,
filho do João Baptista de Oli-
veira; Mariano, filho de Joaquim
Safra; Mario, filho du João de
Godoy; Natal, filho • de Luiz Ca-
rilo; Radamés, íilho de Valentim
Avanzi; Rocco, íilho do Eugênio
Orcioli; Oswaldo, filho de Bento
de Oliveira Dias; Manoel, filho
de Josô Coelho do Que-lroz; Pas-
choal, filho -d» Nicolau Arnoni:
Oswaldo, filho de Joã0 Baífa;
Pedro, filho de Pedro Urizar; Pas-
choal, filho de Nlcollno Sarno;
Mario, filho de Antônio Rosa;
Moacyr, filho do Sebastião Pedro
Lang; Oetavio, filho dó Josélgnacio Freire Junior; Mario,, fi-lh0 do Carlos Cândido; Roberto,
filho do Braulio Santos; Roberto,
filho de João Gualberto da Silva,
Paulo, filbo do Victor Dalecio;
Orlando, filho de Emlli0 Vendou-
ne; Matheus, filho de Matheus
Grinadi; Manoel, filho de Manoel
C-lenriquo Duarte; Oetavio, filho
d0 Camillo Floriano; Paulo, filho
de João Baptlsla Fonseca; Mario,
filho de Ernesto Gatai; Moacyr
filho de João Firmino de Campos;
Manoel, filho do Francisco Anto-
rio; Mario, filho de Miguel Blan-
co; Mario, filho de Qulntilio Gro-si; Rodolpho, filho de Augusto
PIrchor; Manoel, filho do Antônio
Ellziario .Santos; Mario, filho deMario Sérgio Cardim; Oswaldo,filho do Luiz Barone; Manoel.- fl-lho do Manoel Pimentel; Odercio,
filho do Renato Sbighi; Oetavio,filho d0 Manoel Fernandes; Mo-
desto, filho do Alcides da SilvaLeme; Manoel, filho do ManoelAntunes; Paulo, íilho do Domln*
gos Augusto; Mario, íilho dc An-
na do Souza; Onofro, "filho deBento Evaristo Moraes; Oswaldo.
filho de. David Carlos Pereira Ra-mos; Oetavio, filho . do Cypriano
de Oliveira; Oscar, filho do Jor-
go Elias Arou; Manoel, filho deBenjamim Barreira; Orlando, fi-ho do Pedro Todai;. Oetavio, fi-lho de Marcos Barbosa; Nelson,filho do Antônio Ribeiro; Manoel,filho do Antônio Rotea Alvarez;
Pedro, filho de Nicolau Borelli;Odacir,. filho do José da. CostaJunior;" Miguel, .filho de Zoíero
Garduzl; Pedro, filho ¦- dè. João'Baptista. Panzoldo; - Manoel, íilhodc Antônio Carmuega; - Onofre, filho
de Veríssimo Martins; Mario, fl-lho do Antônio Domingoá dosSantos; Manoel, filho de Augusto
Bonone; Miguel, filho de NicolaLucarelll; Mauricio, jfilho .do
Maiurieio Golsmltk; Mandei» íilhode José Nadai; Nestor, filho deDeodato: Fernandes Amaral- ' Os-waldo, íilho de- Jo*sô...JucÍ!Dtho;
Oct-divio, filho dQ* Joaquini Fer-reira; Pedro, filho de LeonardoDcjilio; Massak, filho do Hilco-ma Udí-ara; Oscar, filho do Alfre-do Brlgldo Jardim; Pedro, filhodo Francisoo Ruiz; Miguel, filhode Greco üiacinto; Raphael, fi-
lho de. Raphael Pedro . Aguiar;Ricardo, filho do. Arthur" Cnica;Osvyaldo, filbo do Maria Appare-¦"lidai. Renato,.-filho do Lui3 Gon-za.ga. Viana Barbosa; Orlando", íi-lho de Nicola Taricano; Olivio,filho de Francisco Bazituri; Ma-

íijiio de. I.eandro Augusto

Núncio; Roía-ndo, fiiho.de Gui-1 pliael,. filho de Domenico Jullanolherino Rlclell; Oswaldo, filho de
Heleodot-O; Têües da Cunha; PU-
nio, filho do Theodora da Cunha
Villela; Manto, filho de Luiz Mar-
quês; Manoel, filho do Francisco
F»mandes; Pedro, filho de Quln-tlllo Borelli; Ricardo, filho de
Eruosto Nltzscher; Otholo, filho
de'- Ferdliiandu Maslero.

noel
Trigo; Paulo, íilho de Maria" Eíi
genia;- Paulo, filho"* de Josc- Ma-chado de Oliveira; Moacyr, filhode Prescilliano Pinto de-Oliveira;
Miguel, filho de Antônio Pecequi-lo; Miguel, flh0 do João Petroi-no; Paulino, filho d© Joaquim dosReis; Miguel filho de RaphaelPescuma; Miguel, filho de Josófcenog-Iio; Osmar, filho de MiguelCarneiro Junior;. Pedro, filho dePascoai Móstare- Antônio; Raul,filho do Paulo Predela; Manoel,filho de Gabriel da Silva; Pedro,filho de Antônio Quartlm Albu-
querqüe; Oswaldo, filho de lide-f.onso Martins; Manoel, filho deManoel Caetamo Garcia; - Pedro,fiiho dè Ângelo. Leonardi; Ma-noel, filho de Antonio Pires; Ma-noel, filho de Carlos João- Or-lando, filho de Casario de Arru-da; Mauroj filho de David Alves;Miguel, filho. d0 Mateho Bianco;Pedro, filho de Manoel J. Ribei-ro; Ralf, filho d6 Clemente Elns-ledel; Olivio, filho de Antônio Pi-nheiro de Oi veira; Qslris, filho doBenedicto Mendes Gonçalves- Os-waldo, filho d-e João Gomes'Bar-
reto; Pedro, filh0 de NicolauMungolo; Raphael. filho do Mi-
guel Savlano; Manoel,, filho deAntonio Baptista; ¦ Pascoai; 'filho
de Fernando Constantino- Mario;
filho de Guilherme Schalz; Mari-rio, filho de Emiiio Pontes; pauio,filho de Antonio Martins França;Nestor, filho de Manoel Silva; Ml-
guel, filho de Genaro Amato; Ra-
Phael, filho de Vicente Manda-ri-no; Oetavio. filho de Francisco
Marques; Manoel, filho do Manoel
Peres Gil; Porfirio, filho de JoséMiguel Lourenço; Mario, filho deTufl Momere; Oswaldo, filho déLuiz Molone; Manoel,, filho deManoel da Costa; Pedro, filho deAntonio Saura; .- Pedro, filho ¦ deAntônio Victoi-ino;; •' Oswalciò, ,íi-lho; de Fernando Martins; -Manoel,
filho do Joao Acanha; Manoel,'
filho de Zeferino Pires; Nicolau,
filho- de Frederico Capano; Mariofilho de Ângelo Gemighanl; Os-car, filho de An-tonlo Guarnieri;
Manoel, filho de. Manoel Abreu'
Correia; Mario, filh0 de . Giullo
Zaveri: Raphael, filho de LuizTufano; Pasqualino, filho deCaetano Cazalino; Rodolpho, fl-lho de Marcelino Augusto;- Rinal-
do, filho: do Slsto Botlni; . Oscar,"filho do.Sirnpiicio .-Alves de Cam-
pos; Manoel, 'filho 

; de Jeronymo
Pinto; Orlando, filho de Francis-
co Vicantlno; Orlando, -filho ••'de
Pascoai DePOsso; Mario, filho de
Ângelo Ca.valleri;. Raphael, : filho
de Ângelo "Valerio"; Móácy-r, filho
do Balbino Antônio ¦ •-Rótíriguns;
Mario', filho--de -Antônio'-Vicente;
Orlando, filho de Pedro dòs'San-
tos; Rapháèl, filho ' de Vlcerizo
Pastore; Ma-nóél, filho- de ¦ Ber-
nardo Alves;-.Oscar, filíio de Be-
nedicto FHadelfo de Castro; Rei-
naldo, filho de José Cauldido No-
ícueira; Pedro,'filho : de Ali tonio
Valentim;-Pàul,-'fi-lhp - de: F.irmin,

l.a t-liaihada pnra Màttó Gróuso —
Oswaldo, lilho do Augusto Melan;
Mario, filho -do Luoiana* 'Furqutm
Leite; OsWaldo, filho de Lycllo Can-
dido ....Munford; -Raymundo; filho- de-
Manoel Medeiros; Mollnari. filho do
Mo.inaVl Giuseppe; Ren.ato. filho de
Vicente de Nicola; Napoleão, filho de
Antônio Spina França; Marius, filho
do Domingues François Masseto; Os-
waldo. filho de Guilherme Schlmidt;
Mario, íilho de João Marinari; Per-
sto, filho de Anthero Toledo do A!-
meida; Renato* filho do Ernesto Ma-rangone; Plinio, filho do José Fi-
guoiredo Junior; Oswaldo, filho de
João Benaoirno; Manoel, íilho de Ma-noel Sanches Gonçalves; Nelson, fl-
lho de Josj Custodio Cotrnn; Pas-
choal, filho de Laudomiío Rossi;
Marcelino. filho de Maneei Antonio
Alves Silva; Manoel, íilho do Fran-
cisco Silva Paládio; Natal, filho de
Antônio Vechio; - Pietro, f.il-ho de
Amato Alibonl; Miguel, filho de An-tonio Rogicro; Renato, filho de Car-
melio Sn-pupo; Octaviano, filho de
João Golfrieti; Nelson, filho de An-
tonlç. Arcuri; Olão, filho de João
Ranci; Manoel', filho de Antonio Car-
doso; Mario, filho de Benedicto Josó
de Almeida: Plácido, filio de. Car-irnelio Papalardl; Nicola, íilho de
Paschcal Lupo; Nicolau, fillio de Luiz
Tengo; Rocco, fiühò de Pasquale For-
tino; Manoel, filho de CaVlos Josó
Moutinho; Ovidio. filho dc Giorgio
Cc-rtcluzo; Miguel, filho dR Raphael
Delgado'; Manoel, íilho do Severino
Martin; Ricardo, filho de Ernesito
Bruno Neubcrger; Matheo, L,ho d«
Donato Pierre; Manoel, íilho de
Francisco Xavibr da Costa Aguiar;
Paschcal, fillio de Antônio AltieVi;
Rodolpho, filho do Alberto Crok;
Olinto, filho de Francisco Fioretti;
Mí-í-io. filho de Victorio Vicentini;
Oswaldoj flhi de Diniz Correia; Pli-
nto, filho de Francisco Guzo; Mario,
íilho de Miguel Cardüo; Paulo, filho
de Manoel Gaudencio dos Santos;
Oetavio, filho de João Pcgoraro; Nu-
no, ílho de Nuno Álvaro Ptíelra;
Pedro, filho dc Antouio Pereira du
Silva; Nicanor, filho de Theodoro Ri-
beiro dc Caniargo; Mario, íilho do
Francisco Mariano Junior; Nicolla,
íilho de Humberto Iartelllj' Paulo, fi-
lho dí Tlmlií- cie Oliveira;-Raphael,
filho do Emílio Cacai-eta; Miguel, íi-
lho dc Josó Ruío; Reco, lilho de
Nicola Tironi; Rosário, filho de Lu-
culo Roque; Pantaleão. filho do Jor-
ge Cândido aP OKvcira; Mario, filho
de Maria Cindida do Jesus; Renato,
íilho de Galeazo Alberto Maret; Ro-
dolpho, filho de Luiz Dufner; Ro-
niou, filho de Ernesto Augusto Neves;

:Mkiuel::no, filho dc Manoel dos San-
tos; "NicoJa. filhe de Luiz Tuoni;
Miguel. íilhí do Miguel Augusto
Gouvea; Moacyr, .filho, dc José Jorge
Bittencourt; Manoel * filho de Alfi-o-
d,-, Gelnsó: Romualdo, filho de Leo-
pokfo Qiuicnió; Maurilo, filho de
Francisco Gomes da Silva; Manoel,
filho de Manoel Pereira Ávila; Nélo,
íillu," dc Francisco Rovai; Moacyr, fi-
lho de Paulo Churonl; Plinio, íilho
dc João Feneira Monteiro; Pasquali-
nO. filho de Nicola Rizo; Pedro, fi-

.llki-.dft Paschoal Bianchltrl; Raul;"fir
lho 'de Maria dá Conceição Btaz; Pe-
dro, filho de Pasqual Dinardo; Re-
nato, filho df Raphael de Rico: Os-
car, filho de Marques Stelemun; Pe-
pino. filho de Thomaz Muntoro; Pe-
dro, filho do José Bruno; Paulo.fi-
lho de Leopoldo Fernandes Concei-
ção; Paulino, íilho de Nicolaoi Galvo.

2.a chamada paru o 2.o B. C. —
Nelson, filho de' Hildebrahúd Fabri;
Paulo, filho de Benedicta'de Me'lo;
Paulo, filho dé Marcos Antônio Alves
.-Ribeiro; Mat-io. filho de-Domingos de
Thomaz; Otorino, filho do Glacomo
Oasetoni; -N-arbpl-, ' filho', dé Narbal
Soares; Paso.uai, filho dc Pedro De-
íriéo; Romeu, filho do Natali F-urlan;
Manoel, filho de Francisco M-essias;
Manoel, filho de Mahc-el dos Santos;
Raul-, filho do Jòsó Réis; Mario, -fi-
Uio de- Luiz Coiéziato: Mauro, filho
de João Alv'f-s dos Santos; Mario,'fi-
lho de Alfredo Magnan!; Raphael,
filho de José Salgado Mòrales; Ma-
noel. filho de Benedicto Alves: Ma-
iio, filho dé Eduardo Cândido de Oli-
.veira"; Rouiãó. filho de João B.orges;
Rolando, filho do Milton Giancoli;
Migiíei, filho de Antonio Josó Ginie-*!
nez Herrara; Raphael, filhn 

'dei 
Do-

nienico Juliano; Paulo, filho de
Theophilo Gonçalves; Orlando, filho
de Amaro Franco de Oliveira;.. Ri-
cardo, filho de Pubiio Gériuni; Ma-
rio,- pho de -Ângelo Jordão; Marci-
lio. filho de Jorgo de Olive.Va; Ni-
cola, filho de Nicola Faclo; Oswaldo,
filho de Evaristo Domingues Solda-*
do; Nilo, filho de Ugolhio Bélinl;
Martin, filho de Martin Peres; Ml-
guel,'. filho- de 'Geraldo' Fortunato;
Roca, Mhó dé Antonio Mancini; Os-
waldo, [lho-do José Rocha;. Pedro,
filho do Antonio - Giacomini; Paulo,
filho - de Mario Vanlnl; Mario, .'filho
de Antonio Fernandes'da Cruz; Çau-
lo, filho de Santo- Batiato; Miguel.
filho de Natale Oaruso; Paço, fl"-hò
de Manoel Trigue-ro;; Oswaldo. filho
do Benedicto Estanlslau dòs Santos;
Marcelino, filho de Francisco Scáf-
dapane; Minor. filho de Kéniche VVa^
tanabe; Melks, filho de Antônio Bor-
ba; Pauto, filho de 'Lucinda Aurora
do '• Nascimento; ' Mareio, filho de
Francisco Emiiio Gruber; Rodrigo,
filho de João Rodrigues Maciel: Ma-
noel, lilho de Heito-j Ferreira Mala;
Mario, íilho de João Antônio Alves;
Nelson, filho de Antonio Pinto da
Silva; Mario, filho de Francisco Al-
ves Martins; Miguel, filho de Fran-
cisco Zumbana; Manoel, filho de
Loisés Limoeiro; Manoel", filho de
Manoel dos Santos; Nicola, fliho de
Gluseppe Zacarelo; .Pedro, filho tfe
Pedro Bertò-leti; ' Paulino, filho de¦ Benedicto Ferreira da;: Silva; ¦ Pas-
qual.-filho dé Pedro Spina; Omaf,
filho de Antônio Sampaio Dória; Ma-
noel, . filho de, Francisco uo Nasci-
mento; Paulo, filho de Francisco
Ferreira da Silva; Orlando, filho de
Romeo Centine; Romeo, filho de João
Badla: Pedro, fiihó de líügenío Fre-
sato; Ra-neo, filho de Roço Del Ne-
To; Manoel, filho dé Eduardo Gil;-
Rubens, filho'de Carlos Humond
Guimarães;-' Ntíson,, filho de Antônio
Garcia^de^ái-Valhó Siiniõeâ; Napoleão,.
filho' de Pedro, More; Rolneo. filho
de José'Saraceni:'- Nestor." fflho de*
Hcnorato José de Freitas; Ranhiael,
Pino' de .Francisco Aiirlcinlhl: Olivio,
filho dè Antônio Lèmõs; Oswaldo,
fíMio de Frãnc'sco Del Néro; Mini-

.ino, ¦ ¦ filho- de 
' 
Rosaria Miarja * Dias;

. Oscar,; filho' de; Benedicto;'. Pedí-oso;
Rodolpho. filho de .Caetano. Blánchi:"Paschoal,.-'filho"-¦ do Eukéníô" Güida;-.

.Mario.-filho-dé--Miguel Lucareli; Os-
waldo, fiilho de Vicente- ¦ Pastore;
.Quirino. ,filho-. de- Altimiro Moraes
:Ferrçina; .Mario; filho de José Custo-
d-lo 'Ribeiro: 

, Oswaldo, filho de' .Má-
.theüs Ribeiro;-.Rubens,: filho tle'Be--
nedicto Antônio, dos Passos; Rcbêrtò,
filho ,d'e Aí-idc-maío Coutinho.-Pessoa:-

Paulo, íilho de Omneslphoro Ferref-
ra Pinto; I'aulo. filho de Julio Vioari;
Manoel, filho de Josí Ramos; Pas-
choal, filho do Vicente Giangiaruzi;
lJascuoal,. .filho de.V.icente Cocenzo;
Paulo, filho do João Baptista daCruz; RuDem, íil-no de Celestina Ja-
nuzi; Nicolau, fillio de Estaco Vi-
cento; Rubens, lilho de Alcides do
Carmo; Oscar, filho de Josó Antônio
Fernandes; Moacy":*, íilho do Hora-
cio Pires; Ollverio, íilho do Manoel
de Souza Morgado; Natale. íilho de
João Gliaconto; Purlsi, fillio do Nl-
cola Márlnieío; Roniulo, fillio de Gui-do Pelegrini; Rctmeô, íilho de Orla-n-
dr, Otonl do Oliveira; Nicolau. íilho
do Amarn Pedro Gonçalves; Natal,
filho do Oetavio Dela.pletra; Manoel,
filho de Firmino Augusto Quinto,

l!.u chamada para Matto Grosso —
Rocco, filho dft Caetano Vastro; Ml-
guel, filho de Pascoai Fuzaro; Re-
gualdo, fillio de Francisco Lopes da
Silva; Ulysses. filhe do Graciotl
Mariano; Rubens, íilho do Raul' de
Oliveira; Paulo, filho de Francisca
de Jesus; Orlando, íilho de Pedro
Antonio Pignelli; Nicola, filho de
Donato Scott e; Manoel, filho de Lu-
ciauo de Jesus Rodrigues; Miguel,
íi-.ho do Ângelo Fra-nchlrii; Paschoal,
íilho de Raphael Lobbaldl; Pasqual,
filho du Antônio Viliot; Nicola, filho
ab Nicola Palombo; Paulo, filho do
Fernando Auí-eliano Gastinl; Nestor,
filho do Raul Dantas; Mario, filho
do Affonso Plzl; Raphael, filho do
Raphael Martlni; Manoel, íilho d«)
Miguel Canele Dias; Miguel, íilho de
João Cândido Vieira; Manoel, filho
do João Patrício; Manoel, filho de
Josó Caravana; Plinio, filho de João
Lofredo; Remato. íilho do Arthurro
Perin; Oswaldo, filha de Francisco
Geraldo; Renato, filho de Celestino
V,!-gliilo Martinelli; Pedro, fliho de
Henrique Ranilo; Oscar, filho de Luiz
da Costa; Rcdosto, íilho de Hum-
berto Molinari; Manoel, filho de José
Vikifranca; Manoel, filho de José
Cordeiro; Manoei, filho de Eduardo
Cazoroto; Paulo, íilho de Gustavo
Stchhabu; Raymundo, filho do Vi-
cente Mantoiano; Paulino, filho de
Raphael Criscuolo; Romeu, filho de
Joaiquni Pigossi; Manoel, filho de
Estevam Benito Reijes; Renato, filho
de José Aritcnio da Silveira; Mario,
filho de Marlc Chiaquizola; Nicola,
filho de Agostinho Mari; Paulo, filho
de Jeremias Marucl; Rubens, filho
do Agenor Santos Lima; Mario, filho
do Ismael Manoel Farias.

l.o cliiimada pnra o 3.0 do S.° It. I.
V— Alberto, filho do Pedro Rigom;
Braulio, filho de Anar Regos; Ami, fl-
lho do Miguel Censul; Antonio, íilho
de João Moreto; Agostinho, íilho de
Manoel Lorena da Silva; Ary, filho de
Gastão Ferreira Cardoso; Antonio, íi-
lho de Endi-igo Luiz; Clemente, íilho
do Henrique Izola Ranieri; Alcides, fi-
lho de Maria Conceição Maranhão; Ari
naldo, filho do Francisco Celestino do
Paulo; Antonio, íilho de Pasqual Adeo;
Antônio, íilho de Antônio Garcia
Aguilar; Armando, filho de Francisco
Vaz Forte; Antonio, filho de Francisco
Duarte; Arthur, filho de Auguato de
Moraes; Agostinho, filho de Aldo Bre-
viglieri; Agostinho, filho de Antônio
Maria Pereira; Casemlro, filho de An-
tonio Laura; Antonio, filho de Antônio
Ferreira; Antonio, filho de Pedro Del
Vecchio; Ângelo, filho de Luiz Dene;
Alfredo, filho do Joseph August Min-
ker; Antonio, filho da Francisco Espi-
rilo Santo;.Antônio, filho de Antonio
Rpcha Lima; Caetano, filho d^Horacio
Cali; Aurélio, filho de Oscar Marques;
Beiiedicto, filho de Maria Benedicta
Telles; Affonso, filho do Bartholomeu
Martins; Bruno, íilho de Arnaldo For-
ti; Agostinho filho de Francisco Lava-
to; Alberto, filho de Matheu Forte;
Adelino, filho do Manoel Rodrigues
Crespi; Benedicto, filho de Benedicto
Alve.-i; Armando filho de Francisco
Potroiii; Cláudio, filho de Lourenço
Mathias de Moura; Alberto, fillio de
Pedro Brugnera; Antonio, íilho de Ml-
guel Marino; Antonio, íilho de Joa-
qutm da Silva Castro; Antonio íilho
do Affonso Alve3; Cândido, íilho de
Bernardo Ferreira Pinto; Arnaldo, fi-
lho do Bernardino da Silva;' Alberto,
filho de Raphael Buon; Germino An-
tonio, filho de Aldo Lanfranchi; Anto-
nio, filho.de Gabriel Pedro; Antonio,
íilho de Saverio.Colaca; Antonio, íilho
dé Gennaro- Teodosa; Antonio, filho
de Antonio Salomão; César, filho de
Vicente Sai-am; Américo, filho de II-
defonso Fernandes de Brito; Antonio,
filho det Benodicto Ferreira Abreu;
Brasil,'filho de Victorio Costana;.Be-
nedicto. filho de Faustino Aires; Ama-
deu, filho de Antonio Gaeta; Ângelo,
filho de Lourenço Varolo; Calogeno,
filho de Victor de Primo; Caetano, fi-
lho de NUriciato Campes!: Antonio, fi-
lho de José Seraphim; Aldo, filho de
Agidio Moschoni; Antonio, íilho de Jo-
éé Joa.quim Grillo; Clr-eno, filho de
Lourenzoni Andréa; Amelio, filho de
Guátlero Inocenli; Arnelcio, filho de
Gerolairio Mcichélazo; Antônio, filho
de Antônio Thomaz; Antonio, filho de
Antônio do Nascimento .Alves; Arman-
do, filho de Salvador .Tuliano; Anto-
nio, fillio de Valentim Agostinho: Al-
berto, filho de Saladhio Biondi; Anto-
nio, filho dò Agostinho Papa, Anto-
nio, filho de Francisco Cardoso Mar»
tlns; Antonio, filho cie Antonio Fer-
nandes; Benedicto, filho de Abilio Se-
gundliio; Angèlo, filho de Henrique
Volpati; Antonio, filho ds Joaquim
Ribeiro; .Adino, filho de Hugo Agne-
lo; Antonio, filho de Domingos Ber-
nardl; .Antônio, filho dé Carlos César
de Mattos; Antonio. filho de Antonio
Cejudo; Carlos, filho de Francisco Ca-
no; Antonio, filho de Oscar Antonio
de Araújo; Carlos, filho dé José Berg;
Antônio, filho de Ramon Rebelte Ara-
gon; Ângelo, filho de Etore Bonfieti;
Antonio, filho de Carmino Montone;
Antônio, filho de José Antônio Bar-
ro.*io; Américo, filho de Pedro Belan-
giero; Aristides, filho de Dorio VI-
lella; Antonio, filho de Manoel Rapo-
so Seraphim; Abrahão, filho de Calil
Habdalah; Anlelo, filho qr Ângelo
Galardo; Abílio, filho de Francisco
RosaFUho; Çá.rlos, fillio de José Joa»
.qüini; Alberto, .filho de Alberto Bo-
nato; Américo, filho de Pedro Manzo-
ni; Osbertb, ..filho de Vicente Zafari-
ni; Antônio, fllhó de Luiz Maria Mar-
tins: Albino, filho de Emiiio Rose;
Asistides, filho de Mathias de Moraes
Aquia;-Antonio, filho de Bartoló Cusi-
nato; Antonio, filho de Luiz Sa?o; Ah-
tonio, filho de Antônio Àquilera Alie-
mão; Antônio, filho de Genaro Anto-
nio Borba;' Carlos, filho de Antonio
iAlv-es'Linhares; Antônio, filho de Ma-
noel-Maria; Alberto, filho de David
Gatoíim; Antonio, filho de Geraldo
Pêtròni; Antônio, filho de Ângelo Be-
noíátr; Bernardino, filho de Justínia-
ho Augusto dé Azevedo: Antonio, fl-
lho dé Gabriel Ábet; Antônio, filho de
Seraftói dá Purificação; Abdala, filho
de.Abilio Abdala; Èraz, filho dé Ra-
phael. Albahp; Antônio, filho de Lau-
.reailò-" Augusto;' '. Antônio, filho' ;de
Francisco- José Calejò; Arnaldo, filho'
de Arnaldo Dumpnt Villares; Ahto-
nio, filho' de Francisco de' Souza' Ju-
nior; Alfredo, íilho de Antônio Pele-
grliio;' Atonnio,.filho de Nilo Mingro-
ne;'Antonio, filho de Lázaro .Monculi;
Alfredo, ,filho de .Luiz Graziano;. Anle-
iô,- filho- de Cristofaro Pettrocelli;*

Campos; Carlos, filho dü Ernesto La-• Thereza do Jesus; Aatonio, filho de

Janelas; ¦Os*wáIdo,'filho de Vicente Orlamclo, filho ilo Agi Bariani; Ra- Clemente, filho do JoSo Chrispim dó

torre; Belmiro, filho do Armando Co-
lati; Antônio, filho do Glovanl Mlla-
zoto; Antonio, filho de'Francisco Pa-
dillyi; Ary, íilho dò Pedro Prado Ctfel-
let; Antonio, filho de Eilseu Petrl;
Antônio, filho do Antonio Garcia; An-
tonio, filho do João Carvalho; Chhrki-
tovam, íilho do Frainclsco Berroca;
Carlos, filho de Baptista Gervazoni;
Alfredo, filho do Alfredo Mauricio;
Benjamin, filho de Joaquim Ruiz;
Carmello, íilho do Domenico Iacòne;
Affonso, filho de João Bardella; An-
tonio, filho de Cezar Mastre; Álvaro,
filho de Joãq Graner Junior; Archer,
íilho de Eleonas S. Smlth; Antônio,
filho do Miguel dc Souza; Alfredo íi-
lho de Antônio Luiz dó1-Lima; Adimir,
filho de Augusto Ramos; Annibal, íl-
lho de José Maria de'Souza; Bartho-
lomeu, filho do Graziano Maglo; An-
tonio, filho do Luiz.Caetano Pereira;
Antonio, íilho de Francisco Eberl;
Carmello, filho do Caetano Reina; An-
gelo, filho de Raphael Platero; Ameri-
co, filho de Carlos Maltieri; Américo,
filho de Antônio. Zuppo; Aglla, íilho
de Glovanl Acorrone; Camillo, filho
do Elvira Rosa Affonso; Antonio, íilho
de Joaquim Maria Martins;- Carlos, íi-
llio de Carlos Modenezi;. Alexandre,
filho de Manoel Simões 'Herdades;
Carlos, filho de- Carlos-Cavalheiro;
Cláudio, filho de Raphael Henrique;
Carlos filho do Jeronymo Pedro ""Ver*
ner; Barateio, filho de Barateio Ale-
xandre; Aldo, íilho de Guerlno Oreôte;
Antônio, filho de Affonso Maiicuso;
Aldevlno,- íilho do-Achllles PUgliese;
Biaglo, filho de José Dcgulda; Augus»
to, filho de Maria Ignez; AnVérico, fi-
lho de Eurico Presti; Aldo,' filho de
Felix Bove; Alfredo, filho dé Segundo
Modolin; Agostinho, filho dè.Humbèr-
to Brunaro; Antonio, filho de Jacyh-
tho Alves de Souza; Antohiò, filho de
Augusto Machado; -Alfredo, filho de
ítalo Pelegrini; Carlos, filho de Willy
Rispider; Álvaro, filho de Joaquim
Pontes Pacheco; Alcides, filho'de Al-
cides Martiniano Gomes; Angelinô,
filho do Vlctorip Glanonl; Armando,
fülio de José P. Matliias; Antonio, íl-
lho de Antonio Joaquim de Mattos;
Clemente, filho de Protazlo de.Barros
Taloia; Armando, filho de Domingos
Midaglia; Antonio, fillio de Joaquim
Moreira; Antonio, filho de Vicente Ta-
cobusi; Antonio. filho de Manoel.das
Neves; Berto, filho do José Prado;
Atílio, filho do Leopoldo Pavan; Altii-
no, filho de Theodoro Martinez; Ar-
thur, filho do João Francisco Hets-
guan; Antonio, filho de Camilo Igna-
cio; Antonio, fllhó dá Joaquim S. Lei-
táo; Antônio,- filho de João Maria de
Alirelda; Armando filho de Antonio
Meolinari; Antônio, filho dé.Fausto
Macedo; Antonio, * filho de Luiz Mu-
nhoz Sarco; Ângelo, filho de Ildefon-
so Orocò; Antônio, filho do Fernando
Capei Garque3; Ângelo, filho de'Pa?-
qual Bernardino- ArdUlno, filho de
Luiz Borell; Cleobulo, filho, de" Aman-
cio D'01lvelra Andrade; Carlos, filho
de Álvaro Augusto Lopes; .Alfredo,
filho de Pedro Bartolo; i Antônio, fi-
lho de Attlllo Rosse; Atillo, filho de
Paulino Fortunato dos Santos; Anto-
nio, filho de AtiHo Rossi; Amancio,
filho de Pedro Delanoce; Affonso. fi-
lho de Santino Rapaei; Antônio, filho
de Guilherme Capitão;. Braz, filho de
Enéas Sanches Pagan; Benedicto; fl-
lho de Joaquim Ribeiro; Antonio, fi-
lho de Aiitonio da Silva; Alexandre,
filho de Abílio do Vale; Antonio. fl-
lho de Francisco Trajano; Antonio,
filho de Nicòlaú Longôbuco; Accacio.
filho de Celeste. Zebeu. .'¦.';'.'

li» chamada para Matto Grosso —
Arthur, filho de Bèntó Pedro dá Sil-
va; Antônio Corrêa Carvalho; Amele-
do, filho de Francisco Ma^ra; Arman-
to, filho de Bernardo* Francez; Alfre-
do, filho de Adolf Kindemen; Anto-
nio, filho de José Alves.Mimoso; An-
tonio, filho de Antonio José Oliveira
Monteiro; Alfredo, filho de Manoel
Antônio Preto; Cataldo, filho de José
Cafaro;Américo, filho de Salvador Ro-
mano; Antonio, filho de Vicente Gar-
nica; Antônio, filho" de Fernando
Baez; Cícero filho de Benedicta Ri-
beiro; Antônio, filho de Antonio Mo-
lina; Amtonio, filho de Antonio Si-
mão Lopes: Antonio, filho- de José
Augusto Ribeiro; Clrsonslsio, filho de
Vicente Donglno;. Antonio,. filho de
Victorio Cdrzoni; Aristides, filho °e
Emilia Angélica; Ar.tidaro. filho de
Amadeo Tridajpale; Carlos, filho de Jo-
Sé Ferreira Cico; Antonio. filho de
Manoel Jorge; Álvaro, filho de Jo.c,é.
Pinto dos Santos; Antolílo, filho de
Alfredo Medeiros; Ângelo, filho de
Emiiio Vedolin;.Antônio," fliho dè JOífé
Joaquim Teixeira; Agostinho, íilho de
João Inglese; Arthur, filho de Manoel
Fernandes Cordeiro; Achllles.-filho, d-3'
João de Oliveira Cezar; Arthur,. filho
de Arthur Teixeira da Luz; Ciçero, fi-
lho de Cicero da Costa Bittencourt;
Binagio, filho de Miguel Fálden: An-
tonio, filho de Antônio Rodrigues;
Carlos, filho de João Romarlz; Anto»
nio, filho de Francisco Lima; Antonio.
filho de Sacoman Erriéstô; Augusto,
filho de Carollno Abdlaí; Américo, fl-
lho do Ibrahlm Dib;- Aires,'filho de
Iziderio Augusto Martins;.-.Antônio. fir
lho de Francisco Serra; Antônio, filho
de Álvaro Gomes Cadete; Accacio,-íl-
lho de JoSo Wey; Antônio, filho de
Antônio Augusto da Silva;, Anselmo,
filho de João Breza; Antonio, filho .de
Francisca Davi; Arnaldo; filho de Ma-
noel Henrique Santos; Anlceto, .filho
de Francisco Guilherme dos Santos;
Antonio, filho de José Amaro; Bene-.
dicto, filho de José Mariano da Silva;
Abel, filho de José de,SouzaUAmaro,
filho de Nazareno Barbosa; Adolfo, II-
lho de Ramiro Tabacow;. Benedicto,
filho de José da Silva;. Armando, fi-
lho de Rosário Cetra; Carmo, filho de
Antônio Cirilo; -Amleto, filho de
Tamague Zebelln; Adriano, filho de
Pedro Ribeiro Pinto; Antônio; filho'de
Luciano Paparelli; Alfredo, filho de
Crivelari Fausto Auguito; Alfredo, fl-
lho de Favaron Luiz; Antônio filho
de Caetano Vigua; Celestino, filho dé
Silvio Bentinalí; Benedicto, filho de
Faustino Mariano; Caílois,-filho de
Carlos Grainbüoher; Amyar, filho *3<":
Chakik Gerab; Alberto,- fillio de AI-
fonso Salerno; ;Ahtónio, filho de Leão
Fies; Antonio, filho de José Joaquim
Taveira; Annibal. filho de.P-edro Pi-
colétt; Antônio, filho de Antônio Ro-
drigues; Carlo3, filho de Etore Cardí-
ni; Attilio,' filho de; Guion. Lüdison:.
Antonio, filho de Manoel Arigà; Caio,
filho de Francisco Ferreira Carneiro;
Alfredo, filho de José B.uste;. Antônio,
filho de Raphael Rodrigues Asáum-
pção; Arinahdo, filho de Alfredo de
Campos; Clemente; filho de- ,SantiaT
go Esposito, Legroçan; Armando,. f i-.
lho de.José Soncini,; Aristides, filho
de Antônio Beze;, Antônio, fllho.de.
João Baptista; Armando,-fljho de.Ra-
phael Santono; Antonio, fiiho.de An-
tonio Manòèl, - . . : '

2.» chamada.para o 3,.e dõ 5.«;B. I.
— Adolfo, filho' de José' Ziroerman;"
Alessahdrf filho de. Isidoro' Barrèla;.
Alcides, fliho de Lucilia Silveira'doa.
Santos; Camilo, filho de Vasco Vánú-
d;. Ah tonio, filho de Antohio Slobâdà;*
Andréa,, filho de Jacòfho' Dapretô;.
Clordoardo, filho de Irineu JoVrê ¦ Ri-
cardo'; Benedicto, filho dé'.Miguel
Mendes; Carmina, .filho'de-. Gluseppe
D'Aúrla; Antônio.-filho : de 'Mahôél
Queiroga Samoràndr A-titó*nió.'--filh'í:d«

Adrlang Augusto; Ângelo, íilho du
Ângelo Gomes Bentanilha; Benedicto,
Uluo do Mana Rita Forreira; Barto-
lomeu, filho de José Augusto do Nas-
cimento Gonçalves; Benedicto, íilho «io
João Marcai; Antonio, filho do Ber-
nai-dtno Madeira; Alfredo, filho de RI-
ta Ferreira; Antonio, filho do Henr'1-
quo Garcia; Alfredo, íilho do Caetano
campiJongo;-Antônio, filho de Pauiina
Gonçalves Lima; Alfredo, filho do An-
tonio Cypriano Martins; Antonio, íi-
lho do Maria José; Augusto, filho de
Caetano Copoia; André, íilho de Hono»
rrtto Montovanl; Armando íilho de
Belarmino Gonçalves; Armando, íilhho
de Nilo Avena; Carlos, íilho d« Cie-
mente Friglero; Augusto, íilho de Al-
varo Ladeira; Alíredo, filho do'Rita
Ferreira; Antonio, filho de Henrique
Garcia; Alfredo, filho de Alfredo Ca-
pllongo; 'Antônio, filho do Luiz Carl-
cato; Antonio, íüho do Lula Carvar—
zan; Antonio filho do Francl^o Ma'-"
ria Alelxo; Cândido, filho do Adolfo
Krosciewski; Ca-rmlno, filho de An-
tonio Laporta; Antonio, filho de Do-
mingos Martlni; Augusto, filho de Af-
fonso Escragnoll Taunay; Adalberto,
filho cie Roberto Fernandes; Aur-elia—
no, íilho de Lourenço dei Pagèto;
Alíredo, íilho do Caetano Fortlni; Ah-
tonio filho do José Victorino Martins;
Antonio, filho de Março Palombo; 

'
Constantino, filho de José Galucl, Ah-
tonio,.íilho de Manoel Feliciano; Ale- .
xandre, íilho do Arthur Campióli;
Arlseste, filho de Ciriaco Forasteiro;
Antonio, filho de Miguel Gazolino;
Antônio, filho de Antônio Josò Go-
mes; Benedicto, filho' de Salvador
Luiz dos Santos; Ângelo, filho de Do-
mingos Paulo; Antonio, filho de An-
tonio Jufanti; Alessandre, filho de
Attilio Marelli; Antônio, filho de Fe-
lippo Leopoldi; Antônio, filho de Ave-'
Uno do Espirito Santo; Celso, filho de
Francisco Garcia; Brasllio, íilho ide
João Zapl; Carlos, filho de Caetano
Vavolizá; Antonio, filho de Josjé Ro- 

'
drigues; Carlos, filho do José Beisie-
gel; Antonio, filho de Josó Joaquim-
de Moraes; Arnaldo, íilho de Será Ca-
margo; Augusto, filho do Manoel doa.
Reis;. Ângelo, filho de Luiz Primo
Giota: Benedicto, filho de Isaura Má-
ria da Conceição; Antônio, filho d*
Farib Abrahão; Armeilndo', filho'de. ;
Leão Petrl; Avelino, filho de Moscar-
dl Adolpho; Arnaldo, íilho de Benedt-
Cto de Campos; Alberto, filho de Páa-
qual Eboli; Antonio, filho de José.
Dias Margarida; Augusto, fllhp'-,ãe'.
Rosalina Maria das Dores; Adalber-
to, filho de Francisco Simões; Antó-
pio, filho de Luiz Polignano; Antonio,
filho de Manoel Antonio do Valle;. Ari*-
tonio, filho do Maria Benedicta Al- :
ves; Angelinô, filho do Antônio Hen-
rlque da Costa; Alíredo, íilho dc Giüs-
tino Bazagui; Alberto, filho de Al-
berto Buhler Junior; Benedicto,, ÍI-
lho de Catharina Berti; Alfredoi fl- 

'
lho de Turibio Ferreira da Cruz; Car-'
los, filho de Antonio Maezto; Carloij,
filho, de Glovanl Pisselli;'Ary, filho
de Aristides da Silva; -Baptista, filho
de' Francisco Recupero; Antonló,' rfl*
lho do Lucilio Joaquim de Moraes;
Bruno, filho de Aldebrando Guido;
Américo, filho de Carlos Américo Bar-
bosa de Oliveira; Affonso, filho de
Deodato dos Santos; Clodio, filho de
Gustavo Magioni; Anielo, filho de Jo-
só Ferrari; Braz, filho de Olintho Ber-
nardino Pilore; Benedicto, íilho de
João de FrHtas Nascimento; Arthur,
filho de João Raymundo da Silva;
Amadeu, filho de Giuseppe Rafaele;'
Amadeu, filho de Andréa Beíizla; Af-' .
fonso, filho de João Militz Filho; Anil.
íilho de Fares Buchain; Benedicto!
filho de O-vrar Martins Bonilha; An-
tonio, filho de Francisco Antonio da
Castro; Bruno, íilho de Adriano Mia-
chiatti; An-°nio, filho de Luiz Carva-
lhó; Antonio, filho de José Joaquim
Teixeira; Berlino, ÍLlho de Victorio
Paben; Antonio, filho do Pascoai de
Biasl.-i.u chamada para ütintto Grosso— Alfredo, filho de Sebastião Grp-
co; Alfey, íilho de Antonio Mel
Gonçalvos Junior; Calixto. filho d«
Firmino Generoso da Silva; Bru-
ho. filho de Adolpho Toni; Alfre-
do," filho' de Antônio Sposito; Af-
nakio, filho de Laurlano dos Sàn">'
tos Sampaio; Antonio, filho do Isó- .
Ilha Stefes; Américo, filho de Gari»
dido Pinto d'e Oliveira; Costabiie,
filho d© Ciro Pessoti; .Anis, filho d».
Naglb Abrahão Nejun; Bronisia-
ry, filho d:e lgnacio . MUezark;- Ar->
thur filho de' Massaroto Aurelioi'
Antonio, filho, de " Francisco Pai"
mlari;'. Armando, filho. de. lfotén-
clário Pontes; Américo,'- filho" de-
Ülmartolu. Oral Vlrg;ilio; Alfredo,'
filho de José.Manoel Serodlo; An-
touío, filho do Adolfo . Andreç-lli;
Arniando, filho de José Dohadela:
Alfredo, filho de Sebastião Stanis-»¦
cia; Antonio. filho do- Luciano' üi:
Soúax pinto; Armando, filho de
João Mlglioll; Antônio, filho" fiam:!,'
Vlcóiite Sorrentino; Abilio,; filho '."
do Fríincisco Rosa Filho;- Annl-ba.1, v
filho do Antonio Monoel Vaz; Al-
bei to, filho de Carmino Galucl;* Ar-,
mahdQ, filho do Victorio Ram*!,-: •
zottj; Atílio filho' de Honriqü». -
Larenga;- C-ohstaritino " filho do> Se?. •

.raphim ' 
Préte; Alcides,-filho;. :.de •.-

Eugênio -Jorgo de Olivoira; Anto-
nio, filho de Amaro Soares Bo-"*-'
ges;- Antônio, .filho de Autoríio-'
Ferreira da Silva;' Antônio,. fl-tói*»
d» Firmino da Silva; Agostínhdi
filího dè Franolscò Lavato, Bóf
nevenuto. filho do Pedro Anto- ,.
nio Ferreira; Antônio -fillio de .
Antonio Lemas ' Gimenez; Ar-;
mando, fllhoi de Nicola. Opldp; An«
tonio, filho de Geraldo Zorgan; A».-
tonio, filh de Julio José da Carva-
lho; Alfredo, filho do SeraRhlm toa-
tana; Bussamra fino do SaltoBus-
oamía; Antonio, filho de JoSo Fer--..
nandes; Bruno, filho do João Ro-

l.a chamada para o 2.0 G. O. '••r'--

Sebastião, filho de Gustavo José Aji-
tonio; Salvador, filho de PascoaW
Mosúmesa; Vicenzo, filho. do. -Ângelo.
Gradai; Viotorlo, filho de-João Or*.
latíáo;' Thomaz, fillio de Thamaz .0*-.
¦car Marcondes de Souza.; Wagner, .fie;
lho: de Benedicto Pires doe, Santos;
Severiano,- filho de- João Manoel Ai- .
v.es; José; filho de Antonio Machado;.
Seraphim, filho de Lourenço Tirapéj
Vito, íilho de Vito de Donato; Wal--:
demar, filho-de AquileRlcelt;: Sylvio,/
filho de Eduardo Al«íantara; Vasco, ¦
filho de Jrnllo Beuedltl; Ulysses,- fi--
lho dè Gluseppe. .Ulivieri; Valdemar, -• ¦
filho de Julio Marcondes Salgado.;:
Sylvio filho de Francisco Pinto; Syl- -
vio, filho de Adriano Gonçalves; Um-
berto,- filho do Salvador Rizo; Um-,
bertô, filho de- José D'Ângelo; Sylvio,
filho 'de-José «Cabral; Sabino, filho'
de José Kouàpa; Fortunato, ;íllho de
Umbérto Forner;.Alfredo, filho "d-**
Luiz Busln; Ulyss,eis, filho de Raml- ¦
ro dos; Santos; Vicente, filho .de Vi-*
centè Campllongo;". Sylvio, filho. * d6*
Francisco 'Bueda Carrasco;; Ublfatan,' •
filho" de Maria Benedicta; Salvador,
filho de Miguel. Russo; yicente, íilho'
de'Jo&é .Farias; Valdemar, íilho- de
Lulsá Btern; Antonio, filho-de. Ma-
noél' Alves rBastos; William, -filho- de*
Roberto Webster; St of ano, filho ' d« ¦¦¦
Francisco- Marlngeü;- . Robarto, fil"*!©.
de Alberto Vi'hate!y;. Sylvio, filho: de-

'•¦: (Cóííríetff na ,,*.pa$ik<í)'::i .
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Pedro Chiarauda; Waldemar, filho do
Manoel dos Santo*; Waldemar, o
dc Luiz Pinto Ramos; Vlctoi, ÍUIio
do Stpfano Amodla; Stcfuno, Uho do
João Pagato; Benedicto, «lho d»
Manoel Gonfiàlyea Pontia; Wademar,
ííll.o dc Jojio Baptista. Cabral; Bia*
20 filho do Juviano Constantino;
VaJtcr, filho dc Antonio da Costa
Criuz; Thomaz, filho de Carmino dfl
Jorge- Theodoro, filho de Eduardo
Vcnioi; Sétimo; filho de Alberto Ve-
chi; Vicente, filho dc Francisco Per-
reti; Bclmiro, filho de Manoel Ma*
ria Vide»rii; Terclo, lilho de Fran-
cisco Biigehio Vuono; Victor, lillio
dc Ubaluo' Bertlni; Viotorino, filho
do Joüo Baptista Cios; Thomaz, filho
de Domenico Landolfo; Victor. Ulho
dc Avolino de Souza; Sylvlo, filhoJl*
Afro Marcondes de Rezende; Sem No-
•me, filho dc Miguel Surzan; Vicente,
filho de Francisco Bomono; Vital,
lilho de Octavio Gurgel Guedes; Um-
aberto, filho do Pasclioal Fortitnato;
Waldemar, filho de Davi Aptekmun;
tTültÓ, filho de Tullo Priuli; Salva-
dor, filho"dc Pasclioal J.ullano; Vin*
cio, filho de José Bomtempo; Wa-
demar: filho de Carmelino Leite Al-
vim; Si-lvino, filho de Abel Maria;
José filho dc Umberto Muniz; VI-
ctorlno; filho- dc Fernando Ternt; Go-
«lofredo, filho de Adolpho de Carva-
lho- Venicio, filho de Carlos Orso-
ilni- Gaspar, filho de Gino BonicelU;
Theophilo, filho de Theophilo Siquei-
ira; Salomão, filho de José Said Car-
ano- .Seraphlm, filho do Ângelo Ca-
puzo; Waktomiro, filho de Henrique
iPugnardi; Vicente, flliio de Vicente

. Bbhiscálpni; Valdomirò, filho de
João Alexandrino; Sylvio, filho do
Arnaldo de Alcântara: Elpidlo, filho
dc José ' Theodoro do Nuscimento;
.Vicente, filho do Domingos Giordano;
Vicente, filho cie MIrucI Ângelo Bra-
co; Salvador, filho de Pedro Paulo
Lazareno; Vitantonio, filho de Julla-
«no Carricri; José, filho do Manóul
iPlntò Guildes; Vicente, filho de An-
gelo Tripichio.; Wcnceslaii, filho de
Vicente Ângelo; Valcntim, filho de
«Leonel João Pereira; Verde-Mar, fi-
illio de Octavlano Franco de Oliveira;
José,.filho dc Joaquim Serra; Valde-
jiriar, íüho dc Saturnino Graça; José,
afilha) dc João Awguslo de Oliveira;
José, filho de Fernando Teixeiru
Rios; Sérgio, lilho de Carlos Olivci-
ira Marques; Ugo. filho dc Pedro
Gambarotò; Victorino, filho de Pe-
dro Scvilliio.

l.u, chamada para Matto Grosso —<
ViUiiniiuir, filho de João Manoel Pe-
re.ru; Vicente, Cillio de Costubile Pa-
Ladino; Vital, íillio de Lourenço Alves
do Andrade; Sylvlo, filho de Francis-
co José Pinto; Zelindo, filho de An-
tonio Fermino; Valdcmar, filho de Se-
cundo Motta: Vicente, filho de Tho-
jnur. Basile; Saverio, filho de Francis-
co Frederico; Valentim, filho da José
Forríaride; Vnlentino, filho de Lauto
MoSSttr; Waldemar filho de Mllltão
do Moraes; Whadiit, filho dc Mactnu
Chamaz; Teimo, lilho de Alfredo A.
Itlbeiio Junior; Waldemar, filho de
Antônio Mengoni; João, filho de An-
dré Mach; Waldemar, filho de Felinto
Vanuccl; José, filho de Manoel do
Barros Filho; Antonio, filho de João
Baptista Martins; Waldemar, filho de
Pedro Azevedo Brandão; Serafim, fi-
lho dc Francisco Augusto de Oliveira;
Valtor, filho Bochi Ahgeloj Ulderlco,
filho do Antônio Pizoti: .)oao, filho de
José Marcondes de Oliveira; Vicente,
filho de Luiz Rosalia; Valdemar, fi-
Jlio de Joaquim José de Oliveira;
Thomaz, filho de Vito Madio Co-
«òlando; Silvino, filho de Abel Fer-
íeirá; Salvador, filho de Vicente Rlz-
2o, Waldenicio, filho de Eugênio Can-
delcnor; Washington, filho de Hora-
cio Casado; Vicente, filho de JoBé
Monteiro; Salvador, filho do José
Léo; Joaquim, filho de Jos»'; Julio de
Silva; Sebastião, filho cie-Glulio Bru-
niozo; José, filho dc Domingos Anto-
uio dos- Santos; Vito, filho de Pas-
qual Basilio; Felix,-filho de Dionyslo
Cano Martins: Victor, filho de José
Cândido da Silveira.

U.a chamada puni o -_'.o G. O. —
Vincenzo, filho de Francisco Rocco;
Virgílio, filho de Eduardo Pinto
Fonseca; Victor, filho de Horacio Ba-
silo; Salvador, filho de Nicola Villi
Franca; Vicente, filho de Benedicto
Russo; AUilio, filho de Julio Berga-
mi; Silvestre, filho de Jeronymo
Vieira Mendes; Vicente, filho de Cai-
mino Cupo;. Santo, filho de José Fe-
derson; Victor, filho de Thereza
Mansiglia; Vicente, filho de Donatc.
Bianchini; joüo, filho de José Go
«nes; Vital, filho de Antonio de Pau-]
la e Silva; Sylvio, filho de Oliviu1
Bcrtolazi; Jorge, filho de Manoel Vi-
dal; Vicenzo, filho de Antônio Spar*
ticlo; Aziz, filho de Frederico Naza-
ri; Victor, filho de Giuseppe Giulia-
no; Ângelo,, filho de José Calde-
rari; João, filho' de João Denegá;
Vicente, filho de Antônio Vicente;
José, filho de. Manoel Pinto; Walde*
mar, filho cie Fernando Plpl; . RenÇl,
filho de Antônio Alves Corroa; Vi-
ctorio, filho de Carlos Tucci; Luia,
filho de Luiz Paion Silveira; Vernif»
ro,- filho de Vernlero Flore; Lauro»
filho du Paiilo Lins de SanfAnna,
Sylvio, filho de Zeferino Mantovanl,
Semi, filho de José Abdala; Vitallno,
filho de Ernesto Alberti; Umberto,
filho de Nicola Aingelo; Veridiano,
filho de Veridiano de Souza; Sylvlo,
filho do Antonio Dias Duarte; Wai*
ter, filho de Joaquim Narcis Pintoj
Waldemar, filho de Edgard de Cas-
tro; Walter, filho de Alfredo Stoge'-
man; João, filho de Frederico Bo*
cclne; Umberto, filho de Cisco Gio*

.vanni Baptista;. Salvador, filho d<i
André Medealdea Tebra; Vlctorio, íl»
lho de Enrico Traldi; Diezio, filho do
Teodulo, dos Anjos Raja; Waldemar,
filho de Francisco Rodrigues Canlço,
Vlctòrlo, filho de Pedro Manfredt;
Vicente, filho de José Camera; AI-
fredo,' filho de ,T0s<5 Joaquim Almel-
da; Waldemar, filho de José Gonçal-
ves Freire.

2.» chamada para Matto Grosso —
Vicenzo, filho de Francisco Vascla-
vco; Saverio, filho de Saverio 2'za-
i.i; Sabino, filho de Fernandes Savia-
tiano da Silva; Salvador, filho de
Amelio Garofalo; Vicente, filho de
Vlotor Calabraro; Aurélio, filho, de
Augusto Gdijçal-yeo da Costa; josê,
flino de Antonio Francisco da Silva;
Ayres, filho de José Duarte; Venicio,
-filho de Herculano Manoel Alves;
Severlno, filho de Felippe Pelegrino;
Sylvio, filho de Augusto . Egydio
Gonçalves; Utu', filho de Rogel Aca-
misc; Waldemar, filho dc Atina Don;
Vlctorio. filho de Dala Torre : Mon
suelo; Sebastião, filho de José Mes-
sina; Viclorio, filho de Adolpho Ba-
ruti; Vicente, filho dc. Marchesl GUI-
seppe; Antônio, filho de Idalino Sil-
vino de Abranches; Salvador, filho
de João Baronc.

l.a chnniiKlii pura o -l.o c 3.0 R.
C. D. — João, filho de Umberto
Hercules; João, fil lio" "do Giovanl
Percami; Luiz, filho do Crlspiho

hüli; -f-Uiho de -Lourenço do Pra-
do; Leonardo, filho do Miguel Cur-
slo; Luiz, filho de Custodio Pedro;
João, filho do Jorge José dc Ll-
ma; Moaeyr, filho do José Antu-
nes de Lemos; José, filho de An-
tonio Castilho; Leonel, filho de
Tomlntl Dalmo; Luiz, filho dc João
Justo; José, filho dc Raphaei Chlu-
vito;. Joaquim, filho de Fortunato
Josô Damaslo; José, filho die- Vir-
gllto Veloso; Joaquim, filho de
Pancarclo Vieira; Maclmiüano, fl-
lho de Natalo Mnclmlliaiio. José
filho do José de Castro; João, fl-
Mio de Manoel Albuquerque Cas-
tro; João, filho de José dos San-
tos; Joaquim, filho de Joaquim
Fernandes Ortuno; Luiz, filho de
João Rlcoto; José, filho de José
Alves de Carvalho; Lydio, filho de
Joiio Scartllnl; Mario, filho de An-
tonio Vlali; José, filho de Joa-
quim dos Santos; José, . ÍIMio de
Germano dos Santos; Jarbas, filho
(le Pedro Alberto Engelberg, Lu-
cio, filho do Pasclioal Giacominl;
João, filho de José Bruno; Jocô,
filho de Antonio da Silva; Luiz, fi-
lho de Antônio Alves dos Snntos;
João, filho dc Miguel Abrahão;
Llndoro, filho de Ursollna Cardo-
so de Araujo; João, filho do
Abrahão Nadlr; João, filho de João
Dins do Arruda; João, filho de Fe-
licio da Silva Cnmpanellu; João,
filho de Manoel Joaquim Gonçal-
ves; João; filho de Avelino Leitão;
José, filho de José Sevlla Canesa;
Juvenal, filho de Laurlndo de OU-
veira; José, filho de José Antonio
Ramos Alvares; José, filho. Jo
JoõiV Vivns Gomes; José, filho de
Dib João; Joaquim, filho de João
Balderrama; João, filho de Carlos
Barte; João,, filho de Clfuentos
Orlte; João, filho do José Cardo-
so; João, filho de Joílo César; José.
filho de Hcosio Jos-é da Rosa; Ju-
lio, filho de Antônio Domingos de
Oliveira; João, filho de Ângelo Ro-
drigues Figueiredo; José, filho de
Bernardo Itrlj Luiz, filho de Bene-
dito Antonio de Oliveira; Mario,
filho de André Cal-lló; José, filho
de Paulino Martinez; João, filho
de Francisco D;i Gndio; Lucllio, fl-
lho de Tranquillo Mlrandola; José,
filho de Kstanlslau de Paula; Joa-
quim, filho de Antonio Janlcdli;
Joaquim, filho de Arthur Gongo-
ra; Juvenal, filho de Sebastião Go-
me.s Guimarães; João, filho de Lou-
renço Pelegrino; José, filho de
Trionfo Spinelli; Juvenal, filho dc
Severina Luclana; Marcial, filho de
de Marcial Macias: Luiz, filho de
Antonio Lanezl; Kumlo, filho de
Klnal Yamaslto; .Tosei filho de João
Marques; João, filho de Luigi Ro-
cio; José, filho de Guilherme Ro-
sa; José, filho de José Vllanova:
Luiz, filho dc Francisco Chiafoni;
João, flll.o de Ciro BragUieTOll;
JO'ge, filho de Benedicto Augns-
iiits de Lima; João, filho de Maria
Vieira dns Dores; João, filho de
Luciano Augusta Ramos; João, íl-
lho de João Vlglani; Mario, filho
de Brlotl Mario; Josê, filho de L-Hi-
renqo Bordolln; João, filho de Al-
fvcdò Rodrigues Moraes; José, fl-
lho de Dunt José; José filho
de Antonio Rala; José, filho da
Maria Chrlstlna; José, filho de
Germano Martins: João, filho- dc
Benedicto Affonso; Josê, filho de
José Mata; José, filho de José
Rabello; João, íllhj de Julio
Furtado Reis; José, filho de Jo>:
Caunhago Pomar; José, filho de
Argemlro Federson; José, fIMio da
Vicente Santoro; José. filho de
Venturini Agostinho; João, filhai
de José Fernandes; Josê, filho de
Ângelo Lorente: José. filho de Sal-
vndor Landulpho; José, filho de
José Lourenço Cordeiro; João, fi-
lho de José Ranal; Libertário, fl-
lho de Manoel Rodrigues; José, fi-
lho de Antonio lgnacio Ribeiro;
João, tllho de Francisco Clampa:
Luiz, filho de José Eufi-i«nio Bos-
kí; João, filho de Aurora tia
Silva; José, filho de Catapano
Paschonl; Jorge, filho de Faustino
José do Nascimento; José, filho de
José Xavier de Moura; João, filho
de João Fernandes; Luiz, filho do
João Baptista dé Carvalho More,]-
ra; José, filho de Antonio Telx-ei-
ra da Silva; José, filho de Joié
Oliveira de Barros; José, filho de
Antônio Testa; Joaquim, filho de.
Manoel Jorge; João, filho de João
Baptista Santos; Josê, filho de Ma-
noel Morija; Mario, filho de Dur-
vai Esteves; José, filho de Jo.?ê
Antônio -Martins da Silva; Mario,
filho do Abílio Jo.--é .Morteiro; José,';
filho de Nicola Fazenda; Josê, fl-
lho de Francisco Boto; José, filho
de Gino Mlnson; Jost>, filho de Mn-
xinio Gonçalves; Josê, filho da
Josê Jacintho Alves; José, filho dc
Tobias Moreira; João, filho de Je-
ronymo de Souza; Joíío, filho da
Antônio Vieira da Silva; João, fi-
lho dè Mathias Ozaníck;. Leonclo,
filho de Izidoro Mossa Fernandes;
João, filho de João Francisco Ma1-
ta, Netto; João, filho cie Aluizio Di-
clnl; João, filho de Antônio Pinto
de Amorim; Josê. filho e Nicola
Fazenda; José, flllho de Francisco
Boto; Jos-é, filho de Gino Minson;
José, filho de, Máximo Gonçalves;
José, filho de José J/cyntho Al-
ves; José, filho de Tíbias Morei-
ra; João, filho d-e Jeronymo de
Souza; João, fnho da Antonio
Vieira da Silva; João, filho de Ma-
bhias Ozanick; Leonclo, filho de
Izidoro Mossa Fernandes; João, fi-
lho de João Francisco Malta Net-
to; João, filho de Aluizio Dlclni;
João, -filho de Antônio Pinto de
Amorim; José, filho de João Fer-
reira; João; filho de Antonio Vl-*1-
ra; Joaquim, filho de José Gonçal-
ves Varella; Luiz, filho de Manoel
de Souza Amaral; João, filho do
Luiz Genano; Josê, flllho de José
Luiz Gonçalves da Silva; Josê, fl-
lho de Pedro de Andrade; João,
filho de João Pedro Pirea de Go-
doy; Jionqulm, filho de Joaquim
Moreira Ramalho; José, filho de
Bernardino da Silva; João, filho de
Antônio Bueno; José, filho de Josó
Pedro de Carvalho; João, filho de
José dos Anjos; João, filho de Josú
Francisco da Silva; Joaquim, filho
de Case-miro Velloso; Mario, filho
de Josê Mendes; José, filho de Josè
Luiz; Josê, filho d«e José Barca;
Joaquim, filho de Manoel Lopes;
Luiz, filho de Antônio Jaclntiho Lo-
pes de Oliveira; João, filho de An-
tonio Sardinha; Lodovlco, filho do
José Bedotl; João, filho do Antonio
Soutíl-ha; Jorge, filho dio Alfredo
Rotíha Brito; Josê, filho de Anto-
nio Sartorate»; José, filho de João
Amicl; João. filho de Marco Devo-
tí; Lazaror filho de Marcolino Go-
mes Garcia; José, filho de'Cândido
da Silva; José, filho de José Soa-
res.'Coelho de Almeida; João, filho
de Coelho dft Almeida; José, filho

Lino, filho do Maxlmlano Antônio
Pereira; José, filho do Alexandre
Fernandes; João. filho dc Paulino
Fernandes; João, filho do Joao
More.no Rldalgo; José, rilho ele «Ma-
rio Câmara; João, filho dc Benicio
Bengla; José, rilho àÇ.XK\]"l\,C:„~
los Oliveira; João, filho d? Fran-
cisco do Paula Machado; João, í -
lho de Antônio Botnrlnl; Luiz, fl-
lho dc Francisco Ferreira da RO-
sa; Marcos, filhos de Bernardo
Killner; Lydio, filho dc Carlos la-
raldi; Luiz, filho de Luiz Carlos
Berrlnl; Josô, filho do Jovollno Lo*
pes; João, filho de Eduardo Rosa
Junior; Josô, filho do Luiz Cur-
ruscio; José, filho de José Cassan-
dro; João, filho do Francisco Fio-
re- Luiz, filho de Julio Charaic;
João, filho do João Rodrigues;
João, filho dc Francisco lgnacio;
Joso, filho de Luiz do Fatio laba-
relll; Luiz, filho de Felioe. Flnze-
to; José filho de Antônio Joaquim
Lopes; José, filho dc João Macha-
do Pacheco; Luiz, filho de Manoel
dos Santos; Luiz, filho do Bene-
dlcto Fernandes; Luiz, tllho dc Pe-
dro Menegatl; João, filho de Ma-
noel da Cunha; Luiz, filho de Car-
los Gallet; José, lilho de Raphacla
Lopes do Oliveira; Lourenço, filho
de Pedro lgnacio de Souza; João,
filho de Olivleri Buontempi; João,
filho de Miguel Cortez; Luiz, filho
de Sylvio Morganti; Laerte, filho
de Eduardo Bertolini; José, filho
de Vi je.r--i Misterc.

l.a clin.ii.aihi pa.» «Mutto Grosso -
José, filho de Esthcr Machado V-iicl
la; João fi ho de Miguel Caluscio;
José, filho de Antonio de Souza Vil?
las Boas; Mario, filho dc Joãn Al-
ves di Sílva: JoãJ\ filho dc Antônio
Pupopo; Murio, filho de Cyro Bro-
vlglicri; José, filho de Caetano Ci-
poa; Jouo filho dc José Dinz; Jo-
sé filho cie Felicio Antonio do Oai-
veira Jr.; João. filho de Benedcto
Romão de Sá; Luiz, filho de José
Scabelo; Moaeyr, filho de Iracema de
Oliveira; Luiz, filho de C8etánn Con-
ti- José. filho de Fioravanti Bucie-;;
José, filho d.! Amadeu Magiiuni; Jo-
sé, filho dc Rufo Vicente: José. filho
de Antonio Bms da Costa Bueno;
João, filho de Ljigi Baroni; Jcsu,
filho de Antônio Carvalho; José. fi-
lho de Theodoío Augusto Pires; Luiz,
filho de Aiiton.;» Herremberg; José,
filho de Antonio Noschèrsi; Luiz, í.l«
lho da Domingos Santo Pletro; Jo*
sé filho de José Salermo; José, f; ho
do Guilhenriiin Teixci.a; Josu. lilho
de Ângelo Câsarlril; João. filho da
C^slmo Cúria; João, filho de João
Braz de Souza; Joaquim, filho cie
Antonio Joaquim de Oliveira:.Luiz,
filho de Luiz Tibu-içá; José, filho de
Theodoro Jo.ié Pereira; Madia. filho
de João GúgUelmú; João lilho db
Pleda-ide de Jesus; Jcsé, filho de Jo-
sé Mariano Ferreira; João, filho Cie
Gabriel Marqcjúes Pereira; João, fi-
lho de Capitão Carl.s de Toledo Sil*
va: Luiz, filho de André Brancacci;
Toão filho de Luiz Latizano; João,
filho' de Valentino Crósato; Joaquim,
filho de Augusto FeVreira Soares;
Luiz, filho de Ângelo Fi-anclsquinl,
Josô. filho de Antcnio Lopes San-
ches; Jayme, filho de Jose Justo;
josé filho de Vicente Rojas fernan*
des- Jorge, filho de Manoel Vidal;
José. fiho de Alexandre de Cunto;
Mario, filho de Antônio RoíWbum
Laurlndo. filho de Medardo GlUbcr ,
José. filho <Ta José Lopes; José li-
lho de Francisco Ferraz de Campos.
José, filho de Francisco Antcnio Da-
meira; João. filho de Mntheo Boi-
dássi'; José. filho cle.Tosell CoetMO.,
Luiz, filho de Cafmwc de Goigio,
Luiz. filho de Luiz Lacama; Jouo }\-¦lho <1" Benedicto Antônio Peie ia.
Marto. filho de José Gemes Vaente;
Mario, filho de Pedro José Gomto,
Joaquim, filho du Antônio Ferre ra
José. filho de João Reglnato; João,

Francisco Brusaroscait: M.i-
César Ângelo; Mario,
Ga.Vbin.1» Milton, filho

de Argemlro de Siqueira; Milton,
filho de Antônio Bommo; José filho
d, Julio Guedes: João f.lho cl« A -
tonio Marlino; João, tUbo.-íe I"«»
c\*cr. Carrllo; João. filho dc Jose
Sa; Mario filho de Pedro dos
Santos; João. filho de Augusto Rol-
rogno- José. filho dfi Maria da As-
fiümpqao Laíatijeiras; José. lho
Isaac Fernandes; Gilberto !ho
Tose Helene; Luiz. filho de
Tem- Jose filho de Martinho Ce-

Luiz, filho clc Antônio Orfltoft
Luiz, filho de Salvador Aloja

filho de
rio. fiho d'.'
fil lio de Luiz

da
do

Luiz

sar;
me-
José., filho de

lho dc Manoel dos Santos; José,
filho doGi-lH Frederico; Joaquim,
filho do João da Costa Cruz; Joa-
quim, filho do Joiiquim Rodri-
gues; Josô, filho de Francisco
Tiago dos Santos Flor; José, fi-
lh0 do Augusto Ferreira; Laurea-
no, filho do Benlo Luiz de Lima;
Loiirouço, flU.o de João Tlrabas-
.so; José, filho do Benediclo Pin-
to'do Campos; Luiz, filho do Au-
gusto Sritor; Matheus, filho de
Miguel Diamante; Jos,é, filho dc
Vicenzo elo Saritli José, filho de
Feli Spigardl Dias: José, filho de
Josô Américo Annonl; José, filho
de Antonio Manoel; Mano, filho
de Carmino Testa; José, filho de
Francisco Alves Cardoso; Luiz,
filho de Verai.o Pontes; Josô, G-
lho de Isaltina de Toledo; Joié,
filho do Vltallna do Almeida; Ju-
lio-, filho do Julio da Conceição
Bastos; Josô, filho de Luiz Tolo-
zo do Oliveira o Costa; Matheus,
filho de Forte Josué; Luiz, filho
do Domingos VlgUota; Jayme, fl-
lho do João Pereira; Lwudino, fi-
lho de Aladlno Maraclmi; João,
filho de Ferdlnando Aclanlto; Jo-
so, «filho de José Monteiro Alves;
Laurlndo, filho do Antonio Lira-
rindo Eloy; Lourlval, filho de Jo-
sé F. da, Oliveira; José, flliio de
Felipe Basile; Mariano, filho do
Pedro Rnlerno; José, filho de Joa-
quim Pereira da Silva; Luiz, fl-
lho de Humberto Pruzl; José, fl-
lho de João Donato; Josê, filho
de João Donato; José, filho
de Abílio Soares; Joaquim, filho
ile Antônio Ac Araujo: Luiz, filho
de Svlvlo CavfUaro; Libero, filho
do Atílio Luchese; José, filho de
Manoel Antônio; Luiz, filho de
Felipe José Simões; José, filho de
Salvador Curial João, filho de
Raphaei dos Santos; José, filho
rte Domenico de Blaslo; Jost}', íi-
lho do Aurora Paes de Campos;
Josê, filho de Sllvano Vieira
Franca; Marcelino, filho dc Ma-
ria Rosa; Luiz. filho de Carlos
Antônio Maschberger; José, filho
de Samto Sllvlelraj José, filho de
Antonio Homado; João, fillm de
Antônio Hyppollto Cliber.

-.;i oliiniiniln l»nrn Mntío Gr<v»Ni»
— Luiz. fillm da-, Antonla) Infante:
.Toão, filho de Josê Bittencourt;
Ltno, filho de Cesnr Areiutti; Jo-
SP, filho de Josê do Freitas Tinn-
co; Leopoldo, filho de Roberto
May: Ludovico, filho de AMeenle
.Vesi; Jnsê, filho de José Cereza:
Josô, filho de Januário Lopes;
João, filho de Catftalrifl Galan Rii-
va; Jòtto, filho do João Bniptlsta
Macedo Mendes; Joaquim, filho de
Joaontm Fllgueiredn Sovacln; Jo-
k*. filho de Josê T.avarlno; Josê.
filho de Antonio Lfibus; Leoni-
cMo, filho de Maria Amélia; josô,
filho de Fnrnl Adolpho: João, fi-
lho de Luiz AÚiruCto; Luiz, filho
üe Caetano LucheUI: João. filho
de Manoel Pereira Snntos Sobri-
nho; José, filho de Eduardo Gue-
nn Medina; João, filho de caroü-
na Fríiinçls-ea; João, filho de Ma-
i.oei Jacintho Torres; José, filho
do Arthur de Campos Freire;
Luiz, filho de João ' Evangelista:
Josê, filho de Caetano Possedenll:
Mario, filho elei Américo C.irato-
ri; Jòanuimi filho de José Fran-
cisco Mathias: José, filho de Jo-
bí Maria Gaspar; Luiz, filho de
Antônio Gerevlnl; Luiz, filho de
Antônio Feliciano da Silva; Josê,
fiho de Francisco Oonzaloz: João,
filho de Jnsê Namen; Jono, fillm
rte Josô IVOnofre; Luiz, filho de
Maria Vitorio; Joaquim, filho de
Francisco Gomes da» Andrade;
I.uiz, filho de Rocco Elias; João,
filho de Benedicto .Antônio de
Oliveira; Lucin no, filho d^ Luiz
Muciollo; Jorge, filho de Josô
Mirnes; Josô. filho de iTjofirj Sa-
bino; Luiz, filho de Antônio Ra-
phael; João, filho de Pedro Fra-
passl; Li«K filho de Ralpho Pa-
checo e Silva; João, filho de João
de Mattos Pinto,

E pura que «ninguém allegue
Ignorância, será o presente edlt.il
nubliçado no "Dinrio Official" do
listado e no jornal "O Estalo do
S. Paulo", bem como afflxado no
nagufic) do Il.o andar do prc-ilo"Sampaio Moreira", fl, rua Libero
Badaró, 41, onde se acha localiza-
da a ,Tv,nta de Alistamento MUI-
tnr, Eu, Juvenal de Azevedo Fa
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SECÇÃO LIVRE

O "CLUB IMPRENSA" E' UMA
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

MISSA DE ANN1VEUSAIU0
Sabbado próximo, ãs 8 horaH rm

lizur-sc-á, na Matriz do baila
Ephigenla, a, missa d;e prime ro
aiinlvcrsarlo da morto.--do 'Çlom-
mendaelo-r Francisco do Salles Col-
let c Silvn, mandada celebrar por
iniciativa dos funecionarios. du
Cúria Metropolitana dorS. Paulo.

' Será, celebrante mona. Li mesto
de Buultt, vigário 8eial-„„. .,A

CUIIIA Mm-IlOPÜl.IIANA
Mona. Ernesto do Paula, viga-

rio geral despachou hontem « se
^justificações - A ní'lvfIa^
oradores: Antônio lsold 6 Lauia

Tsx£^x^r^xi:
?0echè-tino, Astolpho Bcrtuluccl c
Joanna Pocohelino.

Btnação - A .favo.!
Kstanlslau Mosclaro.

do conego

ASSOCIAÇÕES
ASSOCIAÇÃO PAULISTA I)E

IMPRENSA
Hoall,a;se no dia 20 do corren-

te, ivà sede social,
de Toledo, n. 8^A Bcgulnt0

rua
a assembléa

_eVaV 
"ordinária

°YT 
feUu-a do relatório somoa-

XX.lX^:%XXii'XS:-
m? W.id0SoPbaroCtol balancete
da Ihesourarja. _ ^ar!in dc as.

O discus!:a-l»L 'pêlo "Conselho.

primeira
com um prazo
30 minutos,
metade e
quites, ou,

votação

SStra^Sraa 
directo-

convocação, as 16 iou,
de tolerância de

estando presentes
mais um do ssool.os

com qualquer nuraero.
As 17 horas, 30 minutos *e ™°

fiarão os soeios M™^S
26 de julho do corrente «an
fíue estiveram quilos com os
^sociaes. dc conformidade

oom o estatuído n0 artigo 12 doa
estatutoR.
ASSOCIAÇÃO UOS VENI^nOllBS

UK AUTOMÓVEIS
entidade classista ^°

de aulonio-

Para fazer carga contra o Club
Imprensa, o sc. Jorge; da Veiga,
relator do íelto, como vimos, ln-
verteu a ordem dos £ins da aoeie-
dade estabelecida com clareza no
art. 1." dos Estatutos, dc maneira
a collocar "em primeiro logar" a
alínea Vc" ("proporciouar um
r-OiS'i'0 DE DiVEtttíOEiá"): ac-
pois, em segundo logar, a alinea
¦fi" i"mauutensão ue uma bíblto-
tneca"); c por ultimo, em TER-
CE1KÜ LOGAR, — ai alínea a ,
isto é. a tinalidade mais impor-
tante do Club: - "PROMOvER
A. APROXIMAÇÃO DOS TRA-
BALHADOREb Dtà IMPRENSA,
PARA QUE, UNIDOS, POSSAM
tíER ÚTEIS A' SUA PRÓPRIA
CLASSE".

Louvando-sc, como sc louva-
ram, no trabalho do senhor rela-
tor __ os illustres senhores minis-
tros julgadores nâo attentaram
para esse detalhe importantissi-
mo que lhes passou inteiramente
despercebido. E foi assim que,
ouvindo talar, EM PRIMEIRO
LOCAR, num Club de "diversões ,
nào puderam, de prompto, atinar
com a sua provaüa qualidade dc
"associação dc classe''...

Teríamos, mesmo, — se não fo-
ra o alto respeito com que Um-
bramos em homenagear a magis-
tratura de nossa terra, — o direi-
to de suppôr que s. exa. o senhor
relator agiu, no caso, com uma
formidável dose dç má vontade
para com o modesto grêmio dos
trabalhadores dc imprensa.

até
no,
cofres

A unicn
ramo d"s vendedores
veis, convocou para. amanha, as
20 horns e mela. unia assembléa
Ecral extraordinária, na sede SO*
ciai, á praga Ramos d0 Azevedo
n, fa, sobrado.

EDITAES

^ U« oaavuu". — — „,--. ..... nu, .,...v,...v. u~
NlccOa Del'Oso; Luiz, jrundes, secretario da Junta de' " Alistamento Militar da Capital

do Estado de São Paulo, lavrei o
presente edital.

filho" de"Ma.Kiel Rodrigues; José.
lho de Ângelo Dafre; Luiz. Mi- ¦!'•

filho do.

.„,....,„., .„.,„, ,,..,„ vv, .,.,„,,...„ d«e Alberto Corrêa dos Santos; José,
Mazotl; José, filho de Antônio Cor- I filho-d© predi Jacob; João. filho
réa; José, filho d© Antonio Lou* I de Francisco Lima; Joaquim. íl- .
renfio; Liiiz filho de Josô Basso;" lho d© Joaquim Moreira Ramalho;* filho dc Pedro Pool.an.l-. -i«->°. *'

Anlonia RodriRues; Luiz
Cecilia Roffoneschez: Luoilio. filho ae

Wí3 Schmidt: Leonid.o. filho
de Theodol-ndo Petrinio.

.in ciiainnün )>«n. «» ;«•»> 
'1j',,,;;;"

« i- _ José,' filho de Delfino
Augusto; José, filho do BalUiuzar
Rodrigues Fernandes; Liitío. ..-
lho do João Freitas; João, tllho
ãe José Alves da G}'arXX fJ\-lho de João Francisco da b .
José, filho do Benedicta Ge-oi«i.ia
da Conceição; José filho de Na-
men Massur; Lauredlo, filho dc
Luiz Romanell; João._ fi lho de
Francisco Garcia; joao tllho- de
tenemte Aprlgio de Godoy; Luiz,
filho de Ilygino Ribeiro Noronha,
João, filho do Semfim Lopes Ui-
bral; João, filho de Antônio Mana
Sobral; João, filho de Raphaei
Cálice; Luiz,' filho de Romano
BertizinS; João, filho de Lutrich
Karl; Joào, filho dc José Manoel
Sã- Llviorl, filho do Giacomo
Maurizio; Leandro, filho de, Nico-
lau Montexvani; João, filho ae
Jayme Muniz; Matto, filho de lio-
norlo Augusto de Oliveira Ma.a;
Luigi, filho de An tan Io Vlali; Jo-
sé, filho de Joaquim Pereira:
Luiz, filho de Gustavo Herbst;
joilo, filho de Pasquale Pavador-
si; João, filho' do Tullo Barret.:
José, filho de Augusto Alvos da
Silva; Josô, filho de Joaquim An-
tonio do Prado; José, filho de
Plácida Maria'da Conceiejuo; Jor-
Ke. filho de Joaquim Ferreira
Marques; João, filho de Mareia-
no de Ávila Junior; Mano, filho
de José Mendes; Josô, fiho de
Raymunda Fontes; Luiz, filho de
Manoel Martins; Lino, füho do
Adelino Jesus Nogueira; Joao, fi-
lho do portento Franco; Joao, fl-
lho de Turlblo Joaquim Groba
Vieira; José, filho dc Gino Borto-
loto; Josô, filho do Jeronymo Hy-
pollto; Jacomo, filho de. Carmo
Vern-aglia; Jorge, filho do Carlos
Freire do Figueiredo; João, filho
do Albino Casemlro da Silva; Jo-
sô, filho de Waldemar Maria do
Oliveira; João, filho de João Mo-
rlconi; Luiz, filho- de Antônio PI-
ta; Josê, filho do Josó Cortluro:
João, filho de Antônio Martins
Rodrigues; Josô,. filho de José Ro-
que Fernandes; Jayme, filho de
José Lourenço; João, filho do
Delfino SanfAnna Flées; Josô,

S. Paulo, S dc outubro de 1935.
FÁBIO DA SILVA PBADO,

Presidente da Junta de Alista-
ment0 Militar.

J.UVEJTAL DE AZEVEDO FA-
GUIVUES —.Secretario da Junta.

Tle. ÁLVARO AUGUSTO DE
OLIVEIRA — Delegado Militar.

VIOLÕES
Romeo Di Giorgio
SONORIDADE

GARANTIA
PERFEIÇÃO

Peçam catálogos grátis
R. DOS GUSMÕES, 31

São Paulo

Vae construir?
Procure a EMPREZA CONS-
TRUCTORA UNIÃO BRA-
SILEIRA, a que mais van-
tagens ofíerece. Constróe a
dinheiro e a longo prazo.

Peçam orçamento sem
compromisso.-

Rua Quintino Bocayuva, 70
sobrado

6.0 OFFICIO - 3.a YAItA E L1S1LA0
0 Dr. Cândido da Cunha Cintra, Juiz

»lo Direito da 3.a Vara Civil desta
Comarca da Capital do E. S. Paulo..
Faz saber a todo3 quantos 0 pre-

sente edital virem ou delle conheci-
mento tiverem, que o porteiro dos
Huditorio.,- cidadão Octavio Passos ou
quem legalmente s| vezes fizer, trará
a publico pregão de venda e arrema-
tação em D.a praça a quem mais der
e maior lance offerecer acima da resp.
avaliação, feito o abatimento legal de
20 por cento, no clia 18 do cor. rouz,
as 11 horas, a porta do edifício do
Palácio da Justieja, sito á rua 11 de
Agoato 43, ne:ta. Capital, 1 área de
terras de cultura, annexa a Fazenda
Boa Vista, sita no Município de Pin-
dorama, Comarca de Catanduva, deste
Estado c adiante descrlpta, penhora-
da a Antônio Gomes Martins, na ac-
cão ex-cambial que lho move Jacyn-
tho Barroso, a saber: Dcscripçao
Constante d0 Laudo ele Fls. -tt dos
Autos: E objecto da penhora, seguiu-
te coiiita dos autos, 1 parte apenas
da Fazenda Boa Vista, município de
Plndorama, Comarca de Catanduva,
deste Estado, consistente em cerca de
i mil pés de café formado«j e o resp.
terreno por elles oceupado. Não ha
bemfeitorias do qualquer natureza. Es.
ses bens, vistos e examinados ln locu,
attendendo-íe o seu estado de conser.-
vaçao,' local em que so adiam, quali-
dade das terras, etc. ficam- avaliados
a razão de 35000 o pé, no total de
Rs. 12:000$000. Os bens avaliados es-
tão ererovados na Fazenda Boa Vista
e confinam por todos os lados c| ter-
ras da referida Fazenda. Dito immo-
vel vae a esta 3.a praça pela quantia
de Rs. 9:600?00O. E .çe ainda desla vez
não houver licitanto para o immovel
acima referido, seiá o mesmo, depold
de decorrido o prazo legal de 1|2 hora,
vendido em leilão, a quem mais def e
maior lance offorecer, desprezada a
avaliação c rebates. Certidão A M». 41
elos autos consta a certidão do teor sc-
jçuinte: Anesio Prado, off. maior do
Reg. Geral e de Hypothecas e annexos
desta Comoica dc Catanduva, E. S.
Paulo. Certifica, a pedido de pessoa
interessada, que revendo em cartório
os livros de Transcrlpção de Im-
moveis, no de n. 3 R, a fls. 49, sob.
numero dc ordem 3861, verificou cons-
tar a transcripsão do teor de uma
certidão do 27 de Setembro da 1935,
extrahlda pelo escrivão do 2.» officio
da Taquarltinga, pela qual Gregoria,
c| 7 annos de idade houve por he-
rança de Manoel Januário Cândido, o
seguinte: nos 29.440 pés d-e café ava-
liados por 23:B52$000, somente uma
parte de 2:971$20O o Immovel esse si-
tuado no Municipio de Plndorama, nu
Fazenda Moreira ou Barra Grande,
confrontando c| propriedade de João
Antonio Lima de Castro, Tocanti &
Filhos e outros. Certifica afinal que,
revendo em cartório os livros 2 de Ins-
oripção Especial e 4 de Registro Diver-
sos, não encontrou nenhum registro
de escriptura cnstitutiva de nus reaes
outorgrada por d. Gregoria Januário.
O referido é verdade e dá fé. Oatan-
duva, 24 de Julho de 1935. Anesio
Prado, off. maior (Dfvidamente sei-
lada) o 2 carimbos c| os seguintes
dlzeres: Cartório de Hypothecas. Ca-
danduva. Anesio Prado — off. maior.
Firma no Tabellião Liberato. Rua Al-
vares Penteado 18. S. Paulo. E para
que chegue ao corjheclmeinto de to-
dos os interessados e ninguém passa
allegar ignorância, mandou expedir o
presente edital afim de ser afflxado
no lugar do costume o publicado po-
Ia Imprensa o "Diário Official" do Es-
tado, ra forma da lei. Dado e passado
nesta cidade <lo S. Paulo aos 2 de
Outubro de 1935. Eu Raymundo Pr*-
elo, l.o escrevente o subscrevi, ha for-
ma da lei. O Juiz d'e Direito (a) Can-
dido da Cunha Cintra.

DIAS 4. -, 1 « 16

Supponhamos, apenas para ar-
gumeutar, que estivesse em julga-
mento a causa de uma sociedade
de •'chaulteurs", cujos estatutos
tossem assim redigidos; — "Art.
1."'.,.'.".> "a") A Sociedade X lun-
da-sc para detender os interesses
da classe dos "chaulfeurs"; —-
"ti") A Sociedade X terá em sua
sede um salão dc leitura c biblio-
theca; — "c") A Sociedade X
montará uma bomba de gazolina
para uso dos seus associados".

Agora, supponhamos que a So-
cieüaüe X e.egesse um delegado-
eleitor. - -

O senhor relator "daria o con-
tra", dizendo que, — sendo íina-
lidade da Sociedade X vender
combustível (alinea "c", articula-
da em primeiro lugar), ella nâo
poderia .ser considerada uma as-
sociação de classe, mas sim loja
üo gazolina...

No julgamento do processo de
eleiçáo do delegado-eleitor do
Cí-aO-. IMPRENSA,' ¦ 'Vencidas as
üemals arguições, levantou-se es-
ta preliminar; — o CLUBE IM-
PRj_JNSA não é uma associação

dc classe. A allegaçao 6 grado-
sa, pois veiu desacompanhada dc
qualquer prova. Nao obstante, c
revelando a consideração cm que
tem a Justiça, o CLUB IMPRLN--
SA rebateu com prova3 irreíuta-
veis, dociiinentadaincnte, todos ou
Cactos. .•'";'

Contra essas provas, inicial- ..
mente desprezadas pelo sr. Jorge
ua Veiga, náo pòuem ter valor ju-.
ndico as "presumpçôes" cm que
ee alicerçou 3iia exa., como vimos
rebatendo, hi muito menos easu
outra presumpçao de que a qua-
lidade Ue trauainador ue impreu-,
sa náo era condição para a aumia-
sáo dos sócios.

Pois comolí Então, nada signi-
ficam as disposições estatutárias,
que estabelecem, claramente, co-
íno já iicou dito, ser objecto do
(jmb — "promover a aproximação
de todos os "trabalhadores dc im-
prensa", para que, unidos, possam
ser úteis á própria classe"'.' A
condição dc profissional de im-
prensa para ser admlttido no Club
ahi esta, nos Estatutos, pateutea-
da com meridiana clareza; •—
"trabalhadores dc imprensa" sáo
todos os sócios, sem excepção dc.
um ficqucr, participantes ou, nãu .
da assembléa que cegeu o seu dc-
legado-elcitor.

Mais explicitos, aliás, nao pode-
ritim ser nem a ictra nem o espi-
rito dos Estatutos. Nem raais
concludente poderia ser a docu-
mentacão produzida uos auto.;.
No entauto tudo 6 zero diante da
presumpçao do senhor relator. ;
Fresumpção que deveria ser pre-
cisamento a opposta áquolla era _
que se baseou o sr. Jorge da vel*
ga.

Porque a uulca presumpçao lo-
rica natural, fundada na lei c u
admittir-sc u«. espécie, c a que
tem sido adoptada nas discussões
üo próprio 

'tribunal Regional: —
a presumpçao dc que touus as.as-
sociações de clast.0 sc acham
constituídas com pleua obsetvau-
cia dos Estatutos. Por conseguiu-
te, desculpe-nos s. exa., a uuica
presumçáo acceitavel, ate prova
em concrario, é a dc que o CLUB
IMPRENSA constituc uma orga-
nisação dc.classe, seus f.ocios suo
trabalhadores de imprensa e, pois,
tem capacidade para concorrer ao
pleito classista.

Isso é mais claro que agua;
ANNIBAL MACHADO

(Fundador e cx-presidcuU
do CLUB IMPREinSA) .

Autoriso a puDlicaçáo deste ar-
Ligo. na "Seeçao Li.VtÇ'.du "Cor-

reto dc S. Paulo".
S. Paulo" lü dc Outubro dn

1U35 — ANNIBAL MACHADO.

E'M CAMlPii^A^
a, ,X.-fãlíii:<____> ..A.--LHH i!.".'-"

!í'kY'tt(i<5fu» /Ub)

E LA' SE M 0 RJ-LÜÜiQ...
OaUUlbiÜStUS, tí«C-

(._.!lallUU.ÜUCAMPINAS, 10 - l^a succursal. -
E> um niaiaiiaro que não se apeita
mesmo na situação mais apcriaua...
jrrova disso C o golpe, de quo usou,
hontem, por volta üas XO.òM horas,
niianao oc bolso vasio, passava de-
laonte ao prédio lOiti da mia Joasc
Paulino,

Vendo que a casa estava ¦ em te-
formas e que num prego se encon-
trava üm paletó de cujo oolslnho um
correntao penuenio aceusava a pre-
sertça de um relógio, elle reso.veu
agir com géltòV por amor ao "Patek .

Aproximando-se do operário que
trabalhava no cornmodo da frei»a-,
o carpinteiro José Ribeiro Prado,
com 73 anons, de idade, multo gei
tosamente lhe disse que uma pessoa
de lá adeante o mandara chamar.
Prado, agradecendo, sahiu puna a
rua, sem notar que Antonio Linke —
é eslc o nomo do meliante — sc es-
gueira/va até o bolso d0 seu paletó,
do qual o relógio desappareeta...

Voltando, começou a desconfiar £,
c|,ri-endo ao pale-tó, constatou quo
fora roubado.

Indo Policia deu parto do fulauo,
descrovendo-o, o o Antouio Linlce,
que ainda é principiante, dentro dc
algumas horas estava contando o ca-
so ao dr. Figueiredo Lyra.
FOI COBRADO, POR ISSO AO

GRÜ0IU
CAMPINAS, lü — (Da succursal) —

A's 1-1,50 horas do hon tan,. uo ln-
tenor do Mercado Municipal, o comi*
merciitnto Jacyn tho Salemo foi pro-
curado pelo sr. Nelson Marcondes
de Moura, residente a rua São Po-
dro e que, sendo credor daquelle,
desejava ajustar as contas correcta-
mente,

Salemo não gostou da visita, rece-
beu-a indellcadamente e, dentro um
pouco, unia palavra mals ríspida fa-
zia com que oB homens sc pegassem,
sendo o devedor o primeiro a agir.
E o íez com energia, pois que Moura
recebeu alguns ferimentos leves.

Um guarda civil prendeu o ag-
gressor, mas este, com lábia, conse-
guiu embahir o policial o fugiu, pa-
ra mais tarde se 'apresentar acom-
panliado de um, advogado.
ÜM GrliNRO QUE DEFJENDB A

SOGRA
CAMPINAS, lli — (Da sucoursal) —

Por volta das 9 horas de segunda
feira, o lavrador Carlos Pogetti deu
de descarregar a irritação de uma
bebedeira na pobre mulher, Adelia
Fogettl, pois esta insistia em acon-
sei ha-! o a voltar para o trabalho, do
qual so afastara.

Anto a insistência da cara meta-
de, Carlos so exasperou deveras e
avançou para faze-la cessar com os
conselhos.

No momento õm quo batia na mu-
llier, chegou o genro, João Valonga,
que, apezar dos ' 

pczares, gosta da
sogra o qual, apanhando um pau,
investiu contra 6 brutal sogro, para
applicar-lho o correotlvo. Pogetti fl*
cou ferido nó braço direito, apre-
sentando queixa á Policia...
O IOCESP" DE CAMPINAS LM

PROGRESSO
C/MPINAS, 15 — (Da succursal) —

Fundado ha pouco tempo, o Institu-

a ^vJ uC a_^j.l.4jnaaüd, LCUl
iinaawiaii.e, _»u._ aos liSiu.çod «p*>»
itcMéa suuu-o u.Jipeuuo DUU U.rcu»-
nu.

cui-ue , a^

iano iulaèrrú;

'ilnto-hónlom, 
. reallzòú-so uma reu-

a.^v. i»u»-.tt *.»>. decuir -.ou»e tt.niüia»-
»_,uV, uai liüVa Muc i.iMUWJU-au jíVj";
a.Uv-1" o Ca.-a.a.oSO i-íCUIU _M Ua iVU».

i.aulloiSCO ua-OttllU. Üí>«.UUl_ UU iiU»"

0u uo ivcsauo. ¦
nlüu.e.M i-ciítto se providenciou. •>;

muuaa.a.0. .A- »|o.a.»acuo, iwuiuuu J
Uová^fatíáe Upuãiw.iein.0 atapudta cóü»
âiU*. iú.Ui»'i"*ã ' yat-a uWeCtoriu, auciou,
OlJa.Oli.u-c, U..«-aaOUS, CIC. ¦

i>a cuaua icuiuuo us u.reatores ""

iiuB.-in.il que - L-uudauc ac ume '»*
jiu.iitawiauiis quu d«riwt

..UU.U0 t.o sr. ui*
o ua^oano dos «ouUuy"

,-bd ue i"oü«a «iaauB. ., .'.
„SS«jCi»iv«»J CuIUjÜíUCIAL Bi-

OAMJrlJS-s-Ü
CAMPINAS, xa» — i.í>- auccui-salL-

A-iJU-cutoria ua Associação coiiuue •

Uai 
' 

u<J -áuípi-os csipouiu cm tt&»
_.ii.ê*u«vuii-ai.i o sajguuitü "l'*',-lv

s»-. Socieiario ua iiueiiüa;
"a Ataociuijuo tieiliMiiViUíu» ^ Ca»»-

uüias tem a nonrà do agradecer *
gentileza do le.OBianuina i»t-»u qu^

» 1UXÜ.U, mo cwi.Miuiucou a rerne^»
ao -iiiouna-i de iitiipo»toa e i.***»
uo recurso interposto a tavor do •»•
üuns uu seus associauos, contra-»
íáiícámehtõ uo j-inposto uc çomnie 

*

cio o industria, — ->-do o itcliumuie
uo aerviço no Triibuuai, ó provave
nao seja este u.«z jui-gado o roçar*
au, », mesaá |,yvotiitaw, perdoif-w
auus associados — reclamantes, •»•
i-cito 4 reautíiao üo Ittífc. — ü &¦'
pois, tíeni-o«r tíucfetariu, Uo oouce-
uer-so razoável proroganjâo do piw"
uara o pagamento ao imposto a*1
commercio e industria aoa coaur
buintes que, como oa associados, dca-
ia Associação, tenham recurso pen-
dente de julgamento no Tribunal ü«
Impostos, — Esta Associação ap0'*1
oa terrnus do opportuno oulcio, aa-
tado de 9 do corrente e dirig'Q,° *
V. Excia. pela co-irmã dessa capi-
tal — Espera esta Associação ao
alto critério de V. Escía. a provi-
dencia ora pleiteada e esperada pt-
los interessados. — ApprovelU «
opportunidade para apresentar a . »<
Excia. seus proteste» do alta e-u-
ma o consideração, -- Pela Associa-
çao Commercial da 'Campinas — .Ia'
Sylvlno de Godoy, Presidente.

A A C. C nos comanunica qu'^
os 

'seus 
associados que reclamaram

devem aguardar aiviso antes do «
fectuar o pagamento da 2,a' presw-
ção do imposto etn questão.

:," "FIBSTA DE LA' »AZA"
CAMPINAS, 16 — (Da succursal' *

Decorreu imiulto anlma,da a festa a
ra/ja, quo -a Sociedade 

'Hespanhol»

do Soecorros Mútuos o instrucçao ox
íei-écou, sambado ultimo. ,aoa «eao
assocladoa, nos salões do sua seuc
social. , ^_,,H

A principal parte das corimon au
foi a conferência do Pc. Marti ru»
Salgot, que falou sobro "IaabOl »
Católica y el 12 do Octubro .

A'a 22 horas inlclou-so pJ*ES
oom o concurso do "Jaza CascatUioa •

Jj^g

. 
"*; 

. I.
*•
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S. P. R. jogará na principal da L. F
i IM MAGNÍFICO ESTÁDIO SERA'

; CONSTRUmO NA agua branca
/' Hontem á noite, na sede da Liga Paulista de Futebol, foi reali-
gada uma reunião que, entre outros assumptos, tratou da promo-
çao do Sáo Paulo Rallway para a Divisão Principal daquella entida-
dc dirijyente.

Após discutido o caso, ficou resolvido que aquelle clube, bem co-
jjio outros que pretendem subir, uma vez que preencha as formallda-
tícs estipuladas, de 1936 em diante disputará o campeonato da cida-
dc, ao lado do Palestra, Corinthians, e outros "tubarões".

Dos clubes que actualmente disputam o campeonato da Divisão
Intermediária, e que desejam passar para a Principal, náo cremos
nue muitos estejam em condições de attender as exigências da Liga.
Com o S. P. R., entretanto, nãõ suecede assim. E' um clube pos-
guidor de patrimônio e, está em condições de construir um magnifi-

"eo estádio, na Agua Branca. Já existe, mesrao, um projecto neste
sentido, sendo que a planta das installações do clube da Ingleza foi
ícita pelos engenheiros da estrada.

Segundo ouvimos hontem de ura dos directores do S. P. R., an-
%ta que seja iniciado o campeonato de 1936, a Liga, o clube já terá
cm vias de terminar, um estádio. Ao que se diz, suas installações
íerâo superiores ás dos demais clubes da capital, visto que, obedecerá
m todas as regras da esthetlca moderna..

. .. ,_ __ f_. .,_-¦... ,. iA ¦„,..., m-^-m. .-,,¦¦¦ ¦¦_¦-¦ -.^ ¦>,¦..... ¦ . . ._.. ._ _... __ IIJU.IIIIIIll—I—¦¦¦¦¦llll I »J »»MH,IWI '¦ '<

? ~"~ ""'

Esperia e Corinthians nui pp de grandes proporções
0 CAMPEONATO DE CESTOBOL EMPOLGA A CIDADE ESPORTIVA

. i .!_,.!.« fia cida-permanecer na sua invejável po-
O torneio ccstobollstiço **$£ », 

ao 0 d0 .oüUtro, o bravo "tive"
do voltará esta no te 

^««^ eE; ,ot lcnUlVi com toda u sua
na ü.m-ecladores dcs.so empoifa* „„',„„,,„ aTnnare,lhiar-fiQ com o clu-03 apreciadores

«nos l«o. Porcue a t«Jella

COlllXTHIANS-IOhlMÜRlA
Dos dois encontros escalados, a

pugna em quo vao defrontar-se
o;DQUÍnícttos do Esperia e¦ ob 

Jo
Corinthians, «picsenta-so BUgeStl
vo e attrahemto. <i_irl,n-

Por um lado, veremos Oi Cor n
thtó-ns. vlce-lider do torneio, lu
tando desesperadamento ai ton uc

ites do jogo ameaçavam o juiz
¦»'. I O que Jorge Miguel contou ao "Correio de S. Paulo"

l Ji c do domínio publico os acon-
íçc.lmentos verificados domingo pas-
üádo no campo do Hespanha, em San-
los por oceasiilo do Jogo que o clube
local tez com o Palestra Itália, de.?-
ts, capital. Quizemos ouvir, a respeito
t arbitro da peleja, ar. Jorge Miguel.

¦Aí-*
:

JORGE MIGUEL

Entretanto, somente hontem á noite,
fluando nos dirigimos 6. sede da Li-

• ga Paulista de Futebol, é que nos
encontramos co mo referido arbitro.

Respondendo á pergunta que lhe
fizemos, disse-nos o «ovo juiz da Ll-
fa: ,_ Os acontecimentos que se verl-
ficaram, talvez fossem evitados se a
mentalidade existente no momento,
fosse outra. Creio que, agora, não
gera, mais procedido discutir, pois O
que foi feito, está feito.

E' facto que Junqueira instigou
Carnera a aggredir Nestor?

Nào sei. Correndo de um lado
I«ra outro, no campo, náo podia ouvir.

como é fácil de suppor, se Junqueira
estava ou não instigando seu compa-
nheiro dc- zaga a aggredir este ou
aquelle jogador.Soffreu alguma violência ou pro-
messa de aggressao?

Para falar com franqueza, o que
ouve commigo foi o seguinte: quando,
antes do jogo entrei no vestiário do
Hespanha para pedir ao3 jogadores
que jogassem futebol c se contives-
sem' durante o transcorrer do prelio,
receberam-me muito mal. Não os jo-
gadores. Havia um director do Hes
panha, presente, quc infelizmente não I redores de clubes, ou publico

conheço, que disse-me não consentir
que seus jogadores fossem expulso... do
campo, por este ou aquelle motivo.

Não liguei importância ao faclo pois
que, pretendendo agir correctam?nte,
pouco me importava mas palavras quc
me foram dirigidas. Quando verifi-
cava o ferimento causado cm um jo-
gador, por uma pedrada, Carnera ag-
gredlu Nestor. Logicamente cxp.ilsei
á, ambos do campo| Pode crer quc,
neste momento, uão recordei *iquer,
se estava ou não exposto a unia ag-
gressão, por parte de jogadores, di-

pujança, cmparcllmi-se com o clu
be. dos calcjões-protos.

Vao ser, sem duvida, uma l'U-
gna àáflás empolgante.

O VAI.OH UOUUINTUITO
COHINTJIIANO

O Corinthians, ao perdor no Ini-
cio do anno corrente o- concurso do
sou excellente centro. Lauro boa.-
res parecia, que, o poderio do f -

ve" corinthimio iria diminuir sen-
sivelmiente. . .

Entretanto, ipara gáudio dos
admiradores do grêmio do Parque
S? Jorge, tal coisa não ee venfl-
cou. O alvi preto, perdeu um avan-
ti de qualidades, mas em comipen-
saGão adquiriu um guarda de'lei.
No lugar do veterano Lauro «
alvi-preto collocou um novato da
turma secundaria que ainda nao
m-òvou satisfatoriamente, mas
IW tem qunlidadcs para ipoato,
s" o Corinthlns souber provei-

SSw desse 0->nf»^»'arfo*
Corinthians tem „reallzac]°,vcp0t[°
manoes» das melhores, talvezna
da Inferiores ás do anno cassado
Juando contava com o concurso do
^^rí^e^nte^iomeio, o alv.-pre-
to jâ eliminou as turmas do by-
rio Light Paulistano, Indiano «
Vi°'té tendo soffrido seu unico
revez contra O qulntetto cam-peão
dACÍíurma 

oorlnthkwia, como ve-
mos, não está em má ¦ituaolo.
Está noite, contra' o Esperla.^os
corinthlanos dirão a ultima paia
XX sobre o valor da sua turma.
O alver^rlo fluo o Corinthlns
vae ter, d-esta vez. é de facto dos
mais fortes. Por isso, o alvi-pre-

' to terá quo lutar com todo o \P0-
dérlò da sua equipo com um en-
thusiasmo desmedid, sem o quo
nada poder-i almejar.

Hojo. o Esperia vae tcyr pela
frente um qulntetto enthusinsta e
quo está desfrutando boa coiloca-
ção. Por jogar em sua quadra, os
alvi celestes estão com maiores
possibilidades no resultado final,
mesmo porque, precisamos 'reco-
nhecer quo enquanto no ciuintetto
da Ponta ürando -não notamos fa-
lha alguma, no "fivo" corinthia-
no recente-se do um centro a ai-
lura dos demais comipanheiros.

Mas, preci.yamos considerar quc o
Corinthians, graças a invejável posi-
ção em que se encontra, está enthu-
siasmadlsslmo, devendo, desse modo,
offerecer tenaz resistência aoa espe-
riotas.

O.i dois -quintottos estão prepara-

Não Of
Arthur Miele esteve na redaoção do

"Correio de S. Paulo". Vinha fazer
uma reclamação. Promptamento at-
tendido, Miele disse dos motivos que
o traziam a nossa presença,

"Como o sr, sabe, eu conquis-
tei o 2.o logar no campeonato de
box realizado ha pouco. Entretanto,
até" agora, contra a espectatlva dos
que tomaram parte no referido cer-
tame, atada não foi effectuada a
entrega dos prêmios. Ha quasi um
anno o campeonato foi terminado.

somente o sr. não recebeu o pre-
mio?

_ "Não. Muitos amadores ficaram

JOCKEY CLUBE
As corridas do próximo domingo, no prado da Moóca

(C Lourinha . • >• •• '• 6'Eis o programma da reunião a
realizar-se domingo, mo í-Hppo-
«romo Paulistano;

l.o pareô — Prêmio "Consola-
tólo» — 13.43 horas - 3:000*000 e
Soo? — Distancia, 1.000 »?Jg»f?

1 Estréa ,.
(S Odin .. ,1

S)
(3 Mukden •••

Cuba

Koh-t-Noor
(*

ft)
(S

., •• •? ••

Kilos
60
50

61

Pagode 63

. .i ,. • • • •

(5 Japão ... 
.' •'¦

i)
(T Dorata ¦ Bü „

2.o pareô — Prêmio "Extra
m- 11,10 horas — 3:000? e bOOf —
Distancia, 1.500 metros: flj

Garça - ¦• «* °
Nancy
Legiovel

i 1
; i

(3
I)
(i

... .«•. •« • • • •
53
55

(7
*>

(8 Orca ..  • o»
6.o pareô — Prêmio "Combina-

çâo" —- 16,00 horas — 4:000?000 e
800$000 r— Distancia, 1.800 mo-
tros:

Ki'os
1 Blue Devll 56•• Mulatillo .. i> ,. .• 63

Cow Boy .. ¦• •• •• 513
Zoocui •• •• »*'..** bS

Arthur Mie Ie reclama
acenas com a promessa, E não se^
diga quo foram 03 " desconliccidos.
Lofredinho gosa de grande fama,
bem como Parabalo. E estes "ão

3
(4

i)
(5_ Sweet Cut  61
7.o pareô — Prêmio "Suppie-

mentar" — 16,30 horas — 3:500$,
700? e 350$ — Distancia, 1.500
metros:

Kilos
Silenciosa ., 63
Marroclro ., 56
Audax .. •• •• •• •• 5!2

Miss Primrose

Yonne .. -..• • r •«, t» 53
i) ..

(8 Malllc • 5,V,
3.0 pare-o — Prêmio "Joko To-

bias" (7.0 Eliminatório) — 14,36
horas — 8:000$ e 1:600$ — ^ÍE-
tancia, 1.700 metros:

I 1 Licury ., ... .. ., • • °5
" Umbata •• r»5Ti Ouro Velho ....•••• d?
r, Thesoureiro ,5l) „
4.0 pareô — Prêmio "Initium

— 15,00 horas — 4:000$, 8O0$O00
••. 400$ — Distancia, 1.300 me^:

(l Pio de Ouro .. ,. •• 65

(2 Caiula  B*

(3 Votu" .
I)

(4 Lavaleja * + • * '• *

BB

BS

(2
2)

(3"TT
3)

(5

Recolo

Knox .

• tj .• *. • I

Zenaga .. .... ..¦ •• ,.

61

51

(6 Zara  Bft

(7 Yapu'  56
(" Quehranto  50

8.0 pare0 — Prêmio "Einula-
cão" — 17,00 horas — 4:000$000
6 goo$ — Distanoia, 1.800 me-
tros: ¦_]

Kilos
Galles ... .• •• •• •• 53
L'Amazone  5J
Rush • • 1 • ••••.••. • B*

Outra victoria do campeão da
Barra Funda

Enfrentaram-se domingo pela ma-
nhã no campo do segundo os quadros
acima.

Foi um encontro formidável onde
os traypuenses se empregaram á fun-
do afim de sahirem do gramado com os
honras do triumpho.

E1 justo salientar no onze traypuen-
«e a actuaçâo dos seus atacantes on-
de Ragico e Durval os dois irmãos
e respectivamente os que acabecam a
lista de artilheiros do clube dis-
pulavam o caminho das redes. Neste
duelo Durval que sempre levou a me-
lhor sobre seu mano devido a vio-
lencia do seu tiro consegue fazer os
dois tentos que garantiram a victoria
ao esquadrão de Aço.

Outro grande elemento do nosso
quadro foi Pimentel que apesar de
muito batalhar nã0 alcançou a rede
embora, fosse multo auxiliado por Ba-
gleo, José e Minhoto.

O quadro do Traypu foi o seguinte;
Paulo — Heitor — Affomio — Octa-

cilio — Bila — Moacyr — Durval —
José — Bagico — Pimentel e Minhoto.

O segundo quadro que empatou por
lal cujo tento foi feito pel0 opti-
mo avante Farello estava assim orga-
nizado:

Jeronymo — Minhoto — José —
Dicto — Heitor — Oswaldo — Arnal-
do — Luiz — Moacyr — Farello c Oll-
veira.

MARCIIISIO — Centro du
alvi-celeste

us KSPjjnioT.vs
A turma do alvi-celeste da Pon-

to Grande, ó indiscutivelmente, po-
derosissima Integrada por >cxl-
mios cestobolistas, a turma e»pe-
riota adquiriu poder tal. que a
coiloca como uma das (melhores
da Oáipitai.

Aipenas uma v;ez o qulntetto
alvi celeste não se exhibiu como
costuma fazer na maioria das ve-
zes. Poi no encontro com o Tiu-
té, quando o Esiperia, franco favo
rito antes de embate, t
conformar com uma de

Nos demais; encontros dispu-
tados, o grêmio de Montanarini fez
valer a sua alta classe, vencendo
sempre com diestacada «uperiori-
dade. Contra o próprio . Palestra,
o Esiperia fez uma bellissima ex-
hibição tendo sido derrotado por
(liffercnqa minima, num combate
movimentadissimo.
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A arbitragem estará, a carjfo «lo
competcnlo juiz palestrino sr. Alce-
biades Sarmento, um dos melhores
quo possuímos. ¦m

BETTOI — "cestinha'
corinthianos

dos

 1 dis.-=imo.s o espera-se unia luta. muito
teve <iue se I equilibrada, com lances attrahente3 e
l:rrota- empolgantes, assim com0 muito ca-

valheiresca,
AS TUUMAS

As duas turmas deverão apresentar-
sc as.--im constituídas:

CORINTHIANS: — Foguinho e To-
nini; Toni. Dc Caprio c Bettoi, Curlini.

ESPERIA: — Montanarini e Nigro;
Cerello, Marehisio c Paulino; Napoli. I clube

MONTANARINI — _ Excellente
puanla esperiota

No encontro preliminar, se o Ks-
peria vencer como é esperado dado a
classe do .='cu iucKnfundiiv.i quin-
tetto. estará com o campeonato se-
cundarlo quasi garantido'.

&1IUO li LIGHT NA 1'ONTlü
GBANDU

Ern sua quadra, na outra partidu d*noite, o Syrio terá pela frente o
qüintetto da A. A. Light & Power.
Será, tambem um encontro iiittres-
sante. O Syrio esta com sua turma
em boas condições e por sua vez o"five" do Light não é dos peoi-Ct. de-
vendo ambos disputarem um ei.con-
tro palmo a palmo, vencendo, o quc e(f-
tiver mais feliz nos arremesses, o que
poderá acontecer tanto para u;,i co-
nio para outro grêmio.

Quem poderá dizer algo sobre isso,
será somente Santorsolã, do Syrio «
Zé Maria, do Light, o.» dois "bam-
bas" da cesta, nos . seus respetivos

Sm
(Da succursal á Rua Rubião Junior n. 5)

CAUTELLA E CALDO DE GALLINHA...

8)
(5 Macuco ,.  5!

(6 Gallerita '.• "•! 1# » 53

(7 Osilvlo i ., .. 55
4)

(8 Derby •• 55
S.o pareô — Prêmio "Mixto"

— 15,30 horas — 3:000f, 6OOÇOO0
* 300?0t-0 — Distancia, 1.660 me-
tros;

(1 Enemlgo1)
(2 Árabe .. • • • • • •
(8

S)
(1

Ibluna .. ..

I>os 0f War

Kilos
Cl

Ú
Bft

49

C.

(3
2)

(3
~~U

3)' (5

Te
4)

57

152
Capucino ., •• ,, ..

Baguassu' .... • • i • •

Fadista ___» •• -»; •• S0

Claxon ,. ....... . • 64

(7 Cauto  64
3.o parco — Prêmio "Excel-

slor» — 17,30 horas — S:500?000,
700? e 300f t-. Distancia, 1.650
metros:

KiiOs
(1 Mirellle

D
(2"Tã"

2)
(4

(5
3)

(6

El Clazhy

Ogro

Ducca

• * ;#*•_ «• • •

*.•
ts # * ti; «v, •• t •

* • o.o • • • •

Plnocha

Braz Cubas

Alsono ..(7
4)

(S Ciiimborazo
O l.o parco será

13,45' horas..
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'¦¦¦'. .. •, í,¦ :-' ¦- -'•'--.fl )
'1 '

I. n ••

51
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63
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Lolredoi um dos nrejudieados
receberam .prêmios, muito ecrabora

tivessem conquistado primeiro loga-
res",

E' justíssimo a reclamação do pu-
gilista Arthur Miele. Por isso, cha-
mamos a àttenção dos promotores do
ultimo canitpconato Paulista de Box,
na certeza de que serão tomadas as
providencias necessárias.

.. .. 60
realizado ás

0 Faculdade de Direito perdeu
em Cayeiras

Realizou-se no domingo ultimo em
Cayeiras o encontro entre o forte con-
juneto da Faculdade de Direito e o
União Melhoramento de S. Paulo.

A partida foi disputada com gran-
de enthusiasmo e veiu a terminar com
a victoria dos locaes pela apertada
contajtçm de 2 a 1.

Os quadros tiveram a seguinte orga-
nização:

UNIÃO: — Mario — Mesias — Sany
.- Octavio — Antoninlio — Perin —
Octavio II — Armando — Paulino —
Adelino e Joãozinho.

FACULDADE: — Denaro — Esco-
re — Nardo — Antônio — Attilio —
Zeca — Tony — Manuel — Luiz —
Dino e Rene.

Associação dos Empregados no
Comercio x Unidos Clube

Realizando-se no iproximo domingo,
dia 20, pela manhhã, no campo da
rua João Theodoro, ao lado da Tram-
way da Cantareira, o encontro supra,
o Director Esportivo da Associação
solicita o pontual eompareclmento de
todos os jogadores inscriptos, na ho-
ra do costume naquelie campo..

0 Santa Cruz faz festa
Sabbado vindouro será realizado, fi-

nal mente, o esperado "Baile da Pri-
mavera", que o E. C. Santa Cruz, a ...... _..
bem organizada agremiação do Ypi- terra e pedras
ranga, dedicou aos seus associados, •¦¦-.- .-•-...«.i-
famílias e convidados espeeiaes.

Esse sarau, como Os demais orga-
nizados pelo popular grêmio da rua
LLno Coutinho, promette revestir-se
de inteiro exito, e isso devido aos ca-
prichósos preparativos que estão sen- Ulra mtSl-c ,._._„..... -
do feitos para que assim aconteça pedreira afim de que nao ten na
aliá.c como sóe sueceder com todas ' - - ¦— '"¦'" "¦
as realizações que são levadas a eí-
feito pelo clube de Perondi.

O local desse esperado sarau será
o luxuoso "Centro Ypiranga", á nia
Patriotas n.° 22, um dos mais amplos
e melhores salões do Ypiranga.

Os srs. associados do E. C. Santa
Cruz terão livre ingresso, bem como
suas Exmas. Famílias, mediante apre-
sentaçâo do recibo n." 10, acompa-
nhado da respectiva caderneta social.

SANTOS. 3 6 (Da succursal) —
Ainda perdura bem nitida a recor-
dação da tremenda derrocada do
Monto Serfat, om que (perderam
a vida dezenas de creaturos para
quem sorria o detsino a despeito
do labor intenso a quo so entro-
p-avam diariamente.

E se o quadro horrível da me-
moravel hecatombe mão ee con-
servasse mais nas retlnas do cada
um, a chaga \ aberta no latidico
morro ahi está para nos foiçar a
triste * peiosa recordação.

Foi todos o sabem, causa da
catastrophe a exploração de uma
pedreira no sopé do morro expio-
ração paralsada desde então poi
determinação da Prefeitura P.ro-
hibindo a pratica abusiva que W
vou o luto e a dor a tantos lares.

Agora, no so,pó de outro morro,
ainda cm pleno centro urbano ou-
tra eMploração de m*.*\*&&&&
cessa. Localizada nas /^]fedo
morro do S. Bento, as «*lobôts
guecedem-se, umas após ouUas
com fragor assustando grande_
monto os enfermos da, ^ta ça=-i em cujas proximidades se io
caliza levando* o terror aos qu
habitam no oume dc..morro, «o
tenas e centenas de cr.eat^dfa,^
receiam justificadamente se- tam
bem Imoladas como o foram as
que tombaram com a avalanche de
terra e pedras desprendidas do
Monte Serrat.

«Cautella e caldo de gailinha
nunca fizeram mal a doente' «
mais val,e dteer bem fiz eu do
quc se soubeia".

Seria conveniente que a p.re^-"
tura fizesse vistoriar a referida
pedreira afim de que ..... ..
mos a lamentar a reproducção da
tremendo. catastrophe de xnawjo
do 1927, ou melhor, qu© iproMbis-
se desde Jâ a referida explora-
cão de accôrdo com a determina-
ção tácita da legislação municipal
ém vigor.

Esperamos que o sr. prefeito
municipal interino não deixará de
dispensar a0 assumpto a attençao
que elle requer e exige.

MOVIMENTOS GREVISTAS

No Tennis Clube Paulista
CAMPEONATO INTERNO — Estão

abertas aa inscripções para as provas
de simples com e sem partido para
rapazes e senhoritas, encerrando-se no
dia 20. As informações serão obtidas
na sede.

Cigarros M.M. D.C.
Foram lançados, lia dias, nesta

praça, os cigarros M. M. D. C
cujos niaçcus contém um vale de
cincoenta reis em beneficio da
campanha pró monumento e
mausoléo ao soldado paulista de
32. Os portadores que apresenta-
rem maior numero desses vales
concorrerão a tres valiosos pre-mios, em exposição, por gentile-
z-a de seus proprietários, na vitii-
ne da Casa Funda, á rua Direi-
ta. 23.

SANTOS, 16 (Da succursal) —
Os trabalhadores nos moinhos
Paulista e Santista voltaram hon-
tem ao trabalho, lattendendo ao
convite da. gerencia daqivelles es-
tabelecimentos.

O Syndicato respectivo logo que
estejam normalizados os serviços,
voltará a agir para um accôrdo
amigável e honroso para ambas as
partes imterassadas.

Os operários da construcção ci-
vil mantém-se irreductivels, pelo
que os serviços permanecem para-
iyzados.

As serrarias e obras em cons-
trucção icstaro guardadas por for-
ças de armas enbaladas.

Agitadores vários que espalha-
vam boletins incitando a contlaiua-
ção da greve foram presos.

Na manhã do hontem uma no-
va .perturbação veio agitar os
melo;* proletários da. cidade.

Os õiPiaraTios em tiriturarlás o la-
vaiiderlas estão pleiteando nielho-
ria do salários, sendo possível re-
corram á greve ca_so não venham ,
a sor attendldas saias pretenções.

SOCIEDADE li MAO POKTU-
GUEZA

SANTOS, 16 (Da succursal) —
Consoante antecipamos será logo
â noite, pelas 20 horas, que ua sé-
do da Sociedade União Porlugue-
za, uma das mais pujantes agre-
mlaçõ-es lusas da nossa terna, se
realizará imponente sessão solen-
ne commêmorativa do transcurso
do 22.o anniversario de sua fun-
dação.

A União Portugueza, com um
quadro soical que ultrapassa do 12
mil associados, grandes reservas
nos bancos, &ído própria e magiiifi
ca 6 instituição quo honra a cidar
de e dignifica sobremodo a laborio
sa e hom rada colônia lusa aqui do-

ASSOCIADO DO COMMKBCIO VA-
REGISTA

SANTOS, lü (Da succursal) —
Na sede social dessa pujante e pvestt-
mosa associação de classe realizou-se,
pelas 21 horas de hontem, a annuncia-
da Aspembléa Geral, que esteve con-
corrldisíúma e na qual foram venti-
lados assumptos de relevância e abso-
luto interesse para o commercio re-
talhista de nossa praça.

Muitos foram os alustre apresenta-
doa e varias a« resoluções adoptadas,
todas ellas visando o beneficio da
numerosa e digna classe.

IIKNDA DA ALFÂNDEGA
SANTOS, 16 (Da .succursal) —

Pela thesouraria da Alfândega desta
cidado foi arrecadada hontem a im-
portancia de 1.312:097$4O0, elevando-se
o total no mez em curso a 
18.260:103$140.

pALUiCIMJENIOS
SANTOS, 16 - (Da succursal) —

A> rua Almirante Tamandare, 67,
falleceu o sr. João Francisco dos
Santos, fumecionario do Telegrapho
Nacional, deixando viuva a sra. d.
Joaquina dos Santos e 4 filhos.

Seu sepultamento realisou-se X>e-
Ias 9 horas de hontem n* necropole
do Saboó.

Contando a avançada Idade ae
70 annos falleceu á avenida Bernar-
dino de Campos, 423, o sr. Joaquim
Simões Paiva, antigo commerciante,
deixando viuva a sra. d. Maria ao
Rosário Paiva, deixando dez filhos,
25 netos e 2 bisnetos.

Seu funeral, que foi multo concor-
rido effectuou-se Pelas 16 horas de
hontem, dando -se a Inhumação na
necropole do Paquetá.

A' TOa Lucas Fontunaito, 77,
furiu-se a veneranda sra. d. Hen-
riquata PaUobé Sdhmidt, viuva do
ór. Carlos Schmldt, deixando nume-
rosos filhos, 13 netos e 3 bisnetos.

O énterramento da pranteada sràj,
que contava 78 annos, realisou-se pe-
Ias 10 horas de hontem, tambem na
iiccrapolo do Paquetá,

DIVERSÕES
SANTOS, 16 — (Da succursal) —
Programas para hoje:
COLYSEU — "Caça a Raposa", des;

"O Punhal dos Bogios", W. First, c|
Donald Woòds e Margaret Llndsay.

CASINO — "Caça 6. Raposa", des;"O Punhal dos Borgios, W. First, c|
Donald Woods o Margaret Lind-
say.

PARAMOUNT — "O Rei dos Men-
digos", Radial, c| Lionel Atoll e
Betty Furness; "Metrotono News n.
291"; "Islândia, o paiz dos Vikinge",
edu; "David Coppedfield", Metro c|
Freddio Bartholomew W. C. Fields
Lionel Barrymoro Madgo Evans Mau-

De triumpho em triumpho!!-
Uc maravilha em maravilha!'!

TRIUMPHO
O fojjão da época

VENDAS A LONGO PRAZO
O unico com fornalha Inteiriça de bar,
ro refractarlo, que 6 -verdadei-raincnte

tconomlco c que effectua o que
promette

Engs. HACKER & CO,
RUA JOSÍ'- BONIFÁCIO. 119

S. PAULO

Na Associação dos
Ex-Combatentes

A Associação dos Ex-Combaten-
tes de São Paulo receberá Uoje»
ás 21 horas, em sua sede social, á
rua João Briccola, 15, 2.o andar,
o tenente coronel Romão Gomes,
deputado á Assembléa Legislativa,
que se fará acompanhar do dr.
Prudente de Moraes Netto.

Depois de inteirado dos serviços
da sociedade pelo seu presidente,
sr. Jorge Marcinio, o visitante se-
rá saudado pela professora d.
Antonietta Pimentel, em nome .d*
Commissão de Honra, e pelo es-
tudante sr. Diego Pires de Cam-
pos, do Comitê Acadêmico da Fa-
culdade de Direito.

reen 0'Sullival e Frank Lawton.
. C. GOMES — "O Meu Beguin", Fox
o] Lillan Harvey e Lew Ayres; "O
Rio Branco", nacional DFB; "Rober-
ta", RICO, o| IRENE DUNNE FRED
ASTAIRE E GINGER ROGERS.

MIRAMAR _ "A pequena mais ri-
«a do mundo", RKO, c| Mirian Ho-
pkins e Joel Mac Crea; "O Pico da
Roraima" nacional Í>FB; "O Rei do«
Mendigos", Radial, c| Lionel AtwiU
o Betty Furness.

S. BENTO — "Casino de Paris",
W. First, c| Al Jolson e Ruby Ree-
ler; "Metrotone News n. 290";"¦ "O
mundo perdido de Buddy, des; "Ca-
sados em segredo", W. First, c|
Barbara Stanwyck o Warren William.

D. PEDRO — "Vidas aem. rumo",
Fax, c| Loretta Youn^ e Victor J<>-
ry *De Santos ao Rio de Janeiro ,
nacional DFB; "Ovos, Plnlto e salU-
nhas", nacional DFB; "Os Trea Mos-
queteiros", Barone, c| Aimé Simon
Gerard. . „ ...

C. G-líANDE — "A Barreira", W.
First, o| Paul Muni e Bette David;
"A 9.a travessia do São Paulo a na-
do", nacional DFB; "Doce sonho,
amargo despertar", comedia musical;
"O Meu Begultn1', Fox, «1 Lillan
Harvey c Lew AyTeifc

MMU
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"Sob o luar dos pampas" é a mais bella «eação de Wamer
Basler o heróe de "Romance do Rio Grande' e__CiscoKid
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UMA GRANDE PRODUCÇÃO REALIZADA PELA
FOX-FILM PARA ATTENDER A PEDIDOS

H „ DE MILHÕES DE "FANS"
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'SOB O LUAR DOS PAMPAS", que
0 Rosário exibirá 2.a lelra próxima,

; (. a grande producção quo a Fox
i Film realisou para attender o pe-
\ dido do mtlhCes de "fans.

$r Uma p>roducç&o de classo de B, G.

| do Sylva, dirigida pelo nome já no-

| tavel do James Tjnllng.
Maior que "Romance do Rio Gran-

de"!
Melhor que "Cisco Kid"!
Argentina... o senarlo semjpre ma-

ravllhoso dos pampas... as cavalga-
das empolgantes dos gau'chos des-
temidos... 

'senhoritas deslumbrantes
de graça do belesa... romance deli-
cioso... aventuras excitantes... dra-
ma emocionante... musicas encanta-
doraa... festas típicas... bailados

i sensacionaes!.
; Argentina..,, e as rancheras... «

| os bandoleons... e os tangos trans-
| hordantes de melancolia, sussurando
| na luz eshranqulçada do luar todos

| os segredos da alma da raça!
I Warner Baxter, vivendo a rlgura

I de OESAR CAMPO — O maior aman-
| te e o gau'cho mais valente de toda

I a Argentina,
| Kettl Galllan, o pecado louro da.

1 Franca, o amor do gau'cho dotnl-
| nador o motivo do romance, do dra-

' 
ma <íe tudo!

Armida, a pequenina espanholita,
enohendo o ambiento com a graça
irresistível do seu sorriso.

Rita Cansino, belesa nativa dos
trópicos, com a sua novidade dansan-
te: a "ZAMBA".

E> Blanca Vlsohcr, John Mlljan,
Jack La Rue, Ann Codes, J. Carrol
Naish...

¦;¦¦•;¦ B VELO'Z E YOLANDA. os íamo-
«os dansarlnos internacionaes, apre-

.--.f sontando pela primeira vez na teia
rtISffii a formidável sensação actual aos" 

mais chies cabarés de Buenos Aires

WARNER BAXTER o Nova York: o TANGO COBRA!

VARIEDADES
"Fazendo fita"

Damos aos "fans" paulistas, em
primeira mão, o titula1 ão filme-re-
vista, que Capellaro lançará bre-
vemente ao nosso publico: "Fazen-
áo fita".

A scena final foi filmada na se-
mana passaâa, tendo participado
delia a graciosa Cida Tibirtça,
destacado elemento ão "cast" aa
Raãio São Paulo. '

Em "Fazenão fita", actuam âi-
versos artistas âas nossas "broad-
casting". Actualmente procede-se
á enquadração final, que deverá,
ficar -concluída dentro ãe quinze
ou vinte dias.

O lançamento de "Fazendo fita',
possivelmente, será realizado pela
Empreza Serrador..

A publiciãaãe ão filme sera âi-
rigiâa por Niralâo Ambra, que é
tambem o autor 'áo argumento e
áa enquaãração. ¦

As predilecções do publico
inglez, no cinema de 1934

As ultimas pelliculas que mais
agraâaram ao publico inglez no an-
no áe 1934, classificaáas por este
ãe 1 a 6, como optimas, foram as
seguintes: "Cavalcaâe", "Os amo-
res áe Henrique VIII", "Eu fui
uma espiã", "Narcisus", ''O meu
boi morreu" e "Voltaire".

Como as mais ãesagraáaveis:
"Santa não sou", "Jantar ás oi-
to" e "King Kong".

Nesse mesmo anno, os artistas
favoritos ão publico inglez foram
os seguintes: George Arliss, Clark
Gable, Wallace Beery, Clive Brook,
Robert Montgomery, Ronal Col-
man, Lionel Barrymore e Charles
Laughton, entre os homens; e Nor-
ma Shearer, Marte Dresler, Greta
Garbo Kay Francis, Marlene Die-,
trich, 

'Katharine Hepburn e Janet
Gaynor, entre as mulheres.

*
Lily Cauchein

Çlaudette Colbert. a "estrella"
da Paramount, viu^a luz do dia em
Paris. E', portanto, franceza. E seu
ierâaáciro nome c Lily Cauchein.

CLAÍR gable chega hoje ao Rio i Theatros
O famoso "astro" de Hol-
Iywood, que se destina á

Europa, embarcará no
"Zeppelin"

RIO, 16 (Especial para o
"Correio de S. Paulo") está
despertando grande interesse,

principalmente entre o elemen-
to feminino, a annunciada che-

gada de Clark Gable, o sytnpa-
thico "astro" da Metro, que em
viagem de férias está visitando
varios paizes sul-americanos.

Concertos
um recitmTpoetico

Bidú Sayão homenageada cm
Porto Alegre

PORTO ALEGRE, 16 (A.B.) - A
Cia Lyrica dará, quinta-feira proxi-
ma" o ultimo cxpectaculo da tempo-
rada, regressando, do avião, pars o
Rio 

'de 
Janeiro, as Inslgnes cantoras

Bidu' Sayão e Benzansoni Lage. i'oi
offerecido por senhoras c senhoritas
da sociedado portoalegrenso um ri-

"ELLA.. A FEITICEIRA" APPARECE EM MEIO A UMA
CORTINA DE FUMAÇA

A grande producção de Marian C. Cooper que o Alhambra estreará segunda-feira

¦ ¦¦¦¦::::."-J-:*::i£>tf^

Eu pensava que a sra. Berta ^«^'^^JSA^l'
dora que atada tivesse a coragem ^^^ftggj^SS 

"de 
ex?- cê ^S^om"^aroTcéeá de. ouro,

poéticos, nesta época de cousas multo mais interessantes a Bldu, Say5o>
ffenteSm^arTantfam^a «dlseuse» Internacional consegue, ás ve- Q festival de hoje no Colombo
7PS ^dí^SiMomQ%v^mvl0 quando recita o Wf*»*í* Realisa-se hoje no Colombo o lc,
SáSa^earíStE "A voz humana»; ^-«g^gg tival do «tor.joao Rios „
fS a sieoX e vivendo, com intensa emoção ei aite, um^ dia ogo

a?e em taíelro desaccordo com a Wtt^j^^lÇj^
lera possivel que nos poetas contemporâneos de todo omunij

as declaníadoras de hoje não encontrem beUeza e vua, digi^s m

divulgação e capazes de provocar emoção 'nas 
jW*?"< füs amor

te> 
e presumir-se que o publico esteja em ponto We de "ouvir e

unioa dedamadora que ainda tivesse corage^ ^e 
&e apresenjar num

m n?rtrveeaiavsssfirs ss^fí^^ *
eVOlSâque°n^MunâTapíesS-se hontem a sra Margarida^Lo-

pes de Almeida^motivos dostes apressados commentarios. - M. F.

CLARK GABLE

Çiark Gable procede de Buenos
Aires, depois de visitar os pai-
zes americanos do Pacifico, ten-

do recebido, durante a viagem,
innumeras manifestações dos

seus milhares de "fans" em to-

do o continente.
No Rio, é grande a curiosi-

dade que reina por conhecer-
se esse grande 

"astro", preven-
do-se que a manifestação que
receberá por occasião de sua

chegada, se revista de impo-
nente aspecto.

Em nossa capital, Clark Ga-

ble esperará a chegada do
'•Zeppelin", em que embarcará
com destino á Europa, visitan-
do, nos poucos dias que toe
restam de ferias, varios paizes
da Europa,

Concerto Eunice Conte
Reina geral cspectatlva em torno do

concerto de violino que a sta. EJunlce
Conte annuncia (Para o próximo dia
25, no Municipal.

Trata-se de uma concertista paulista
e já. conhecida de S. Paulo, onde ha
dois annos realizou com suecesso um
recital, recebendo por easa occasião
lisongeiraa referencias da critico.

Recital Althea Alimonda hoje,

no Conservatório
No Conservatório Dramático e Mu-

sical, realiza-se hoje ás 21 Horas o
concerto do violino da sta. Althea
Alimonda, destinguida e talentosa
alumna daquelle estabelecimento.

programma é o seguinte:

DAVICO — Sonatina Rústica
Allegretto cômodo e scmplico — 1 o-

polareaca d'amore - Tema popolare
com varlazloni. .„

JOAQUIN NIN - Suite Bspagnole
VielUe Castlllc, 2 Murcienue, 3

Catalane, i Andalouse.
II

BRUCII — Concerto em sol menor
Introdução — Adaglo — Final.

III
BACH — Arla
BACH-KRE1SLER - Prelúdio
MOZJART-KRBISLER — Do»dô
j^jVVEL — Rapsódia do concertu.

âríe

SCENA DO FILME "ELLA... A FEITICE1KA"
,„„, „.. „,.imph-ii vez transuoudo umaioa maravilha dessP filme. E' um es-

ponha, o pípci prin^tp , ——

MOVEIS
Não venda seus moveis

sem consultar AO MO-

VELHEIRO, casa fun-

dade em 1900. É a que

melhores preços paga

somente á vista. Cha-

mados á Praça da Sé,

86, ou Phone 2-3477.

De volta de Europa
pelo "Bagé" chegou sabbado

ultimo ao Rio, o nosso P^zado
collega de imprensa, sr. Alfredo
Thomé, que, com0 representante
desta, folha, acaba de percorrer di-
versso paizes da Europa, de onde
nos enviou suas impressões, que
tivemos opportunidade de publi-
caí.

Sua chegada a esta capital está
marcada para o próximo domin-
go, pela manhã, por um dos no-
oturnos cariocas.

III Salão Paulista de Bellas
Artes

Continua animado o movimenta dc
InácrlpçõoH para o m Salão Paulista
dfl Bellas Artes, a i-eaüzu-se cm no-
vembro dtoxlrÍJO. ,. :„

Contando ÍA com mala de oitenta
inscriptos uai varias seccõca (pintu-

a! cs ulptura e architectura) m*
U-se que r, "3.o salão» em nada 

^ja
inferJor aos anteriores. Pana o pre
nio ••intelligencia" iá se inscreveram
ciuatro pintores paulistas.

Devendo encerrar-se. ho.iç, as »
criFCões para o "3.0 salão . a Loq-
missão ergui. Izadora communlca. .aos
interessados que as mesmas PO"cla^
ser feitas dus 8 á U horas, dus 13
!s 17 c dus 19 Ab 22 horas, como
medida do excepção. facilitando fi at-
tendendo ao ST-ande numero de pe-
didos dos últimos dias.

Exposição Franco Cenni
¦\' rua Quintino lloeayuva, 59,

no saião térreo d0 Palácio das
Arcadas, cuntinu'a aberta . yor
máls alguns dius, das ia hs 19 ho-
ras. a expóslgtto do artista "a-
llahò ÍPránco Ccnni, tambem ta-
lentoso intellectual, noss0 oollega
do "Fanfulla".

Innumeras têm sido as pessoas
apiKirecidas ali pura visitarem a
interessante amostra, tanto ura-
sileiros como elementos do desta-
qüe da colônia Italiana. Sabbado,
estiveram na exposição do l<'ran-
co Cenhl as òoní.essas Crespi o
Penteado, sendo (iue aquella tt"-

tlval do actor jo&o Rios com um
prograTiima cuidadosamente organl-
zado Na primeira parte comedia cH
Luiz Iglesias "FANTOCHE" e na se-
gunda parte "Coktail Abdnlla".
"Espectaculos Amarellos" no

Sant'Anna
Pela Companhia Dramática Itália^

n» «erá inaugurada sexta-teira, no'
SanT-Anna, uma série do represen-
tacões sob a denominação de ES«
pectaculos Amarellos". Trata-se, da
exhibicão de dramas policiaes, gene-
ro que tanto exlto tem obtido, quer
apresentado om livros, quer na tela
ou ainda no palco. Sendo o mystono
o elemento primordial dos dramas
policiaes, todos os "Bpectaculos Ama-
rellos", pois, vivem de uma sucers-
são de imprevistos, cada qual mais
dramático •'¦s vezes tragl-coHiico.

Para sua estréa, a Companhia Ura-
matica italiana escolheu a peça po-
llclal de suecesso om todo o niuwio
"O tratado desappacldo", 3 actos de
Galar e Artu».
Festa da Gargalhada, hoje, no

S. Pedro
Promovida pelos adores Nino Nel-

lo e Tom Bill, realisa-so hoje no
Cine Tlieatro S. Pedro, na Barra
Funda, um cspe-ctaculo denominado
"Festa da Gargalhada". Alem de dele
filmes, teromos a convdia em 3 ax:-
t03 "Ò casamento da rua Caetano
Pinto".

A Companhia Miramar no
Theatro São Paulo

Estréa a 25 do corrente no tlieatro
Bão Paulo, cetn film e palco, a pre-
ços populares, a companhia Miramar
com a comedia dc AduvaldO Vianna
"FEITIÇO". E Carnet-Minitnar.

Piolin, o grande cômico, além
da matinée infantil, dá espe-

ctaculo á noite, no Recreio
Afim dc atender a numerosos po-

didos, pois as matinée dc domingo
exgòttam rapidamente as lotais do
Recreio, a Empresa d" Circo Piolin,
quo ali trabalha, deliberou, -do hoje,
em deante, dar tat»brm matinée 1»"
ra a petisada {,s quintas feiras, com
programma especiaes. A* noite, as,
20 o meia horas, teremos a. cos tu-
meira funções, que tanto êxito \<?m
alcançando, exhlblndo Piolln-o ?ran-
de cômico naclonal-um progvairma
excellente, no qual figurara altrac-
ções circenses contracladas especial-*
mpnto para cata temporada no t-Mo-
tro da rua Rodrigo Silva. K para
flnalisar, assistiremos ;'i comedia
orlme da rua das Palmeira" na ver
rladelra fabrica dc gargalhada?, con
Piolin no protagonista. Os espeua-
culos s5o a preços populares.

qulrlu um dos melhores e mais
custosos quadros.

As tres Marias foram
presas no Rio

RIO 16 (H.) — As autoridades do
38o Dlstrldto Policial, fizeram apre-
sentar á Directoria Geral de Invés-
f cações tres mulheres que vmha.m
de S Paulo e sobre as quaes recato-
Iam suspeitas da policia do Campo
Grande. Trata-se do Maria de Jesus,
natural de S. Paulo, Maria Severlna
Mendes do Pará, e Maria Ferreira;
dos Santos, natural da Baihia. j

As tres Marias ouvidas pelo inapec-j
tor de dia, deolararam que náo sa-

se erande filme, que o "Alhambra", biam a que attrlbulr a causa fia 
«ua

o S auo está. apresentando a prlsáo, pois deixaram S Paulo com

maior pwducçSo do uno. lançará | destino a esta capital afim de arran-

CIRCO PIOLIN no THEATRO REGRES
Praça João Mendes - PMnevWIÓ7

VEM EXGOTANDO LOTÀÇõES .AMANHA AS 15 um™
^LM LXWLA» u 

GRANDE MATIXE'E INFANTIL
Com um womwmria especial - Polir, adultos. 3SO00; creança,, J?noü

iòic c tod s as noites, grandes funeções ás 8 horas c meiaHojo '0ÜIlsCÜM 
1)IÜUN E SVK COMPANHIA

PIOLIN é uma palavra. PIOLIN é um symbolo
Palay/as dc Gloria. Symbolo dc Alegria

UM PROGRAMMA DO IhXRUIMOl -
Irmãos Orlandlnò (ncrúbalas) - L. Ozon (malabarlsla) - I««p; '";

lor (7 saltadorés dn morle) - Los Batruehtos (Trip-infanUl) — Ulsycr
Sardio c Miss Mavy (llluslonlstas c purodlslas cômicos)

PIOLIN, FAÍSCA E CAMARÃO
A gargalhada permanente

Paru fechar PIOLIN apresenta uma comedia para rir sem cessai.

0 CRIME DA RUA DAS PALMEIRAS
Basta de experiênciasI — Nada de imitações! — Piolin, só Ptoltiu

cujo segredo custou 200 contos ..,.,..,
PIOLIN, NO THEATRO RECHEIO, AINDA MESMO QUL ¦Jt(-nA'

Preços: Poltronas numeradas (adultos) OÇ — Creanças, Jl? — Seio nn-
mero: Adultos. a?j creanças, 2?; Frisas c camarotes, 25$;.Geraí, 1?5UU,
Em virtude de terem voltado domingo dn bilheteria, por ftUflç log
res, famílias, a Empreza resolveu realisar matinês inlnntls toüa-, u

quintas-feiras.

CONSTANCE BEMMETT
n k „„ i« „\h,r^ immpnsas de sua «loria - í* f*Gmm - Do seu primeiro filme até "A Espiã Russa"..
Do berço as alturas ímmensas ae sua jmu ^ ^ ^^ j^ ii:^m **, M r-ass. ^

Conclusão
A HISTORIA DE UM CASAMENTO

Agora, o íella casamento de Cons-
.tance com o marquem de La iaiai-
«e* o ultimo marido, a esse tempo,
de Gloria Swnaon. Ha muito o mar-
ouez vinha mostrando Inclinado pa-
ra os ams encantos. Elle não «scou-
dia, a iTmguem, o seu enthusiasmo
por ella. ,;

De uma feita elle disse, numa ro-
da de amigos o amigas, que nunca
tinha encontrado ninguém no mun-
d<, ouo falasse o francez tão corre-
cta e impeccavelmente como Lons-
tance Bennet. Nem mesmo o francez
mais Illustrado e culto, „

Na convivência diária dos studios
« dos jantares, dos "sport" c dos
"partles", esso culto que ello tmlia
¦nor ella foi augmentado. Vem. de-
pois, a aua separação e conseqüente
divorcio. O marquez, quo estava dol-
do de aimor pela deliciosa loira, tra-
tou de apertar o cerco daa suas ln-
slnuações, ¦ declarando.se abertumen-

te numa fesla que Marlon Davies of-
fereceu em sua residência a um mag-
nata americano.

Constance Bennett, que sua vez
timha por ello grande -sympathia,
concordou nos seus d?sejos e cusa-
ram-se. Hollywood inteira assistiu a
esse casamento, que foi a nota mais
elegante da adorável cidade da Men-

c/FILM QUE MAIS IMPltESSIO-
NOU A "ESTKELLA"

Constance Bennett, quando inter-
rogada sobre qualquer assumplo, é
semprjj franca e sincera.

Uni jornalista — isso ha bem pou-
co tempo — lhe indagou qual o film
quo gostava mais de todos os que já
tinha Interpretado, ao quo cila res-
pondeu textualmente:

— "Com sinceridade, é "Altcr to-
night" (Espia russa). — Kl Ia disse
porque: o enredo a apaixonou, pois
foi sempre soa sonho fazer um pa-
pel de espiã. De uma feita já fez uem
nesso gênero, com o crando Ene

Von Strohelm: "A ultima revelação", . tlzes artísticos. Os pensamentos de Sua
Mas esse não a satisfez plenamente. Constance. de accordo com a sua ie- nantes
Já, a "Eaplã russa", pela delicadeza tra bem ligada, são expressos em ca-| sempr<
do enredo, ciue fixa uni caso de es- denotas de associação muito marca-

¦ ¦ '- .-.-.-.-  das A inclinação constante da letra
indica uma natureza affectuosa, ca-
paz de grandes extremos de paixão,
porém geralmente contida por uma
justa consideração dos valores sen-
timentaes, .

Em outras palavras, o cérebro oe
Constance é o freio de seu coração
impetuoso. A severidade do esmpto,
em conjuneto, expressa definação, e
a pontuarão ordenada denota uma
predisposição excellente para a 0raem
cm quesJões de finanças.

CONSTANCE NO 1'ASSAüO
Uecordando os tempos passados,

ella sc dedica &s vezes a compor
versos e ás vezes toca piano, arte
cm que ella pôc todo o imipeto e
maestria rie quo ella e capaz, beiis
gestos são extreínteeiite sensatos, e orev
a Ucnstaiire. Bennett da vlda real
6 muito differeníe daquelle que nqs
mestra seu film "Hollywood Nu' .

pionagem a seduziu por Inteiro. To
das as scenas do film, que ella tez
para o RKO-Radio ella as sentiu,
cci.no se vivesse a própria realidade.
Dahi ter gostado mais desse film do
que de todos os outros anteriores
Cm que posara,
O OUE A LETBA DE CONSTANCE

ACCUSA
A letra do Constance Bennett re-

Elcele, antes de tudo, actividade e
dynamlsmo excepcionaes. .Algumas
do suas linhas pareceini expresar
unia vida formada por uma série
Ininterrupta dc ímpetos formidáveis.

A formação de algumas letras ac-
cusa um espirito profundi-nientc sa-
lyrico, porém desprovido da malícia
•jue geralmente acompanha a saty-
ra. As curva:;, um pouco reprimidas,
discretas o delicadamente traçadas
do algemas maiúsculas, denotam uma
sensualidade refinada, de ricos ma-

preocupações sociaes domi-
»,i,.*,<., se resumem em apparecer
sempre bem vestida e em soecorrer
os necessitados. De sua attracção e
sympathia todos que a têm visto so-
bre a tela teem abundante provas. E
eu favorecido ,pelo destino ainda mais
do que merecia, tive a honra de uma
entrevista quo me foi concedida por
escriplo. Violando os princípios ele-
mentares da disereçâo, fui incapaz
de resistir A tentação de fazer uma
analyse de sua letra, que offereci "-
nhas acima aos meus leitores.
EIS QUEM E' A Ü&ANDE DAMA,

SENHOIlESt
Eis, senhores fans do mundo intei-

ro, quem é a grande "estrella", cu-
ja blographia ousei descrever nestas
linhas. Estou certo de que, se ja era
grande, a fascinação que todos tem
por ella, maior será ainda depois
da leitura desta, Não pelo que es-

mas pelo que revelei, porque
— e Isso eu dUo cem sinceridade, — j
6 muito dlCflcil a gente resistir a
uma crcaitura bonita tão superior.

I CASA BANCARIA PREDlMÍ FIADÕRffi
B R.libero6adaròt6-l? andar^bong42-045^

80S000 de FEITiO
Cada temo chice. cada 

"Tailleur" ele-

gante, cada capa moderna, só na

ALFAIATARIA l-NGLKZA
Filial: RÜA SANTA THEREZA, 20

(Esquina da Praça da Sé)
A mais. antiga alafaiataria deste gênero

Ternus de boa casemira, 12ÜS até 150$. CatjjJ
impermeáveis, legitima ingleza, 120$ ajij-

ê.
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As casas epie devem merecer
I SAN"ALFAIATARIAS

Modas e Confecções
do

G.VLESKI ALFAIATii,
RUA D. CAXIAS, 47

Phone 4-1457

Alfaiataria Valerio
Systema American-Tayier

STA. EPHIGENIA, 61
Phone 4-5722

TSottof^^
CIAES

AGENCIA REX
CARTAS DE CHAMADA

( PASSAGENS DA EUROPA

A" VISTA E A PRESTAÇÕES
Rua dos Gusmões, 391

PIIONIi 4-101)0
W_——¦_-—¦* ¦¦ ¦¦ wmmmmm m * mm

Speers & Costa
Carteiras de Saude com rapidez

IPIRANGA, 289 antigo 25-A
Phone 4-4422

J. Pedreschi
Licenciamento do automóveis

Departamento de despachos
VICTORIA, 231

Phone 4-2425

FRUTARIAS

Nury Najib
Casa especialista de frutas nacio-

naes e extrangeiras
STA. EPHIGENIA, 151

FABRICAS

Luvaria S. Paulo
Os melhores sortlmentos por

preços baralissimos
STA. EPHIGENIA, 100

Luvaria Moderna
Sortimento completo em pellca

e suodine
STA. EPHIGENIA, 147

A Bolsa de Ouro
Acceitam-se quaesquer ©.'comme-n-

da de bolsas e carteiras
STA. EPHIGENIA, 75

Phone 4-5-135

a comi
F A- EPHIGENIA

"" anca cie V. S.
i

Violões
Grande Fabrica de instrumentos

do corda
dc 1'ISTOKESI .V FILHOS

STA. EPHIGENIA, IU

Fabrica de Capas
rmpermiávois, Gabardinc, Couro,

o oleado, etc.
Para homens, senhoras e creanças

STA. EPHIGENIA, 3-1 -A
Phone 4-1002

MOVEIS

Casa Hamuoka
Fabrica de moveis esmaltados

STA EPHKIEXIA, 51

Casa Ideal
Compram-se, vendem-se o trocam-se

moveis novos o usu.loa
SALOMÃO IIÀLPKM

COUTO MAGALHÃES 22
Phone 4-5274

Moebel Bruno
Moveis e.n Gerai

Compram-se, Vendem-se e
Trocam-se

VICTORIA, 261
Phone 5-3730

MODAS E CONFECÇÕES

A Moda Vienense
Chapeos e Vestidos

Acceitam-se reformas
Phono 4-1087

STA. EPHIGENIA, fi

A Moda Mundial
Hábil Modellíta

Vendas por atacado e varejo
STA. EPHIGENIA, 22

Phone 4-0083

T1NTURARIAS

Tinturaria Bonita
Serviço' rápido o garantido

STA. EPHIGENIA, 18S
Phone 4-0404

Tinturaria Buenos-Ayres
de

FranchinI Sr, Hiffá
D. CAXIAS, 41
Phone 4-0803

HOTÉIS E PENSÕES

CUTELARIAS

Tinturaria Paratodos
Paulo T. ICanagütl

VISC. R BRANCO, 220
Phone 4-2618

ROMANUS — Ws aqui a minha
frente sua caria originalíssima, toda
t.seripla em latim. Confesso que não
sou muito forte no assumpto. Entre-
tanto pude comprehe.idel-a apesar de
alguns verbos estarem brigando com
Ci pronomes... Os adjectivOs .ião o.-*
jiiereçò, agradeçó-os, embora me pa-
recessem sarcastieps... Seu signo re-
gistra isto, precisamente; intelllgen-
cíh, muito p^nsatívo, ambicioso, eco-
político, perseverante, reservado, di-
plomaticò, laborioso c um tanto frio
em seus sentimentos. Persegue altos
Ideaes e sempre encontra dltficulda-
des e obstáculos para vencer na vida.
E' homem que pode oecupar elevadas
posições pois tem capacidade e enür-
gia para Uso. Tem muitas habilidades
praticas e se se casou fel-o bem tar-
de. Seu decalque está máu. Não Pos-
bo verificar a3 pequenas linhas que se
referem aos sentimentos íntimos. O
casamento para as pessoas nascidas
jio s;u signo pode ser ou muilo fo-
liz ou então desgraçado. Depende
muilo da escolha do cônjuge. Harmo-
jiizàm melhor com hs pessoas nasci-
das entre 23 de Agosto a 22 de Se-
lembro; Seu decalque revela um ho-
in.m intelllgente, completamente des-
locado de seu meio. Vida mais ou
meno-, longa e vellilcs bastante feliz,
principalmente em questões íinancei-
ras. Creia isso. Não posso ser mais
extenso, como queria. A's ordens.

JU — Alem d3 ,pedir uma consulta
para o jornal a senhora manda-me
uma carta pelo correio e... sem .-ello.
Náo é pela l.nsignlfieancia da taxa
nia.ii pelo trabalho dé ter sido precl-
«o ir buscal-a pessoalmente. >sj en-
tretuntp que não foi feito de proposi-
to. Seu decalque está máu Ju. Com-
plelamente apagado no centro da mão.
Bou signo faz a .pessoa ter disposições
quietas, tenacidade e perse'erançà,'além de econômica. Seria por isso
que mandou a carta sem .velloV Olhe
que estou brincando, Ju. Esta vida
c tão insiplda que devemos leval-a
«em atropello. Sua letra è cie uma
creatura em que se pode ter intei-
ra confiança, apesar de parecer uma
mulher orgulhosa. Seu humor e íhu-
tavel, caprichoso, ora enérgico e ora
tímido. Gosta dns cousas antigas, taes
como movei..', bibelots etc. Sua cons-
tituição não me parece muito torte
« devo ler qualquer cousa na cabeça.
NSo posso precisar porque está apa-
gado. Calculista cm seus sentlmen-
tos affectivos. Vida mais ou menos
longa. Não morrerá dc velha e nem
tampouco muito moca... Está salis-
feita com e&-'e pouquinho? Não vejo
«igual de grande fortuna. Melhor um
jjouco para o futuro.

MARILENA O. — Nasceu num opti-
mo dia, Ma.rile.na. Apesar do ter mão
tão pequenina deve ser bastante ener-
Bica e sabo o que quer. Seu signo a
sáe ajudar muito a vencer ,na vida.
Devia ter estudado mais. Seus decai-
quo está imprecisq. O coração é um
pouco calculista cm matéria de amor.
Segura, com tendência aos esludos
occultlstas ou á religiosidade. Tem
i.teutalldado muito activa, ideaes ele-
.vados, independente, multa confiança
*m st mesma e capacidades praticas.
Apaixonada pelas honras e não de-
ye pensar muito mal doa outros, Tem
soffrido alguns desinganog por ia-
«o. Sua estrella vae ajudal-a multo,
mais para adiante. Creia isso,

CONFECÇÕES DE
LUXO

COM FORRO DE
SEDA

¦j^W^O/*.^

As pesosas que desejarem consultas gra-
tuitas de graphologia por intermédio das
columnas do "CORREIO DE SÃO PAULO."
deverão mandar dez recortes deste coupon,
acompanhados dc algumas linhas com a da-
la dc seu nascimento: — anno dia, mez e
local. Para saber alguma cousa do fuiuro, é
preciso mandar também um decalque das
palmas das mãos. Este sc consegue da se-
guinte maneira: enfumaça-Se o funtio de um
prato, utilizando-se de uma vela ou Iam-
parina. Depois, mistura-se um qouco de
azeite ou gordura, untando as palmas das

.mãos. Depois, appllca-se sobre ellas um pa-
pel branco sem pauta tirando uma copia das
linhas.

CONSULTAS DO INTERIOR E PESSOAES
O professor Leon Addiar responderá direetamenie aos consu-

lentes do interior, por carta, em consultas particulares, contra o pa-
gamento apenas d0 traduetor e do dactylographo. Essas consultas'
ficam em cinco mil reis por pagina dactylograpiiada, podendo o lei-
tor escolher o numero de paginas que desejar como respostas, As
remessas deverão ser feitas para o üotel Liberdade, rua João Adol-
pho, 2. Mesmo para as consultas particulares, é preciso a remes-
sa do decalque. Para as consultas pessoaes o secretario do pro-íessor se encarregará de tirar os decalques, das 16,30 ás 18 horas,
no Hotel Liberdade-

y> 
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PHEUVENT — Você que deve ter
algum gosto pelo estudo, porque nâo
estudou mais? Faca isso pois uiiul;.
esta em tempo. Sua sorte o ajudará
mais depois d« certa idade. Tem ca- ,racter inflexível, hospitaleiro, gostada.* viagens, principalmente mariti-
mas e de tudo quanto recorde o pas-
sado: moveis antigos, etc, E' versa-
til e Inconstante e gosta um pouco dns
aventuras extranhas. Dar-se-á bem
com uma joven nascida entro 23 du
Outubro a 21 de Novembro, ou 20 de
Fevereiro a 21 de Marco. Tem tem-
peramento de funecionario publico com
gostos dc marinheiro... Çompreh.én-
deu? Algumas desavença,? na família.

AIRAM — Seu decalque está máu,
mus, ao que parece sc tracta lie uma
senhora que não foi muito feliz nu
casamento. Dotada de espirito iuven-
tivo o com alguma seduecão peio jogo.
Um tanto maliciosa c sarcástica.
Quando zanga-se, mas quando isso
acontece difficilmontu, volta a.., boas
boas. E' um tanto ambiciosa, difficil
de desanimar. Fortuna medíocre e vi-
da mais ou menos longa. Tenha cul-
dado com a sua cabeça porquo eslá
sujeita a soffrer qualquer cousa que
a prejudique. E' muito sensivet ao
magnetismo dos outros e sua fellcida-
de depende muito da vida quo luva.
Se ainda não se e-.tpirltualisou büBtàri-

te, faça isso, para comprehender me-
mor muitas dus cousas que lhe acon-
tecem,

OujREMA ESRBÁLAC — Cotação
.•xageradamente volúvel e até doente.
Instintos sexuaes exagerados e cara-
der um pouco aggrossivo. Daria um
optimo médium espírita e encontra-
rá grandes díííicüldades na vida se
não vencer o instinto do ,prazer o
uu Indolência. Linha de intuição mag-
Mítica. Quasi advluha ua cousas quo
lhe vão acontecer. Ligação ainurosa
pouco recomendável para si.
AOS LEITORES DO INTERIOR —A
pedido de meu secretario que eslá
achando estafante o serviço de respos-
tas directas, comente responderei ãs
consultas cujo p;eço minimo fuja de
dez mil réis. Dahi pra cima. O tra-
balho da traducção e dactyjographlu
toma muito tempo e cansa demusia-
Uamei.te. Queiram evitar lambem de
mandar sellos.

FUTURISTA — Por que tirou o de-
calque em papel de cor? Se ínéJnid no
branco nunca fica bom! Vou dizer-
iho o que diz seu signo de >i<vordo
com o lugar onde nasceu: inciinuçào
ás viagens, caça, passeios campes-
tres e possibilidades de uma união
muito feliz. Criatura prudente.pensa-
ti va ambiciosa, diplomática o tem von-
tádo muito firme. Longa vida po-

dendo ter sido muito infeliz se não
souber escolher marido, apesar dn
nunca ter sido multo propença uo ma-
trimonio, Fortuna muita instável.
E pirito bastante vivo. Deve comba-
ter e malancholla, principalmente a
intima. E' multo sceptlca e o opti-
mlsihd ãs vezes, ou quasi sempre nos
uuxllia na vida.

VIANO — Nasceu num optimo dia,
senhor. Sua letra revela que é um
homem que poderá attingir ás altas
espheras. Deve vivor num centro
maior, onde possa approveitar <u pos-
sibilidades de sua sorte e de seu
destino. Se tivesse mandado o decai-
quu dlr-Uie-la' alguma cousa de mais
positivo. Seus gostos campes.res é
que o devem reter no.^ lugarejos do
Interior. Deve combater os espíritos
comtemplatlvos e não se deixar fa-
cilmentu persuadir pelos outros, co-
mo d.-vo fazer. Custa a zangar-se e
também a voltar á paz. Gosta da or-
dem, da hygiene e da belleza, E' um
homem difficil de ser contentaao e
tem multas aptidões para a machina
e as artes qua a ella se referem. Ikse
signo atira sempre as pessous para
longo iio lugar onde nasceram.

RAINHA CHRISTINA X — IC bas-
tante sonhadora, muito dada ás i-ves-
ligações oceultas, voiuvel e d'*- tem-
peram-nto bem ardente. Bom coração,
muito sujeita á influencia alheia, prin-
cipalmente quando hajem pela branda-
ra. Ao contrario dUHp se torna tei-
mosa. Seu decalque _stá impreciso,
fortuna bem melhor da metade da
vida em diante, Tem passado algumas
àdversldadcs que lhe parecem injus-
tas. Sua fortuna ou felicidade tem
sido bastante inconstante. Dev.. con-
trolar mais seus Ideaes. E' uma cria-
tura que go-4a do ser admirada o
também daa modas.

Por que não estu-NENE ANNA
dou mais.
contra adversários mais cultos que o
•sr. mus, os vencerá, fique certo dl3-
so. Tem boa Unha do fortuna, prinCl-
palmérite oos 28 anuos em diante. VI-
da longa, espirito vivo mas muito
pouco culto, materialista', amante do
sexo opposto, da elegância e dos pra-
zeros. Ha qualquer cousa na linlia de
seu coração quu eu não posso perce-
ber devido a falha dfl decalque, e que
indica que está sujeito a soffrer üea-
so orgãu. Tenha cuidado com elle
Dur-se-a bem com as pessoas nasci-
das entre 21 de Janeiro a 19 de Fe-
vereiro ou 21 de Maio a 20 de Junho.
Sua vida terá sempre uma alternativa
de oito em oito annos. Está numa
dessas épocas e desejo que seja para
melhor, como parece. Deve ser um
moço muito vaidoso...

Pensão Modesto
Preços módicos — Optimo trata-

mento
AL. B. PIRACICABA, S

Genebra- Hotel
Próximo ás Est. Luz e Sorocabana

GUSMÕES, 29
Phono 4-69ÜS

Hotel Trasmontano
AUendido pelo proprietário
ABEL MORAES

GUSMÕES, 22-A

DIVERSÕES

Gruta Azul
IMNCING

Todas as noites das 21 horas
om diante Novidades

STA. EPHIGENIA, 124

NASCIMENTO
Incidontemonte nos encontramos

com Nascimento, o conTiepIdò Jo-
gador quo a Apea suspendo» pnr
um .nino, devido aos incidentes
prelio o que seu clube, o Kstu-
dantes, sustentou cimu a São Cac-
tano. Aproveitamos para saber se
aqnello jogador accol,tarià in.i-.lii.ier
proptft que llio fosse feita por
um dos clubes que so encontram
na Liu» Paulista. Promptamenle
respondeu; •

— Por enquanto não recebi
ivoposta alguma. Posso dizer en-
tretanto, q> não aceitarei nenhuma.
Não jogando para o Estudantes,
ureflro ficar "encostado".

Primeiro Congresso de
Numismatica Brasileira

CONTINUAM OS PREPARATIVOS
PAKA A SUA REALIZAÇÃO

Continuam actlvamenlo os prepara-
tivos para a realização do l.o Con-
gresso du Numismatica Brasileiia.
Tudo indica que São Paulo, por oc-
casião da realização do importante
certame,, em dezembro próximo, ho£-
pedará numerosos visitantes, que vi-
rão não somente apreciar a mais
completa exposição de moedas e me-
daihas até hoje eftectuada, mas in-
clusivé o desenvolvimento da, vida
paulista, em todas as suas manifesta-
ções. A comniissão organizadora do
Congresso, no intuito de facilitar a
vinda do colloccionadores de moedas
o medalhas, residentes em qualquer
ponto do paiz, entrou em entendi-
mento com algumas organizações tu-
risticos, que promoverão viagens a
pregos convidativos.

A maior garantia do successo de
que se faz merecedora a Importam»
Iniciativa, consisto na elevação de
princípios com quo são animados
sous organizadores, somente desejo-

desenvolvimento

Victorio Keller
Grandfl Oficina do Afiação e

NicUelaçao
Fazemos chaves

-STA. EPlliOENlA, 10

MARMORARIAS

Pedro Porta & Filhos
Mármores — Granltos — Mosaicos

Fundada em 1889
STA. EPHIGENIA, 5-A

Phono 4-1770

PERFUMAR1AS

Perfumaria Scardini
Perfumadas Nacionaes o Estran-
çolras — Artigos para toUlete e

presentes
STA. EPHIGENIA, 18

Phono 4-HSS

Vulcanisação
Cc,ncertam-se pneus, câmaras de ar e

todo artigo do borracha
Vendem-se pneus e câmaras de ar

novas e usadas
WASHINGTON LUÍS, E3-A

CALÇADOS

OFFICINAS

Pintura Freitas
Letrelros — Taboletas - Luminosos

Placas de Crystal, etc.
VISC. RIO BRANCO, 030

Phone 4-1030

Novo Hamburgo
Grande stock do calcados finos, para

Homens Senhoras o Crianças
D. CAXIAS, 24

Phone 6-4756 M

MTER1AL ELECTRICO

Casa Prados tj
Material electrico em geral , '

MAU A'. 2B5
Phone 4-3935

Figurinos parisienses
Os melhor.» e mais ba-
ratos 3Ó se encontram na

AGENCIA SCAFUT0
& EUA 8 DE DEZEMBRO, 2_

ANTIGO 5-A

'i*ii'í'i iilimi 'ii -ii'.'i 1 i i*iiTi'ii1*.AR-V*-ÍljCTfflfr—ir—*
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CONTOS
AULISTA

Só 18 MILHARES

Estará na Abyssinia o j SV
coronel Laurence ?

(CoMclúgfio Ua primeira ptVffliia)
lado do Imtperadòr Hailé Seliasié, a
mando de curta poderosa.ma potência
uuropea, quu yê con> grande pauico
as manobras fasclstaiá na África.

Em JMosgadicio, o serviço sucreto
Italiano está trabalhando activamunte
pai'a a confirmação da noticia ían-
lastica, surgida lia pouco de o caua-
ver enterrauó ha mozea no cemitério
ite Morétoh; Bscossiâ, nao era o de
Lawrence, porque a extraordinária
habilidade militar do mysteríoso aju-

danto do Nogus, fazem desconfiar qne
mesma pessoa quo fomentou a

ução Árabe c íudou o reino de
Feysal, reino oase que, naturalmente,
ficou sob o protectorado de uma cer-
ta nação europea...

Entretanto rumores sobre as ro-
manticaji peregrinações do capitãií
Bremlcy serviram para dur vida «
títná lenda sensacional.

Ha pôssoa, .florem, que asseguraiu
que o citado "heroe branco" U
esse o.nome pelo qual é tratado-entre
os abyssinios) vive ha dois annos uas
proximidades das fronteiras do im-
peno .negro e tala cofreetamente o<
uialectos locaes, seneto, portanto, i»
fundadas as suspekas ltalianus.

Esperemos que o tempo decif»-'

MIAS UE HüJE

sos dc estimular ox ui h",,w w.j»;, importante ramo da historia.
joven. Terá grandes lutas \ 

« w^ 
^ ^^ ^ ^^ ^

ciologos e economistas,
Os interessados devem dirigir to-

da e qualquer correspondência para
o presidente do Congresso, cujo en-
dereço é: Caixa postal n. 3.6Ç0 —
São Pauio,

Qualquer esclarecimento pessoal po
dera ser obtido na séde da SocieUa-
de Numismatica Brasileira, á rua
Benjamin Constant, 40, edificio ««
Instituto Histórico e Geograpliico.
nesta capital,

A RALANCA COMMERCIAL DO B

12TO00
Só na

ALFAIATARIA
ALHAMBRA

RUA BENJAMIN
CONSTANT, 42

PAÜLLIL0 & NUCC1

RIO, 16 (H.) — Annuncia-üe que
de janeiro a agosto, exportámos
1.738.587 toneladas de mercado-
rias diversas, no valor de 2.618.110
contos, equivalentes a £ 21.489.000
contra 1.325,116 toneladas e •-..
2.163.001 contos e libras 21.818.000
em Igual periodo de 1934.

Houve, portanto, este anno o au-
gmeit-bo no volume de 413.371 to-
neladas e no valor papel de 445,109
contos, com a reducção na equiva-
lencia ouro de libras 329.000.

toneladas, no valor de 2.427.751
contos, equivalentes a £ 17.703.787,
contra 2.637.489 toneladas no va-
lor de 1.617.360 contos e £ 16.216.898
em igual período de 1934.

Compramos mais no corrente an-
no 101.533 toneladas, com um au-
gmento no valor de 810.391 contos
e na equivalência ouro de mais de
1.486.889 libras.

O saldo tía nossa balança com-
mercial, nos primeiros 8 mezes do
corrente anno, foi de 190.359 con-

A importação attinglu a 2.789.022 tos, equivalentes a £ 3.784.880.

CARNERA E NESTOR MULTADO
. EM 1001000 CADA UM
Segundo conseguimos saber, na reunião effectuada hontem, na

Liga paulista de Futebol, foram discutidos os vergonhosos inciden-
tes verificados no transcorrer do prelio Palestra vs. Hespanha, rea-
llzado domingo, em Santos.

Analysadas as actuações do juiz c jogadores, lendo prestado de-
poimento o representante e os juizes de linlia, a directoria da Liga
resolveu multar em 100Ç000 (cem mil réis), os jogadores Carnera,
do palestra, e Nestor, do Hespanha, porque brigaram em campo.

Conforme se esperava, não foi tomada decisão alguma çontira o
juiz, Jorge Miguel. A actuação deste, bem como o seu modo de agir
durante os incidentes, já do domínio publico, não soffreu qualquer
censura da directoria da Liga.

Conflicto entre o Tribu-
nal de Contas e o Minis-

terio da Marinha
RIO, 16 (H.) — Uma matutino a.?-

signala que hontem corria com Insls-
tencia noTribttnal do Contas quo for-
te iiícidcnte havúa oceorrido entre
aquelle Tribunal e o Ministério da
Marinha. Para tratar do assumpto
íol convocado uma sessão s ecreta,
tendo um dos ministros proposto a re-
tirada da delegação do mesmo Ins-
tituto junto ao Ministro da Marinha.

O incidente, segundo se atfirmava,
foi motivado pelo facto de não querer
o Ministério se submetter á fiscd-izu-
ção da delegação úo Tribunal,

Seminário Mathematico e
Physico

CONFERÊNCIA PKLl)'PROF. GLEft
WATAUUIN .,

Na reunião do hoje, ás 21 lwas,
no salão do Instituto de Engenhia
ria, falará o prof. Gleb Wataghln,
sobre as "UÍtimas pesquizas sobre os
raios cósmicos"..

Extremo Oriente
OS NIPPONICOS AMEAÇAM DES-
EMBARCAR TROPAS NO POLTO

CHINEZ BE SJVATOW
HONG-KONG, 15 (H) — Informa-

ções aqui recebldas'-e ainda não con-
ílrmadag annunclam que as uutori-
dades navaes japonezas enviaram um"ultlmatum" ás autoridadec, chinesas
de SWatow, declarando que a maru-
ja desembarcaria a monos que ;,s al-
fandegas chinezas desistissem de ten-
tatlvas de arrecadar impostos espe-
ciaes sobre o arroz.

O imposto em questão era conside-
rado illegal pela sautorldades nippo-
nicas.

• 1 comedia. -
ein. i$'M; gh,.

A'„ 14.S0 (•¦ ¦• )

Preso por 15 dias por se não ter
recolhido á sua unidade

: li&soes d
S iUontgomi
> 1$800; 112

RIO, 16 (H.) — O general Panta-
leão Telles, chefe do Departamento do
Pessoal do Exercito, em seu boletim
de hontem, impoz a seguinte puni-
ção:"Prendo por 15 dias, do I." R. C.
D., o caipitâo Alcides paulino da Fom-
seca Vello£,o, do 6." R. A. M., por ter
deixado de cumprir ordens reiteradas
desta chefia, no sentido do mesmo
se recolher á unidade onde foi cias-
slficailo, faltando com a verdade e
lançando mão de experientes ao seu
alcance afim de deixar de cumprir
aquellas ordens, inflingindo assim os
números 3 e 11 do artigo 838 do R.
I. S. G. A presente punição lhe é Pessoal,.

applicada de conformidade com o dis-
posto nos números 1 e 5 do artigo
352 do citado regulamento. A D. 2
providencie para que o referido of-
ficial seja escoltado até a bordo do
navio que o conduzirá ao Rio Gran-
de do Sul, séde de sua unidade, lo-
go que o mesmo seja ouvido no in-
querití policial militar mandado ins-
taurar pelo general commandante da
l.a Região Militar, conforme officio
urgente numero 2.979 — a — 1.077
do 14 de Outubro de 1935 daqueila au-
toridade a esta chefia".

O captião Franca Velloso aprcíen-
tou-se hontem ao Departamento do

ALHAMBRA - Das H horas —
"A espiã russa", Constance Ben-
nett e Gdbert Roland — "Lotus x
tíáer'*; a peleja sensacional — i
jornal. — Polt. 3$000; 1|2 entr.
«uuo — A' noite; poit. 4;ii)00; l£
•».utr. 2Í0O0.

AMERICA - Ais 19 horas -
"G, Men" James Cugney o Robert
Armstiong. — "Vivamos esta noi-
to", Liliuii Harvey o lullio Car-
miiiatti. — 1 jornal. — Poltr.
líioUO — 1|2 eiur. RiUOO.

BROADWAX — A's 14,15, lo
e 15, 19,45 e 21,45 horas — "Noi-

te nupcial", Anna Sten e Gary
Cooper — 1 desenho o 1 jornal. —
Polt. 3500Ü; lijí entr. e balcão -»

a* noite: polt. 4SO0U; 1|2 entr.
e balcão 2$000.

BRAZ POLrJTHEAMA - A's lü
horas — "Ca3ino de Paris", A'
Jolson e Ruby Keeler; — "A bar-
reira"', Paul Muni e Bctte Ouvis

1 jornal. - Polt. 2J000; MA
entr. 15200; gal. 1?000.

BABYLONIA — A'S 19 ho-
ra3 — "A Noiva dc Fran-
kenstein", Boris Karloft e Comi
Clive — "Grandeza c miséria",
Jean Parker e Ctiestcr Morris -
1 jornal. — Polt. 2$000; 1|2 entr
1S0OO; gal. 1$OUO.

CAPITÓLIO - A*s 1D horas -
"As frontelrai do amor", José
Mojica e Rosita Moreno — "Cru-
zaclor mysteríoso", Robert Tay-
lor - 1 jornal, — Polt. 2?000; 1|2
entr. e balcão 1$200.

CENTRAL - A's 19 horas -
"Oh, Marlettal", Jeanette Mac
Donald e Nelson Eddy — "Con-
fissões de uma solteira", Robert

mery — 1 jornal. — Polt.
2 entr. e senhoras, 1?200;

gal. i?000.
GLORIA — A'S 19 lis.. — Ca-

sino de Paris", Al Jolson e Ruby
Keeler.- — "A Barreira", Paul Mu-
nt e Betto Davis. 1 jornal — Polt.
2S; 1|2 entr. «200.

LUX ~ A's 19,15 lis. — "Rin-
do-su da vida", Victor Mc Laglen

"Dom da alegria", Ned Sparlca
1 cômica e I jornal. — Polt.

1$500; 1|2 entr. 1$000;'~ gal. $700.
MAFALDA ¦— A'a 19 horas —

"Mascotle do Regimento", Shirley
Temple;e Lionei Barrymore; "Ria-
chuelo", Luiz Sundrlni. — 1 jornal

Poltr. 1,15500 -~ 1|2 entr. 1?000.
MARCONI - A'u 19 horas —

"G. Men", James Ca.gney e Robert
Armstrong. — "Vivamos esta noi-
te", Liliau Harvey; "Relojoeirp
amoroso", Buster Keaton. — Poltr.
1$500 — 1|2 entr. 1?000.

ODEON — Sala Vermelha —
A"a 19,30 e 21,35 horas — "Calien-
to", Dolores dei Rio, Pat O' Brien
e Edward Everett Horton — 1 de-
senho e 1 jornal. — Polt. 4$000;
I|2 entr. e balcão 25000.

ODEON — Sala Azul — A»s 1_
e 30 horas — "O papa vos aben-
yôa", filme official sonoro o fala-
do — "As mulheres amam o pe-
rlgo", Gilbert Roland e Mona
Barria — 1 jornal. - Polt. 3$0UO,
1|2 entr, 15500.

OLYMPIA _ A's 19 horas —
"A marca do vampiro", Bela Lu-
gosl e Lionei Barrymore — "No
tempo da innocencia", John Soles

*1 iWWVv,

e Irene Dunne
Polt. 2^0uu; li-
15000.

PARATODOC
ras — Solrée ás 10,00 horas•wáó me esqueças', Bcniam.no .• *>

gli- e Magda Scnnelder — "bs('u •
dalos da Broadway de 193b". Á
co Faye e James Dunn --1 J-
nal — Polt. Ü5300; l|2'entr; J

A' noite: polt. 35000; I!_ ,..-¦
e balcão 15500.

PAULISTA — A'g 19.15 hori"Rinuo-se da vida", Vlotor
Laglen — "Dom. de alegria", ¦ •• •
tnund Lowe e Ned Sparks - I
jornal, - Polt. 25300; 1|2 tui.i; ,
15200.

PAULISTANO — As 19,20 hoiaí
"Sombras do Presidio", c|Mary

Brian — "Dama Mysteriosa", com
Charlote Suza; poltr. 15500; l|í
outr.'1S000; geral, $700.

PEDRO n — A*s 14, lü, 19.31
e 21,30 horas —' "Bonifrate Ba-
tuta", comedia da Universal. -
"Eu sei tudo", com Chester Mor-
ria — Poltronas 25300 — 1.'2 entr.
o balcões, 1550O.

. RECREIO — Á's 19,00 horas —
"Cadetes do Ar", Wallace Beery e
Robert Young — "Quando manda
o coração", Gustav Frochlleh e Ca-
milia Horn — 1 jornal. — Poltr.
15500 — 1|2 entr. 15000.

REPUBLICA — A'3 19 horas —
"Oh, Marletta!", Jeanette Mac Do-
nald o Nelson Eddy. — "El Do-
rado", Richard Arlen e Madge
Evans. — 1 iornal — Poltr. 25000

1J2 entr. e Gal. 15000.
RIAJLTO — A's 18,00 horas —¦"Cleopatra", Claúdotte Colbert;"Vencer ou Morrer", Jackie Coo-

gan — Poltr. 15500 — Meias e ge-
raes, 1$000. .,

ltOSAttRJ — Das M horaa -
"Barcarola", Lida B*/f0va e Gus
tav Froelich — "Ca^npeão de Pa-
duoah", Buâter KeatoA — 1 jor-
nal. — Polt. 35000,- X|2 «ntr. 2$

A'-noite: polt. 43000; 1)2 entr.
25000.

ROVAI^ - Á'a 19 libra* - "As-
sim amam ajj mulheres",, Kathen-
ne Hepburn c Colin Clive — "AS
mulheres amam o perigo", GU-
bert Roland o Mona Barrie — J-
jornal — Polt. 25300; 1|2 entr
25200.

S. BENTO — Das 14 toras —
"Lobo3 de Nova York", Robert' Taylor e Virgínia Bru
fronteiras do amor", José Mojica
e Rosita Moreno — 1 jornal. —
Polt 25300; 112 entr. l$50u. •

SANTA CECÍLIA - A's 19 ho
ras — "Não rae esque%as", Benla
mino Gigli e Magda Schneider —
"Rtachuelo", Luiz Sandrini — 1
jornal. - Poit. 2$300; 1|2 entr|
15200; balcão 1$200.

,'•• S. CAETANO - A's 19 horas -
'Gado bravo", Raul de Carvalho e
Marianna Alves — "Confissões de

.uma solteira", Ann Harding -- i
Jornal. - Polt. 15500; 1|2 entrada
e senhoras, 1$000.

SANTA HELENA — A's 14,30,
19 e 21,30 horas — "Desfile de
Primavera" c|Franzlska Gall —
"Punhal dos Borgias", c|Donald
Wood; poltr. 25300; 1|2 etitr. e
balcõe3 15500. • '• ' •
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SUPERINTENDÊNCIA DE ORDEM POLTICA E SOCIAL
EM NOVO PREDIO

As novas installaçÕes serão inauguradas dentro de poucos dias, pelo
secretario da Segurança

Está funcciònando, desde , ante-
hontem, á rua dos Tymblras, es-
quina da Visconde do Rio Branco,
a Superirite.idencla de Ordem Po-
litica e Social.

No predio, alto.e vasto, ora re-
formado, estão perfeitamente ins-
talladas as tres delegacias que
constituem a superintendência: a
de Oiidem Política, a cargo do dr.
Tavares da Cunha, no 2.° andar;
a de Ordem Social, sob a,direcçao
do dr; Pinto de Toledo, no 3-va
de Armas e.Exploâlvbs, a cargo do
dr. Victor Brenneissen, no 4.» an-
dar; e a superintendência, no 1.°
andar.

Pomos encontrar o dr. Egas Bo-
telho e seu official de gafeinete, dr.
Theophilo Mesquita, azafamados
com a arrumação de suas salas,
ainda em não multa ordem, a col-
locar em seus devidos lugares o
material indispensável ao bom
andamento da superintendência.

Vocês vieram um pouquinho
cedo — disse-nos o dr. Egas Bote-
lho. Aqui estou desde hontem, ape-
sar de ainda náo haver sido mau-
gurada offlclalmente a Superinten-
dencia. Isso, entretanto, dar-se-a
¦dentro de poucos dias. Q dr. Leite
de Barros, secretario da Seguran-

.ça. Publica, virá inaugurar pessoal-
•mente nossas novas installaçÕes.
Ahi, então, a imprensa visitará
calma e . demoradamente nossas
dependências.
O COMMUNISMO NA CAPITAL

B NO INTERIOR *

Alguma novidade, afora a niu-
dança? — indagámos.

Nada, a não ser que tudo
marcha na mais absoluta calma.

O communismo...•, — Acabou-se, póde-se dizer.

O .dr. Mesquita nos explica en- rar que não attingiam a dois mil;.,
tão: alistados._ Durante a campanha da Al- O dr. Egas Botelho accrescen-
liança Nacional Libertadora, pen- I tou:

&b3t99I^99j s^E ^HífôiS si •• *- > ^ +1 i
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DIZIA-SE EMPREGADO DE TINTURARIAS PARA LEVAR OS TERNOS DE
ROUPA DAS SUAS VICTIMAS

De ha tempos que a Delegacia
de Furtos vinha recebendo conti-
nuadas queixas de pessoas queeram lesadas por um esperto la-
dráo que, apresentando-se em ca-
sa de farnilias munido de um car-
tão de uma tinturaria qualquer, se
dizia empregado da casa cujo no-
me figurava no cartão, á qual um
dos moradores do predio que visi-

tava pedira que mandasse buscar
um terno de roupa que necessitava
ser lavado.

Quasi sempre era bem succedl-
do. O dono da roupa, logo que
chegava em casa e era scientiflca-
do de que uma tinturaria havia
mandado buscar sua roupa, corria
á Deleg-acia de purtos a apresen-
tar queixa.

A policia procurava a todo tran-
Be descobrir o laldrão. Depois de
multo trabalho, os esforços da De-
legacia de Furtos foram coroados
de exlto.

Hontem á tarde, quando procu-
rava vender um terno de roupa
numa casa que compra e vende
roupas usadas, foi preso o indivi-
duo João Rosa Junior.

O dr. Egas Botelho, superintendente da Ordem Politica e Social, tendo
á sua esquerda o dr. Theophilo Mesquita, seu official de gabinete

savamos que os communistas, de
facto, possuíssem grande numero
de adeptos e fossem uma força te-
mivel^e respeitável. Mas, deflagra-
da a luta, presos alguns e ficha-
dos quasi todos, conseguimos apu-

O amplo e magnífico edificio onde foi installada recentemente a
Superintendência da Ordem Politica e Social

Os communistas tém, em São
Paulo, assim como em outras par-
tes do paiz, agitadores famosos,
verdadeirametne dynamicos. Estâ0
aqui, ali, acolá. Fazem uni movi-
mento espantoso. Dão a impressão
de muita força, mas, em realida-
de, são pouca gente.

EM BAURU'
Estava presente, também, o dr.

J. A. Rolim Rosa, delegado de po-
licia de Bauru. E como o assum-
pto lhe interessasse, adiantou-nos:

Pois conte pelo seu jornal o
seguinte: também em Bauru o
communismo decahiu muito. Está
quasi extineto. Quando lá cheguei,
havia 900 communistas. Hoje, ha
pouco mais de 100. para eleição do
delegado-eleitor do Syndicato da
Noroeste, que conta com 4.000 elei-
tores, apenas 145 compareceram
para votar. Como vê, a força tam-
bem por lá não é muito gran-
de...

Um morto e um f e-
rido nas eleições
ARACAJU' 16 (A. B.) — As

eleições municipaes realizaram-se
em todo o Estado, decorrendo
tranquillamente, assegurada que
a liberdade de voto. Apenas um
lamentável incidente se registou
em Campos, importante cidade do
sul do Estado. Quando ali chega-
va a caravana chefiada pelo sr.
Graccho Cardoso houve um con-
flicto, do qual resultou a morte de
um homem e sahindo outro feri-
do. As noticias aceusam o sr.
Graccho Cardoso de ter sido cul-
pado pelo incidente, que não te-
ria por certo oceorrido se não fô-
ra a sua attitude inconveniente.

Depois do lamentável facto, as
autoridades de Campos se com-
mando o director da Segurança
municaram com esta captai, to-
Publica providencias urgentes pa-
ra o restabelecimento da calma
na cidade. Foi immediatamente
nomeado um official da policia
militar regional para presidir ao
inquérito.

O braço direito do Negus
é um general que foi expulso do exercito sueco

A vida aventurosa de Eric Virgin, generalissimo das tropas ethiopes

OPTIMA COLLOCAÇÂO
Importante empreza de publicidade, precisa, para com-

pletar o seu corpo de agentes de 2 moços ou moças. Dá-se
optima commissao e ajuda de custo. Tratar de 1 1|2 ás
2 1|2 da tarde, á Rua Libero Badaró n.° 73, sobrado, com
o sr. Fonseca. -

Desempregado e passando privações
o operário resoíveij desertar da vida

Por estar díipempregado ha
muito tempo, o operário Octavio
Lopes de Sá, de 23 annos, solteiro,
residente á rua João Theodoro
n. 64, hontem á 'tarde, desferiu
um tiro de pistola "Sfiauser" no

peito, visando o coração.
Em estado desseperador, o po-

bre jovem foi internado immedia-
tamento na Santa Casa, inistau-
raçdo-se inquérito sobre o traste
acontecimento.

Por estar soffrendo de dôr (Je cabeça
desfechou um tiro de garrucha no craneo

O jovem Mario Giovatto,. de, 21
annos, solteiro, domiciliado á*rua
Coronel Bento Bicudo, 192, ha
mezes vinha soffrendo de violen-
ta dôr de cabeça;

Hointem, ás 12 horas, depois do
almoço, desesperado, com seu pa-
deciménto, o tresloucado moço fe-
eihoii-sa no dormitório de seu P*r°"
genitor» pude,_. tomando ' de vxo&

garrucha, desfechou um tiro no
ouvido direito, tendo o projectil se
alojado no craneo.

Communioado o facto á policia,
Mario Giovatto, depois de ter re-
cebido os soccorros de urgência no
posto medico da Assistência, deu
entrada na Santa Casa,, em estado
gravissimo.' 

Ha inquérito em tomo da teaai--
ca- oooarrencia.

Almoce oa jante no
Restaurante Nacional

GRUTA BAH1ANA
e terá semnreuma sadia alimen-

tação. Cozinha brasileira.
Cardápio variado.

HO J E
Carurú de
quiabos «—
Mocotó á ba-
hiana e Arroz

de Braça.

Refeição
Commercial

4$000
Hoje - Ao Jan-
tar* sopa cre-
me de palmito
ou canja e
frango de mo-'ho pardo com
batatas - Peixe
frito ou caru-
ru' dii quiabos

Miolos doré
Contra fllet

ou costelleta de
porco • Salada

ue alface.

-SI»» sobremesas a escolher e caí*
Nem t-ndo* aa oratos são

PARIS, 15 (Especial para o "Cor-
reio de Sâo Paulo"). — O» jornaes
dedicam paginas «í paginas ao confli-
eto ltalo-ethiope. Nào apenas & mar-
cha daa operações militares e ás "de-
marches" na S, D. N., mas também a
interessante historia do Império Ethio-
pe a á vida aiventurosa de seus gran-
des homens '.

O "Pariser Tageblatt", commentan-
do o conflicto, affirma que á frente
das forças do "Negus" está o general
sueco Erlch Virgin, que ha não mui-
to teinipo oecupou o noticiário dos
jornaeís, por estar envolvido num es-
eandaloso caso de suborno.

Eis o quo escrevo o "Pariser Tage-
Watt":"O imperador Hailé Selassié aprecia
muito o ser photographado, no seu
palácio, nas horas do chá.

Nessas circurnstancias podem-se ob-
servar os vultos de* muitos hospedes
encanecidos, entre os quaes é facll
descobrir o de Erlch Virgin.

Quem é Erlch Virgin?
Alguns o chamam de "trahidor dos

russos brancos". Os suecos, ao ouvi-
rem o nome deste militar, movem os
hombros .-ám signal de desprezo, ao
passo que o resto do mundo vô nelle
apenas um soldado, entregue á sua
actividade profissional.

Officialmente, porém, elle mesmo se
intitula "conselheiro militar do im-
perador da Àbyssinia", titulo real-
mente arrogante...

Na verdade, grande parte dos acon-
teclmentos que actualmente se estão
desenrolando na África, eitão sendo
controlados por Erlch Virgin.

Afinal dc contas, quem é Erlch Vir-
gln?

Não é a primeira vez na Europa
que o nome dCsse general é posto em
foco.

Nos princípios de 1933, seu nome
oecupou o cabeçario dos jornaes. Na-
quele anno foi descoberto u.m formi-
dawel escândalo financeiro no exerci-
to suetao.

Altas patentes militares tinham re-
cebido de parte de uma fabrica de
aviões certas "indemnizações" (?) pa-ra, em recompensa, sd opporem a que
aviões para o exercito fossem cons-
truldos no paiz.

O chefe da aviação militar sueca
era, na oceasião, o general Erlch Vir-
gin, ouja cumplicidade no caso foi tão
evidente, que o governo não teve ou-
tro remédio senão expulsal-o do exer-
cito,-

No que concerne ao valor e capaci-
dade de Virgrin, nada. de mal se po-
dera dizer, pois que se a quinta arma
nlcançou na Suécia a efficienoia de
que hoje goza, o deve, em grando

parte, á actividade.do mencionado ge-
neral. Além disso, sua carreira re-
vela extraordinária capacidade militar.

Era muito joven (32 annos) quando
alcançou o 

"grau 
de coronel, o que le-

vou scus .superiores a depositarem
grandes esperanças era seu futuro.

Ao ' estallar a guerra de 1914, ne
alistou, como muitos do seus compa-
nheiros como voluntário no exercito al.
lemão, desempenhando o iposto dc aju-
dante do general Seeckt. Ao terminar
a guerra, voltou á Suécia, reinenrpo-
rando-se ao exercito com o posto de
t-enente-general do Estado Maior, sen-
do, em 1927, nomeado inspector geral
das tropas regulares da sua pátria.
Posteriormente foi promovido de grau
de major-genaral, posto que, simulta-
neamente, se relacionava com uma ca-
thedra no Real Collegio Militar da
Suécia. No seu profeiisorado so oc-
cuipou, principalmente, da matéria de
estratégia militar, o que mais tarde
lhe valeu um convite para visitar of-
ficialmente o Japão. Na academia mi-
litar de Tokio permaneceu durante
dol3 annos (de 1928 a 1930), onde teve
opportunidb.de de ampliair os seus
conhecimentos e conquistar largo cir-
culo de amizades entre os militares
niponleoa. Regressando á pátria, em
1931, foi-lhe entregue a chefia do
departamento mate importante do exer.
cito Sueco: a aviação.

Apanhado pelo
trem

FICOU HORRIVELMENTE FE-
RIDO

O opemrlo João do Lima, de 34
a.nnos, soltero, residente ©m Ita-
quaquecetuba. A& 20 horas e meia
de hontem. quando procurava
atravessar o leito da Estrada. So-
rocab&na, na Estação da Barra
Funda, foi apanhado ipelo trem
tirado pela locomotiva 238, que
e-ra tguiada pelo machinisla, Ma-
nuel Reis Filho.

Em conseqüência do -accidente,
João de Lima ficou horrivelmen-
tô ferido, soffrendo esmagamen-
to da coxa direita o do braço es-
querda, recebendo, ainda, «utras
graves lesões pelo' corpo.

Em estado desesperador, o po-
bre operário deu entrada na San-
ta Casa, temdo a policia tomado
conhecimento do caso e aberto, a
propósito, o competente inquérito.

Coníuzido ao Gabinete de ln-
vestigações, confessou ser o autor
de todos os furtos de ternos de
roupa verificados ultimamente.

A maioria dos ternos Mradoa
pelo espertalhão, que ha mais de
um anno não trabalha, conformo

1

Depois de tão brilhante carreira ml-
litar, é imcomprehenslvel como o ge-
ne.-al Virgin poude descer á tgnomia
de um suborno que, no sou caso. ad-
qulre feições dc legitima alta-trahi-
ção.

Apoz a descoberta de sua3 machina-
ções financeiras, era-lhe impossível,
porém, continuar na Suécia.

Sem aguardar o resultado do proces.
so a quc a-tava ssndo gubmettido, Vir.
gin abandonou o paiz, dirigindo-se
para a Hespanha, onde lhe foi offere-
cido o cargo do conselheiro militar
do Estado Maior do exercito Para-
guayo. que na oceasião emipenhava-
•se na guerra do Chaco.

Virgin não ecceitou o tentador of-
fereclmento e nos principios de 1934,
secretamente, partia para a Àbyssinia,
onde (como se soube mais tarde) lhe
tinham offerecido um cargo semc-lhan-
te. Apoz tomar pos-se de seu cargo,
trabalhou octivamente para que mui-
tos de seus antigos camaradas in-
gressa-ícm no serviço no Negus.

Até agora não se sabe, ao certo,
quaes foram os meios de que Virgin
se e-erviu para attrahir a attencão
do Negus. O posto que ora occupa
íoi, durante annos e annos, dispuladis.
simo por grande numero de altas pa-
tentes militares inglezes e belgas,
cujos respectivos governos, provável-
mente, tudo dariam para vei-ce na-
quelle preciosíssimo posto...

Os factos, porém, provam quo Hailé
Sellasié fez ouvidos de mercador aos
representantes das grandes potências
e preferiu designar para o cargo de"conselheiro official do exercito ethio-
pe'*' um militar que, apezar de possuir
um passado duvidoso, sempre deu
mostras de notável Intelligencia o
grande manha...

O imperador da Àbyssinia advinha-
va. que essas duas qualidades ser-
lhe-iam log* de grande utilidade..."

Ultimas proezas de
dois temíveis des-

A CIDADE LIVRE DE UMA MAZELLA
SOCIAL
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ordeiros

Á policia, de parceria com a Associação Vicentina,
conseguiu extinguir a mendicância — De consciência
tranquilla, devem-se negar as esmolas pedidas, auxi-

liando-se somente as instituições verdadeiramente
beneficentes

A delegacia de Vigilância e Ca-
pturas, sob a direcçao do dr.
Braulio Mendonça Filho, distri-
buiu a Imprensa o seguinte com-
municado: , ,,

-- "A policia, graças ao entendi-
mento « collaboraçáo que lhe presta a
Sociedade de S. Vicente de Paulo, está
actualmente em condições de amparar
os verdadeiros mendigos • e reprimir
os qua exploram a caridade publica.

Com as uif.lmas installaçÕes ' do
Abrigo de Villp, Mascotte e da Colônia
Agricolla Eussooaba, ambaa dirigidas
pela benemérita instituição Assistência
Vicentina, que vem realizando uma
oWa sem par na historia de nossas
aspirações ds povo olvilizado. a men-
licancia pode considerar-se extineta na
nossa capital.

Tudo isso é tã*-, evidente, tão a
mostra, e tão inconteste. aue. verda-
deiraimente. não ha necessidade de
repetil-o. Mas, para qu-***! essa obra
grandiosa prostea sem solução do
continuidade, pondo de manifesto mala
uma vez a vhilantropla e a compro-
vadã cuitara do Povo d« São Paulo,

faz-se mlistét* aue todas as classes so.
ciaes Indistintamente (commerclan.
tes. industriaes. funcçionariòs. medi'
cos, advogados, pharmaceuticos com-
merclarios, todas as profissões en-•fim) auxillen a aceáo da Policia, tor-
nando-se contribuinte da Assistência
Vicentina aos mendigos.

Não s*i pede o impossivel. Qualquer
contribuição mensal representará no
seu tod0 uma gfande pareclla.

Os pedidos de inscripção devem sef
dirigidos á sede daquella Instltuiçft»
que se encontra á rua Cesario Motta,
n. 10. telephone 4-3282.

E' píeclso também que a população
coopere com a policia na repressão á
mendicância. Toda a pessoa que fôr
contribuinte deverá, de consciência
tranquilla, negí-**? as esmolas pedidas.

Todo o contribuinte, uma vez mu-
nldo do competente recibo do mez,
poderá a qualquer h&ra. visitar os
dois recolhimentos para que possa
verificar, "de visu", a maneira carl-
nhosa com qu« são recolhidos 6 tt*ata-
dos oa mendigos".

SANTOS, 16 — (Da succursal) —
Os individuos Luiz Buentes Rodri-
gues, vulgo "Luizinho", e Nasci-
mento Jeremias Frontão, são dois
temíveis desordeiros que contam
i.nnumeraa entradas nos xadrezes da
cadeia local,

E não lia meios e modos de to-
marem emenda.

Honteni, os dois "valentes" comet-
teratn novas trapellas e acabaram
com os costados no xadrez.

Frontão, sem mais tirte nem guar-
te, deu-lhe para acabar com o na-
moro de yjis jovens. Sacando seu
punhal entrou a desferir golipes a
torto e a direito, não attinguindo
felizmente ninguém."Luizinho" foi detido para averi-
guações e parece que o caso é so-
rio mesmo,

Uma decisão da
Corte de Appel-

lação
Acaba de obter ganho de cousa na

Corte de Aljelação a ação que o che-
fe de ex-Consultorio da Departamen-
to de Administração Municipal pro-
pos com o fim de anular o decreto
que extinguir o referido Cônsul-
torio e demitir os funcçionariòs que
o compunham. .,

Esses íumediomario-s fiaram effett-
vados pelo general Daltro Filho,
quando Interventor de S. Paulo, por
um decreto que assegurava aos Con-
sultores não só a regaihas de func-
cionarios «^aduaea como ainda de-
terminava que hypothese de o De-
partacnento ser extinto aquelles deve-
Ti*m ser aproveitados noutras re-
partições com vencimentos idênticos.

Os desembargadores que se mani-
festarapi a favor, drs. Leme da SU-
va a Mario Guimarães, alegaram
entender que o art. 18 das disposi-
ções trarisltariás da aotual Sonsti-
tulção Federal mão tem o intuito de

¦ prejudicar a direltcg adquiridos.

JOÃO ROSA JUNIOR,
o ladrão de ternos de roupa

seu próprio cunhado declarou na
policia, eram vendidos na Tintu-
raria Adolpho, de Adolpho Solo-
wichzlk, sita á rua Barão de Ita-
petininga ri.0 2-B.

Hontem mesmo a policia inti-
mou o proprietário da tinturari»
a comparecer ao Gabinete de In»
vestigações.

Attendeu á ultimação a esposa
de Adolpho que, em presença do
ladrão, procurava a todo custo
desmentil-o, allegando que não o
conhecia.

Depois de certo tempo, porém,
confessava que João Rosa Jnm°l
lhe devia a Importância de 25S000
que lhe havia emprestado num*
oceasião que levara, um terno em
sua casa para vender.

Aludi hoje a Delegacia de Pur-
tos espera descobrir o lugar em
que se encontram os ternos furta*
dos para fazer a competente ap*
prehensão.

Esphacelou o era-
neo com uma bala

por brincadeira
PORTO AUKOPS, 16 (A.B.) - N*

sociedade portoalegrense causou pr"
fundo pesar a morte impressionai»»
do joven advogado Apparicio Oora
de Almeida, um dos elementos oe
maior destaque entre os Intellectuaw
gau'chos da nova geração. Hontem
á noite o sr. .Apparecido Cora ceia-
va com amigos seus num restaura;-.
te da Tristeza quando, por brinca*
deira, retirou aa balas do seu re
volver e começou a detonar a arro*
contra a caJbeça. Uma bala, porér-'.
f6ra esquecida pelo malogrado w
vogado, que teve o craneo ^P"^,
lado deante dos seus amigos apavo
irados com a d&sfeciho trágico os,
brincadeira. f

iA mort6 d® Apparicio Cor* -^
¦Instantânea*. •¦•—*—-1—*
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