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CFT MOREIRA LIMA (t!

tiveram as patentes cassadas, por*
exercerem actividades extremistas,
em desaccordo cem as finalidades

do Exercito brasileiro
R. IO, 25 (H) —- Como noticiamos, o presidente da Republica,

considerando que o coronel Morena Lima, da artilharia, é adepto
fervoroso de ideas fundamentalmente contrarias ao actuaí regimen
nolitico social, consubstanciado em nossa constituição e após o mo-
vimento subversivo de novembro do aimo findo, tomou a si a tare-
fa de articular outra tentativa de subversão da ordem, com o fim
de implantar no paiz o regimen communista, conforme tudo consta
rie documentos que se acham cm poder das autoridades militares e
policiaes; que, por essa forma esse official superior desintegrou-se
da missão do Exercito, que c a de manter as instituições políticas
c sociaes vigentes; que o referido official não attendendo ao ena-
mamento das autoridades militares, estando porissò considerado de-
sertor do Exercito, comprovou sua attitude de rebeldia ás nossas
leis decretou, nos termos da emenda numero 2 á consttiuiçáo da
Republica, perda da patente e em conseqüência., do posto, sem pre-
juizo dc outras penalidades e resalvado os effeitos da aceno judicial
que no caso couber ao referido official.

O sr presidente da Republica considerando que o .general do
brigada, honorário Miguel Costa é adepto fervoroso de ideas contra-
rias ao aclual regimen político-social estabelecido cm nossa Cons-
tituição. conforme consta dc documentos existentes em poder das
autoridades policiaes desta Capital e de Sã0 Paulo*, e que essa
attitude torna-o incompatível com as honras do posto que lhe
fforam concedidas; decretou, nos termos da emenda numero 2 a
Constituição da Republica, que lhe fosse cassada a patente e em
conseqüência as honras do posto, sem prejuízo de outras penalicla-
des e resahados os effeitos da acção judicial que no caso couber ao
referido official honorário.
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Intervenção federal no Maranhão
RIO, 25 (A. 13-) — A Assembléa Legislativa do Maranhão já

approvou o pedido de intervenção federal no Estado. Está esperan-
do, porém, para tomar effcctiva a medida, que se exgotte o prazo
dc' 10 dias, que o governador Achüles Lisboa tem, para recorrer da
denegação do mandado de segurança por elle requerido á Corte de
Appellação,

entre as forças do ge
neral Graziani e a co-

lumna do "ras"

Nassibu
ADDIS ABEBA, 25

(A. B.) —Às forças do
general Graziani approxi-
mam-sc rapidamente das
posições das tropas do
"ras" Nassibu.

A luta tende a concen-
trar-se na confluência dos
rios Gerrer e Fafan.
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ua nacionalparaguaya
vae ser ensinado nas escolas primarias do paiz vizinho — 0 sr. Annibal
Cedas fala ao "Correio de S. Paulo" sobre as bellezas da lingua indige

na e sua diffusáò em vários paizes da America
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O "Carreio de S. Paulo" leve,
jíantcní, o prazer de receber, fim
aua redacçêio, a visila do sr. Anui-
bal Codas, ex-dlrector do Inslituto
Polytechnlco do Parag-us.** c gran-
dc estudioso do idioma tupy-gua-
rany'.

Nosso visitante já reside eai S.
Paulo lia varlofl mezes c aqui se
tèm dedicado ao ensino da lingua
fjue enfeita e enriquece o rortu-
guez falado no Brasil.

Entrando no assumpto qu.(; o lia-
via trazido ao nosso jornal, assim
te expressou o sr. Codas:

— Chegou, por fim, no Paraguay.
H hora tão sonhada para o Irasi".

0 sr. lini Pula vae

ÍUO. 23 (A. B.) — Em missáo po*
litica cios prócerès da. "Frente Uni-
ça", do Rio Grande do Sal, devera
rlajar pata o Rio de Janeiro, den-
tro fle poucos dias, o sr. Raul Pil-
is. O chefe do Partido Liberal, se-

gundo fomos informados, deverá
chegar a esta capital aite o dia 10
fle maio próximo.

O "«•o* I

por Varnaghen. o srrande historia-
dor paulista e visconde, de Porto Se-
guro, quando, em 3840. solicitava
o ensino do tupy-guarany nas ea-
colas officiaes. O actuaí ministro da
Educação do Paraguay, que Irá fa-
«er grandes reformas em sua pas-
ta, norteando-se pelos princípios da
moderna pedagogia, decretará o m-
6lilo obrigatório da língua, tupy*
guarany na3 escolas primarias do
pai*:.

(conclue na 3.» pagina)

cacique da
roa" e o

tribu', com a"sccptro" real

PETRÓLEO!
RIO 24 (Bandeirante) — Realisou-

so mais uma reunião da çommissão
de inquérito sobre o petróleo, com a
pr. ..sença, alem de todos os seus
membros do deputado Lauidelmo oo-
mes, dc Goyaz.

Foi lido o depoimento do sr.' Mon-
teiro Lobato, recebendo o mesmo va-
rias suggestões o cotnmentarios «os
presentes.

O gen. Meira de Vasconcellos, que
representa o exercito ' 

junto á Com-
missão declarou serem inteiramente
infundadas as noticias yehiculadas a
propósito de sua recente viagem a
S Paulo. Accrescentou o gen. que
alli foi tratar do assumptos cxclusi-
Yaiáehte technicos.
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Um dos ••dipb-a.» e-pedido. ^«MS« as leis d» BepubBc-.., mM qnc „ã„ puderam ser registrados^, Ser*iço Saritarí^ • •

tia demais —0 trágico fim de wm moço que mm
nista: complicon-se mentindo!

TREM!
Nunca foi commu-

a Escola de Enfermeiros é Massag
meiro:

i st cts
Enter

3 J

da antiga "União dos
Um tenente que se transforma, de uma hora para outra m esperto #^«Jj"^
do no Serviço Sanitário o registo de centenas de diplomas 'Jff^g^8S 

W:
Republica"... - As victimas da nova modahdade,«> c«to 
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KTO, 25 (BandeiraiiLò) A chro*
nie.a policial da metrópole, registra
diariamente, a historia de peSjoas
que se suicidam por vários motivos.

Morrem uns por amores, outros

,por sc a-jliarem desempregado*", c
ainda outros pc*: se fartarem de
viver.

Ninguém, no entanto, ao que pa-
rece, Se tinha lembrado Ac pôr fim
aos seus dias porque fosse demasia-
damente mentiroso.

De hontem para cá, porém, a
mentira passou a fazer parte da 3Ú"
ric do motivos invocados pelos que
trepidam lucla pela vida,

Seriam mais ou menoa 15 horas
dc hontem, quando u.m homem ain-
<1;i moço, atirou-se do viadueto rjuo

tholomeu de Gusmão, ao leito fer-'
roviario, á frente de um trem ex-
presso que então sc aproximava.

Apanhado pela machina. o corpo
foi arrastado numa distancia, de 'MO

metros, triturando-se sob as rodas
da compisigão,, ficando apenas no
leito ferroviário uma massa inlor-
me de destroços humanos.

O ¦ bilhete encontrado em um dos
bolsos da roupa do suicida, reve.a-
va <MitP.o, o orieinal motivo que '«"
vara' aquelle homem a morrer cie
maneira tàç- trágica. Mentira moUsi,
Complicara-se, e nâo havia outro ie-
medio para a sua situação.

E 6 ello quem': diz;
••Rio. cie Ja*ieiró, lS3(i -- Por 11i;'

nhas in&<4 Eis' ¦?. solução para um
cas0"tão grsS-o na nnnha vwuque

taf! na*:

o é. Nunca fui communista na minha
vida e sim um grande mentiroso.
Juro-lho que até hoje só fiz mentir
e a lingua grande me matou. W
Raul Bvadio".

O'bilhete, oue catava feito a tinta
era dirigido â dona Bijuca. com a
reecínmenclaçã.0 que fosse enviado &
progenitora do suicida.

Muito .embora não se tivesse lden-
ti ficado o tresloucado jovem acrecn-
ta-se syja o seu verdadeiro nome
aquelle declinado no bilhete encon-
fcrado em suas vestes.

O corpo do suicida, triturado, toi
removido para o necrotério do ins-
tituto Medico Legal.

A* autoridade?, do lÜ.o Districto
Policial, .(-cientes da dolorosa pçcur-
rencia, tQmarsm,;*^.. prdrid^cias: **?.-

efissarias^

Diz-se por .alii que o ehsmo no
Brasil está desmoralisado, Enfcre-
tanto, o que existe, em verdade,
é um des\*lrtuamento completo cie
certas leis creadas para régulan-
sal-o em beneíicio publico. O ca-
so que vamos relatar; e que nos íÇi
revelado pelo presidente do Syndl-
cato dos Enfermeiros de S. Paulo,
sr Vergilio João de Deus, eviden-
cia a má'fé com que agem pseu-
dos dirigentes de escolas, que nao
passam de mercenários, . fazendo
da casa que dirigem não V*m esta-
belecimento capaz .de formar te-
clínicos e profissionaes competen-
tes e sim. um balcão, onde a pro-
pria mercadoria offerecida é,lal-
sificada, por. nada valerem os d.-
plcmas... . • ¦ „ „

Fazendo-nos algumas revelaçcK-*-
EChrè.O'procedimento.do antigo dl*
rector ds: u-ma 'CEcola de enfermei-
ros e ;imáság'iBtás .e 'es-presidente
do .Sí'ndicato,; que . funcotonou a
rua dos G^mões .n. -tO-A, .decr.
rou-nar» ò «V. Ver?;illo ' João

Deus, actuaí presidente dos Syii-i
dicatos dos Enfermeiros de Sa«
Paulo: ¦•;— E' de lastimar-se — começou
s. s — que justamente a classe
dos enfermeiros tenha sido a vieti-
ma da falta de critério do tenen-
te Manoel J. Pereira, qv-e foi pre-
sidente da antiga associação dc*
clase denomianda "União dos En;
fermeirog do* Estado de S. Paulo ,
fundada em 1923. Segundo uma
estatística levantada em 1928 exis-
tiam em nosso Estado 2.800 en-
fermeiros e auxiliares de enfer-

0 Peru1
gredir

não ag-
í

BUENOS ATRES, fo HO: ~ °

governo 
'do Peru' ratifica a aÇ ic-

ko-a-o pacto dt< não aggressão Saave-
dftJ'dra Laiiíâs.

maria, tendo esse nmnero aug
mentado considerávelniwite de Ji-
guris tempos para cá em w»
fa maior densidade da 

^jg?JgMantinha a . ^tl**VU^mS

n. 40-A uma escola que so em IW
d plomou cerca de. 300 àlumngt
Entretanto, não íol posivel, até
SeV registrar-se nenh^-m dessea
diplomas, nem mesmo os que, mais
tarde, a escola expediu, como ¦ a-
conteceu com innumeros de seus
collegas que tentaram fazer o re-
gisto competente no Serviço sa-
nitario para poder exercer livre-
mente a profissão. .^-^t,^
VICTIMA DE UM VERDADEIRO

CONTO DO VIGÁRIO \' — A lei que rege o exercício da
profissão de enfermeiro —• prose-
guirri o sr. Vergilio João dc Deua
- è clara e insoplilsinavel: — so
ê permittido o fcX?'ciçio da pro-
fissão, em qualquer ponto do ter-
ritorio nacional, aos que se achem
habilitados de accòvdo com os da»

cretos federaes, o tenham feito O
registo dos «eus diplomas, a /

Acontece, porém, que o decrt-
to n. 23.774 de 20-1-934, estabe-
lece no seu artigo 4.o, que os en-
iL >. 

(concluo na 3.» pagina)

Para combater os

Nao basta prendel-os
RIO, 25 (A. B.) - Falando, .em

Porto Alegre, sobre p acliamfiito do
Congresso 'do Partido Libertador. *
respeito do programma político: de^e
partido, o sr. Bruno Lima 4VÇ;^.
siao de cq oecupar da situapaonaucj
nal Disse o conhecudo profesBor. ^e
para exterminar o ctra#toí»«
hasta prendw* commun.ist-ib, ü.ento
TofãsJo embater. a. Ug£*^
c^poiia a mostrar que o regimejn^
nâo fez nem pod*-* fazer'"do.-; proletário*

¦a felicidade
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Os factos recentissimos, que determinaram o fechamento dos

núcleos integralistas do Paraná, trouxeram á tona, conferindo-lhe

toda a actimlidade, o problema da repressão desse outro extremismo

üuo se «moura accliniatnr aqui, com tanta falta de motivos como a

ói*lructiva Ideologia exportada por Moscou o que, Impotente pelo

escasso prosolytlsmo alcançado para impor o seu credo dentro dos

limites traçados pelas leis vigentes, se esforçam por transferir para

outros campos as suas actividades.
üo facto, o integralismo, emquanto se manteve enquadrado den-

tio das prerogativiaB conmiuns a todos os cidadãos brasileiros, mais

«ão representava que um dos pittorescos aspectos da política actual

e um exemplo typlco da Incommensuravel Ingenuidade 
^T^i

Lncntos, «piaiulo encontram habilidosas «guras «™ ™ >^™

$*** roprlo, »„SBes.l„,,.r cm o cario*, "W^g^Wg

Palavrões rciumbantes, cuja sonoridade, como a dos tambores, *al

Li, „r,«cm »»„ pr Io vácuo. Governo 
%P**^ZggZ

,osi,ã<> de determina doutrina, como outr'ora o faz». 
^^

íão coisas que, dc todo cm lodo, não tèm cabida onde quu que se

pratique lealmente uma democracia elfectiva.

Comprehendo.sc o fascismo na Italla como uma barreira de vio-

tencia opposta á onda bolcl.cvl.to, que .já alagara o pai,| «**¥*

convulslonado ao cahir da grande conflagração, ou o i.a*tomo na Al

lemanha, como reacç-ào conlra as restricções impostas por inmiig-o

victoriosos e que, dc posse do poder, dos mesmos processos de qu,

sc tinham vnlido para conqulstal-o so sirvam para manter-se na

posse delle. Em nossas terras, porém, nas condições 3^»J

planta exótica, artigo de importo, cuja existência abscduUm ide

nada justifica, desde que aqui queira impVmtar, por puro espirito de

Uação, os processos e.vtra-legaes e violentos, que alhures sao apa-

"^VTònto 
pacifico que um regime, sancclonado iK-la graude maio-

rl, & nação, desdo que assegure a liberdade a todos c faça cumprir

«igor as suas leis, só dentro dellas póde ser combatido Quando o

adversário lograr convorter-sc em maioria legal e de facto, que faça

prevalecer enlão os seus ideaes, o* seus princípios e o progr»

quo houver adoptado. As tentativas, porém, de uma minoria de^r

. nlfloario reili./.idissima para. tentar impôr-se pela appllcação bru-

fi Ss*í devem ser reprimidas com tanto maior severidade qdan-

do represam a confissão implícita, mas claríssima, da sua impo-

tencia para vencer «o terreno legal, onde a lueta a todos é faculta-

da cm perfeltr. cgualdade de condições.

As phenomenaes basoíias do sr. Plínio Salgado, pontífice ma-

vimo da seita, ou aquelle curioso protesto do sr. Fairbanks, de fawr

lodo o mal que pudesse á liberal democracia, sempre ioram coisas

do uma innocuidftdo perfeita. Mera fachada rethoriea destinada a

vornecer pabulo á simplicidade das suas minguadas cohortes e a

manter nellas sempre accesa a flamma sagrada do Idealismo, a cujo

delicioso calor se aquecem voluptuosamente os mais espertos.

Isso entretanto, é uma coisa, que apenas apresenta alguns as-

pectos hilariantes e a existência de formações para-mllltares, nüllta-

, C8 aM assimiláveis, á margem da lei e adversas <aos poderes consti-

taidos, com o escopo notório de, em maior eu menor escala, traba-

lharem pela sim subversão violenta é outra e muito diversa. Quan-

tos semelhantes altitudes adoptem eollocam-se em conflicto aberto

eom a ordem constituída e voluntariamente abrem mão das preroga-

Uvas e garantias, que ella assegura a todos que se mantém no ambl-

to demarcido pelas leis.

O Brasil está farto, até a saturação, de dúbias aventuras e mais

ainda de aventureiros.

Contra todos os extremamos: a^im
da esquerda ou arena \

Os acadêmicos de direito, em maioria, contrários ao integralismo - A
agitada reunião de hontem no "Centro 11 de Agosto"

Convocada por uni numero legal
do asscclados, realizou-se hontem, á"
13 horas, prosegulndo até ás 17 fio-
ras, uma sessão do "Centro 11 do
Agosto", para tratar dus provldc-.u-
ckus a st».em tomados no sentido
d"quella associação apoiar o gover-
no e as autoridades constituídos ua
campanha contra o extremismo.

A reunião deeorreu agitadiss'ma,
durante varias horas, discuti udo-se
aiM.lu-adamen-.ic a questão. A dpi-
niõo geral, da grande maioria, re-
velou-se desde Iojío em favor do um
combato cerrado a todos os extre.
miamos, fossem estes da esquerda
ou da direita.

Por vezes o tumulto prejudicou 08
trabalhos, tal o calor d-i discussão.

Durante a sessão a reportagem do
"Correio dc São Paulo" conseguiu
ouvir um ctos mais destaco-dos pró*
ceres da phalange que delende, nas
Arcadas, a úemocracia-liberai, muio*
ria esmagadora dentro da tradicio-
nal Faculdade, quo assim se cx-
pressou:

— Nós, acadêmicos de Direlio, não
poderíamos ficar alheios a esse P*"
triòtlcó movimento que fce nota em
todas àa camadas sociaes contra oa

que tramam contra
l'Ollcia prosegue na
ilnada a segrogar do convívio

o regime. A
campanha des-

so-
ciai, o mui Justlflcadamente, ele-
mental que prógeun entre nós dou-
trlnas incompatíveis com o nor.so
melo social o attentatorlas ató mes-
mo à nossa consciência religiosa.

Como se sabe, ent.'o os adeptos do
credo de Moscou, tomam parte actl-
va, e, não raro, desempenham mia-
soes delicadas, estrangeiros desclaa-
aldeados, expulsos como indesejáveis
de outros paizes c que, aves cie ar-
ribação, vieram aportar á nossa
Ui-rn, que não nega agasalho a quem
quer que nos queira offerecer a co-
operação do seu trabalho honesto.

Trahiam, assim, a nossa liospita-
lldude. Mas estes, cm certos pontos,
s3o os menos perigosos. Outros ha,
poróm, em nossa terra, que sc tor-

nam commuiiistos apenas por dilo-
taiHlsmo, pelo gostinho de cxpeii»
montar algúmaa emoções fortos, sor-
vendo a largos tragos uma doutrl*
na Importada clandestinamente...

Desafiam, então, a policia c °*
•joderes constituídos. Irifiltram-se em
Iodai ns camadas sociaes e as e»"1-
colai, sfto por elles preferidas para

a pratica do seu "esporte...
"Páu nelles!" — dlrláínps nóa em

iMiguagom plttoresc:». si nos fosse
permittido usar dc certa liberdade-
út> expressão. Entretanto — à pre-
ciso notar-Se — não são os únicos
a m«.-t»cer castigo. O.-? extremista»!
da direita tambem incorrem no mes-
m0 erro. Paru, que poupal-os ? E'
o que comprehenderam os meua col»
loga.i, e dahi o motivo por que a
discussão so tornou acalorada, na
cessão do "Centro".

Oòmtudo, «elo qi'e vencerá &
maioria o então, quando iniciada a.
campanha, poderemos tambem dl-
ter :

— Fora os Integralistas !
Escoremos, porém, a reunião a »'

realizai* na terça-feira. Nada alnclft
n»ou resolvido, mas a Idéa predo-
minante é que so deve prestar apoio
decisivo ao governo no combate ao
extremismo. Houve uni grupi^ que só
quiz tomar parte nos debates sobre
a questão, afim de tirar proveito
pessoal. Estes, entretanto, nada
conseguirão. Creio que vencerá a
Idéa om si, d0 so combater, por to-
dos os meios os extromísmoa
cluiu o nosso entrevistado.

COM
ELEGÂNCIA
p umo obrigação social
"* 

que pode ser cumprida
facilmente adquirindo seus
ternos, costumes ou capas
na FILIAL RENNER. Encon-
trará tecidos finos em pa-
drões modernos a seu gosto,
por preços reduzidos e com
facilidade de pagamento.

Q&4 y i
RENNER \
RUA SÃO BENTO, 7
AY. RANGEL PESTANA. 1563

[\(òf/nccAoj¦ VC r/ti a /
ÍOÀrttt,

con*

Quatro Exposições

Comtn&nlar-ics
Dois

advérbios

Grátis e sem o menor esforço,

tivemos o nosso léxico enriqueci,
do hontem com duas preciosidades
de incalculável valor, que vão ter,

de agora em diante, o mais largo
emprego. Dois advérbios de ar-
romba, daquelles de escacha-pe-
ceguei ro: — cincinatamente e
bragamente.

ünde fomos desencantar sème*
lhante thesouro? Onde se adiam
&s pérolas, sinão dentro das os*
trás? Na pagina politica do "Cor-

reio Paulistano", naquelle cantei-
r0 gordamente adubado e rodea-
do por uma cercadura preta para
evitar incursões dos outros philis-
teus nesse jardim fechado. Foi
abi que os dois primores desabro-
charam em toda a gloria da sua
belleza deslumbrante.

Vejam só o logar onde repouta-
ram as duas preciosidades:"Funccionaria do Itamaraty,

por brilhantíssimo concurso, poly-
glotta, estheta e conhecedora de
todos os nossos problemas econo-
micos, cincinatamente culta nes-
sas questões c bragamente enten
dida cm taes assumptos..."

Tal maneira de ridicularisar o
conspicuo avejão não lembrava ao
próprio diabo, lá nas combustas
profundezas do inferno.

Cincinatamente... Bragumen-
te...

Desta vez o amigo urso deu-lhe
na cabeça e achatou-o.

Lei de
imprensa...

Velo á balia bontem a famige-
cada lei dc imprensa. Varias sug-
gestões foram feitas, com o eleva-
do intuito de tornal-a mais perfei-
ta. Ao articulista, porém, esca-
param algumas optimas medidas,
que, com o mesmo nobre intento,
pedimos licença para ennumerar.

Assim é que julgamos rcseptlr-
so aquelia lei de uma grande fa-
lha, qual &eja a de permittjr que,i
Impunemente, certos escribas sw'

passem, da noite para o dia, de
um partido para outro, unicamon-
te pelo facto de ter um perdido o

poder, ao passo que o outro o con-
quistou... 

'¦

Outra, não menos sensível, ê a
que permitte que um cidadão es-
creva num jornal em defesa da 11-
beral-democracia e, noutro, a ata-
que, fazendo a apologia do fascis-
mo...

Outra, a que permitte a tndlvi-
duos sem idoneidade de nenhuma
espécie vir publicamente falar
em... dignidade...

A população rural
em idade escolar

São Paulo continua sendo, nao
obstante, a terra ideal, no Bra-
sil, para exposições de artes pias-
ticas. E note-se que nos resenti-
mos da falta de locaes apropria-
des. pode-se dizer, mesmo, que
si, no Rio de Janeiro, onde se
compram mais quadras .em exno-
sições, o artista obtém sua consu-
graçáo no paiz Inteiro, dado a pu-
blicidade camarada que lhe íaz a
Imprensa, em S. Paulo o artista,
si não fica rico, pelo menos nao
morre dc fome... Já 6 um con-
solo.

Agora, por exemplo, estão aber-
tas cinco exposições nesta Capl-
tal; Tullio Mugnaini (sobre quem
1á escrevemos), na Casa das Ar-
cadas- Marques Campáo, á rua da
Quitanda; Tomo0 Handa, á rua
da Liberdade; e Starace e Zor-
Uni, no "grill-room" do Hotel
Esplanada e á rua José Bonifácio,
respectivamente. E, Sió começo
de maio, inaugurar-se-âo maus
duas, quas as do pintor Vicente
Leite "Premio Brasil" pelo sa-
lão do Rio, que terá a coUabora-
ção do pintor Helios Seellnger> *
esculptor paulista Baptista Fer-
ri* e a da esculptora paulista,
chegada ha pouco da Aliema-
nha, Elisabeth Nobiling,

Vamos hoje, conforme promet-
temos, falar um pouco s<>bre as
exposições de Marques Campão,
Tomoo Handa, Stai-ace
Zerlinl.

e Ottone

i ¦ o«m nll .1)11"'

Communicado da Associação
Brasileira de Educação:

"Uma das preoecupações dos
dirigentes paulistas do censo de
1934 foi estabelecer uma cuida*
dosa distiucção entre as popula-
ções localizadas nas sedes ries
municípios, nas sedes de distri-
ctos e na zona propriamente ru-
ral. 

"Para 
a administração educa-

cional essa distineção offerece
uma grande importância não só
para se verificar, com precisão, o
grau em que estão beneficiando
dos recursos escolares as crianças
residentes nos núcleos de conden-
sação demographica e nas regiões
ds população mais rarefeil;a cir-
cumjacent.es, como tambem para
que o conhecimento da realidade
assegure, na distribuição doa
meios educativos, a necessária
equidade.

Os resultados do censo paulista
revelam o acerto do critério ado-
ptado, pelo qual se pôde concluir
que 61,64 % da população total
do Estado de S. Paulo em idade
escolar habitam a zona rural, dis-
tribuiudo-se em 49,27 % que nãx.
freqüentam educandarios, 12,37
por cento que recebem instrucção,
e, por outro lado, cm 11,65 % de
crianças que sabem lêr e 44,99 %
de pequenos analphabetos.

Conhecido que representa quasi
a metade, cerca de 5J10, do total
do habitantes do Estado em tem-
po de se educar, a população ru*
ricola, analphabeta, e que n&o

freqüenta a escola, ha uma ^ase
segura para atacar o problema
do illetrismo no seu aspecto fun-
damental e quantitativamente
mais impressionante. Os respon-
saveis pela campanha em prol da
educação rural que se vem inten-
elficando em S. Paulo encontram,
para seus estudos, um ponto de

partida seguro, capaz de prevenir
as decepções que acarretam os

programmas Inspirados por sim-
pies conjecturas em torno dos
problemas cuja solução objectt-
vam, á revelia de qualquer conta-
eto directo com as realidades que
taes problemas subentendem.

Os índices apurados em relação
a freqüência escolar e ao illetris-
mo no grande Estado sulino, pela
sua força de expressão, clamam
contra a grande falta que fazem
análogos pontos de referencia em
relação aos demais Estados.

Sabe-se que, em S. Paulo, a
população em idade escolar cons-
ta de 33,15 c/o de indivíduos resi-
dentes nas sedes dos municípios,
de 5,21 fí/'c localizados nas sedes
dos districtos e de 61,64 % habi-
tantes da zona rural. Nas demais
unidades da Republica, prevalece
em relação a este aspecto básico
da situação escolar uma lgnoran-
cia quasi absoluta.

O Ministério da Educação e

CAMPÃO
Este artista não é a primeira

vez a expor entre nós. E' talvez
o que niais trabalha e expõe, não
somente aqui como fora do F^ta-
do. O anno passado realizou com
auecesso uma mostra no Rio. Não
ó um novo, pois lá tem nome fei-
to, limitando-se agora mais a cx-
piorar intelligentemente esse u°-
me que conseguiu, á custa de uma
obra realmente bca. firmar no seu
Estado e no seu paiz natal. Con-
vem frisar que não elogio sua
escola, mas sim os seus traba-
lho3.

Esta ultima exposição de Mar-
ques Campão é quasi toda da
aquarellas, c sem embargo só as
aquarellas, ali, nos merecem um
pouco de attenção. Nesse gênero,
o apreciado artista revela notável
habilidade, além de qualidade co-
mo delicadeza, ffinura, e sabendo
escolher os assumptes com ra1-^'
tacto e conhecimento do gosto
ao nosso publico, o maiieirii-mo
nelle tornou-se inevitável; mas
não nos devemos esauecer que do
"maftieirlsmo" Jia tambem mar-
gem para admiração, dependenta
da maior ou menor capacidade
technica do pintor, e capacidade
e o aue não falta a Marques
Campão, podendo-se considerai-
o, até, um dos primeiros aquarel-
listas brasileiros.

TOMOO HANDA
Este é ainda um artista des-

pretencioso. Cursa a nessa Escola
de Bellas Artes, o que não é
ainda nenhuma boa recommcn-
daçâo. O que niais nos attrae na
arte do artista nippo-brasileii'o -~
porém noventa e nove por cento
japonez —- e a sua sensibilidade o
a sua característica oriental, nes-
ta época em que innumeros pm-
tores e csculptores japonezes,
como Ihara, Pujii e outros, dei-
xam-se influenciar pelos artistas
oceidentaes.

Tommoo-Handa devia abando-
nar a academia. Elle tem talento
o alma bastantes e já technlca
sufflclente, pai'a voar por si mes-
mo, Do contrario oortar-lhe-ão aa
azas e cahtrá por fim no nivela-
mento inevitável a que reduz a
escola em excesso. Seus desenhoa
são espontâneos e próprios; e as
cabeças a aleo, de seu pae e de
criança, além de bem constir.idaa
e com caracter, têm o espirito da
sua raça. as paysagens ofíerecem
pouco interesse, fracas em cor,
vibração, perspectivas; talvez por-
que o japonez sempre sentiu a
paysagem como motivo decora tl-
vo, e não como o realismo dos
europeus e sub-europeus como
nós...

STARACE
O sr. Starace já é um esculptor

de responsabilidade entre nós. E
devia, pois, numa exposição assun
Individual e depois de muitos an-
nos de retrahlmento ante o pu

(Sociaes

se fomos cataa" naquella feira de
éscutoturas em mármore, bronze
e gesso. dos mais bonitas traba*
lhos forçosamente chegaremos a
tarar selecção, havendo uma ml-
nòria digna do maior respeito:
uns pela semelhança com o ™°'
delo* outros, pela simplicidade o
o desenho mais bem cuidado; e
outros ainda, pela imaginação
creadorà do autor.

OTTONE ZORLTNI
Zorlini é um esculptor que, nao

obstante já medalhado pelo Sa*
lão Paulista, só agora realiza uma
exposição individual. Como Sta-
race dedica-se tambem muito a
esculptura de cemitério, e chega
a fazer coisas interessantes como
arte nesse gênero, e em crianças
c animaes, mormente quando em»
prega a simplicidade, estyllzondo
ás figuras, ou, no segundo caso.
oeia sensibilidade. E embora do-
tado, ao que parece, de espirito
menes creador ciue Starace, tem
uma auto critica mais npurada,
ao que pue parece, pela lmpres-
são boa de conjuneto, que nes dà
sua mostra, â ima José Bonifácio,
n.o 217.

Apresenta-nos csculpturas e
desenhos. Estes denotando movi-
mento, liberdade e personalidade,
o que nos faz pensar andaria
mais bema avisado Ottone Zorii-
nl se fizesse csculpturas como faz
desenho: isto é. sem preoecupa-
çâo, sobretudo de construcçao em
detalhes, que exige do artista
grandes conheci; vntos * lonSa
pratica do anatomia humana.

A arte encontra-se ao alcance
de qualquer um. Todo o segredo
está em o indivíduo saber dosco-
brir-se a si mesmo. -— M. P-

ODETTE DE FARIA SILVEIRA
PEIXOTO

Hontem ú noite o "set" paulis-
tano — ou, pelo menos, uma par-
te "bem" delle — se reunia, mais
uma vez, ente os mármores e os
barrocos dourado* do Municipal

para ouvir e, muito "in the rlght
place", applaudir Odette de Pa-
ria Silveira Peixoto, mais um glo-
rioso elo dessa cadeia de grandes
pianistas que envaidecem a nor,-
sa terra e a nossa gente, que prin-
cipíou com Guiomar Novata e ter-
minará com... com... (Termina-
rá?...) , .. .

A genlii artista, num delicioso
vestido verde claro, que comoina-
va perfeitamente com sua caoel-
leira loura, se tornou merecedora
dos espontâneos applausos que re-
cebeu, principalmente num extra-
programma — a "Marcha Fune-
bre", ão nosso lançruido e roman-
tico Chopin...

Foi, aliás, o encanto da sua ar-
te que me impediu de cumprir o
árduo dever de chronista social —
o de anotar, "mais ou menos-, as
pessoas, presentes; não permittiu,
nem, que eu reparasse nas lindas
toilcttes que enchiam a sala. como,
por exemplo, num elegantíssimo
vestido preto, com cinto verde e
uma sumptuosa guarnição de pel-
les côr de pérola, cujo conjuneto
era sabiamente completado por
um microscópico e audacioso to-
que" preto, preso a uns lindos ca-
bellos louros por um subtil véu,
tão subtil como a arte d,a artista
que foramos applaudir.,.

ALMIRO ROLMES

Fori.ni receMilv. as ajiíieaóes ••<•
guintes* dd. Carniça Azevedo 'ln
Aniumi, Isabel Carneiro Nunes, l-leivy
Azevedo do Oliveira Marques, flrs.
Antônio Vicente dc Azevedo, J. Ave-
Uno Chaves, Raul de Rezende Carv«-
lho, Paulo Nogueira Filho, João Lou»
renco, Carlos Ferraz Alvem, Marcos
Melosa, Jòsó C, Cezar Netto, Fran
cisco" Nogueira Porto, deputado «en-
to d„ Abreu Sampaio Vldal, Raul
Cavalheiro José Ribeiro Rocha, Ala-
vio Maldonado, Jayme B. Romeiro
Antônio Constantino. Arlindo Barcei-
los, Associação CUricola deS. Paulo,
Soc.le.dadp Rural Brasileira, Associa-
cão do Creadores do Cavàllos Manga
Larga: coronel Eugeni0 Artigas s»»".
Josó Rebouqa.s do Carvalho, prefeito
d„ Avaré: Directorio Municipal ao
Avareé; deputado Josó Pinto Anta-
nes, Ernanl Braga. preíe!t0 dc Baús-
nal- d. Franclsca de Barros banir».",
pelo D, M. do Bananal; José Ben.O
Teixeira, pelo directorio de S. J'¦>••*
âo Barreiro: Ophyr de Castro Lobo,
prefeito de S. José d0 Barre'ío;
Paulo Sampaio, prefeito de Areia».
Aàrâo Moreira, pelo Directorio ^
Silveiras; Roberto Alves, prefeito...a:
Silveiras; José Carlos de Souza
to, prefeito dí* Cachoeira;
Filho pelo directorio dc
dr Oliveira B.

iJm-
dr. Prado
cachoeira;"frefeito 

de Lorena -,ar.

Paulo Cardoso, pelo _ dire-tono cie
Lorena- capilSo Francisco de \au'*
Ferraz,' José Corrêa, pelo ¦$*"*&£¦

Piquete; José Oidade PÍU1, pre-de An tu-

Imposto sobre vendas
e consignações

O Syndicato Patronal dos Altaia-
tes do Sào Paulo, com séde á pra-
Ca da Sé, 72, nosita capital, a.vlsa a
ciasse qu0 a sua consulta, dirigida
ao sr. dr. director geral da receita,
mereceu a seguinte resposta:

"Quando trabalharem unicamento"
a mão de obra, Isto é,

feito de Piquete; coronel J<£» ,

p^fdirectorio de 
f ^gjMüarlo Vieira, prefeito dc* ,uu" ,:

coròftel José Antônio Salgado, peio
Rectorio de Pindamonhangaba; Jo«*
dk Silva Andrade prefeito do W.a*
monlíngaba; dr. Euclyde, Fróe,, r ;

o directorio de S. Bento de jsapuc.
hyj ,dr. José Diogo Bastos pelo_ d£
rectorio de Cruzeiro: prof José t«»

ca, prefeito de Queluz, etc.
piratininga"¦Hospital

reali-
zar
em

Noa primeiros dias de maio, reali-
ir-ae-á noa salões da Casa Allen*1 3uUZ án "Hospital Piratinln-

om feitlo,
sobre fazenda fornecida peloa fre-
guezes, estarão isentos do Imposto
sobre vendas c consignações. Quan-
do fizerem fornecimento cla íazen-
da, esta será considerada vendida,
seíido, ein conseqüência, devido o
imposto sobre o seu preço".

O syndicato está á disposição da
classe, para todos Informações e
esclarecimentos de quo a mesma
necessitar.

é 
^ 
,,'m aa ^W° CS blico, e mormente após um re-

Saude Publica está procedendo a \ ^.^ ^ Eur0pat appi-esentar-se
um meticuloso inquérito sobre as i melhoj. e ao menos com mais gas
condições e necessidades do ensi- " .-¦¦¦¦¦¦ »--
no. Todas as unidades da Repu-
blica são chamadas a prestar o
seu depoimento nessa indagação.
Que valor não teriam as infer-
inações prestadas pelos governos
regionaes, se pudessem todos, co-
mo o de S. Paulo, apresentar ai-
garlsmos e offerecer aos organi-
zadores do Plano Nacional de
Educação, de modo preciso, o qua-
dro da população discriminado
pelas zonas, de modo a evidenciar

to no arranjo dos trabalhos pelo
elegante "grill-room" 'do Espia-
nada. Mais parece belchior do que
uma mostra de arte do illustre
esculptor starace.

Accresce que a exposição para
ser uma "mostra de arte" não
devia ter trabalhos que só mere-
ciam figurar no atelier e lá espe-
rarem o freguez menos entendi-
do em arte, se bem que estes sc»
jam a maioria e são mesmo ae
próprias pessoas que geralmente
costumam freqüentar nossos sa

em cifras exactas o pouco que já- lóes. Mas, a critica tem outras
tem feito e o muito que é preciso 

' obrigações, do que só a de regis-

tor para quo realizo a nossa 
f. j g£_J_g§ 3g3Bg&ISmocracia,o..principio básico de to- gSeriS, de finalidade mera-

da a política educacional: oppor- mente commerMal, porquanto
tunidades iguaes de instrucção a nem SCquer "arte" religiosa é.
todos og cidadãos que a ella con-| Esta é a nossa impressão rela-
correm com direitos iguaes?..." tivamente ao conjuneto. Porque

Centro Universitário
São Bento

Na próxima terçasfelra, £S do
corrente, is 20 horaa, no salão no-
bre do Gymnasio São Bento, reali-
zar-se-â a sessão inaugural do Cen-
tro Universitário São Bento, que é
composto de aiumnos dos cursos
pré-medtco, pré-juddico e prè-po-
lyteclmlco. Nessa oceasião, o ar.
Ataliba Nogueira discorrerá sobre o
thema: — "A oratória d0 padre An-
tonio Vieira".

A entrada será franca
ressadoa.

lar ae
advogado

Judiciai da nossa
Maria Dulce Brl-

aos inte*

A data nacional da
Austria

Communica-nos o sr. Theodor
Putz cônsul da Austria em Sáo
Paulo, que, por motivos indepon-
dentes de sua vontade não dará
a recepção projectada para o 4ia
1.° de maio, em commemoração à
tlata nacional austríaca, porém,
fará hastear a bandeira austríaca
na séde do Consulado, á rua Abi-
lio Soares, 177. ,

ANNIVERSABIO
Fazem atinos hoje;
o menino Roberto, filho do sr. Jo-

sé Marchettl;
o rnenino Francisco, filho do sr.

Nino Nello; _,, _ „„
a senhortita Odette, filha do or.

Domingos Funicelli;
a senhorita Mercedes, filha do sr.

Manoel Marques de Oliveira;
a sra. d. Elza Barros» Soares de-

Arruida, l.o oíflcUl do Registro de
Títulos da Capital;
tulos da Capital;

a sra, k1. Benedlcta Costa, esposa
do sr. josé da Cruz Costa;

a sra d. Malra Velloso, esposa <l°
sr Francisco de Assis Velloso;' 

__ Festeja hoje seu anniversario
natallcio a exma. sra. d. Etelvma
Costa Siqueira, esposa do sr. Sebas-
tião Costa Siqueira o progenltora ao
bí. Octavio Siqueira, ".osso corres-
ponidente em Mogy das OiU?es,

Fez annos hoje, em Mogy aos
Cruzes, o sr. José Angel0 de bouzn
Aguiar, dlstlncto funecionario da a*
F Central do Brasil.

NASCIMENTOS
Acha-se em ft-sUs, com o nasci-

mento da menina Morkia, o
dr. João Pereira Monteiro,
da Procuradoria
Prefeitura e do d
to Monteiro.

Acha-se em íest<n o lar do sr.
Renato Pasquale, proiteor |dp "Y™'
nasio Paulistano e de d. Raphael'
Morales Pasquale, pelo nascimento ae
uma filha, quo j receberá o nome ae
Maria Izabei.

Nasceu- nesta capital a menina, Ma-
ria Ernestlna, filha do dr. João Gon-
calvas Foz, engenhe'ro, e de d. Luzia
de Freitas Foz, professora.

NOIVADOS
Tem o seu casamento contratado,

nesta capital, a senlwüa Rodolptun»
Augusta de Lima Pcna.ite, filha iao
sr Rodolpho de Lima Penante c aa
sra d, joanna Couto de Lima Penan-
te o o sr. Roberto Augusto Nasçiin«-
to, funecionario da Secçao de S Pau-
lo ido "Touring Clubo ão Brasil , li-
lho do sr Annibal Nascimento « aa
sra. d. Maria Renouleau Nascimento.

Dr. Xitilt rija Sobrinho
A commissão encarregada da ho-

n:enageiH a ser fflta ao
rio da Agricultura,

beneficio do "Hospital
Gra" um Chá elegante, onde os apre
cTadorS da arte terão oPP-rtunidade
de beneficiando as crianças poW.es,
oassar momentos agradáveis, adiv.i"
rando Undos bailados das «JumnU™Kscolft 

de Chinita Ullman ,e Kltt
Bidenholm. Yvono Daum«-.e Ram^*
Antônio Marino Gouveia. tambem
participarão dessa festa de arte c dí
caridade.

A commissão patrocinadora com*
põe-se das sras. deputada Mar»
ThereBa Nogueira de Azevedo MT
gia Pontes, Bilóca Morato Castanho,
íudith Pupo Nogueira o Fellclssln»
Souza Barros.

Chá beneficente
Inaugurou-se ante-hontem, ás 16^».

no salão de festas da "Casa das asso
dacões" da matriz da Consolação co»
una gran.de è .selecta concorrência •
"Chá Beneficente" que um grupo «
senhoritas da nossa sociedade PgJJ
nlzou em prol das obm da m«sn*
Igreja Dado o gru»nde alcance desaa
festa do caridade, que visa auxiliar
os obras parochlaes de construeca»
do templo, &s suas promotoras cem-
tam com o apoio da. PhüwUK»^ * 

;
cledado paulistana. Todos 03 dias ha
verá, além de números de orchestra,
números variados, aortos. surpresa
t-tc.

CABNEI
HOJE- Bailo da coroa^ f"Rainha dos Estudantes de 193b . J«

21 horas, uos salões do Tranon.-
Baile do Lord Clube, ás 22 hs., no
Clube Commercial.— Reunião clanaan-
te do Centro Gaúcho, ás 21 hs., no
séde. — Bailo de gala do Çircolo IU-
llano ás 22 horas, na sédesoclal. —

AMANHÃ — Vesperal dansante 4°
Curso L. Reynold, ás 19 horas, nos
salões do Trianon. — Convescote ao
Gromio doa Funecionarios Publico»,
em Santos. —"Caçada á Raposa .
cock-tall da Sociedade Hippica Pau-
lista.

Anniversario do impe-
rador do Japão

sr. secreta»
tem recebido h»""numeras 

aidhesões da capital c do }$•
t<5rior d<» Estado. '

A Unlversldado Rural, n0 Rio; as
Escolas Noirnaes Ruraes om Pernan»
buco. Parahyba, Ceará, Bahia, os
Clubs agrícolas nos dtvnais Estados
4 os Clubes do Trabalho, em Sáo
Paulo, operarão, por certo a muidança
radical e imprescindível dos nosso»
mcthòdoB da oroducçào o comniercio.

Em conunemoração ao annlvérsa"
ri0 do S. M- o imperador Hirohito,
o sr. Kozo Itigé, cônsul geral

em São Paulo, « exma. sr«-
do

Japão
AAoffcreca-ão, quarta-feira próxima,

21 horas, ©m aua residência, & ru*

Piauhy. 874, uma recepção, seguida

dc baile, á sociedade paulista « »

corpo consular»•
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palco da revolução triumphante!

RIO, 25 (H.) — O gr. J. E. de ção du S. Paulo.
Macedo Soares estuda hoje dctidu- a*. Armando do
damento no "Diário Carioca" a situa-
cão eleitoral de S. Paulo o concluo
com estas considerações:"So os números das ultimas «lei-
ções paulistas evidenciam o engran-
dénclhicnto e fortalecimento do P.
C.» mostram melhor ainda a trans-
formação rovoluccionarla da minta-
lidade politica dos paulistas, a com-
pletd adhcsão do grande Estado a
sou emínonite governador, cujo ci-
vismo, Intelligencia, cultura o Ur-
m'."/.a do cacacíor honram a civiliza-

Mas, os serviços do
Salles Oliveira não

yy encerram nos limites da terra
bandeirante. Devomos-lhe a restau-
ração moral e sentimental da Uíli-
dado brasileira, a realização da rc-
1'cmia espiritual da nossa sociedade
politica, tornando explicita e plausi-
vel a conquista democrailica que a
revolução almejava e não obteve.
Estava escri pto que S, Paulo seria
o palco da revolução triumphante.
Nao podemos portanto recuar dessa
formidável conquista."

.LA MELHORIA 00 SALÁRIO

0 S'1"Cá m Agamenon Magalhães, ministro do Trabalho,
patrocina a campanha

ANTARCTICA!
m,\witW?iK^^ms'È^Mmmi7iwmm

RIO, 25 (A. B;) — A campa,.,
nha em íavor da melhoria do ea-
lario dos bancários, patrocinada
polo sr. Agamenon de MagalhO.es,
ministro do Trabalho, nesta ea-
pitai, está bem encaminhada.

Asse titular recebeu já comum-
nlcagao de 20 cstabelicimentos
bancários cariocas em que se lhe
participa a adopção dos aug-men-
tos possiveis, e que vão desde 10
OjO e 200 01II pois, como tivemos
opportunidade' de noticiar, recen-
temente, a media dos referidos
honorários era, anteilormehte á
Intervenção do sr. Asameon de
Magalhães, a de 323? mímsaes.

Tambem dos Estados s, -exa.
continua recebeno àppellos para í

lies a sua influ*

Vem vindo a pala-
vra do Rio Grande

RIO, '"3 (A. B.) — Estão sendo es-
perados hoje, nesta capital, do avião,
os srs. João Carlos Machado « Ba-
ptista Luzardo. Ambos regressam de
Porto Alegre, dapol." de terem par-
tlclpado das reuniões políticas ali
realizadas.

O primeiro será. portador da pa-
lavra do governador Flores da
Cunha sobre a fórmula da pacifica-
ção e o segundo, as lnstrucções da
"Frento Unlca" e tambem a palavra
do sr. Borges de Medeiros,

O sr. João Carlos Machado trará,
tambem, uma resposta do chefe do
Partido Liberal aos seus amigoa do
P. R. P. de S"lo Paulo, qu-, lhe dl-
rlglram uma consulta sobro a pro-
posta aqui trazida pelos srs. Mau-
rlclo Cardoso e Paim FUho.

A P
5/ FEIRA VENDEU E PAGOU MAIS UMA SORTE DA PAULISTA
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mlnlatròv'j>aramente, appello ao
que nâo ee esqueça.

O representante do ministério,
em Aracaju', Sergipe, por sua vez,
communlcou que 03 bancos locaesque estenda, alô , -  .,

eucia.. O ultimo despacho checado . s6 Inclinavam a attender as sou-
foi dos bancários do Baj-6, no Rio citações do ministério, com o mes-
tirando do Sul, qua fazem vehe-uno fim.

A assembléa convocada para o dia 1: de maio — Irregularidades
administrativas — Ex-prssidente a assignar papeis 4

Fabrica de diplomas a Escola de Enfermeiros e
Massagistas da antiga "União dos Enfermeiros"

0 Ttipy-Guaraiiy lingua nacional paraguaya
1 E a medida c digna dos minores
«logios.

O guarany C a língua da maio-
ria da população paraguaya. Alia-í,
leso suecede com vanos paizes da
America do Sul, cntre elle? a Bo-

thographla usada no Brasil, pois o
aborígene não possuía escrlpta.

_ Escolhi . essa orthographia —•
explica-nos o sr. Codas — porcina
achei mais acertado fazer assim. As
numerosas palavras indígenas, ln.

indígenas com as roupaRcns usadas nos ceremonius

Jlvia
torra
pelo

e o Peru. O ppyo clc minha
pensa c sento c se expressa

gua-any. A3 crianças, nas es-
colas, encontram dUHuuUladc om
comprelieiuler as lições ministradas
tm heapanhol.

Creia ~ prosegulu o sr. Coda-j —.
ijüo o exagero meu. Um patrício dos
senhores, numa aguda penetração
psycliologlca, já disse: "No Para-
guày, quando aurgem divcrguiuciaa
politicas ou dc quaesquer naturezas,
quando os discursos q todas as ra-
-.ões ditas em hespanhol não podem
fazer com quo se chegue a um ar.-
cOrdo, dua:; palavras falada.** em
guarany bastam para que cessem as
discussões o todes se compi't"iien-
dam".
UM LIVKO DK ENSINO DA LIN*

GTJA TUPY
O sr. Anniba.1 Codas tove a Ke'>*

ttleza do nos mostrar.- os orlginaes
do methodo escrtpto por elle, para
ensino rápido cia lingua tupy. Cons-
ta o livro de '11 lições e numero-
B>s enxertos. Está escrlpto na or-

cs.
or*

Almoce ou jante no
Restaurante Nacional

GRUTA BÀHIANA
E TERA' SEMPRE UMA SADIA ALI-

MENTAÇAO. COZINHA BRASILEIRA
CARDÁPIO VARIADO

HOJE

Angu de quitar)
deira, v e i x c
corn arroz d<-
forno, carnt
secca frita com
pirão, virado í

Paulista.

corporodas ao léxico nacional,
tão logicamente graphadas na
thographla portuguez*..

E a lingua í dc fácil apprendl.
«agem. Fácil, porque ô uma lingua
doce, que capliva. E abundante, ma-
jestosa, Padre Chomé af firmou:"Còufleso que extrané mucho hallaf
en la lengua tupi-guarani tanta ma,
jestad y energia". E Flgueyra, es.
criptor brasileiro, disse do tupy:"Lingua suave, sim, e elegante, mas
estranha e copiosa",

Após relembrar que a lingua tu»
py, n0 inicio do século XVIII, era
falada por 75 por cento da popuia-
çao brasileira, o •"-"' Codas nos cx*
pllcou porque ipréferiu São Paulo pa-
ra editar seu livro:

— Ila um poderoso motivo que me
leva a publicar o meu livro na pau-
llcéa: 6 esta a primeira capital ame-
rlcana em que se instituiu uma ca-
tliedra universitária para o ensino
da lingua tupy-guarany. São Paulo
vela pelo qu0 c mais Intimamente
seu, consoante o pensar de vários
escriptores. E é justo que cu, gua-
rany irrabuudo, contribua com o meu
grão de areia para esta construcção
cyclopica,

(Conclusão da 1.- pagina)
fermeiros diplomados por estabs-
lecimentos idonees, cujos dlplo-
mas foram expedidos anteriormen-
te á publicação do decreto num.

! 20.109, de 15 de junho de 1931,
poderão registral-os no Departa-
mento Nacional de Saúde FUbli-
ca, ou nos serviços sanitários dos
Estados desde que nenhum impe-
dlmento legal haja, a juízo das
autoridades sanitárias.

Ora, essa concessão, perfeita-
mente justa, serviu, entretanto, de
um meio de exploração por parte
do tenente Manuel J. Pereira, que
na empreza de ludibriar a bôa fé
dos enfermeiros era auxiliado por
d. Esther de Castro Rosa, que se
intitulava pomposamente de "S3
cretaria da Escola de Enfermei
ros"...

NEGANDO OS REQflSTRX^S
DOS DIPLOMAS

— Os diplomas aos enfermeiro*
eram fornecidos pelo tenente P«-
reira ás bateladas, a todos quan-
tos se promptlficavam a lhe dai*
uma certa quantia em dinheiro,
que veriava conforme a cara do
í regue-*... Não era, porém, nunca
inferior a um ou dois contos...

E' certo que se poderia pleiteai,
pur medida de equidade, e para
aquelles que, em curso feito re*
gularmente, demonstrassem capa-
cidade para a profissão, o regls-
tro dos diplomas no Serviço Sanl-
tario, de accordo com as exlgen-
cias regulamentares,

Não, entretanto, como o fez o te-
nente Pereira, que enfeixava naí
mãos os direitos discricionários de
fazer da escola de enfermagem tu-
do o que lhe desse na cabeça.

O Syndicato possuia, naquella
época, como ainda hoje possue,
lnnumeros delegados que repre-
sentam e attendem ao grande nu-
mero de associados espalhados pe-
lo interior. Pois bem, muitos cn-
fermeiros, na bôa fé, fizeram du-
rante largos annos as mais duras
economias, sujeitando-se a priva-
ções de toda a ordem, para ter o
dinheiro bastante para pagar uma
escola que nunca funecionou efii-
cientemente, e cujos diplomas até
hoje, não foram reconhecidos. E
isto custou u centenas de collegas
uma verdadeira fortuna, que era
esbanjada, aqui na Capital pelo
tenente director e a sua dedicada
secer taria...

A primeira desillusão que tive-
mos íoi quando, em 1934, tenta-
mos registrar os nossos diplomas e
vimos barradas as portas do re-
gistrò, unicamente pela inépcia e
má direcção do referido tenente,
isso nos foi bastante doloroso, pois
nâo esperávamos sor assim udi-
briados.
O "DIPLOMA." EXPEDIDO DE

ACCORDO COM AS LEIS
DA REPUBLICA...

• — O próprio director da Escola
— proseguiu o sr. Vergilio João ae
Deus — sabia, de antemão, as dií-
íiculdades com que teríamos de
luctar para se conseguir Q regls-

*ltò 
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A PACIFICAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL

IZARD0. ESPE-

0 velho0 sr. hio Neves vae falar „..
Andrada esma. -.

-- Ao
cnnju

purê

jnn-
ou I

Tres sobremesas a escolher e cale.
Ktm todos oa pintos suo «p/menfados,

PIO 25 (A B) — As chamadas "demarches" panificadoras
entraram em nova phase, com as noticias hontem chegadas de

Segundo'adiantam os telegrammas, na conferência clc Irapuá
foram approvadas as bases dentro das quaes o Rio Grande do SU'
acceita o apaziguamento da politica nacional.

Ató agora, sabia-se que a ultima formula em exame era a da
trégoa parlamentar. o situacionismo gaufcho vetou, entretanto,
essa hypothese, 0 que levou o sr. João Neves a fazer novas tenta-

âõ i tivas pacificodoras, mediante a adopção de um governo de gabinete.
ervilha peixe' O sr. Baptista Luzardo, de posse do novo texto ractificado na
S arroz de I estância do sr. Borges de Medeiros, é esperado hoje no Rio, pelo
forno, tnihartm avião da carreira. ., .. ,.

Vae tomar conhecimento das novas bases suggeridas pelos gãu -
chos. O sr. João Neves convocou outra reunião da minoria.

A VELHA TECHNICA...
RIO 25 (A. B.) — O sr. Antônio Carlos, presidente da Câmara,

deliberou retardar de mais alguns dias a sua ida a Bello Horizonte,
iiara, a reunião dcP directorio do Partido Progressista Mineiro. O
presidente da Câmara está acompanhando o desenrolar das nego-
ciações da tregoa politica.

rom frniiKo, pel-
lo de vitela de'•ríçàriila ú bràsí*
leira, contra fl-
let ou costelleta
de norco. cilada

de alface.

tro. Entretanto, não se afobava.
Vinha sempre com "pannos quen-
tes": "Ora —• dizia-nos, ~ Isso é
muito facil|. Eu tenho optimas
relações no «Serviço Sanitário e *w

politica. Para mim Isso é "canja"
Com isso o tempo ia pasando,

e os diplomas, embora competen-
temente sellados, e com as firmas
reconhecidas, não passavam de um
papelticho...

Além do diploma, fomecia-noa
ainda o tenente um certificado,
onde constavam todas as notas ob-
tidas durante os dois annos de
curso, nas diversas materias. Ea
mesmo consegui approvaçao com
distlncção. Além disso, com a en-
trega do diploma, havia uma so-
lenne collação de grau, da qual
erra lavrado x*m. extenso termo, as-
signado pelo director • pela *wa
solerte secretaria...

Eis os termos do diploma, con-
feridos a muitos enfermeiros:

Republica dos Estados Unidos
do Brasil. -— Escola de Enfermei-
ros e Massagistas da Uniáo dos
Enfermeiros do Estado de S. Pau-
lo —Fundada em 19-10-1923 -
Rua Libero Badaró, 28 — Diploma
de enfermeiro e Massagista — O
Tenente Manoel J. Pereira, Dire
ctor da Escola de Enfermeiros e
Massagistas da Uniáo dos Enfer
meiros do Estado de São Paulo,
visando das attribduções que lhe
autorisam o regulamento interno
desta Escola, e tendo em vista as
provas de habilitação exhibidas nos
exames finaes das materias que
constituem os dois annos do curso
geral de Enfermeiros e Massagis-
tas, administrados na mesma es-
cola, em os quaes o sr
etc, obteve o grá de approvaçao,
resolve de accordo com o disposto
no art. 10 do citado regulamento,
mandar passar-lhe o presente dl-
ploma de enfermeitfo e massagis-
ta, para que possa exercer offi-
clalmente a sua profissão e gosar
da todos os direitos qug lhe con-
ferem as leis da Republica".

por ahi se vé, que o tenente Pe-
reira fazia crer que os diplomas
que expedia deviam conferir aos
diplomandos todas as vantagens
das leis do paiz, relativamente ao
livre exercido da profissão...E nessa* doce illusão foram-se
os "cobres" de um grande nume-
ro de profissionaes honestos e pro*
bos, que procuravam de maneira
digna obter as vantagens de um
diploma válido.
CENTENAS DE CONTOS QUE

VOARAM
— Emquanto os enfermeiros, fa»

Zendo toda a sorte de economi:.s,
se esforçavam para pagar o estu*
do que a custo mantinham, o te-
nente Pereira vivia em plena a-
bastança, despreocupado da vida,
sem outro trabalho a náo ser o ds
engambelar os pobres rapazes que
ainda porfiavam em Ilie conceder
credito e respeitai-o.

A situação, porém, nâo podia
continuar assim, e, por esse mo-
tivo, mesmo sem terminar o tem-
po de seu mandato, o tenente foi
substituido na presidência do Syn-
dicato por mim.

Fui guindado a esse posto por ac-
clamação unanime de meus com-
panheiros que, cançados de serem
explorados por quem, menospre-
zando uma classe de abnegado''
que vivem pelos hospitaes e casas
de saúde offerecendo o qt*e de me-
lhor tém, assistindo aos doentes e
ministrando-lhes o tratamento
eom todo o carinho « bôa vonta»
de, sem nenhum descanço — não
poderiam mais tolerar um abuso
de confiança e uma torpe expio-
ração.

Os factos, assim relatados, fo-
ram levados ao conhecimento daí»
autoridades sanitárias, mas até ho-
Je nenhuma providencia foi toma-
da no sentido de cliamar a con-
tas o tenente Pereira, que, até ho-
Je não foi convidado pela policia
a dar explicações sobre a manei-
ra como agiu em toda a intricada
questão de dlplonias graciosos,
dando prejuízo de algumas cente-
nas de contos aos que nelle con-
fiaram cegamente.

Comtudo, se espertalhões de pri-
meira água já foram pela riban*
celra abaixo, o tenente, por muito
hábil que seja, provada a s«a oul-
pabllidade, por certo náo escapar*,
a acção saneadora da justiça —
conclúe o sr. Vergilio João de Deus,
actual presidente do Syndicato dosj
Enfermeiros.

Para o dia 1.° de Maio próximo,
foi hontem convocada uma assem-
bléa geral dos sócios do Centro do
Professorado Paulista, a realizar-
se ás vinte e meia horas, á rua
da Liberdade, 248, com a segruin-
te ordem do dia:

a) — solução do caso do Con-
selho Director;

b) — prestação de contas;
c) — autorisação para a com-

pra da casa;
d) —! assumptos de interesse

social.
Como se vê, uma série de im-

portantes assumptos, que vem
despertando interesse no seio da
classe. Aliás, de ha muito que se
rosnavam coisas a respeito dessa
associação. Em rodas de profes-
sores, commentavam-se acerba-
monte attitudes de sua directória.
cujos actos não vinham sendo ti-
dos como dos mais condizentes
com o interesse da sociedade.

Por esses motivos, procuramos
hontem colher informações mais
autorizadas sobre o momento so-
ciai do Centro do Professorado.
Não nos foi difficil encontrar
quem nos puzesse ao corrente do
que se passa. Primeiramente, fo-
mos á sede social, onde, como de

costume, nestes ultimos tempos,]
encontramos íípenas umas respei-
taveis senhoras moscas... Diante
disso, rumamos a uma casa do
Triângulo, onde sabíamos ser ha-
bito reunirem-se alguns dos rnui-
tos sócios descontentes com a
actual situação do orgam da cias-
se. Fomos felizes. Commentava-
se exactamente o caso da convo-
cação.

PRESIDENTF, QUE JA' NAO
O E* ....]

— A convocação publicada —
dizia um dos professores presen-
tes — traz ?--*ias a assignatura
de tres directoras, pelo Conselho
Director. Quer o sr. saber por
que? Porque,os demais, inclusive o
presidente, e excepto dois, que não
pactuaram com a orientação que
ultimamente tomaram os nego-
cios sociaes — já tem o seu man-
dato extineto. Eleito para gerir
os destinos do Centro até 25 do
janeiro ultimo, o sr. Sud Menucci
não convocou em ter.no os asso-
ciados para a renovação do Con-
selho e, sabendo-se sem autorida-
de para tal, continua a assignar
a correspondência associativa co-
mo se fosse presidente...—i ... o eme não fez, porém,
com a convocação, eme não traz o

As infor-»-4f,l'.

(Da succursal á Praça Ruy Barboza, 36-S. B)

Cães, cãesinhos e canzarrões
SANTOS, 25 — (Da succursal) ¦—

A cidade está cheia de cães do todas
as raças c tamanhos. Nos bairros,
durantu a noite, ou latidos dos "fieia
amigos d*> homem" perturbam o son-
no e põem em grave perigo a inte-
igridado physica dos retardatarios cm
regressar aos lares. Os animaes, es-
fomeados e sedentos, soltos a deslío-
ras, avançam sobre os noctivagos que
é um Deus nos aceuda.

Diariamente so cc-ntam por muito
elevados os números do,-* que silo
victimas dos càes.

Não seria para desejar que essa si-
tuaoão, incommoda e perigosa, tivesse
um termino? Por certo. Mas como'.'
Talvez seguindo o exemplo dc varias
nações do Velho Mundo. Criando uni
imposto sobre toda a espécie de cães.
Assim, os seus proprietários de ago-
ra, muitog delles mal 'ganhando pura
o pão nosso de cada dia, acabariam
oom a canomania para bem e soce-
go da conectividade, e aquelles quo
timbrassem em conservar os terríveis
molossos, contribuiriam para augnien-
tar as rendas do erário municipal.

Coiro está actualmente a cidade,
entregue á saula dos cães ó que se
náo pôde continuar.
SCENA DB PUGILATO NUMA RE-

PARTIÇÃO ITDDERAL.
SANTOS, 25 — (Da succursal) —

Na 2.a seccáo technlca do Minlste-
rio da Agricultura, nesta cidade, &
qual está entregue a fiscalização do
frutas cltrlcas do nosso porto, veriíi-
cou-se uma scena de pugilato.

O funecionario contratado, Octavio
Jullo Lisboa, após so Insurgir contra
uma ordem do superintendente, dr.
Henrique Carlos Moreira, ameaçou-o
de morte o acabou aggredlndo-o.

O funecionario referido íoi contido
por vários outros auxlliares da repar-
tiçâo, cm-juanto outros solicitavam a
presença da pollica.

Octavio Jullo Lisboa foi antuado
por desacato.

CLUBE ZOOLÓGICO D ORRASIL
SANTOS, 25— (Da succursal) —

Na secçj&o desta cidade, do Clube

Zoológico do Brasil, com sede .social
no Instituto do Pesca, á Ponta da
Praia, realizou-se mai Puma reunião
mensal, em que usaram da palavra os
srs. Alfredo Paulo Brade, J. Fer-
nandes de Pontes o Álvaro R. Car-
valhaes, quo discorreram, respectiva-
mente, sobro "as Ilhas dos thesouros
dus brumas", "o amor entre os pel-
xes" e "ornithologia em geral".

Os tres confcreuclstiis [oram viva e
merecldamente applaudldos.

CENTRO HESPANHOL
SANTOS, 25 - (Da succursal) -

A directória do Centro Hespanhol,
querida agK'"emia'";i0 "ie'"*l'a oLdadei
com memorará, a 2 d0 maio próximo,
mais um anniversario da fundação
daquelle gremio, collocanilo a pedra
fundamental do seu edificio social o
realizando uma sessão solenne, em
homenagem aos sous sócios beneme-
ritos. '

Para essas solennldades, quo terão
logar ás 10 e 21 horas, vão sor con-
vidadas as autoridades locaes, mpran-
sa e pessoas de destaque social,

I»KLA ALFÂNDEGA
SANTOS, 25 (Da succursal) —

Assumiu o cargo de Guarda-moi
interino- da Alfândega local o sr.
Rosalvo Uomes da Kcsurroicjão.

O acto revestiu-se de simpllct-
dade, tendo o t\v. Jullo Brasil do
Montenegro pronunciado breves
palavras do agradecimento a todos
quantos contribuíram para a noa
marcha dos serviços daquella ue-
pántictto, durante a sua gestão
do cargo cjue acabava do deixar.

1'IIIS SAO PREVENTIVA
SANTOS, 25 (Da succursal) —«

O dr. Moacyr Trono.oso Peres,
juiz substituto da vara criminal,
em exercício, negou o pedido de
annullação de prisão em flagrante
do Josó Ferreira Porto, autor do
assassinato do clrurg-ião-dentist»
Octavio de Campos Moura e dc-
cretou a prisão preventiva do *•••
ferido reu.

nomo delle... Prova de quo elle ;
próprio se reconhece sem autori- j.
dade.,. — atalhem outro profes* 

',
sor., .— Dessa maneira, visa natural- •
mente embahir os associados que
residem no interior e que, longa
dos acontecimentos, continuam a •¦
cdnsidèral-o como presidente de .-'
facto --* continua o nosso infor» .j
mante.
IRREGULARIDADES ADMINIS

TRATIVAS
A palestra se anima

maçôes sc suecedem. Fala-se na
vida interna da Associação. Fal»
ta de publicação de balancetes..-
Deserção de sócios. Falta de fre-
qüencia ã sede. Grosserias para.,
com os poucos ciue lá iam. Delibe-' !"¦'¦
rações de importância tomadas á
revelia dos sócios. Usurpação dô |
poderes pelo ex-presidente e ex-
thesoureiro, que continuam a ge-
rir a sociedade, como se fosse ca»
sa delles...— Não se explica esse facto.)
Um dos membros do Conselho Dl-
rector ainda com mandato — •
são cinco, incluindo as tres senho-
ras que assignam a convocação —-
o ciue deveria estar administrai*.-
do o Centro, ou, quando menos»
assismando a correspondência!

ESTATUTOS ORIGINAES
O repórter vem a conhecer, en-»

tão, particularidades preciosas a
respeito da vida do Centro do
Professorado Paulista. Os estatu-
tos sociaes têm originalidades dl-
ghas dc menção. Assim, o Conse-
lho Director é escolhido pelos so-
cios em a-r-^bléa. Depois, 03
conselheiros elegem um presidem-
te... e nada mais. O presidenta
é ciue escolhe os demais membro»
da directória. Verdadeira dieta-
dura. Elle manda e os outros exe-
cutam.

Outra originalidade: para o ko»
cio ausente se representar nas as-
sembiéas nem procuração se ext-
ge. Basta uma carta apresentada
á mesa meia hora antes da aber-
tura dos trabalhos... Por isso «<
quo o ex-presidente teima em as-
signar a correspondência: aucí;
que os sócios do interior conti-
nuem a tel-ò na conta de autori*
dade suprema da sociedade é, des-
sa maneira, encontrar facilidade
em obter-lhes o voto para sua re-
conducção.

Acredito — poróra.' —• diz-
nos um dos professores com, quen*,
palestramos — que os nossos col- ,legas saberão agir com discerni- M
mento nesta emergência, esco- ,|;
lhendo para a direcção de sua. so-
ciedade professores que possam
leval-a para melhores rumos. O
descalabro em que vae não pôde
continuar, sob pena de se com-
prometterem os toros da classe a
que pertencemos... :,";Eu não pertenço! —- atalha, WÊ
um terceiro. — Dc ha muito que vM
me afastei de lá. Desde que aquil- H;'|
lo passou a ser "Centro Sud Mcd-
nuci", eu me desliquei delle, porIncompatível com tal orientação â
O meu collega pôde ser muito il--
lustre, mas eu não sou acostuma-
do a obedecer cegamente.' E lá-
dentro, eu vi logo que a senha
era essa. Razão pela qual o ah-"-"1"
donei...

Outras informações ainda nos
foram prestadas. Mas, por ora,
Isso que ahi está basta pata se
avaliar da Importância que para
os sócios do Centro do Professo-
rado Paulista assume a assembléa
da próxima sexta-feira.;

1
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TAXA

As recebedorias de rendas da Capital e de Santos e a coi-
lectoria de São Vicente estão arrecadando até o dia 30 deste mes,
com o desconto da majoração de vinte por cento, dos contribuintes
cujos prenomes têm como inicial uma das letras "M" a "Z", a pres-
tação correspondente ao primeiro semestre da Taxa de Esgotes.

Os contribuintes que não effectuarem p pagamento da taxa
no prazo acima declarado perderão o direito ao desconto da ma-

joração de vinte por cento.

E' permittido ao contribuinte antecipar o pagamento do
segundo semestre.

DIRECTÓRIA GERAL DA RECEITA

í^^-5^^5^?^^
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CORREIO DE S. PAULO — Sabbado, 2S de Abril de 1936

oria Stuart são os nteroretes do filme "0 prisioneiro da iíha dos tubarões
Orna extravagância com as musicas mais deliciosas eitimoldurando o romaoce |f II © & í

eis 0 que é "O Piccoüno" que 2.°-feira estará na tela do Odeon

SCENA DO FILM (2 "O PICCOLINO"
"O Piccollnõ" (Top Hat) da 1.

K. O. Radio quo segunda feira os-
tara na tela da Sala Vermelha tio
"Odeon", 6 um espectaculo que náo
rcune «omente luxo e grandiosidade.
E> sobretudo o gosto requintado ciue
B0 destaca e que torna mais rica
aquella surpreendente grandiosidade.
Todos os ambientes de "O Piccoli-
mo" são inncgavelinente grandiosos c
trabalhado., com caprichos. Os seus
Bcenariog são de um invulgar cleslum-
Toramenlo; o "Lido", o famoso hotel
4o Veneza, onde se desenrola a par-
to final do romance, se apresenta
¦_j_n,pt(.smento encantador, Suas iva-
ii-andas, seus salões, seus apartamen-
tos primam em luxo e bom gosto, lü,
é em ambientes tão bonitos e sug-
gestlvos que se desnòvela toda essa
historia de amor, cheia do musicas
•embriagadoras, de canções adoráveis
« de dansas que impressionam pela

sua elegância. Fred Astalre o G-lnger
Rogers estão irresistíveis e tòidò o
"cast" afina pelo niesin0 dlapasao.
Maiores glorias, representa "O Wc-
colino" para Fred Astaire e Ginger
Rogers. Bdward Everett Hortoii. He-
len Broederick, Eric Blore e Enlc
Rhócles que se incumbem da parte

cômica, apresentam-se cm situações alegres melodias. Mark Saiidrlcl. ciue
do um humorismo scui (lar, perpas-
sado de notas elegantes o provocan-
do as melhores gargalhadas que o
cinema já proporcionou, Irvlng Ber-
Uni' o celebre compositor musical, cs-
creveu para "O Piccollnõ" (Top Hat.
paginas inspiradas nas mais doces e "o Piccollnõ".

dirigiu a producção, soube-lhe lm
priniir um cunho novo, de forma a
proporcionar, um espectaculo sonsa-
cional. O enthusiasmo delirante que
tomará conta da platéa paulisfana
justificará a espectativa em torno do

A PROPÓSITO DA INAUGURAÇÃO, HA QUINZE
ANNOS, DO THEATRO SANfANNA

Foi o tenor Fragale quem, de facto, inaugurou essa elegante
casa de diversões

O brilhante jornalista Mario Guastlni, que diariamente, na secijã. so-
ciaes do "Diário de S. Paulo", tece interessantes chronicas; disse o seguln-
te, e sob o titulo de Theatros, no numero de 22 do corrente mez:

"No dia 25 dc abri!, lia quinze anno.., foi inaugurado, pola companhia

de aperetas Clara Welss, o Theatro SanfAnna, nesta capital. A sua visi-

ta official, entretanto, isto o, a entrega do theatro pelo engenheiro Rimos
rio Azevedo á sua proprietária, eftoctuou-se quatro dias antes, presentes to-

dos o= representantes da imprensa da nossa cidade. E nessa noite do 21,

coube ao tenor paulista Felisberto Fragale, que cantou, embora sem acom-

parihamento musical, alguns trechos de oiperas, afim de patentear au.. vi-

sitàntes a bòa acústica cio novo centro do espectaculo,., O theatro Sant'-

Anna suecedeu ao uo mesmo nome o pertencente aos mesmos proprietários,
outr-ora existente á rua da Bòa Vista, onde presentemente sc ergue o edi-

ficio Palmares. Era um theatrinho de pequenas proporções mas muito ele-

gante e bem construido. Por eUe passaram as companhias de opereta_ que

mais Eiiccesso fizeram entro nóds. A.s que Vltale trazia, no SanfAnna é

que deram cenlenas de representações. Mas não apenas companhias de ope-

retas ali se exhlbiram, As de operas, tambem, por elle transitaram, lu nao

eram companhias de segunda ou dc terceira ordem. Foi ncssc antigo Sant'-

Anna, por exemplo, que a platéa paulista ouviu, pola primeira vez, o gran-
do tenor Zcnatello, quando no auge dc sua carreira. Ouvimol-o, com uma

casa á cunha, tão a cunha que foi ii.ces_a.ia a intervenção P^W
evitar couflictos na entrada, „a "Damnação de Fausto', que consti up O

nòr acontecimento daquelles tempos. Demolido esse theatrinho dc 
^¦ han'es tradições é que íol construído o actual, inaugurado ha quinze

Í nestes tres lustres, Infelizmente, nada melhoramos no que diz

respeito ao drama, a comedia, a opera o a operota. O cinema e o re_o

cíai passagens para o transporte doa conjunetos que nos procuravam mata-

iam todas as iniciativas

"Um casamento an rua Caeta-
no Pinto" brevemente no

Colombo
"üm casamento na rua Caetano

Cinto1' apresenta, ainda, ao pu-
blico uma serio Interminável dc
"QUifprb-quos" iiitcrcssanes que
primam pela graça do que estáo
arranjados,

Por tudo isso essa pcea consti-
tu,; um motivo de suecesso nan
suas representações no Theatro

Vimif.-i 1'u-li".

Colombo, pela Companhia Ni a o

G."

¦TE Ei "fl FüeiTIVfl"
LVYN DOUGLAS

Paf?amos a gramma do ouro
fino até

Compramos jóias, prata, pc-
tiras preciosas, cautelas do

Monte dc- Soccorro, etc.
VENDEMOS OURO PARA

DENTISTAS

ms HEIIfftftH Sai
R, 3 DE DEZEMBRO, 40

U6B

CONFECÇÕES DE
LUXO

COM FORRO DE
SEDA

Só na

ALFAIATARIA
ALEAMBRA

RUA BENJAMIN
CONSTANT, 42

PAULLILO & NUCCI
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'Edwaid 
Everelt HortífiT/

Helen Brodérick, ...
Erik Rhodes, Eric Blore

-HUl-VÍca clí.
i R .V I N G
BERL1N

.Vossos nervos bai-
Iam, nosso sangue
ferve, ante esta
nova loucura mu-
sica!!

"0 Barão de Caxambú", era
vesperal e á noite no Apollo
"O barão de Caxambu'" vem

alcaingandó exito no cartaz do
Theatro Apollo, ondo so encontra
desdo segunda feira finda. Nessa
peça Oenesio Arruda, o popular e
hilariante jCca que S- Paulo ín-
leiro conhece faz um papel alija-
fatlvo em maioria do eomicid_.de,
pondo o publico em eonslanto
contacto com a alegila.

Lambary o Adelc Negri. as duas
Interessante., figuras theatraes
qúe enriquecem, desdo segunda
1't.ira, o conjunto do Ceneslo A'-'-
ruda, cambem tem agradado em
cheio ao publico que, todas as
:,oites, enche literal.-nento a sala
de espectaculos do Apollo.

barão ,.0 Cax.mil.u'

Nello. em cuja direcção artisüca
So encontra o oenhecido jornal!..-
ia ' Jean Cocquelin ,

Essas representações terão in;-
rio a partir de terça feira, com a
estrea, lambem, da brilhante ac-
trl-. Alinha Fúria i, do conhecido
o aplaudido actor Cario Ntinzia-
ta c do melodista Traz Oco figii-
rus theatraes já bastante conheci.
das do nosso publico o adiu irada';
pelas platéas.

Amanhã, no Colombo "Não

chora, Heliodora"
"Nãu chora ll.lio.lo! u ", a p. .•.,

carnavalesca que Jean Cocquelin
escreveu com estordinario bri-
lho, voiu alcançando grando su_•-cesso no Theatro Colombo, cmi..ue se mantém, ha vários mezes, a.companhia do Ninq Nello,

— Na yeãperal do domii-go, u
peça "aChgõés dc Nápoles".

O barão ,í0 Cax.mii-U" ira; ho-
je, mais uma vez á scena, para IDa,,„;z- i „„.„ - ri..!... M
gáudio do» espectadores do Apoi- /Keuniao de arte no üube Ne-
lo, na mátlnéo a preços populares
e na soirí-e,

— Segunda feira, "O Lampeão",
disparato do Marques Fernandes.

No Theatro Recreio
Hoje, no Theatro Recreio, em

vesperaes e em "soirúo" represen
ta-.so. pela Companhia Moderna do
Comedia, a peça, dc Oduvaldo
Vianna, "Feitiço",

gro de Cultura Social
Dedicada aos associados do clu-

be e suas familias, a directoria
do C. N. C. S. promoverá do-
mingo em sua súdp. social, á rua
Manuel Dutra, 52 sob., ás 20 ho-
ras unia reunião artistica na. qual
tomarão parlo rapazes e senhori-
l.as Uo grêmio.

\íàí__i__ii'_y
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CONCE RTOS
0 RECITAL ODETTE DE FARIA SILVEIRA

PEIXOTO
A* sra, Odette de Faria Silveira Pelxoío, que hontem no Municipal ti-

vomoa o prazer do ouvir pela primeira vez, nada falta para ser uma gK-nd*
pianista... anão ser uma viagem de consagração na Europa, ou, melhor,
Nontc America; porque, santos de casa... Todas as qualidades de uma ma-
gnlfica "virtuoso", cila as possue, como seja consciência intenprotativa, pu-
reza dc teehnica, bravura, requinte, de temperamento e de sensibilidade, etc.

Tudo isso a sra. Odette de Faria Silveira Peixoto nos revelou no seu
variado programma na noite de hontem, em que não se distanciou muito
de notáveis mestres cio teclado que ultimamente nos têm visitado. Sua
execução c interpretação na subtilisslma "La filie aux cheveux d6 lin", por

exemplo, em quasi nada fica a dever a de Mo.seivitsch; o mesmo podi-n-
do-se dizei, da "Marcha Fúnebre", do Chopiu (extra), cm relação ao Inc&m-
paravel Brailowsky.

Iniciou o concerto com I. S. Bach, dando assim uma demonstração de
escola refinada e de cultura e bom gosto. Sou phrasoado lunipido, sua ele-
gancia c firmeza tornam-na uma das nossas interpretes de Bach mais in-
tolligcntes o apreciáveis, como dos românticos Chopin e Sclu.bcrt, sendo que
foi, igualmente em Paganini — Liszt — Eusoni, na "CampaneUa", dc mn
raro brhho c Invejável, teehnica, isto sem contar os demais bis que teve
de tocar em face das palmas com o que o publico lhe souho coroar a ha-
hilldade e o talento. — M. F.

SCENA DO FILME "A FUGITIVA"

Molvyii quoria sor poeta, mas os
pacs queriam-no advogado. As duas
partes entraram em accordo e Melvyn
íoi então actor... ,.

Elio próprio contou ist0 no set
onde se filmava "A Fugitiva", e eus-
so que este pouco era toida a historia
do sua vida. ¦

Procedente embora de uma lamina
du artistas, seus paes queriam que
ellp tivesse os proventos dc uma car-
reira regular, mas Melvyn preteriu
uma carreira em que tantas vezes se
morro de fome... - „.

Na escola, o destino pegou-lhc fla

mão 0 levou-o a uma classe do arte
dramática. Antes de se graduar, 3a
representava -papeis principaes. -Oe-
pois, annos passados, deu de cara
com o seu professor, o primeiro, etn
Chicago. Graças a cilo, arranjou tra-
balho mima companhia que represen-
tava o repertório ide Shakespeare. <->
resto é sabido __ a escala por sue-
cessivas companhias permanentes, os
theatros e finalmente o cinema,

jS|m "A (Fugitiva"* Mqlvyn Dou-
glaS, representa o papel de um sol-
teirão solitário, um explorador que
tendo vivido em face da Natureza,

jamais sentiu os rebates do amor m
coração. Mas confrange-o a dçsgra
ça alheia, sobretudo a immensa des
graça daquella mulher que para fugi
à injusta perseguição cia lei, busco
trabalho e esconderijo u0 hospita.
onde elle vem passando clias de te-
dio a ide soffrimento indiziveis.

Estes o.s elementos do drama, mas
não vamos rclatal-o. O leitor 'ira,

sem duvida, na próxima segunda áei-
ra assistil-o na tela do Broadway,
no papel ide Mary Burns "A Fugiu-
va" veremos a- encantadora ISylyla
Sidney. l

80SOOO de FEITIO
Cada terno chie, cada "Tailleur" ele

gante, cada c#pa moderna, só na

ALFAIATARIA INGLEZA
Filial: RUA SANTA THEREZA, 2(

(Esquina da Praça da Sé)
A mais antifça alfaiataria deste gênero

Ternos de boa casemira, 120$ até 150$. Capas
impermeáveis, legitima ingleza, 120$ até 150$

JJ.a-FEIRA fta-FElUA
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em todas as
livraxias

Fernanda Levisky
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iaugurou-se
sr.

hontem a linha dc auto-omnibus Norte-Sul — Palavras do
Alarico de Castro Borelü, cMe da nova empresa

1936

O sensacional ptrogramtma de
hoje, no Sanl*Araria 

"Cavalleria

i Rusticana" e variedades
A's Zí horas dc hoj© reáliáa-se,

tio Sa.nfArina, o "'estivai córrinie-
morativo da passagem do 13.o an-
11'iversarlo dessa casa dc espe-
c-.aculos, Dc programma, consia-< opera, de Màsoèigril "Cavalleria
Itu.stlca.na", que te-rá. seus papeis
nirlncipaes confiados a soprano
GUda Farnêai, ao tenor Alliegro,
ao barytono Paulo Ansaldl, A con-
tralto Árihllà PurliU © a. sra. An-
«ela Berllligierl.

A seguir, num g;rande acto de
variedades, sq apresentarão Clara
IWelss Salvador S!(ddlv6i Chlrilnl-
ta Ullman, MaCalda Vitelli, Kitty
tloboiihcim, Janiiitrio dc Oliveira

-g Mio Tptico, dc» Radio Keoord,-plrlglrá o espetcaxulo le "Cavai-
lerla Rusticana" o maestro Ar-
Uiandò Belardi. quc terá ás suas
ordens uma orchestra dc BO pro-
fessores.

Foi a Companhia, Italiana de
Operetas Clara Woi-*s que a 25 de
abril do 1921. intvüguroü oficial-
mente, essa ele-f-anto casa ae es-
pectaculos.
"Barbeiro de Sevilha" e "Pa-

Oiaços" pelo barytono Puglisi
No seu progratnnaa a ser execu-

tado terya-fora, o barytono pau-
Dista Máximo PugUal cantará o
conhecido trecho lyrico ".Largo «1
2'uctotum" da opòra, "Barbeiro de
6'óvllhtt".

üulra opera do .proj-ramnia se-
\ô, "Palhaços" (prólogo) segundo-
*sc um bom numero do musicas de"camera" de autoria dos composl.
toret; Pergolòsi, faulo Tosti Ser-
rario, Barrem, De Aiiiíelis.

Os "Cossacos do Don" estréam
no dia 7 em São Paulo

7 de maio foi a d&ta determinada
para a apresentagão, no Munici-*pal, do famoso qúadfo coral rus-
uo '"Cqssaeofi do líon". Estes ar-
tistas quo a Empresa Artística
Theatral Ltda. contratou paia &
temporada official do concertos de
1ÍI31J a realb.ar-fio *n> Hio e São
D?auló, ha vários itini(*s quc pei-
correm o mundo, lèv&irdo a todos
«s povos civilizados a fascina-lo
bizarra dos seus programmas rg*
fclonaes. Hão 35 artistas que con-
tam as canções populares da Uns-
«ia, o» niotivos religiosos que for-
r.iaram o espirito mystico dc seu¦povo o dansam Sedüctoraniente ao
som das "balaiallcas".

"I/emigrante" 
pela 

"Canzone

di Napoli", no Boa Vista
Outro suecesso de bilheteria e

fu.. arte regional obteve liontem,
r.o Boa Vista, á "Canzoii^ di !Na-
poli", representando a terceira no-
vidade cio sua presente temporada
¦em .S. Paulo, a peçja "I/eniig-ran-
te", 8 actos de Salvador Rubino,

Pi na .Píiceione ines Gonsal**!,
Èüthe.r Potipõe, 

' 
AtaihUd-j Bo-nito,

Uinberlo Aponto. Caiara é o pro-
prio 1'tubiiio tom nessa obra. bem
caiactõvistlca optimos desèmpe-
tr.lios.

—• J-ioje, ás 20 o 22 horas, "L*
Emigrante" estará ainda em sce-
tia, eticerrando-se cada sessão com
i«in agradável actu de variedades a
cargo de Rubino, Ines Gonsalvi,
pina Faccione o o pequeno Enzò
fc'igriirlello.

— AmahhSt, às l*j horas, unica
vesperal do "L'Enilgrante".'.

Ao alio: o prefeito municipal, sr. Fábio Prado, cx&ininahdo óa novos o itóséàntes omnibus» Km baixo-,
grupo de pessoas quc com pareceram a inauguração

rmos parisienses
Os melhores e mais ba-
ratos só se encontram na

AGENCIA SCAFliTQ
á RUA 3 DE D.azániHRÒi a(J

ANTIdSO 5* A

A phrase 
"S. Paulo cresce dia

a dia" é já, uma phrase muito
batida. A toda hora, entretanto,
temos oceasião üe verificar a ver-
dade dessa affirmâçâo. Arranha-
céus que sc levantam de uma ho-
ra para outra. Avenidas que ras*
gam audaciosamente o planalto
em todos os sentidos. Bairros no-
vos que a necessidade do constar--
to augmento da população ínz
brotar pelas cercanias da cidade.
E, ao lado de tudo isso, a carén-
cia. cada vez maior, de meios de
condução para o povo.

Como toda grande capilal, cn-
trclanlo, B. Paulo vem tendo, ul-
ümainente, o beneficio das linhas
de auto-omnibus, que sanam, em
parte, aquelle mal,

Entre as empresas que, com
suas actividades, contribuem etl'i-
cientemente para proporcionar ao
povo meios de fácil e comnioda
conducção, a preços rèduzidissi-
mos, se destaca a grande em pre-
sa "i-ransporle Metropolitano",
dirigida pelo sr. Benedicto Aiaii-
co dc Castro Borelü.

Essa empreza, da. qtal faz par-
te, tambem, a linha t'c carga "Ex-
presso Amarello", com agencias
nas principaes cidades do Estado
e de Minas que faz ligações enlre
S. Paulo e Espirito S nto do Pi-
nhal, inaugurou, hontem ás 16 1|2
horas, á rua S. Lázaro, 5, uma
moderna linha de omnibus deno-
minada "Norte-Sul", destinada a
iigar os dois grandes bairros Pon-
te Grande e Villa Marianna, de
uma maneira rápida e commoda
A perfeição da serviço está ga-
rantida por õ helios carros da far
mosa marca aiiemã "Mercede3
Benz", eom possantes motores dê
05 H. P. cada urn, quc funccio-
nam desde i : G horas da manhã,
á 1 hora. da madrugada. E' a
unica linha de. auto-omnibus que-coita a cidade de extremo a ex-
tremo. O preço das passagem-; é
reduzidíssimo. Da Ponte Grande
d cidade, 300 réis; eMa cidade á
Villa Marianna, 300 réis; directo;
500 réis.

Montados por verdadeiros fjspe-
cialistas no assumpto — de ma-
neira a offerecer a0 publico o ma-
ximo conforto — os novos omni-
bus, com capacidades para 31
passageiros, tiveram suas carro-
céíiás construídas pela firma
Grassi & Cia,, o que coustitiu*
mais uma garantia. O moliejo
perfeito e os confortáveis a.-seii-
tos de couro, sào o que de mais
moderno e commodo existe no 30-nero.

Si, interiormente, ps novos om-
uilius —• que por signal, foram

appeUidados "Blindados de Pra-
ta" — são uma authentica mara-
vilha, o exterior nada desmerece:
dc linhas modernas e sóbrias, pin-
lados á prata, os colossacs "car-
ros nos dão uma impressão de
perfeita segurança e solidez".

Duranle a ihauguração, á qual
compareceu elevado numero de
convidados, a quem foram ofíe-
recidas taças de champagne,
coclt-tails c iguarias 1'inas, tive-
líiòs oceasião de troca.* ligeiras
palavras com o sr. Benedicto Ala-
rico de Castro Borelü, que no.s do-
ciarou o seguinte:

— "O chassis dos nossos omni-
bus, que hoje entram em circula-
ção, são os únicos, até hoje, ira-
portados expressamente paraesse tim. Encarregou-se, disso, a
iirrha Theodor Will & Cia., cujo
nome está intimamente ligado ao
desenvolvimento das linhas de
auto-omnibus nesta Capital.

O itinerário da linha é o se-
guinte:

PRAÇA DOS SPORTES ---
Avenida Tiradentcs — Rua Brl-
gadeiro Tobias — Travessa Be-
neficencia Portugueza — Kna
Conceição — Rua Antônio de Go-
doy — Largo Paysandu' — Ave-
nida S. João — Parque Anhan- rida.

gabahu' — Rua Sto. Amaro —
Avenida Brigadeiro Luiz Anlonio
—* Avenida Conde dc S. Joaquim
¦— Rua Liberdade — Rua Ver-
gueiro —Rua Domingos de Mo-
raes — Praça Dr. Theodoro dc
Carvalho —- Rua Vergueiro até
Estrada Vergueiro.

VOLTA — Estrada Vergueiro
Rua Eraneisco Cruz — Rua

Domingos de Moraes - - Rua Ver»
c.ro — Rua Liberdade — Ave-

nida Conde de S. Joaquim. ---
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio

Rua Sto. Antônio — Praça
Anhangabahu' — Praça do Cor-
rcio — Rua Seminário — Rua
Brigadeiro Tobias — Estação da
Luz — Avenida Tiradentcs —
Praça dos Sportes.

Com a linha Norte-Sul, estamos
habilitados a offerecer ao publi»
co, um serviço perfeito e efficien-
te, á altura do progresso de S.
Paulo" — terminou o sr. Borelll.

Após a cerimonia inaugural, os
convidados tomaram logar nos
confortáveis carros, dando um
longo passeio pela' cidade, tendo
oceasião de verificar o conforto e
a cqmmodidade dos novos auto-
omnibus que, com toda a certeza,
serão os preferidos por todos os
moradores da zona a ser percor-
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líácíò- 1(de amendoim- escültíidò>
O melhor de todos os azeites /para al™elltacao, se iam" 

nae3 (*¦¦£ ..estrangeiros,
Approvado e aconseh'V'i,,-oe"lo Serviço Sanitário do Estado as

São Paulo como superior ao Azeite de Oliveira nara
fins hypodermicos.

E' encontrado nos molfapres empórios, ou com os fabricantes
(ílOlllil, i*H ÕSSJ!) & <'IA.

Itna »l*t CurnH». Kl'¦'jpIí V-('»,*¦¦• ~ *> »¦««!«

Âs actividades da Socie-'
freira' Barreto

A sra. ClilfiÜiiilia Rodrigues, pre-
3!idénte da Sociedade Luiz Pereira
Barreto, acaba dc enviar ao clr, A.11*
tonlo clf? Alhioida Junior, director S°*
ral do Ensino, a. seguinte carta;

"A Sociedade Luiz Pereira Barre-
to", entiidado quo nasceu ein Sã0 Pau-
lo para pug'iiar polo maior c niais cf-
f.ciento desenvolvbnento dás posslbi*
lidades ruraes, tom em vlstu o intui-
to louvável e sadio d-e promover caih-
panlios intensivas de propaganda pa*
t*:l a renovação ttecesbàrla e urgente
do.s nosso,- processos agrícolas, yisan*»
do meinorar a mentalidade do bo-
(nom do campo, quer assistindpriiie
nos misteres o diíliciilclaj'ies da vida
quotidiana, quer nilnistraiulo-lbo sãos
ensinamentos do bygieue, ou, ainicla ta-
cültando-lhcs o apredlzaidõ dos me-
tiiodOs raciònaes do cultura.

Nesta bora em que novos borizon-
tes so abrem para os destinos da m!s-
sa gente, graças á educação intellt-
gente o proveitosa que está sendo """
lustraria á juventude paulista, deseja
receber dessa Directoria, exponeiiciai

por iodos os motivos, a collaboraçao
iiiipresciudivel, 110 Sentido de mcilior
¦1'flénipphhar a sua missão c cumprir
o seu progranuna.

Órgão de propaganda, inteiramente
voltada para 03 assumptos agrários e
cccolução dog intritietadlos problemas
rurae.f; indispensáveis á solução satú-:-
façtorja do problonia da 1'ixa.Qâò t10
liomein ao cãrnpp c dos mestres ru-
raes Ai suas escolas, deseja feèta so*
eledade cooperar, embora piillíôaiiHMi-
te, com a direcção intelligente da. D\-
/ectorla Gorai do Knsino, que tantos
o tão marcados serviços vecn presían-
do A causa sagrada e dignificiiiitcx da
educação, para grande'*-; dc São tau-
ló c para gloria do Brasil.

Certa da valiosa collaboraçao dessa
sector da alta administração estadual,
aprei:ent0 os meus- Élnceros agraaef.-
iliòlítôs da minha alta estima o eleva-

An iwrínV1

Sociedade Theosophica
A Loja de S. Paulo da "Socie-

dade Tiieosophiea", realizará hoje,
sabbado, em sua sede, á rua Ltbe-
ro Badaró 54, — 10." andar, sala
7, mais uma sessão publica de
propaganda ás doutrinas theoso*
plíicás' devendo falar a professora
sra. Lcdüiha Riedel, que desen-
volverá o tbema:" A lüducayao á
luz da Tbcosopbia".

A. entrada será franqueada a
todas as pesíòas interessadas, dc-
vendo a sessão iniciar-se' as 20,ou
minutos.

Teíegraiiniias retidos
Acham-se retidos na repartirão

telegraphica da Sorocabana, os
seguintes telegrarnmas: — Luso,
José Arruda, Largo Misericórdia,
n.u 3 — Rhodia, prof. A. C. Pa-
checo e Silva, Praça Ramos Aze-
vedo. 16.
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em todo o
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MALZBIER

Beber Maliáfcr
ti g tri fie a bèm-
fuer i mídf*

OS 
elementos Bee-m-uriós p»r* nm* nntrlçf«

perfeita, qu» it encontram em Malabier»
asseguram o equilíbrio da alimentação insufí*
ciente. E actuandr «s*.m, Malíbier beneficia
todo o organismo. Oi alimentos dat refeiçSefc
eao mal» faeilmenta assimilado», quanda
acompanhado» de Malibier» a »aboro»a eerteja
escura da Brahma.

MALZBIER
é um produeto dc

Brahnicc

!;

SOCIAÇÕES
ASSOCIAÇÃO PAULISTA lili

M15Ü101NA
R aliza-se boje (dia 25) ás;20,80 ho-

ras a reunião ínetiaai da Secção de
Urologia, constando r|a ordem dò dia
ts seguintes trabalbos:

1.9) -- ür. Geraldo V. cl*» Azevedo:Anomalias lenae.i còilgG.njtóè; 2.")
Dr. AtJh.ydc Pereira: —- Vesltíülaè

seminaeâ pàthbloglcasj a.") - Dr. Dar-
cy Vilela Ilibefôi — Alguns casos do
rim polieislico.

SERÃO
NO PRÓXIMO DIA 23
DE MAIO 74 CÂMARAS

MUNICIPAES
Como ultima etapa do memorável

pleito municipal de 15 de março ultl-
1110, em que Sáo Paulo, vomo ura só
homem, accorreu as urnas num elo-
quente gesto de educação civica, se-
rão installados, no dia 23 de nialo
próximo, em aolennidad.es presididas
pelos juizes de direito das r^specti-
vas comarcas, as câmaras dos seguln-
tes 1-í municípios* Araras, Areias, Bu-
nanai, Bica de Pedra, Üorbol ema,
UotueàtU', Biod^iVsky, Cabreiivá, Ca-
conde, Catanduva, Cliávãtltés, Cou-
ciius, Kax.na, ül»nando lJresles Cal-
ba, Uarça, UétUlllitt, tiuaiaie.ma, 1O1-
tinga, lndaiatuba, xtaiieiá, Jtajuby,
i.tapoiangu, ltarai'c, jacutlnga, janu ,
Johc BouiiaCio, .Laiaujal, Lcuic, Mat-
iho, >Loiitc Apraiüivei Üico, ranneiias,
1 aratiybuna, i'atioc.i)io do Sapucaüy,
liiiüa.iionnangaiia, firaca.a, lurangy,
t-ii atininga, Hlangjielras, íJ- rangaoa,
Porio i'errelra, Pl'e'sidèli"tè Alves, tte-
dempção, Hlbcirao Bonito, Santa tp-
bel.Sanla Kila do Passa Qtlall'0, Sáo |
João da Bocaina. Snilcsop..lls. Sao
Luiz do Paraliytinga, Santa barbai a,
São José do Barreiro, Sào Sebastião,
iíiivci.us, 'iamoauu', Bãurti'» Bocayu-
va, ltuverava, Pedernc.ras. Boleto,
Capão Bonito, Duaitina, ibirá, B-a
esperança, Ariranna, igliacto Uchôa,
Cedi ai, Itanbaen, Pedreira, Piquote,
Serra Negra, Taquary, Torrluhu u Vil-
i.i Americana.

A installação da Câmara Municipal
di Sao Manuel, que tinha sido desi-
i*nada tambem para o dia 23 de maio
próximo, foi declarada sem effeito, á
vista do lapso do escrivão icspcctivo,
ao presalr as Informações precisas.

Hi?f e
REALIZA-SE HOJE A HOMENAGEM AOS PIN-
TORES TULLIO MUGNAINI E MARQUES CAMPÃO
'0 

architecto Silva Neves, recém chegado da Argentina, fark

ligeira palestra sobre o que viu de arte em sua viagem

Kjm I í VA Va
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PUBLICAÇÕES

Do ordem do sr, Presidente sao
convocados os idlrectoreB e associadfts
do Centro dc Chronistas Carnaval ea»
cos para unia r-vahlâò á real.zar-se
hoje, ás lü horas, na sede social ft
rua Bavuo do tlápétü^ni-a, 22G *.o
andar.

PAN ~ Bsld em circuln<;üo maia
um numero da popularlstíima revista
senian*il ''Pau", que sq edita nesta
capital. Como sempre, apresenta re-
portageus e artigos d? pDlpltiinte ac-
luabdadc, p'-iulo em Coco a situação
intetnaclunal. Contos, ansedoías e cil-
ólies, contribuem para lòfüàl-a um
opthno répOsltóflo de lèltuVáa.

NOVELLA —• .Recebemos o n.° 15
do "Novella". o apreciado nKiwario
paulista que, como dá coptunie, está
optiniaineulc impresso, com uma cul-
leu:ão dc cor.tos o anéracil.afii Neste
numero c-ulhiua a publicação âo in-
i.^refsanlr rotnailce dc G'*ulo da ¦V"?
rona: "Yvelise". ,

E' hoje, ás 19 horas, na /'Aegra
Sâo Domlíigos", â rua São Do-
mlngos. 232. a qual foi convenicu-
temente decorada, que o 'Grupo

Chove iho Molhado", organiza-1
cão sem sécle e sem sócios deli-
nidos e nem delmitivos, humo-
rtótica mas de finalidades muito
Sérias,* como seja a cordialidade a
a bcciabilldade entre os artistas
— levará a effeito seu annun-
ciado jatitar-veunlfio, dc homena*»
gem aos pintores TülUo Mugnaini e
Marques Campão, em vésperas de
encerrarem suas mostras, irespe-
ativamente na Casa das Arcadas
e rua da Quitanda.

A este movimento do "Grupo
Chove no Molhado", que oitt
latim fitíou üitituiado "'Pluvis ln
tmmidatus", adheriu grande nu-
mero de artistas e amigos das ai-
tes. devendo entre outros compa-
recer o Mustre director do De-
partamento Municipal de Cultura.
Mario de Andrade.

A "Republiía do Aniiangaba-
hu', ex-"Republica dos Infeliws ,
se fará representar pelos srs.:
Rubens de Assis, presidente; Ju-
venai Moraes; ministro da Fazen-
da* O- Svlvelia, ministro das Re*-
laçócs Exteriores: Joaquim Alves.
ministro das Bellas Arte*"; Almlro
Rcbnes, ministro da Jitstiça é d:.£
Bellas Letras; e Arnaldo Mac ha-
do Florence. ministro da Viacao
e Obras Publlcaa.

A lista de adhevSões,compunha-
oo até bontem dos seguintes nó-
mes:

esculptor Baptista Ferrl, "orna-
lista Mozart Firmeza, Réglhá
Maura, pintor iiellus, pintor João
Dei Nero, pintor Torquato 3»M
dr. Vicente Zamite Miunma.ua,
lilntor O. Tarqulnio. pintora Do-
l*a Mbso, pmtxir Ignaslo Martins,
piutcr Mario O. Pacheco. Üiyssefi

Soares Caiuby, dr. Ubaldo Franca
Caiuby, architecto Perimzebel,
esculptor Roque de Mingo, pintor
Tobias, esculptor A» Figueira,
photographo Rosen, dr. Eurico
Caiuby, esculptor Fure.--t Munhoss,
deputado federal cbassista Arthur
Albino da Rocha, pintor Leoncio
Nery, pintor Wasth Rodrigues,
membro do Conselho de Orienta-
tão Artística, Cyro Mendes, pin»
tor Nelson Nobrega, cartcacurlstA

. Mario Mendes, professo-- Pedro
] Alexandrino, esculptor Zorllni,
(jornalista Honorlo dc Sylos, tenoi
, Felisberto Fi-agale, Eduardo Lan»
1 celotti, esculptor Miguel LOcosel"
(li, pintor Ângelo Simeone, jorna-' lista Mello Nogueira, modelo Ma»
¦ ria JUlia Krlcna, professor Erna*»
[ nl Dias, desembargador Theodo-
1 miro Dias, esculptor João scuotto,
{architecto Otto Huemann, doutor
Santa Maria pintor Bernárdino
de Souza Pereira, dr. José Gon-
çalves, membro do Conselho da
Orientação Artística, pilitor Vit-
torio Gobis, ceramista José Cria-
üety, esculptora Elisabeth Nòbi*
ling, jornalista Jayme Santos,
colleccionador j. Rossetti. dr. Lo-
pes Leão. director da Escola Pau-
lista de Bellas Aries, decorador
Joaquim Alves. Arlindo Ortolano,
dr, coi-iolano Teixeira, alto func-
cioriàrio do Itamaraty. pmtor RU7
Martins Ferreira, pintor nippO-
brasileliro Tomoo Handa, archíte-
cto Silva Neves, esculptor Bre-
cheret, pintor Juarez Fagundes,
architecto Flavlo de Carvalho e
Mario dc Andrade, director do
Departamento Municipal.

A lista de adhesôes até áó 18
hor&S encontrar-se-á no salão da
Casa das Arcadas, telephone *.
2-06-07. onde tedus os inserintc*
deverão reunir-¦Jç.
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*0 E. 0. Coriirthiaits Pailsta e 9 Palestra Itifia medem

.„,,„,,. voiiPF O DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL

AnuS5?StáS2S a^nái * Apea. Gesl„ «üé calará, P^amegeamiiu i, ,„,.,.,;„.,,. .a., o.-. paui„ 0 «ue servira dc exemplo par,i
m meios «fP^^Jm^svirSao a pratica do esporte não.só

Absolutamente A *• *¦ ** £•. ,',;£... ., m0rni do pé-bola em

competições interestaduacs com ^^^L^fcú&r o alcance da
A Apea. inifelimente »f 

reX? S," foi espontânea e
proposta.sincera e 

^«^/^pSàU ¦¦ tlcixar conta"
que partiu de uma ciUdadt"")< l 

^Sflei). A velha entidade
minar pelo vims da indisciplina J J^J J f . uma das
da rua do Carmo perdeu, pois ^^S^S^SÍ ser, num
^elhorc^.pportun.jues jne 

se hes 
^^^csportes ban-

futuro «ão muito duítaiue, a enwu«uau
deirantes. . inlcresSe algum ao tentar

A 1" ?'¦ >..f,í' ! , Ac Essa approximação podem ser
vina approximação /om/(^,(,', _r, r"F. Mas como esta en-
tentada do outro la« o, isto 6, ««^^.^ uma situaçá» privile-
«dade jgf*gg J-g 

l$0 n0inTeSÍSaí não sèria^tarefa das

da Metrópole. - entidade máxima dos esportes? ter-
São Paulo necessita df ™na c"X!a 

ser perfeitamnte a tradi-
restres e ^fl^^fíSffiS^ÈlSS. Só, assim é, qxie
cional A^oc.i^ao/ta",fs\ ^0f dVSisencia. a velha entidade iria
depois de vnie e 

JjlfJ^W^ indevidamente, porquanto,
justificar o nome « « ojtortg ^11^..
ate acrora a Anca nao p.asspu.-«e u» ""•. • „nflp-in qrr «poder cen-

? Cr i JSSTtóSiSSS1* £ ^t^mi^imiuel Se on-
trai dos esportes band^ames c, * 

or(tuallto, «ào são as entl-

a'JTJrJS-T—*; *-v*s—s «- as airisem *"
"•"«CSu^o-se a AP» an PB *^t°gtâ^

Lt S»0SS0«S ^L^oeas 
'a 

«* r* *.,

sob pena da 
Ç»» 

!f 
^Stíflade dirigente da futebol pro-

dílS^rf 
q„rarUAlSÍStS se sentiria satisfeita com essa Some-

"¦?*£ 
salvaçfto seria sem duvida alguma a salvação do esporte

paulista e tambem brasileiro.

,*t, irrvT.MT,n n«5 NUMEROSOS RUMORES QUE CIR CU-
, DESiSr« Moòdv• de-"rou recentemente a um jornalista
lavam, Helen ^'^ Moody^üec^arou de abandonar 0
dc seu paias que nao tem, em .usou . "*__ accresCentou a
tennis, como .se vem^endo. 

^^g1^ cstáo definitiva-
famosa tcnniSta — meus mo ?ec»os 1™ , r awuns torneios
mente estabelecidos. »^r,%«^í^iSS. Depois verei,
ém Califórnia e em 

^JS5| retirada tomaram¦Todos os 
^^^^^ A^A S^o^m^^ continua-

origem no facto de que, depois majs &
«ente suspendi os exerciJj^SjgJ'-^V0r tima forma; porém,
fazb ^asjado^ 

No mo no eston .
nao quero me_fatP1* l, **. f,ip s 

abstei*ei. como o disse no anno
tende que tenho ia ba»t.inte, me w?< ,,«,.«< Tlills"•passadJ. de participar dos campeonatos de íoiest H.Us .

vánvrF OUE 0< ESGRIMISTAS ITALIANOS ESTÃO EVI-
PARECE QUb Ob 

^M,,^ í0 a seKundo o assegura
denciando actualmente uma c^e'^11^ es0Tiina datiuclie paiz, nue
Ncdo Nadi, a inais alta autorIdade dj J na1mcd2\i%ípicò dos

SX^^^^Mmm >°™o,ímpicos-
A PKOPOS.TO DE ESGRIMA O»^"^ *^Sg«2

olymplco de subre de Los A«^^SaS?q¥seltirâ*á do

de competir em Berlim.

O. VASCO O,™ A SECS.SNOA V£On,A NAJ^EA 
J,0

r^AsaamS"! vL° fd3J32 :.l C Galiçla, r^mr *.
^"^«^"pí^TVPr^OUE NO PRELIO INTERESTADUAL

consentimento do Vasco. ¦
A FEDERAÇÃO METROPOLITANA CONCORDOU EM O AR

ao bacharel...
E' o caso...
a .im.vfrwur, ^UECÀ-DÉ FUTEBOL PRETENDE CONS-

dade do grandioso estádio sueco sera de 200.000 pessoas.

A EMPREZA PUGILISTICÀ BRASILEIRA DEVERA' PRO-

p0rCion.ÍMem lííve ao publico carioCa a realização «íffigg;
1 v0«„ ti«iIt.<;(> dp uma lucla ile box entre .Jaclt «-isre cam

^áoT^;cir?tsSíevcs eT cam^o argentino da mesma catego-

ria, Bilanzòhi. ^_

BRASILINO, O ESMURRADOR BRASILEIRO DA CATEGO-
ria dos meio-lesados, recebeu uma proposta do emprezar.p Je f
SfcUson í a realização dc lres luetas em Paris. As condições fi-
mneeiras offerccidaa pelo famoso cmpreaarlo europeu, sao ex-
eclientes.

disputa io cimpèonato de fita ú k éhk A parti
'W^r^^^M i ¦ - - w®*M %^'mwm*'-
^^^^íf9y^:'í ¦¦'SÍ'A^ •:-;•-, - ,:-ç. ;#"'' #fê ^P^í---:^^

W-. r-JÊ' '" ¦*** -*" ' , ; -'^«r?* '¦; (:¦*..; 'ÍS' ¦ :-;::-W:S ¦.:.'¦ i;*:'

;££:'.'¦ --':: ¦¦' .. . :':.'.: ^-: -''"'i ¦:''¦'"' 5^4^ .''¦;>::'-: ''¦'¦•¦AAA' ':¦:¦.':¦':::-:-ÍÍ:
gíV; 

¦; -:X:.í: .::.-:'¦¦¦:.'.' |lfp?£ç:.. :. . !! "''iO' V^'-.^ V'^--' ]:í'y?|''SS. %¦ ¦ :'.'f:i ;' ': íi?
I 

' -'•-*• />*; t '^P^ " ' ."* " ¦ " ' >¦ ¦¦ !¦-.:'

forg»?*Hlif Cjwi:

iáa será arbitrada pe!» sr. Syfvio Stuoehí
orp

A linha atacante do Palestra, formada por Moraes, Lumniio, Gabardo, Rolando e Mathias, couside-
rada a mais péngoâa do.s campoc pauli&tas

Embora marcada, para «er realifâa- vl-verdes
da logo »a jornada inicial do carn- «manha
peonato da cldado. a pelela <J'-'1'ln:
tliláns-Palestra, a luta entre os dois
maiores rivaog do futebol paunsta,
está despertando enorme interesao
nos circulos esportivos da Capit»'.
Ha uma expectativa formularei em
torno .M sensacional ibataina ae
amanhã a tarda, no ctmpo do Jr*ar-
au-o S. .Jorge, cujsis dependência,-! ae-
vcirilo ficar repletas por uma grancw
maasn popular.

Só a rivalidade antiga existente
entre pàlostrlnos e corinthianos, J^
Seria um motivo para justificar umu
enchente na praça nio esportes M«J
campeão do Gentenórlo; Mas. além
doÉsa, rivaiicla.de fascinante porquo ^
caráctoriTia o elasslco embate, ha ou»
tros factores que servem ,para ern-
nrestar grande interesse ao prelio uL
amanhã. De facto, o Corinthiâns o o
Palestra, seni duvida alguma, .«ao ça
dois quadros mais poderosos da
actualidade. Ambos ostentam opu-
ma forma. c?.?tariclo com os seus jO-
gadore» em magníficas condições.:

EM GUANDIO FORMA OS «Olfe
CONJUNTOS

Corinthiâns c Palestra prepararam-
yo cuidadosamente, para o eoipolgan-
t0 embate cle amanhã. A turma oc.
calções pretos e a do Parque AU-
tarctlcà, treinaram e muito bem para
a refroga da tarde de amanha, na
praça do esportes clc. Parque S, Jor-
-o Ante-hcnitciii, 0 ensaio da turma
do Parque S. Jorge limitou-se a um
curto período do vinte c- cinco minu»
toai Foi um treino leve, mas que ac-
monstrou «er . a melhor possível a
íorma do "onze? capitaneado po^
Jahu', ,„,„„

04 palestrinos. fizeram um tie.no
regular no campo da Agua Bronca,
r>xerc-idn e.«se que revelou gxcelleitto
íorma P explendida ,disposi(;ã0 dos a1**

para a clássica pugna d1

JDRÂNDYB JOG.MlA'
Contrariamérite ao que constou, *

pre •' - -<i de Jvraiii-jyr (•¦ certa no pra-

y. «» ^0B^^ ^^^^ m&m ino
0 Olaria, do Rio de Janeiro, depois de estar vencendo por 2 a 1, cahiu vencido por 5 a 2, no prelio

:Min™c.t<i43i*.«i Ata imntçin, á noito, com o Juventus

 ,... ........... ..,.:.,:¦¦:•.:.•.¦ ...-,.>«;ií^.^-.:.':.':iv;::.'-.:'í-'.''.'- ¦¦ ¦'¦'':¦¦ .:'¦.- '¦ ":.í -:..:. í.':-^'1..¦';-•:••::-: <jSf&.¦''¦'¦%as

ta Capital o quadro do Juventus | noite no campo do Suo Christp IO, moqesto |t presente a força do futebol pau-
,,,,.^:i:::«g lista, é um quadro homogêneo

cujo enthusiasmo o fez um adver-
sai-lo respeitável, Contra elle na-
d,a pôde fazer o Olaria que no
final da peleja se viu derrotado
nor lima contagem alta, 5 a 2,
resultado este que bem reflecte o
que foi a partida para os paulis-
tas cujo controle sempre mes
coube. O l.o tempo terminou J-a-
voravel aos locaes por 2 a 1, ten"
do marcado poutos Ary e Gago.
cio Olaria e Dudu' dos visitaiites.

Na segunda phase os paulistas
reagem de maneira desconcertai.-
te dominando completamente o
lo^o e conseguindo nesse penado
maScíS mais quatro pontos sem
aue o seu adversário conseguisse
vasar o arco de Sylvio. Euclydes,
Baptista, Nico e Dudu', este co-
brando uma penalidade JMXxm
foram os oonsolicladores da victo-
ria do Juventus que assim teve
uma estréa feliz em campos ca-
rlOsaS'quadros 

actuaram nsslm
constituídos:

JUVENTUS: - Sylvio -Luiz
e Tit0 _ joáozinho, Dudu e
Paulo - Sabrati, Nico, Octavio,

qu?me Alberto - Alfinete Etó-
co e Nono - Ary, Gago. (Hora-
cio) Adalberto, (Anthero), Al-
meicia e Mangueirinha .

O juiz, Virgílio Fedugní, ie\e
boa actuação.

JAJI.L , zítftu&irü (\o CiiUiiii.iliiaiW
lio do amanhã. Embora vá contra."..'
nupclas na tarde -do hoje-, Jurandyr
figurará lio arco palestrino fronte ao
hexa-catnpcSp.

os QüAonos
As duas turmas deverão aprèsçyi-

tari-se a.s.sicn formadas:
CORINTHIÂNS: -- José: Jahu' •

0 trio atacante juventino que brilliou hontem nos campos cariocas

Na divisão principal: Tramway Can tareira-Anglo Mexican e
wer-Metalkirgica Matarazzo - No torneio extra, o São

jogará com o Lhhas. para

Clube Negro C. Social contr»
Marítimo F. C.

Enfrentar/cio oa valentes qua-
dros dô Marítimo 3'. C,. no cam

:y^v:m^ -y ,- ¦¦..y-iWm

LUIZINHO, meia direita lU ,!
Palestras ' -^

(Carlos; Britto, Brandão e Muiiho^

PROJEGTA-fKE A KEAUZAÇÃO 1)E UMA PELEJA REVIDE
entre John Harry Lewis, campeão tí„ mundo 

^^^S^4lotaglcz Mac Avoy. A iucta deverá rcalizar-Se cm Nova York. O titulo
está cm jogo.

Oi freqüentadores dos campos
aceanos terão esta tarde, a oppor-
t/unidade de açcèitar algumas pav-
tidas que promettem ser das me-
1-tíòreé. A entidade commercia.hnn
de S Paulo, ciando prcseguhner.-
to aos seife campeonatos da Di-
visão Principal e Torneio Extra,
marcou para hoje a rcalisação ce
mais tres partidas, todas em con-
dições de agrade:- ao "torcedor
mais exigente. .

No campeonato da Divisão Prm-
cipal, por exemplo, teremos o con-
fronto entre o Lig-ht-Oíficinas e
o Metallurgica Matarazzo, a se «-
fectuar no campo do C. A. Ypi-
ranga, á i'ua dos Ituanos, c- ie es-
tá sendo aguardado cem grandaj
jtíteresse Os dois clubes, poss".'&m.
em suas fieliras jogadores dos'
mais destacados e estão em op!-:-
ma forma — podendo, dèst'arte,
effectuar uma peleja attrahr.n-
te. Ainda correspondente ao cam-
peonato principal, no gramado da
A. A. Tramway da Cantareira, a
ma João Theodoro, o clubo local

receberá a, visita do forte "onze"
do Anglo Mexican. O Tramway,
em seu campo, torna-se um con»
tenclOi* pevig-osissimo, por isso o
Anglo, terá «ue- se desdobrai-, afim
de não ser surpre-hendido de ma-
neira pouco honrosa.

No "Torneio Exüra". jogarão, no
campo do O. A. S. Paulo Gaz, as
turmas locaes o as respectivas do
Linhas para Coser P. C, que é o
favorito. Os "gazistas", que reap-
parpcerão no torneio aceano esle
anno, estão fortemente ehthusias-
mado-s, motivo porque os rapazas
dó Linha pára Coser precisam to-
mar precauções...

PROVIDENCIAS TOMADAS
PELA /jCEA

Para a rodada desta tarde, a di-
rectoria da entidade commercia-
lilia tomou as seguintes prc-videm-
cias:

A. A. Light-, e Power (Officinas)
x Melallurgica Matarazzo P. Q.

Campo do C. A. Ypiranga, á rua
dos Ituanos,

Juiz do l.o quadro: — Agnello
Lec-nardi.

Juiz do 2.o q-sadro: — Victorto
CàUigàris. ,

Representante; -- sr. José Mar-
õèliinl.

A. A. Tramway da Cantareira X
anglo Mexican P. C.

Campo do Tramway da Canta-
reira, á rua João Theodoro.

Juiz do l.o quadro — Elpidio
Fioóda.

Juiz do 2.o quadro: — ATtntir
Janeiro.

Representante: — sr. Jocehno
Pereira da Rocha.

C. A. S. Paulo Gaz x Linhas pa-
ra Coser F. C.

Campo do S. Páufl-o Gaz, á Av.
cio Eslado.

Juiz do l.o quadro: — dose
Maestro.

Juiz do 2.o quadro: — Bruno
KiRa- -- ,Representante: — sr. MailO
Guimarães.

E mfcodas as partidas, as prell-
mlnâvés terão inicio ás 14,30 ho-
ras e as pugnas principaes, as
15,45 horas.

K9-8dSS^K no Jardim W: T^eirinhaj Carllto, Tcléco, Ratto

ropa, o.s quadro, .do Cultura^reaur W^STRA: 
y jurandyr; Carner»

e Junqueira; Gustavo, Plfe&íJg,
ciano; Moraes. Luizinho, Gabaidmii-,
Rolando « Mathias,

parecerão amanhã 30b a dlreçcão
ilo oonhecido esportista Benodi-
cio de Oliveira que solicita o com
pàrecitóerito, ás 13 e 30, "a sede
Hoclal, dos elementos seguintes:
Valentim I Valentim 2.0, Muniz.
(iscar. Maneco, Lucas. Mario, Ne-
co -Eugênio, Reis, Freitas. Ninho.
Antônio. Itabuto Mossoró, Togo,
Benzido, Eduardo, Rubens, Barri-
teüifiha, Getulio, Cleo, Roberto e
o, demais elementos inscripto».

Chamada de jogadores para 0

jogo desta tarde
C, A. ALMION

Para o jogo de campeonato quo
será realizado esta tarde no Par-
(lua Antarctica contra o Bstüdali-
les' de S. Paulo, a direcção espor-
tiva do C. A. Albion solicita o,<
pontual comparecimento, :>s 14 h'ç/»
ras, no campo dos seguintes "--(0.
a-adorès; Rc-de, Roberto, Dicv.-l0)
Colso França, Cèléfetis. Pastéla-t;;
Grácéffi, Reis. Danilo. ChemiA,
Carllto, üiysEes, Renatinho, Tam--
pinha, Del Popolo o Gino.

Os gaúchos querem jogar eom

cariocas e paulistas
PORT» ALEGRE, 25 (H) *~..^-

tlyeranti-eunidos ;na sedo da B ode-
ração Rio Grandense -\e'h*£f.B5S-
tes os presidentes dos clubes Gre-
mio ínlcriiâciò-mU IVsa U*
Cruzeiro, Unlver«tario. &ao 

^o»6
o Poi to Alegre.- Fresicuu a
o sr. Alexandre Kosa. _„»,_«.,. 4
cSt^«S""BSs^:|^
portos a.,.;iealj»aQao e 

iocaJJ>bates entre g 
! 

eCrectuar-8C0s-c3°^it-ü a°tir dc 7 de ju-nesta cam-a • ' 
prejudicarem os

nho, atirn 00 n.«-v y
campeonatos locaes.

TTicou tambem nimeiar-se, um W
Urcambio despojo entt) o ^
?crajaneh°o ffi condizes finan-
^-Mi-as va.PtílJOsas.

¦..: n wmniPQ rio QQiirannü nrp.tfinnfi
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anfos e o S. Paulo enfrentam-se em Villa Belmiro em partida
isíosa — Em disputa do campeonaio da cidade, o Estudantes fOgâ esta

tarde no Parque Anta rGtica com o lili
Hoje teremos dois prelios de

futebol, um effectua-se em Villa
Belmiro, á noite, entre o San-
tos P. C- e o São Paulo F. C; o
outro deverá realizar-se esta tar-
de. no Parque Antarctica, entre
o Estudantes de São Paulo e o
O A Albion. Esta puKna será em
disputa do campeonato official
de'futebol da cidade, sob o patro-

i'--...íí.vív...:.;i

A VANGUARDA DO ESTUDANTES DE S. PAULO
"— "" «n

f A HISTORIA
II IE RE-
PETE

Qli

cinio da Liga. Paulista, e aquella
disputa-.se em caracter amistoso.

O ENCONTRO EM VILLA
BELMIRO

O Santos e,o São Paulo, apro-
veitando a folga que obtiveram
na primeira jornada do certa-

Dentro em breve deverá ser fundada nesta capital a Federação Collo
gial Paulista de Esportes

A A. C. P. W. í uma entidade
que vae ser fundada brevemente,
graças a um puglilo de estudantes,
que arrastando todoa os obstáculos,
resolveram levar a bom termo a
fundação de uma sociedade, em quc
oa collegiaee possam estai* em cons-
tante - convivência, cultivar amizades,
e ao mesmo tempo defender os ln-
teresses da classe.

E', pois, com grande satlsfacç&o
que divulgamos estas linhas dando
conhecimento a todos os colleglaes
dò Estado', o proseguimento dos Ira-
balhos ern pr6I da fundação da FE-
DERAÇAO COLLEGIAL PAULISTA
X>E ESPORTES.

Essa útil iniciativa partiu dc d:-
redores do Grcnilo Acadêmico "Al-

vares Penteado", 03 quaes logo de-
ram conhecimento a outros grêmios,
que sabedores dos prineipaes fins da
sua fundação, apoiaram integral-
mente u idéa, tendo alguns deiles
enviado representantes que partlcl-
param da 1.» assembléa, em que foi
eleita uma comm'S$5Ó encarregada

de dar andamento aos primeiros tra-
balhos da fundaç.lo cia FEDERA-
ÇAO.

Esses abnegados rapazes que ml-
«tam'noa nossos estabelecimentos
escolares vieram preencher uma la-
caria que ha multo se fazia notar.
A F. C. P. E. vern reviver em
nosso meio o verdadeiro amadoris-
mo que, ha tempos, não viaon-ü) em
nossos campos esportivos.

E' dessas entidades que nascem os
verdadeiros esportistas que amanha
poderão mostrar :. todos, com or-
guino, » ferça dos esportes orasl-
leiros.

COLLEGIAES ! ESTUDANTES de
todo o Estado, cooperae com esses
rapazes, enviando a vossa adheião,
«lando assim, prova de que quercis
siert»mc«r tambem a esse grupo.
GRÊMIOS de todos os collegios 1
envlàe uens representantes âs rs-
uniões prcliminai:es contribuindo
des» maneira para o engrandeci-
mento do eaporte collegial e ama-
doriáta em nosso Estado.

COMMUNICADO
\ commissão pró fundação da Fe-

Coração Collegial Paulista de Espor-
tes, eommunliea-nos que os traba-
lhos têm proseguido normalmente e
uo melo da maicr animação e en-
thuslasmo dos representantes_ colle-
enviae vossos representantes ás re-
uniões preliminares, No dia 31 de
março p. p. realizou-se mais uma
reunião da commissão na qual ficou
deliberado dividir essa commissão
um duas purtes, flcendo uma p«i'-
te encarregada, da propaganda pela
imprensa e Pelo radio, e outra da
•elaboração dos estatutos da Fede-
ração; esta idéa M unanimemente

approvada. Serão dadas entrevistas
pela imprensa e radio, c notas rc-
latando ©om detaJhes o que ficar
«esolvido nas reuniões. A eonimis-
são pede-nos para mais uma vez lan-
çarmos um appello a todos os col-
legiaes, afim de enviarem suas
ad hesões.

Hoje, dia 25 de abril, ãs 20.30 ho-

ras, realizar-se-á uma reunião ge-
ral da commissão e sub-commissãp,
com a participação de varies outros
cóllèglos, que far-se-ão representar,
na sede do Grêmio Acadêmico "Al-
vares Penteado", sita ao largo São
Francisco, 5 - 1.° andar, para on-
de devem ser enviada toda e qual-
quer adesão ou suggestão.

lua entidade áe cyciistas oue resurge
Já está reorganizada a F.P.C. —- A sua directoria pro-
. . visoria — A nova sede social — A distribuição - •

de prêmios, etc.
Depoly de longo tempo de inac-

tividade, a Federação Paulista do
Cyclismo, estíi. hoje novamente
organizada, tendo sido nomeado
unia directoria provisória para di-
rigll-a até a prpxma assembléa
geral, na qual senl eleita uma dl-
rectorla dilnitlva para o anno do
1936, A Drectorla provisória no-
meada na ultima reunião £ com-
posta dos srs. Manuel Puaresma,
presidente, Roberto Costa, secreta-
rio, Benedicto Multa, thesoureiro
e mais os senhores; Quido Calol e
Ângelo Agiirelli.

Em reunião effectuada em 22
do corrente ià so r.eállspu- na no-
va sede social, si Ia ,1 «ua da Li-
bordado n.o 224, sobrado, icou de-
liberado convidar os clubs filia-

dos; Brasil Spqrt Club, pera Na-
zlobale Dopolavoro, A. A. Light
& Power, S. O. Corinthians Pau-
lista, Santos Moto Club, Bandei-
rante Moto Club, Club Athletíco.
para enviarem os sous represen-
tantes devidamente credenciados,
para qíie na nova reunião, à rea-
Usar-se em 29 do corrente, fosse
elaborado u calendário gportiyo
dás provas deste anno. devendo a
.prova inicio ainda ser disputada
no próximo mez de Maio.

Ficou ainda résolvdo quo a cn-
trega do prêmios devidos das lll-
limas competições do 1935, assim
como tambem os diplomas, fosse
feita Impretcrivelmente durante o

I mez dn Maio om dia e local pre-
via mente aúnuclado;

Hespanha e Paulista enfrentam se em disputa do
campeonato de futebol da cidade

A partida que se realiza amanhã,
em Santos, entre o Hespanha e o
Paulista F. C, é a mais fraca da
rodada inicial do campeonato de fu-
tebol da cidade. Tanto um como ou-
tro, já sabem dc antemão que não
poderão alcançar os primeiros luga-
res na temporada dcste anno. Tal-
vez disputem a rabeira. Os seus
quadros, no momento, estão muito
desorganizados. Ambos nao possuem
dirigentes capazes de formar equi-
pes em condições de fazer jús a
sua permanência na divisão prin-
cipal.

O Hespanha é favorito pelo facto
de actuar em aeu campo. Perto da
sua violenta torcida, oa "ibéricos"
não encontrarão difficuldades em
obter a primeira vlctorla. O Pau-
lista, quo na peleja de terca-felra
ultimít perdeu para o Estudantes
por' 5 a li não tem esperanças no
triumpho. Quando multo poderá re-
sistir para não levar outra sa-
peca...

Os quadros, provavelmente, actua-
nlo assim constituídos:

PAULISTA — Ti joilo; Nelson c
Romano; Sasso, Damasco e Attilio;
Paulo, Palerrno, Heitor, Baptista o
Zamplerl.

HESPANHA — Thadeu; Roway e
Monte; Ary, Dlno o Sebastião; Xin-
cha, Mario, Perel-a, Chiq-ilnho, Car-
razzo e Logtt.

S. Paulo F. C.
Realizando-so hoje, á noite, na vi-

sinha cidade de Santos, um jogo
amistoso, eiiti*e o Sã» Paulo F. C. e
o Santos F. C., pede-se o compare-
cimento, ás 15 horas, na súde social,
á Praça Carlos Gomes, 38, dos so-
guintes jogadores c reservas; King,
Ananias, Arlindo, Garcia, Lopes, José,
Felippelli, Segou, Anloninlio, Gabardo,
Nico, lamond. Paulinho c Quinzinhò.

Seguirão com a delegação os seguin-
tes directores, dr. Frederico Menzer,
.1, Castro Carvalho, tte. Porphirio da
Paz, Manoel Passos Centofanti, Jay-
me Roso, Isydoro Narvaes e Dr. Mu-
noei Arruda Nascimento.

gftk | &é

0 adversário do clube luso será o Humberto í
O campo do São Bento, á Ponte

Grande, será o local onde a Portu-
gueza e o Humberto I, ambos clu-
bes da APEA, farão amanhã uma
interessante partida amistosa.

Além dessa partida, outra se ve-
rificari, na preliminar, entre o qua-
dro secundário da Portugueza de
Esppctèa o o da Portugueza da
í*apa.

PREÇO DAS LOCALIDADES —
Para es3a tarde esportiva foi esta-

belecido um preço unlco, que será
de 2$-100.

INGRESSO DE SOCIOS — Os so-
cios da Portugueza terão livre ln-
gresso mediante a apresentação do
recibo n.o 4 o da caderneta annual
de 1936.

CHAMADA DE JOGADORES —
A dücecção esportiva da Tortugaeza
pede o pontual comparecimento, no
campo do São Bento, dos seguintes
jogadores, ás 13 horas:

— A prova preliminar
Caxambú — Josó — Jahü _ Mot

ta I,— Alberto — Motta II — Vlel-
ra — Armandinho — Romeu — Al
fredo — Hercules — Firmino r-
Sanches e Mario.

A's 15 horaa;
Rodrigues — Flocotti —• Oswaldo

— Rafa — Duilio — Barros — Fre-
derico — Paschoal —- Arnaldo —
Carioca — Adolpho — Jaguaré -
ilandico e Gasparinl.

J * *

De vez em quando o panara-
ma futebolístico de S. Paulo of-
ferece aspectos curiosos c que
não deixam de interessar á col-
lectividaãc. Ora é um clube que
ameaça céus e terras porque ai-
guns 

'de seus directores soffre-
ram severas criticas por parte
da imprensa; ora è um ontro
grêmio que prohibe a entrada
em s"« séde a um director du
entidade official. do futebol, pe-
lo simples facto deste díreotor
ter tido a hombridade dc rela-
tar com lealdade c honestidade
jactos escandalosos verificados
numa partida de campeonaio.
apontando os responsáveis pelas
desordens. E não raro é algum
collega de imprensa que se ve
envolvido nas tramas dos cava-
Ihcirosr de industria que de ha
muito infestam o ambiente es-
portivo paulista e brasileiro.

Recapitulemosi em tempos
quc já vão longe, um nosso cot-
lega de imprensa teve 'WÁ'-&

tracto vedada na sede da Apea.
Esta resolução foi tomada P-f
Directoria apeana a pedido ao
seu presidente e foi publicada
no communicado official dessa
entiãaâe. Genaro Rodrigues —
(Nage) - foi o collega aMngl-
do pela vingança estulta ao
«residente da Apea. O caso, co-
mo era natural, provocou indi-
qnacão entre os socios aos clu-
oes filiados á Apea. E> que o
collega Nage era e é ainda mui-
to estimado nas rodas esportivas
da Paulicéa. A sua entrada joi
prohibida na séâe da Apea por-
que criticou o presidente da
mesina por ter elle, com as suas
manobras anti-esportivas, pre-
jud-icado os direitos dos cha-
modos pequenos clubes.

Agora coube a vez do nosso
rèãactor esportivo receber a
paga daquelles que o procura-
ra m sempre pdrd lhe pedir Jp
vores. A directoria da L. P. I<-,
com receio de perdera concur-
so dos clubes do interior, deu
pasto á vingança mesquinha de
tres directores e prohibiu a en-
irada na séde dessa entidade
ao chefe âa secção de esportes
do "Correio âe S. Paulo .

E> a historia que se repele
Pergunta-se, agora; porque o

nosso redactor esportivo teve a
sua entrada vedaãa na sede da
L. P. F.?

Porque publicou umas verau-
des sobre as misérias que des-
cobriu freqüentando a séâe de»
sa entidade e estando em con
tacto com os directores que a
dirigem. E para provar que,

, prohibinão a entrada do nosso
! redactor, os dirigentes âa L. P.

F commetteram uma das ma-
iòres asneiras, é o bastante
lembrar que elles não tiveram
a necessária coragem ãe man
dar publicar essa resolução iun
tamente com as outras toma
das na tal reunião clandestina,
com receio de serem ridícula-
risados publicamente.

E o mais interessante ê que
quem lc essas resoluções toma-
das pela directoria da L.P.F.,
e que não está ao par âe cer-
ias particularidades, julga que
os redactores esportivos é que
fazem questão de freqüentar as
sedes das entiãaáes e âos clu
bes. Puro engano. Os âirigen
tes são maneirosos e derretem-
se em gentilezas e satamaie-
quês quando conversam- com os
traoauiaaores da imprensa e,
não raro, offerecem bebidas e
regabofes, julgando com isso
poder dispor a seu bel prazer
das columnas dos jornaes.

A idéa que os paredros do
nosso futebol fazem dos que
trabalham na imprensa espor
tiva âa Capital é a peor possi
vel. Elles julgam que os reâa-
dores estão sempre com o es-
tomdgo vasio, a dar horas, co-
mo quem espera um convite pa-
ra satisfazer o seu appetite,
quanâo a verdade é bem diffe
rente. E depois,.quanâo a im
prensa noticia certos factos que
não são âe agrado dos pare
dros, então é que os taes põe",
a calva á mostra e se apresen
vam taes quaes sao: grassei-
ros, incultos, insolentes.

Amigos desse quilate, quere-
mos vel-os de longe.

JUNQUEIRINHA, que jogará
hoje contra o seu antngo clube

men citadino, combinaram um
prelio nocturno. Ambos não dose-
jam permanecer em inactividacie,
de forma que muito embora se
trate dc um jego, este na0 pas-
sara de um excellente treino para
o preparo das equipes dos do*
clubes. A partida, apesar de í*
effectuar em caracter amistoso,
não deixará de attrahir para Q

efttpdio "Urbano Caldeira", uma
p.?.''ictei.cia numerosa. T5' aue o
pife1'",-) santista além de estar
ansioso por ver ncvmenle em
...vjí<-. o "onze" do ca.nnv>í..o da
cidpdé, de1"-»^ da ftw re"eute> px-
cursa'» í, Pfhia, deseja presiwif'''
o mi.'dro tricolm*. oue sp Pxhib'^
t-í-.iq, secunda, ve^ na v'*"'"!15! ri-
r>or\" r*.., rírjrne'1-" ve->[ r, f?-fio Pau-
io derrotou brilhantemente a
porivwa, em s»u pre^-i*1 cam-
ty», d'-p"í<. dfl ^-a- vencido no
Parque Ánt<.vctt?a.

Gr», d»vròt.í..i a ernilm lu^a W
em S?ntos peln contam de. 4
a 2, ng/i é t«.vè?a para qyn^niipT
um, D?jbi r. interesse do* affjcjo-
nnicToa s^ntistas em constatar do
^ue ê capa'; o "onze"; tricolor
frente a.n aM-neóTO. O clube lo-
eni é favorito, nias. r. seu adver-
.«"rio a.nresent,a-se cem eveden-
cíçie1. paru c^ser,ui'>* o bmmipbo.
a. sua v,/,t'^-Í!i em da^^inas. so-
hre a G"ova,"iv e r, spu emnate.
iv, p'o. contrq. n F** O^ristovam.
cóo indiVios oue demónf-trn.n ca-
bpi->i(>Ti+" a. sup no^ànciaTdâ.dP

Os f-uadras jc-ojarão assim for-
nip-^os*

SALTOS: — Cvir> ~ NéTOS e
Af.ost.lnho — nin* I. FciTClm v-
.Tan?co —• Sacv. Moran 015 Tn-
yarí, Raul, Araken e Junquelrl-
nim.

S. PAULO: — Kins; — CJarolg, e
Juvenal — I,ones ou Ferreira,
Peo-ôn, e ppliopelli — Antoninh.o.
Gabardo, Nico, lamond e Luizl-
nho.

O PRELIO NO PARQUE
ANTARCTICA

Devido ao joaro Palestra-Corln-
thians, a partida Estudantes-
Albion foi antecipada para hoje,,
ft tarde, no Parque Antarctica.
Trata-se de uma pugna entre
dois clubes que fazem a sua es-
tréa no campeonato da cidade. O
Estudantes, no anno passado dis-
putou o certamen da Apea, tendo
realizado excellentes exhibições.
Na L. P. F., nas pelejas amis-
tosas que disputou, não venceu
senão uma, mas, o seu onze
demonstrou o seu poderio. no
torneio inicio obteve o segundo
lugar. Quanto ao C. A. Albion^
na temporada passada disputou o
campeonato da divisão interme-
diária e conquistou o titulo cie
campeão. Promovido A divisão
principal, é natural que, desejon-
do confirmar a promoção, tudo
faça para náo fazer feio no cam-
peonato superior. O Albion nao
possue "cracks" de destaque em
suas fileiras. A sua potenciaUda-

de. porém, reside na accáu con-
junetiva do quadro todo,

O.s quadros deverão jogar com
a seguinte esealação;

•-..,.. '.^11
'¦::¦¦:; - ee¦¦;::': ##.:¦&

|» WM

%\ \' ¦ "in

PAULO) meia esquerda do Estu-
dantes de S. Paulo

ESTUDANTES: — Pe*drOsa rr?,.
Bento e iracino — Milton, Ponzo
e Lysandro — Mendes, Varella,....
Chiquinho. Paulo e Leme.

ALBION*. — Rede — Celso «
Diotão -- França, Grasoff e Pas»
telari — Gino ou Ta,mninha, Ce-.r
leste, Chemp, Álvaro oií Henato ;
e Ulysses.

aulistano
seu pedido de de
Resoluções do »;&*ftfifiÍ! í±ía í Cestobol

Realizou-s
rcuuião

BO?aI'ao Cesto, tendo á mesma com
parecido òs representantes dos.seguinT
te Clubes: Palestra, Extra-Palestra,
Corinuuans, Extra-Corintiiiaiis,. Atine-
tica, Extra-Athlctlca, Espei-iu, Azul,
Paulistano, Syrio, Tietè-b. Paulo, u
R T., Yale, Associação bantlsta, A>.-
soeiaçâo Juiidiaiiycnse, Associação
Campineira, Guanaoara, C. R. A. Ita-
lo Brasileiro. Llght and Pow.er e m-
diano, aléin de grande numero .do »n*
teressados.

Presidida pelo sr. Miguel Peiizonc,
a reunião imeiou-sc com a leitura e
aprovação da ácta da assembléa an-
tenor. S.guiudò-se a ordem do dia,
entrou em debates a instituição dos
campeona-.os paia o corrente anno. O
representante da Atliletica sugigerlu
uma modificação, com o désappareci-
mento dos jogos, das segunuas tur-
mas, surgindo em seu logar um "cam-

peonato do reservas". Após demoradas
discussões, a idéa 6 approvada, ficati-
do assim instituídos para a proxima
tempotãdá os .campeonatos da primei-

divisão,, dos -reservas", segunda
divisão, dos "reservas, feminino, juve-
nil, e do Estaao." Afim de elaborar
um regulamento aos campeonatos doa
reservas, fui nomeada uma commissão
da qual fazem parte os srs. Adulei-
no dos Santos, Alcobiades Sarmento
o Francisco Serraceni. Prosegulndo, a
directoria propõe se considerem cadu-
cadas as inscripçôes do anno passado,
em vista de áte ao presente não ter
terminado a temporada, devendo o
campeonato do Estado piMongar-sol
possivelmente ató princípios de maio
próximo, gaiinando-sô tempo com a
medida proposta. A casa deliberou
considerar-se caducas as referidas ins-
cripções, com excepção ãs dos ama-
dores do Palestra Itaüa, que se tor-
narão 24 horas após o ultimo jogo
daquelle clube.

O assumpto que teve logar a seguir
íoi a abertura de inscripçôes, resol-
vendo consideral-as abertas para o
campeonato de reservas e da primei-
ra divisão. Quanto ás dos amadores,
o Conselho determinou que sejem
abertas logo após deccorridas 24 ho-
ras do ultimo jogo do campeonato do
Estado.

Nas "varias", o Conselho debateu
e resolveu ás seguintes questões:

Por proposta do Palestra, o Paulis-
tano é aclamado com uma salva de
palmas, psla retirada do seu pedido
do desfiliaçâo.

Não tomar conhecimento do pedido
effectuado pelo Clube Votorantlm, no

.,„ t.-mi.o; tendo o representante da
Athletica, que formulou a soluça?
vencedora, sc baseado no ^ P;'*
sc evitar um precedente perigoso nas
questões de disciplina.

O Yalé Clubo solicitou a relevaçao
da pena imposta a tres de seus ama-
dores, para o jogos, e do (,. £. a-.
impostiís por lnfracção .d^PUnar.
Ficou deliberado que o pedido deve-
rã ser feito por escripto, c endere-
çado á directoria, quo estudai & o
^Por 

proposta do Extra-Falestra, i-a-
forçado pelo presidente da mesa, foi
dado o titulo d9 benemérito ao sr.
Arthur Fernandes que prestou valio-
soa' serviços â Federação, durante os
4 annos em que foi thesoureiro.

Finalizando o expediente, a sessão
foi suspensa por 10 minutos, para,
depois, se proceder â eleição dos car-
gos vagos Ce primeiro e segundo th->
soureiro; o que foi feito em escru-
tinia secreto, do qual resultou a no- .
rneacão dos seguintes senhores: Alce-
biãdíà Sarmento, para 1-° thesourei- i
ro, o Felippe Anauatte. para segun--'
do, ambos por 19 votos. ¦•;•

Quanto á questão dos novos esta-
tutos, ficou deliberado que o unicC»
membro que ainda estã em exercício
de mandato que lhe foi outorgado de
elaboral-os, apresenta o seu trabalho, ¦•
em nome da cbsmmissâo, para que o-
Conselho o estude e delibere.

Foi marcada para o próximo dia 4. '

de maio uma nova reunião do Çon^e-
lho, para estudo e approvaça.) cio,., re-
gulamento dos campeonato dos re-
sorvas", recém Instituídos.

0 Palmeiras lifip
amanhã, com

erial eonf roíter-se-i,
a A. L 0nanabara

Oswaldo, guardião do Palmeiras, crê na ..victoria
grêmio de Manéco

O futebol estra-üfficial nos
proporcionará,' na tarde de ama-
ni-,5 „m rntfin revestido da ma-

do

$

nhã, um cotejo revestido da ma
xima importância, no qual se ae-
gladiarão os adextrados conjun-
tos da A. A. Guanabara e Pai-
meiras Imperial, nomes sobeja-
mente conhecidos e, quiçá consa-
gi*ados nas lides do futebohsmo
varzeano.

A A. A. Guanabara, que des-
frueta grande prestigio s-na Villa
Marianna, mercê de sua trajecto-
ria brilhante, prenbe de laureia
numéricos e disciplinares, t.a.m
submettido seus defensores a ri-
gorosos exercidos, afim de ac-
crescentar mais uma victoria ao
seu já grandioso 

"cartel".
O Palmeiras Imperial, por seu

turno, não descurou do seu aper-
feiçoamento. Sua phalange, en-
tregue á competente direcção do
esportista Manéco, tem um reno-
me consolidado no "front" vai'-
zeano, esperando; graças aos trei-
nos proveitosos a que se entregou,
no decurso desta semana, sahir

incólume da refrega cie amanha.
Conversando ligeiramente com

Oswaldo, guarda-mêta do Palmei-' \
ras Imperial, ouvimos suas im- ;
pressões sobre o prelio. Disse-nos :
o eximi o guardião ter confiança
na victoria de seu clube, àssep:
rando-nos que despenderá todos
os esforços para que sua - cida- •
delia não capitule ante as invés-
tidas do homogêneo "five adver-
so. "Aliás — rematou — todos os
componentes da turma "palmei-
rista" apresentar-se-ão na can-
cha" imbuídos de grande entnu-
siasmo e confiança, factores que
exercem notável preponderância
na consecução da victoria. Iremos
a campo, pois, dispostos á obten-
ção de mais uma victoria, num
prelio aue forçosamente se -deste-
rirá dentro da maior cordialidade,
como sóe acontecer nas pugnas
em que a technicâ e a lealdade,
o ardor e o cavalheirismo appa-
recém conjugados e os litigantes
se compenetram dê suas respon-
sabilidades".

u fiiftfithnl iir»(rsi5svA fista inifirfissado Dfila acouisicao dos seTORtes jogadores earissas: Mena. Carreiro, OrWo, Lwa e flodò
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Deverá' résültaí intcreãsanWss!¦_u a fCrst. que o Jockey Clube

reali-. '.na...-tai*ü..'<lc: amanha; no
-Hippodromo da'WttBi-_,see-r\ • . ¦

O pi-Ográifíliítt'."- é .,•_._•;nao e
.'.'dos'.i_£(fe"á. neíéçivcis'. • Consta".de
..uris-, i-\_t'p6"'communs,.:'dç...cíi ,*P.

,'i"redwido en. , stia maioilfi. Toda-'"¦via.-, 
ar-pid. Sor dos .yii-ylij-Jinos. ro :o

fidalgo -é-spôrt--' salv-Ará; ii. situarão.
A.3 aroiiibhncadfts reccbeí-lo* a- a*''*
k-isteiicfe. m cos .time.;'* % 3*natU" decQrréfiá.Vgor •fe.p,.deh.aixo. do çu-

.,'I. ü-lit-ino d-.-áp-npr^.-.' .?, ¦.-
-í---:; :.;-';';.,.:^'_,--: •-•:" ¦¦¦'¦¦¦',• Deveria vcoustltüir a • .ativa... o

totó" da* »|. ¦ a * disputado-
premi.ó ulm -.-in";;. *--o Einnipa-

^tòr.tô-#í^.-M^_^. 
'•¦¦-.-' J&.fc

.-. ^-ây,''p6rtj;ue'p5:.3--.el_eiic.. fiue
¦/* cila. côiVooi-r.rãó-vejiun do i .es,-'".mo-'- 

pi-opi-io'ca-1'io,. 'deíeudeudo-' ç. i
•borcf" í"_i_.t_-¦¦'d-;feíentrt-,--c.'..J'Uctii"n&o ítfH_iã_*t_* ltíteícsse"; -íii_uni.
;potó; '-BÜnhà; HJHftf-jÍR -IP*» .. °"
ÍOÒ-OVs Club., o,, prêmio terá..uui

, to ti '.mico- dcMtiup. Fuimy 9°Mfi;
v.i.amos,-é :;ã"'*"bo'"had_:'r .P-M1!- mente ijerdoíÁ^Pata ft.dJ.PW de*.

-lacamo.* "PaiiatT< ;: 
'-;,¦; '.,'Vl.\

¦' QuánWa/Jt-ekoyClubt, sotf-BOj'"'tíomos"' 
I<Uzbi"\'qoe,.esfréâ _ .•yv!t'^'-*

w, se áeha'>ujéUb;iV«.-5,moçoés' m
.fo_„ erin-iGnyuvi- todqsjos tô)Me?
¦tiuc ent-mn pela vea prlmeim ha
tala. ' • >w"> ''*¦ v ¦ ' •;' ••'"-'«

¦ ,-¦¦ ....... -#• •: .-. .¦¦ ,r.-:,.

O,. oüat-'-. átimos pvet-ioí"; no-
tadamente -o. ""-Impvenèa ,, cst.^-'
ue molde a .eu'-iu_lti«nar. _, .

N,¦->' "MixtÔ", degladiar-sc-ao R_-|r
reih .ifb,. cóm.Sf .. g-títosti!,; Quitar-
fita.'- Afeito c .ügíó,; HM íeguliir

.. cias
r-õiiei

Mudou clô "pent-ào".
,_;ti'.'inbuu a "bo-Colarei i

Nul u ra li. :nt
In"..

(.nrlninl — ,A «tli. iiUÍDiil "por-
'uriiianuc'' , uAo rccoiiuncinla. SO k!
ni(.n,i('tiou mliii.c.
1>rcplr<» l"nr».,i __ l.-I.V> _0<ro^

Cuniliroiun — li-ipparee-'. en,
•jpíiiiinr, iObriíIlçBôfi do prepH!'., .

Deu,,,In',~ .ÍO,_<'í'i!ltuii-sf. 
' multo

b-ei' üie.,Indo dé Cambroiiln,
. J:1lini,itii-ii — i/aií.o.u mal, domln-'j.0, ' pn-sado. Coiho , azar e bem
•J.Í- •..' - - ¦•-

:,.'-. .\iwie.'. ,' — Cljcstamos de Süa .ul-
tinia .cu,ii''_(.' ,l_..siá lia "puniu.
do C.',i-:'-o''. • ..'.,.

, .••mie •— 'rrabnèhou bom, l'are-•c.è tei?' mollioiado,
iuiroi — Nin vif-tn. pesada tom'"''híüicé" 'aç^cntu.telfl.

- */.i_Tr '--. 
.Lc'*-'- sor u'nia. dns.iíUI-

íhaK,'' ''"''¦''¦''•'- ¦.
¦' FílKAr" --- neaipijai-cce um tanto
p'tiWi-30. 

' :- '' ¦'
"''.nioí-tliiA' . A*ác. " correr, p.la'[jrlirii.h'..' 

v>íz, sób 
"a 

responsabill-
ifailé: d*.' Áiievi-lTÒ -plunriós, '•

-.Jiír'iiim,'m' í— Baixei,i multo de po-'ho,-. 
Cuidado d6m «'lia! '

Oiiiiie ¦*— 1. ¦ de po— taria ' d'e 08-
h6raÃ*Q£v, ô' seti: estado agrada.
<ii'.n.-ii> par . — J. SH>o metro*.

eii-... .__. _r pudesBo repetir 1"faci.nba"': dò donvlng-o pafc—ulo era
•'.línrie "•Vfa,.;l1 *!' • '.. .,''.'.
-i l.ijSruft- ¦—-' .\n,la'';reiuitoe b-ii1; Ti'

;-"Xir>!i.. cu.mp,et}.di>ra-¦ palèlgosa do pa-
r•*'".'.- ¦; ¦."•".*'. .í' 

'"
('.^iruindintc —-Foi multo Jogado
-.fis-casji.!'-. dfi apostas. SI qulíse*
.<•''.i-cr-',;.co.m juízo, deve Bfanhar..'

: Whí?i?ímrflíft —.--Pc-u treinador 'só
•JUt*.!,, fé-.-^ni-.episHa.. molhad:..
Vto -li. Ouro —^ Além de hulocll; ç"um.-..*".„.' * , .• .. ..*;

• .-/.nu-iii-: —-.;, -Bast .iito.;. ll_e.!ra,
,,iu,íí frouxíi-.-. ... '-.
(.,,I,,(c), ,', jiitre,», .—., I ...OO iii-íro»

,Vri»^r.T« ,f-r Hm-: t.i«tal-pofada Sf>r!a
in

íú "
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Zaeàla — 15. CJ. santos . .
íJljtNTO 1'AltKO — 1800
Arauto - '!¦'• -apti-tá . . .
ü_fl'*_ — L- Lubo
Èaíu-Síu' — _'. ÜiernáOflky
Gult'1'.-iUa — t*. -onzalêa .
ttiiiidera — A. Moreno . .
Cl.l J.ove — J. M -Uaiiliu ,

SI'X'1'0 l'AHKÜ — I.BàO .MKTKOS
Star l-glit - L. CfOiixaie"-
ünuiò — í. Baptista . .
'i.'a_ i*r -- J. lSao.bar . . .
OtDij — J. Montanha . •
S-ülümiU -- ü- Moya . .
S-'I'1A1U PAlttóU — l-UOl»
Arboladd — 1-- (10nS*ale_
Adar-ía - A. .Mollnu, . .
|._.jtor — J. iSscobar . . .
Biii.-- Devir— J- -.ohtuhlia
Claxon — A. Moreno . .

LÜBt 1'ct- - l,v- B.ptl.ta;. . 67 k;

Br.and — P- SpK_*l . . . gg „
Vedo - J. Escobav ..... BB „
Fadliíta — A. Mollna •*.

,., I_,
. 00 "

. 51 
"

. o;i "

. 6S3 "
ai__-.-j-.os

• •_. *..•
. ô.'. 

6*1 ;•. õ*'
. 57 "
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f_ 'A"fhiilA .?--l_n'0. Ct_ WKiU-i ;'.e-»«"v,,i e,--r ,.iii-.i....... ,.-.--«-.,,i "¦ •

KMUiaV.ei --':• -i .;-.". --/-';"' ols.í ...Oir . irr?'-A /.h-.i-in.'.-, ¦ r.kor'1..: •!
í-it-V-- _i__i -'O Qnico. -.em >S-«*r £S2oJ,;eeévfti}il». Ufoa<..das"1 fbh.â

tiade-dó fcoiidlções. no .'¦ •', lW'f
ta ao resultado dc büâS apreien
mçõ«, mrdirão -Oíça.4 cqivi VAila

. linifcã, PíUC.á e DIanc. no "Combi
auu;_o".-' ,-•;'.- -

K "Emulação", o "fitaru. te
rá de sé h_VO. corn Ai.oiacla. A-
darga, Ta^ei". Blue Devil. (-luxou
. Qífw Ê'òy, animaes dé possiblU-
tiades idênticas,. ' - .' 

e .finàlmont-s, no-"hnpi"ena_,
vão. coiupstír:'. Usí PW-, Briand,
Vedo e¦¦'...atíistu, "que eàoapauv- a
vwlgaíidaclò o toai su.v passHgem

j;K,traVo-'*- -;plstaÂ câtact-CTisada por
- «io-uh.s Mm' que'-.cs .destacam so-
breihoíl. e íhê', sj. rantem ujii lu*

t. gaiüinho'*' naa .ineiüore*. .tUrinas, ua
MÓoii'- gí da- Gí-Vea.';"'-K3L--:ita*í!''H-)r'coa-egumtc(; ante'» -ittltí-t' •'uni"çoS 'lfltèreBSflinte_,, ;q^i-.W^^í'^-*^1^113.0 p°'' 
dem <K-í'xar-.díj,i;htoie5sá.r' vivam.t^

.. te a> t.o'düá,-.qwhtor*^dei"em- o.^f.-.de
fisüá g-raça hô^m^lWv^s

lho
.8

lÍn-.e'uii.-.sH'.' —¦ Ciiitt.lnu a no . JtV.I.- •
ii-.o cul! In. ) 

'í'..-*l.. 
_o - eni que- trlum-

pliou' domlníro,
f;ulfHf-tn -4 Mesmo ,coni -i.so-

'ti.r-Jpav 
.tt,\ p.Vló sranba,- de iioVo,

riniMlcríi —' __tf\ correndo' pou-
e o;

CJIi-l • T,'.'**•>.. — -esta tui-ma {<•
'""r,r',i,n tllffloii. _' .
,'i(-\-*.,' |i«ri'0 — 1.t!._> melros

«¦íiir T.l,.h< — . avorlln d.) pH-
l'6ò T>Izen*. ò. "—ibliliif,",- porem,
.(n-V-nat."iiô-Ie: dar ;**_to 

' kllos^H
•Ontco ¦•• ' :.i. . 

"¦ ' ' '
'.- OiiMú __ j-v.i- e-,ii.|, .-to dc>''.'_virt»a.
ili,»l nnr,.s*t.-i'. n., fhoto, t Uiii com-
pr-Md-,. pferl. oso;

I)noi*i — On..i,"ei nVehop ,«*¦ es-
. e"*>,. lá " vem'• _ 11 o. . Cuidado,
(*.ol. ;- • • '

•iiln.o — "BnlSoii 'tiUUo- do 'peso.
Ni*o . fl,. 'todo diff.ctl.
• /.«'nml«a - foi 'bá-tant*. preln--jIlon,«5íV> -.(iomiri. m.- (**oni ¦ Mollna 'de^
.y..-.'„ írir,!'...', -m-C.lhoit, ¦ ..,-. ', ;i ,
SC-....,. x..,*<.o .—- 1R(M) nir-troM
,.,,.-AçH' ,';^n •?—¦.;-*¦'... m'*»^ -multo- d_
ôlVJ.í," ;,l'.'-m"' . p---'S'ffl. *•*çt!rice"-. Cqii-

:;..H-\'P','*ie.,e,.. .;6fí.\-£ wi-;'iti.í. „,
i-*___>—_*?__"•-,••*?- __.•**_lÍt>_?P c'u'r*'nu mais

- .-¦

n
"•-'¦>,,-: "-.:•,' '.*;—,. ','•_, *-ij-.'"i- iL]ií-/.i§. .•|?.C-ene-_.im-I_ríl. • depía vez-?

Os prêmio». .'. Experiência.,..-ej. .;'rn-ip'r.'i. l-.ton.t.f-m . *'a«iromr>tou
"iupplemcntar"'são o que sé chttr [•;/*•'v,ío .b-itü,*-. .n>.. r.i."..'. ,..'-rlo compe
ma "dpj$ -pareôs -cheios"; '; Wj±\*u'$- iCi,''.'¦_„"_ _-.., -.„-,.. '

, ...  exlto-;
ai, '-"- ,- -- , : , r*,..y.'„ ,*¦' .*•'< .t."—' R .atòaú'eçi_ rom um
No- segundo, nada.menos; üe, 9:;'f '»¦'*.*•••.i-v,,,..a. t2-i'' -para i.sgo me." '" *f.rn. E'.' bom.

No fjiizn-eirò, irão. -ap. • ¦'^tuvvuij.íi

«cdc.'' nove, concoii-enteí;:',;- •. * ¦; ;,
No-segundo, nada • menos- de, q,A

oiií-c. ora, como ^VP^ovas de fíagif
pj-vasco assim sao, poi* .via. de ^f
aàL de di£-eH^pi"''_nc--.e,--'.-Clwr
mo-lvc-J jiâo-aw,,duyída;;;diaiite; rio
úu_,*i "ioteria .°,'-dé .,aois,labyrlnfi
t-oa' ¦ qaa' '. .; ".caWié^ra_ * não per-

ipê-

•'.?'. T)-.v.H..-»- NSo está- alml . -.om
-,','1. i';o*e. ',,.-õKr,. .^." j1!síúrri r co'mI- ,cu

. . *"*ov. Tlov*

cci-rer-"- com sfáci. Idftde,
_¦.-..'i '..:•¦. ,-;r*»v *í-...:v, .,...

• O pro.fumma e.,é_ ò,*$üe"., a.aoa-
'-¦ 'mo-* -d.: Vbív"Inoolor- &m -parte,m&.

parte lilwaiiíènt*?. j ASaiiii senuo,;' a
parte: ráa-ltlvU ^fev'l*t&^M â

:pugi)3_':-'..wn-idas. e; m_.'-s .^ís-f
¦•' chos 'emõ-ioiiant«á. ;. -; •: ;;.-'.;.

í1'. ,'carrp.lre*. Trnbál.b,'->'• bein. '¦ '
Of-Vo j.-V-,' _-i. '-.RM. 

«íietVos'. T,h = (' . <>t" ti. CíiiMinfii ti.-. Hi Of*-¦ i.i.o-1 er.t!íi-T*i:'-" "p'iV' 
çtti.. 

-'¦ oorréVj ha
.{•til-i-<-! f-._s •¦..'''"• o- 

'favorlfo

5 liyihtirt U*. 'Foj'hnn(p,vi 
ini. fanl.,•"r.-3--.-. a v-aô'"cò-rrei* coih nova ja--MÍieta,-' e. ¦ -'. ¦'•' * •,

'. K-l.'- _" IfiM' dn-* • .men . SeMi"¦p-oirmhi'' ¦.'([(.• hbntehi âj-fndò-,'¦ ._ .nd-itn _J I-bôèirté-SA'''*ainda d.•.-Ven? ro;.*f)« í'<?u.. 'ex>r,*l!?Ii)S 'doi..á*t
••am n deseja.,'/

Coinpiidofes enh

PALPITES DQ "COR-

REIO DE S. PAULO"
laNNY BOY - _AÍ-_ftÍ'

1U1SS -BIMROS- — KSTBO
CAMBRONIA - JACOB1NA

FUNUl-U — ÜL1MA
, BAGUASSU' .— 

'0(1110

_1'-A_ MOH1' - ON1CO
IVSTEK — AllBO-ADA
LAST _-t - BlUAND

Hippodromo Brasileiro
i,ofé . amanha, no pvudo da DJr
^-V-oram 

' o.'saimüo* doi_ pi,«-
-ranimat. apenas i'cb-ulmes.bfU. t^uivio faz IKUio como
Urhva central, q D.rmttlo cla^sito

. Co»!- ffiírrtl d^^__tf wovâ™s4"™r,3r"S"',.:»"n,r
r-ss .¦_r.:.-.-5?r «
_--V_" terhiinaram serrados por
polICu dlffereh-ia. Mn.-.I.Hlre- ae.As-ora IA- '"u._ aclimatados ao
tàí-te-erdô encontiur-sc-ílo cs.c
,-ivaos une coutarão com .^Juda
outro'-, companheiro; fc-sse ph.uo,
jüàtani-UU |,or'is_o, a^;11»0..^;-.
poicó.s _:ganteHcaf, 

"POl.Ç^J^

proporciona,- ú. 'assistência momen-
tos do írrande enioejao,

: Marcará tambem' esSe pio_iam-
ma :*tt-;¦(.¦». rêH do ciai. Foniiano-
ru. duo já tres yè.ea estevo para
.so apresentar cm- publico.

0_ piotri-anima.** organizados
para as duas jornadas m.o o.s sc-
_uinte.s'' " •

HOJK
Ia carreira — 1'remto "Votu"'

__ L'.'6ÒÜ metro-. — 3:000*. — Mio
ZU_a OS kilos; Dollar 43". .•"£?'•",tí; 

tiagave 50; Contra-tempo uU o
íiõhengrih 58. .¦",'.; „- ll.a .atrera —. 'Promlo "lointíi
"_- 

i .400 áétròs — 3:000:;- — l.rup
Pe 5';i kllos; Can-nés 5S; Nmb.e o5:
Lente-je.ula 5.;'• Estratégia 5u e ^°a-
fadii 65.'' 

3.a carreira — .'4-re'miõ "Ml«»

Pfala" — 1.700 uletroí- — 3:000*.
_ Commodoio 5S ktlos; Colonna
55; Mundo Kovo 57; Calmita 5S:
l-Vaticiza 57; Ttacajá 5ü o ltapoan
58. .

¦IVa carreira — Prcmlo "Vol tu-
._lte" — l.COO metros — 3:000?—
_eu Polxoto 50; Odlng 48; Kympa-
(,1,1a 52; Irapíiarilnhò i.0; Offenslva
63; __atete 56; KfüWuá 51; Gallea
B4; Euroua 54 e Cioangy 58.

5.a t-arfeira — prêmio "Silhueta
— 1.500 metros — .8:000$ — Vol-
turette-55 kllos; Arqüero 55; Ca-
•jKalote 49; Cio 48; Clobera 50;
Miá Jucá 48: Lourttiha 55 o Navy
os.

li a erretr — Jpl.èn. ò "Colon" —
.'(IO motros-— 4:00, .—- Kuinel 5

S,'a carreira — IVemlo "Vovcy
2".000 metros — 6:000? -— For-

maslofiiH 00 kllos; Aíletto 5-1;
Cbeerlo f,2 o Corlnga 52.
"Bolos" e "Betting." de sim-

pies t duplas
O jo-,0 dc • "bclting_', e boi os'.'

patrocinado P'*io Jookey Club de
Sido PaÜlÒ, será rect-blde, Ivojç das
14 fi.-,- à_ boras o amanha, das i) ;Vi-
— li - i i:J boras na succursal daquella
ttoclodivdo, & rua 'ò de Dezembro
n.., 23.

N.o Hlppodroino da Moóca, ns
"—•oltlnsu", .c bolos'', poderilo nor
feito.-- a partir da_ Vi 1|2 horas de
amanhfi

^o jogo 
' de betlingH" dc du-

pias, será acrescentada a Ini'.or*
tancia do rs.: 1 -.721000 (um conto,
quatrocV-nton c sõle.hta o dois mil
t'éi.*>)', póji nâo, ler liavldo YètlBòdbr
nc. corridas dc domingo pp.

Concurso de palpites da "Casa
Fidalga"

I- a. BsgüIiUu :;. cul oca.ào do_>
jnriiaf... fio côlicutso de ))alpit.-_'!.
Instituído pela "Casa Fidalga".

Duplas Pühtàs
Fanfulla 50 23
I.Marl . do Stto Páulb • BS'' nO
O Cbicolc .56 . .i::

DlafiO da Nuite ,*e6 29
O Dia 51 'il

Co-iTcii-', ,1o São Paulo .'4!, "ei
Turr [ilustrado -n 

' 
24

Folha da Noite ' 41 L'3
O listado do . ão Paulo 4,0 ul
Correio Paulistano 26. 22
Jockey Tllu.tra.do ';,?, ül

p« .palpites para as co&fldfls de

0 ATLANTIC Ei TAUBATÉ
0 clube aceano enfrentará o campeão taubateano,

amanhã á tarde
O M-tiUo F. C, torto gremio

militante â divisão principal da As-
sõclaí-3 Commerclal dó Ksporlt-s
Athleticos, rumara amanhã cedo pa-,
ra Taubaté, onde (lefrontar-sõ-â com
o poderoso .uadro do C. A. Tnu-
bati,' mu dos mais fortes da zona
da Contrai.

Esse h-erèsfltuite oontrõtitò vera
sendo aguardado com vivo enthu-
..ls_mo, mui vez que o quadro pau-
lista' cua ôxoéílchteftioiite organiaa-
do. cont-.ndo om suas fileiras com
Jogadores de destaque, taes como
Rodrtgu- . guardião ora cm ovlden-
cta enU'o nos; Imparáto, L!*.i_ o ou-
troa bons elementos, deverá SUSten-
tar. com o seu conten. or, uma lueta
ajssás empolgante. Ainda no ultimo

(Amanhit devem sor Ontrogués ate*
ò melo dia do hoj,\ na .'ÍCása Fi-
dalga", á füá 15 db Novembro a.

Io." 'de -h" .ha. IT-
"ío pr,-'av. _ a.« S .¦'¦.'.•.'' ,-h da :,Ti-.''.-—.

rry -*M *¦*>,. ,t*Q03-T.'?H_l.-,
l)-f>.*>.-.-(-T.T>'i . «*.?/fi _j_' t ,-nn ^rf.¦r>l^c.'

FiiTl-ny íi.y. '— 
L/ Cúiizale-ó . 55 ks,

íi Papavy -^ -A..' Mblina ... 55 "
j-jlfcey CKib'*. F Blfitiilicak. ' "*''

RESTAURANTE
DA BOLSA

RUÂ BOA VISTA, 9
Telep. 2-1525 .

HOJE — ALMOÇO
Feijoada completa a carioca —
Yit-ila a caeadora — Churras-

co ou bife — Sobremesa,1 y ¦"¦' 'lUranjas' ' '
¦¦':¦¦ Ap JANTAR: .

,Sopa a portujnie-a — Lingua
fresca com feijão **. Perna fie
porco a brasileira — Vitolla
âé..adá —*¦ Churrasco ou coste-

lota de porco — Bife
Optimo serviço á Ia carie

EHpeçialidade em peixadus a
moda da praia a marinheira *—
Camarão — Marisco — Maça-
lhau¦¦— Peixe frito — Filet dc
Peixe — Leitão — Cabrito —
Peru' —-- Pato — Fran-íos —•
Especial vinho portuguez tia
nossa quinta, verde o clarete

i' ii ¦< eiieiii _,

0 L. P. B. reappareccrá
am:

, • - 
_ ,. 1,„.,...,,.;.„.,,,v: I' uvMaKf e.eeeu x, , OJOl nUKafty... OB. mm'WW$W$;.tf1; _'li "^.«í':. p'vuiviiw. i'aki:o -1.4,- mktuos

[ilfcim}r?Mfrfa)®f.ffi •• 57 "
b^S^-^j.-vi^.W ~. aí.".:P.ibeiro .'•. . . 52 "

il liltÓnVô—'O /'"'^ '*' f'P ''"¦ ''¦ ' - '.. .I_li';l...'i, — A. _¦-,,,?.,-. ,' __, "k!io.uiotro./'--y;_ *. ;'-¦ 
'•'¦''.,; 

\.. 
'; 

. ' ,{.Qucato
•l»ai].Hir"y ^j. .;')' ti.l ' e-l—lt, •'_ ''!. .l..,.;',}

pi-cii — vjfe'. bliTiciinic-ut.e- 
'••'._a-nha-r.l

ce -l''unli. — l.óy.' " i ¦"¦''"'¦ ':,, '"'.,'. •
¦ .locfipy '- Gliil-' 'i-.-Dst-e-.-tXUc-' Tem.
bons-^ex .i'idc-1oti;''•¦• --'''•-" -'.¦' '',':';
..efciii-lo 'pri-e-íd.•"'«_. ¦->.J".o:•'¦ . metíos
¦• _];.(-:i'..'- -_'!'I:i''i-.ei_'-'Í-t.i'tb'..''r.o'. iwtf ..
jn:i... ^'•.•¦•-'riJhcàdóiV, i-porebi; - h. o .
liiSp''r_vi'd*.-'-òiÍ!:-an_:C'':.' i'--*?"1"?;-* i '

ille.e:. —- De-sce-u.. tíõi.t!i |t.t.. »tí '
¦ muito" -nui' -'donituá-ó, -pasflaolò; .* .-¦'.

Al julftii l 'Ost-éntie. óptinio '^:
tn-o- n li'()ht!-'ii "Wpróp-lón".-'èih-.cíoh-.
ei.>,'.',^<»:-'-'-r'. 

'¦-:• 
re-.iétir... 

'ííl 'dlt.linU. pto.e.y.a';
jiiHOi» .0 ¦¦— s6ífiWit.ft*»p; ,«8*í—,'s 'fo--'

A.- Nappo .''.. . , .¦' 53'F3'ilií*;é-;-íL->- j.livíontaiiiVa . 50 "
I-taugüá:-_- A-. Moreno . . . , 35' "
Laüaiíio •*- P, Spiiig-el .... 57 "
Coia/iolta -i A.Naüpb .';. .. 47 "
Q'__*ian'_ — J. .Esc nar . , . ¦ 49 "
¦•.•ailKCl-iHC) PAHÍÜO — 1.450 ___J'Í'UbS
-.'Cftn.bVe.inia-'.— T". Biernacsky ,.tf ks.

_oiul:i-.-ri _ül-'o- •. o.- "h .Vo.lc(-i-::':,rf
flll*..-, . _rii«—•<.*•• —- '.**.à-K-'' tl)'.snia;'"ciridhíõ.e-.r.-dÁ 'dc .iiugo pri--.-'*-.-' — •

Kos.o, piii-pi-tc,:'•••'-¦'-.••-••• "¦ '' '•••-''
*; _trt_K_A '^-J.-Anlmu; !' '•'baleado .
-Nesta. tul>Utíl-,b'oi'e'b . i&0 .;d'c.A;e- -fei

í e s p r. 2f a d o. •-. ¦:, ,.;.: •-.- ¦.;'. ¦-'-' .-.; ' • ¦"
, 

'.i_Jn«o--«f.,Í. l-l'-.. inalt-0 t-npo .ue-'¦ nt-o '«O-er^.s.'-Tj;,,','-,- •-", .',. .'¦*.-'- ."¦',' ,

50 "
ty "
31) "
54 "•60 "
50 "
57 ¦"'
S0 "'CO "
r.d '!

«SI-TÍÍÍÍÍÍ
. j-'.iUa-i^ij;í.ir'i-> 

', '—..._.. ií i r elleI,' e.--::v':.-
¦_1'._- .'.'¦ ,- ¦ '*i 

«-!•' --'..-..' '.-.•.-: '.I ¦'•- : !_

ijBatahf- -—iil." Escobar
iFúnatic1:! i*. li Lobü .
l.fíáavcy -. M, Rlbtiru .
lüífiliT:- — .Av .Molina .,'lUigol — 1... -Tvipoidl
•_li_i -i-A. .Nappo '. '..
¦Teaar ¦— J . 'Jpiô^éi .
iiíaeobliia —; _.' x.-.
;dar>uli(.*_t *. >Éi* Moya'
Ortin-r-..A,-. Lbpus ., 't, . .
ílliARTÜ .l'AKi'JO — 1..00 .elKTKOK

;OLWnu:-'--- T, .BivptiKtu . . •'. ...-50'Ls.
.-T.tig".';tá' .-'A. IiOpès ..... 52- "

vi .i.i:di]>|_ ->- A. l\tor-íii.e .... 511 -,.'
'T'it''sou!'tíirò — A. Lopes , . 52
-i-o- do Üu-ro. --- J. Monlaíibu' . -57 "

_|S..AUL0"
'¦¦¦•''';'.'..' .«'ni.,,. mi,  i i.| -i

8
líiío.; CCOlí Tail 48; Arg-e 48; Sau
liype 54 e C.iTona 48.

AWANH.
t;a carreira —- 1'r.mio "Univóv-

'so" __ SOO metros —• 4:000$ — Mt
quirinhu 52 kllòs; Crussanga 54;
iiuarahlm :,2; Lucko Btrlok 51 fc
Galgua 5..

.2.a cairelm — Prejnlo clássico
'íCotíta Ferra-' — 1.000 metros —
ÜJiÔOOS' — Sahy 53 kllos Krebdll-
ra 52; Fverest 54: Manduca 54;
Louveln -53 e Lornlnú 64.

3.a carreira — Prêmio "Bainha"
—-1.600 metros — 5:000. — Cam-

buy -53 kllos; Trenadot- 55; Votu'
"¦-5; Epi 55; tht-nhal T8 e Mlss- Bá
Btí'. '

• 4.a' carreira —- Prêmio- "Tyta"
__ i.T.Oil metros — 4:000$ — Enio
.1 kllos Rhiimba 41i; Amambaby
51: TaplrapA Bi! 0'-.l'lttt 4U; Lan-
-V-ii B8 e Sanguenoi 55.

" fi.a cat*reir;i. 
'— Prcmlo ' "7,a_'a"

- 1.£U»o i_eti'ôs — 4:00()$ — Oiiri-
ve.-- 55 kllos*; MÍS-r"I,'''â'ía.glíj-Mh-'
e^-o r,'-í Liimüífi 60; Martiil-áro 50 «i
T-eliclosa 6'(i.

C.a cn--reir<i — I .'.-.iilo "T.icy"-—
1,500 metro.. — 4:000. — Efectlvo
58 kilo.; Tlckles -57; Lorraine 58;
Le ÜeVard 60; Zainorlm BC; LHtle
One .56 Ponta Ne. a 53 o Lord
!.R'r.êck 50

7.a carreira .— Prêmio "Tia
Ivliig-"—- 1.800 metros — 4:000?—
Vanibl.57 kilós — Zank 00: Í'eo-
man 00; Bo.al
58. ,-'... -.

O Laboratório l. _.úii..ta de Biologia
fará realizar amanhã cedç., lio campo
da rua Almeida Lima, uma interessam
te pugna fulebolistlca. Os elepeben-
ses, enfrentarão o forte quadro da fir-
ma V. Glolito & Cia., em disputa de
um riquíssimo bronze, offerta do Si'.
A.èhtlftp Santos, gerente da filial do
pugna. se. A em homenagem _-. osso
Laboratório' no' Rio de Janeiro, cuja
sôhlior.

A' pugna dado o preparo des dois
cont .udoreJà, deverá ser das inai.s at-
traheiites, e, segundo soUbenios, o L.
P. B náo apresentaiá o seu quadr-.
principal completo, uma vez que ai

Providencias do alvi-negro pa-

ra o jogo de amanhã, com o

Palestra
,-i> campeonatoSobro a pugna **'¦- •-l"*i--

c,tá m-rcada pato sor $«••"

-lulhions Paulista tomou ad bo
»".:;;:; ps_; !__, ü «--

_ (abril).
__v-_m ostabeleoidos

,< anguínlctí prei;os: <u«-'¦•*ni...
das •»$; eeracM Í-Sí me-.pi.*"
res 1-.. ,. ..,_-,

, -.;:?. fâMí-Sr*^
. «»r_ 'jssí sus -'to6Bsa_xfcr,ni '• 2. invada

., £__raP Borboleta n. . rtl
Pràflà paS a archibancada: por-
ío n" -., 'Bocios o permanentes.

Automóveis - Os ^õinovg..^ J„- tinrlrt. 'do COl llltlll.' '•**
somente do.-: sócios _ _
terão ingresso pela 'ua -^-

Chamada de i--Vadore,, - IOM

1(; jo,.adores do 1.6 -duadro e '¦
'erva* 

deverão comparece, .un^'.,._j 
a- iu horas em P.o.nto, i o

Sadío «Alfredo Schur.iç/V onde

deverão alnioijar.
. ouadio Juvenil - Todos c. JO"

B__oi'è8 do quadro juvenil do
f-anipeão do centenário, -af m uo
-.arlicipar 

a pugna P.rolln luar.

deverão estar no campo social a.

13 horas em pontr>.
Campeonato liítériiò do Bola a»

Cesto — Terá pros._ulmcnto aiutt
nhâ o -..'anipeònato i.r-teino dp ooa

ü cesto, devendo s- i;etf0ctuadü,
As. D- horas o prelio entro as--.Wr*
mas "Pernambuco" e "Bahia", lo-
dos o.s componentes das. duas -tur*
-ias uema, dèvèh. estar t.o • 1- ai -
¦qu-ò 8'. Jor-íe, ás 8.4.0 borar*.

Liga Palista de Futebol
Para, us 'jogos iniciaes do sou caiu-

pe.iilato de futebol, c para a pugna
amistosa de hoje, cm Santos, a Liga
Paulista de Futebol tomou as seguin-
tes providências;

__Ü,|e (sabbado)! _.''-.''¦"._
B-tüdantea do S. Paulo x C. A. Al-

biou- campo do Palestra, no Parque
Antarctica; juiz: Paul,-, W*-n-*ol; juizes
dc '.Iliba: Dino Janeiro e José Pihto
Barbosa; reiivesontanto: Ricardo ko-
drigues de Moura.

JOGO AMISTOSO
Santos F. C. x S. Paulo F. C.;

campo do Santos, em Villa Belmiro.
Santas; juiz: Affonso M?squità! rc-
pres-ita.ile: Alberto de Carvalho.

Amanhã (donilnffo):
RJ ,;--I ETA NU NU NU NLN

C. Corlntliians Paulista x Pales-

èabbado, 05 atlat.tlca.iip- obtiveram
uma esmagadora vlctorla sobro O L,
P. 15., c!_hpeão da divisão oxtr.-i da
ACEA, por unia contagem liicoiilc.
tavol. como prova da sua optima
fórnia, pitando assim em oondl.c-ei.,
os rapazes paulistaíiÔB, do r _>''es<:n-
tar coiidlgnanicnte, na adcuilada cl-
dade da Central, o valor d0 futebol
aceano.

A delegação do Aüanl.le embarca-
rá amanh- (domingo), â. 6,30 ho-
ras, ern autpmoyols, devendo com-
parecer nossa hora, na sôde social,
Predio Martlnelll - l.° andar, oa
(..gulntes .joga-lu.'e.i; Rodrigues —
Antunes — Tieppo -- Fagundes -
Armando - Bn.nl - Peixe — Go-
mes — Imparáto -- Lio li — SI-
moni •— Burros ,- Ml'*a — Cruz c
.Miguel-lnf.o.

Com a dõúgacfto, segulrRo' os dl-
rn-teies abaixo; Perolvãl Pudhey -
Allpio Bonlnl — Lydio Dinl — Jo-
cclyno Ferreira da Rocl., e Affonso
Pasqua.

a encontrei, uondo corto que elia
resido nesto Estado, cm logar
incerto õ i'â° sabido. O referido o
verdade o dou f6. Silo Paulo, 18
de Abril dn 1930. (.assignado); Joa-
flUlril Comes Pinto". BM'VMITU-
DE do quo fica dona MAHJA DII
IUIITto citada para oOmparecsr á
primeira áudlenola ordinária, dc--
te Juízo afim dQ ver-so-lhe prn-
por a competonto ácçSO ordinária
do cobrança o ásslgnar-SQ-lho ,.
pra_o le.n.l para defesa, bem co-
mo por todo e> ootltou'do ,)nK po.tiyOcH retro transerlpta!.. Outie.
Blm a suipplleadn fica «cl .nllfie-.
d.a quo n.-, audiências desto .luzo
reallzam-sp á.. 2.a« feiras, ás 1» ho
ras. na sala a éllas destinada, .nr.
Palácio d,-, .lusLIca, á rua 11 ¦ .!.
Ar-osIo, numero 43, . quando caiilr'-¦m dia feriado ou legalment? im-
pedido, não dadas, ent;1o, no pri-tneiro dia tltlj Iminedlat., ho me.
nio loaar, íi(3 li hora-s, n proM.n-Ie edital ser,. ...n.ndo 'c 

trtnblí. nly
Ccni n prazo de trinta (..fl*, tlli-...
contaei,, da .rirheira publlcae..jnr. "Diário offlcinl'' do Estude.
tin fôrma da 1 .. Dado ,. passiui-ínostá eldado ,te Sito Pnulo _<-..Vinte ,- dois dlns do mev- do Abril•'<-* mi| novec-ento. e. trinta . kpí,-Kit. ,1o*,o dr- Cam.rpv, Ròdfl¦revent_ .tiif.-imrntndo

EDITAES

1 sru- :¦•-.
1 dactj*-

priuuipai compicio, uma vez que ai- "• v» , õ-.,„.uí.,„c _n
guns jogadores acham-se contundide.. tra Palia; campo do Çori thau, no

A pugna está'malvada para Iniciai
sc a_ 9,30 horas, devendo' todos 05 jo-
gador:s elepebei.-;.?,. estarem no cam-
po ás 9 hera.1..

Estudantes de S. Paulo
Para o jogo de campeonato desla

tarde, que será realizado no campo
do Parque Antarctica, a directoria do
Estudante de S. 'Paulo tomou as se-
gulntes providehclas:

SÓCIOS: '-- Os sócias do.Estudantes
terão'livre higr.sso mediante a apre-
senta.ão do recibo fi.° . (abril).

PORTÕES: — Os portões dú campo
do Parque Antarctica serão abertos ás
12.30 horas em ponto.

PRELIMINAR: — A preliminar se

Parque S. .Torgo' juiz:'Sylvio Stuchi;
iuízes de linha: João Pollboslan, Car-
los Rustichnlii, Rayinundo Ferreira o
Paulino Vatldraminl; representante:
Taciano de Oliveira.

Hespanha F .C X C. A.'Paulista:
campo do Hespanha; em Santos; juiz:
Sebastião Gi.vallo.; represen tar. le:
sVivlo Vlèlia Coelho.

respectivado Estudantes e Albion,
mente.

CHAMADA DE JOGADORES: — Os
Jcgadores do quadro principal devem
estar há! sede, ás 13,30 horas em pon-
to e os jogadores do quadro Juvenil,
devem comparc-csT, na sédb," & rua
Visconde do Rio Branco, 425, ás 23,30

ra',u,Mi.N.iu; -- ...-¦.,...._.- ... , horas de hoje, devendo os .nlesmca
rá d'sputada entre as turmas Juvenis • trazerem o respectivo material.

A Apai inicia as suas actividades
A inauguração da sede social dos juizes de futebol

esteve animaida
Anita hontem, á noite, a novel ou

tiiladí" formada pelos juizes pauilslos
Associação Paulista- de Árbitros de
.eutebòl laugnrou offici&lnientc, .á

 _., _ua sedo social; niagnifieamente Ju*'-
Star 55 6 Mlculth talladá á rua João Bflccola', Í6- Ü,0

andar, sala, 11

¦ . :'^A'• co^oÊpqn_-íi-|?''-Mç-vcta", tó. íèlil. tiida'pai'a o <3K Wuide-.
%. _iaílè'B,ÀXfôKtiLt*t)RlO. MÍ.'l. iüÒ. do "Correio dè B- Paulo",
i"fuft:'j>Lbçrh feÍ^{Í(.Ç,^í. **' -*Mi?1:-'^-^^, ^ü]{^ A{-
.dón_._ífíif?;.ji'.d^inV^.erw/eitasi:'-síiÍD 'í.éòujJoi.vmo.-é versar sobre. dual.
Vãei^Gútiv^fibuãJ^'-^.^ ;:i>\:_/. ¦& -!•¦' *áBiÍí: -_'_:;v--^ ^."stó''- «3».1._

AGUA F0NTALIS
A. r>_lhor agua de mesa em garrafôes t meios Ütros

PHONE —2-5949

Ao acto Inaugural cotnparecerau.
todos os árbitros da capital, itinume-
rog vedaetores esportivos, t-èpido com-
p_recldo, t_nbom, o director lecliiu-
co da Liga Paulista úo .Futebol, dr.
Taciano .do Oliveira.. ....

Foi sorvido 'áòs 
presen le,. um be-

bèròtê, qu-> idecorreu anlmadifsimo,
tendo falado, ha oceassião, em nome
da A. P. Ai F. o'sr. Bruno Glanoni,
seu presidente,', que agradeceu a pre-
sènca de todos, resállando o papel
Importante da imprensa, na fc-.ma-
.í.0 da novel o já vlctorlosa entlda-

de paulistana
A -Asseeiaijâo Paulista de Árbitros

cio' Futebol, cOm-iuniea, por nosso
inté-hétllb, aos SfS, associados, qué
a v*ai'tir da pi-õ"i!iv.a 3'.a t ,1'íi põi-i.--
ráo retirar SUá§ carteira., 113 SêCíO-
tafla da sede, quo estará aberta uas

r.nl'1 'AL DB (ITA(.Ao D»- DOJSA
.V.AIÜ.V DE IHMTTO. CO,. «> l*«jV

ZO DE riMVTA «!«») D«AS
O doutor Iteiinlo <;,it:viilves dc

ÓUVClrii d,- .lui/- direito «Ia Ke-
tfüli«l« Viitii Clvfel «' <«,i.:nu.r,'liil
ile«Ui C«iuur,-a <ln Cupltál .«
Fitado (lc 8110 rmilo, ete.

FA/. _ÃfikU
a todos quiintba o piesouto edital
virem ou uelie coiim-cimnii-o t'*
vetem quu por parte de MAU.A
BElN-plCTA POI.l, OLAVO L-U-
'ji E JOSÉ' PUU SOHHI.sl-IO. Ulu
¦ oi apresentada u pcti.ão do teor
seguinte: — "Exmo. Bi*, dr. Juu
-le Dlroito da Segunda Vaia *-)Vo ¦
._. MARIA PENEDICTA POLI.
OLAVO ,P0L1 o JOtíE' l'ül_ ;ao-
íáRINHO, li"- aeeão contra dona
Maria do lit-tto, não tendo sido
-•-•ia euc-itráda pára «er . Itiida.
aohahdo-sc em togui inoerto é¦*.'*•.°

.iltido coiilorme faz sclento a'-ertidão 
do Otficüil du JuSCiçílt,

th.lü-a — ItEtjUEltEM haja V.
Exa • ,le:' mandar expedir cdltaes
ía èlliujáo.. ¦ ni,. forma" o 'prazo -le
gues.- pai'.íi"0-'mesmo fim constante
da Itíiolal Termos que, •.,. PP. dc-
Cérllnento. (Sobro trea mil reis ue
sellos estadoaes); Sâo l-aulo, ...
1 vinte) de abril do P.IG unil) 11O-
centos e trinta o sçls) P p. t-a-
.brielVMonloiro da Silva.. Advogado.
"DESPACRU:" J expedindo .se «•
ditaes oom ptazo do .trinta .(80)
dias. (a) Renato ,ü. Oliveira. IE
TH,'AO INICIAI.: — "Exm,- sr.
dr,' Juiz de Direito da Vara t, vet
MÁltlA EENEDICTA POLI, OLA-
VO ECYDIO POLI o JOSÉ' t'01-
tíi-ilUNHO, brasilélrOB, a.uo.üe.
assistidos e o ultimo reprf.sentado
por seu pao ADEDINO POLI, do
mlcillãdòs nesta Capital, — que-
rem intenta-.- contra sua mão dona
MARIA DE -B.HlTTOi hrasileiia.
d.-sqnltaua. tambem aqui dumicl-
liada, uma acção ordinária "de co-
branca d'a importanc.;. do^rs. ;.:.-..
?.:C38.80li (dolá o6ntos qdltthen-to-í

trinta e oito mil" o oitocentos
réis)), correspondente á metade
dos aluguei es dos prédios da rua
l.uucry numeios 11 (onze) c 11
(onzo) — fundos (Freauezia do
O') oue li mesma deixou do lhes
pagar desde fevereiio. inclusive,
de 1934 ((mil novecentos e trinta
quatro) cumulada com a sua des-
tltul.fto, delia Supplieadu, da ad-
niirilstrâQâo dos mesmos inimo-
vels, c'\-vl, do previsto na cl.tu-
süla B.a (quinta) da escriptura ao
bairtilha e doaqflo asslgnada em
virtude da desquita outio dona
Maria do Bitto e Adelino Poli.
pa_ dos .siu-pHcantes. aos 8 de oe-
i-.embro do 19'il, notas do l.o tabei-
lâb Llvrò Ü1--C, EolhatJ C4-verso,
—• tudo ua fôrma do libello eivei
que protestam .òff_.--_. na au*
dlència de proposltura da , acgao.
Para isso. pedem os Supncantes
se lhes t-onceda a devida venia «.
isto feito. REQUERER haja, V.

Exa. dP. manda, citar a SüDpiica-
da n comparecei- á primeira au-
dlència-'desta Juizo afim de v,er-
sè-lh.é propejr a acqào,. offerece*.
libello. as-Ignàr prazo para coii-
tésta&flo. se:-gulndõ-a nos demais
termos até final- codeinnaç;ãn e e-
xecuQáo, pena.' d. revelia, prole.-
tando os suppiicautes desdo ja to-
das aS provas em direito permit-
tidas, especialmente depoimento
pessoal. Termos em que, A. 11
Deferimento (Sobre trez mi
de -sell.og esiadoa-1):
de abril de 1936
l-rie . Monteiro da.- Silva, advogado
DISTRIBUIÇÃO: — "A* seguiída
vara eivei. — Ao 4.o officio eivei.
Ao segundo Contador. — Ao pri-
meiro depositário. S. Paulo, 1B-
---tO-ií (assienado) Teixeira dn
Barros. Vs- f*$00Ô." DESPACHO:
.— "A Sim S P- "IG-.4-193Í5. fas-
sis-nado) R Oonçalves." CERTl-
DOES;  ,:Certifico- eu oficial de'
Justi(*a Infra assignado que me
dlflgl ipòr Informagõef. hoje A ruâ
Plqiiery, 11.. na FrègUézIa do O',
desta Capita! para o fim de citar
a supp-.áda Maria de Britto. e não
a encontrei e nem tive informa-
e-ões do paradeiro da nièsma. Ó re-'
ferido . verdade e dou fé\.' Sfio
Paulo. .16 de -bril de 19.3- !&)¦•
.Tòanülm Gomes Pinto. — -CER'!"!-
FICO eu ofiela] do Justiça infra
asggttado que me dirigi hoje á
1. rog.tei.Iii' do O', em dlverso.? ln--
.are., afim de descobrir o para-iei-

ro, da-aunplicada, Maria de BrHto.
para cltal-a, o mio a encontre)
o nem tive Infonnaçí.Pa cia mes-
ma. O rèferUlei ê verdade o ,'íoii
fé, São Pnulo, 17 dn abril dè t0ii6.
fal .loaqiiim Gomes pinto, —
CERTIFICO eu Offlóla! dc ,lu?ti-
'*_ inra ássigftadò que procurei
ne.«ta .'Ulade. informar do para-
deli*, da suppMoáda Matlã dè
Briftd. nav*,. c!tal-a Pòr todo o

, ¦-.- *-» .1 ¦-¦ ¦ -i in v .1 .in 1. *f 11 (jílCl v."..niohei Tf. ou. Josí Gonzaea d-arruda, oficia] maior; o subsèro
;;i. -Tuiz dó Dti-elto. f!l) nèn8[,Gonçalves dr- Oliveira."

Plag SS-.1i
n.o 01 _.(...>

Primeira o nnlca prasn.
O Dr. Cnr(„_ Klellander, iul. ,1,.Direito fla B.a Va* Civil _ v„tmercial <l,i «.'iipiial ,i„ |*. s> p.,,,,,,baz sabor a todos quantos o pi.sentu diital yirotn ou delic connc 1.mento tiverem ou Interessai- po. _quo o porte.ro dos auditórios <>,Passos, ou quem slvezes ti_cr trará

a publico pregão d-o venda e arrepia-taçfto, em l.a o unica praga, a quu.mais der
o unica praga, ,-i

o nuilbrmais de. Q taalb.Y .lane.. ' offenaclrtia de resp. avalia.,>,, n0 diudo 'Maio do cor. anno dè 19;'., ;,,hs.. een a porta principal do PataUa .lust.ga, jj, ,.ua || riu Agosto
d.-st;\ Caoit.al. ns hn— ../in.,-.,.. .,

11...ça, á. i-ua 11 do Ag,.*..o
nta Capital, os bons adeante'''ipie>,_, e penliorádos na acgytiyputiiocarla que poiCarlürip que(.ariurio quo e_ta subscreve .\m'>-

NIA ELLlS DA SILVA A1L\.h. rrw-VO a BEiNEDiCTA MENDES -Ou-
RAO, a saber; a metale Ideal'do
pr-cuio u, a, etii niáo estado de con-serva.;,'-,, .situado á rua líbá, ant. i."
Trav. da rua Apiahy, 110 dislriclo "-'cambucy, ,.Ja i.« 'cirauniscripcáo det 1
Capital o o s|- resp. ter/'0llo,-' preu, >
op.su construído nó allilliauiòtuo uarua, tendo 2 janelas, 1 .porta doiitei-
te, 2 coiiitiiodos, cosinha C I'ílvft'1-i;
mvidindo o e| terrunu 7 iiis. ^5' cinó.
da í .eut„ por n ms, 30 cms, da trCu-
to aos lundos; coiifinaiHlo çl_ 1 liido
c| propriedade de d. Joaqulna'.Ho-
rigucs Couto o do outro c| d, ahp -
nietta Amoroso o pelos fuudof o1,
Joáo Goncelli, A inotadf; Ideal .iivu
referida foi avalisaida, pela importan-
cia do -LõOOijiOOU, valor pelo qual - -
ra lavada a esta l.a e, unica prw.tx.
E si dosta não encontrar làhiador,
será eni seguida dita parle Wtíttl
vada a publico loüãu, a quem ui>ii*i
der o maior lance offerecer, despi'1-*
zada a avaliação e £| rebates,
certidõcá passadas pelo Off. do
gistro Geral c d.' Hypothecas di
o da ti.a Circuinsiinpgões , desta
marca dá Capital, se verifica
sobro os bens retro idcscrlptos, 1
pesam hypotnecas ou outros onua
rea_>, senão u exoquendo, E i'"1'-'-
quu chegue ao colihéclétieiitó dc ttJ"
dos os intürcssados o iunguem pos^a
allegar iignorancia, mandou expedir
o presente edital, quo será aífixa-Ju
no lugar do costume e pubi.caoo V
Ia imprensa na forma da lei. S. -1'a
lo, 2-|-|1836 Eu . Canuto Oliveira, Ji.'*"-
crivão o subscrevi. O Juiz dc -JDIv.l*
to ia) Carlos Klellander,

Dias Sõ-G-rü

|.e,,,

Kc-
. i.A

.uo

tréz ftil'1 réis
S_o Paulo, 16
p. p. (a) Ga-

..-.-!_ _i_l

3.a ritACA li LEILÃO
O dr. Edgard Toledo .lalla, Juii d*

Uircit. da a.a Vara de Qrpb-ii)-
o Ausentes o Trovcdoria dcst«
Comarca <la Capital do -• Sá0
Paulo.

FAZ saber a quantos.o presente
edital virem ou noticia tiverem que.
no proximo dia 27 do corrente »\ti
de Abril, á3 14 horas, na porta uo
edifício do Palácio da Justiça, á rua
1.1 de Agosto, o porteiro dos audit
rios O. Passos ou quem suas vcící
fizer, trará a publico pregão do ven-
da « arremataçâo e venderá a qu-cui
mais der c maior larigo offerecer aci*
ma da respectiva avaliação c com o
abatimento legal de 20%, o immovel
abaixo descripto o pertencente 

'ao

espolio dc Annibal Felippe Abreu- »i;
queira e que vae a praça a requer;-
mento da Fazenda Es.adual, para pa-
gainento do imposto de tranamissao
causa mortis, a saber: t sitio medi"-
do 4 alqueires m|m„ no bairro d"
Matto. Dentro, estação do Taüqu .
municipio o comarca dc Atibala, des*
to Estado, dividindo com Arthu,- Lo-
òPÍ-igues Siqueira. Francisco SíqUeSia.
Sebastião.'...de Tal, suecessores de Au-
güsto Barreto e estrada de Rodageui
que vae a cidade de Bragança, con.
algumas bemfeit -'i_*. inclusive um;*
pequena casa com 2 commodos e co-
zinha, tudo visto o avaliado Peia
quantia de 6-000$000, mas que -"om °
abatimento legal dc 20%. vae a pra-

. ça pela quantia de 4:_K)S00Ü. Nau
havendo licitantes irá o mesmo 1 ..*
movei a lèilâó, acto continuo indepen-
dente dR mais publicações de edltaes,
tudo conforme requerimento da ia-
zéiida Estadual. Immovel esse. huviU"
pelo inventariado por compra feila «
Miguel Pignatari e s|m.„-coiilorni--
escriptura lavrada cm 18-3-192"-. nae
notas do l.o Tabellião da cidade dc
Atibala c transcrlpla. no Registre a*-
Immoveis da mesma cidade de au*
tala sob n.o 4.515, pesando sobre. '-
neesmo Inmiove) 1 Hyyliòthè.a do va*
lor de 4:000.000 a favè. de -. \'}°l
Abdon de Abreu o Castro lnsi-np «
sob n.o tí7o naquelle Registro, tuu"
conformo corlidão junta aos autos *-

fls. 71. _ para quO chegue ao ç1'-'nhecimento ,lè tod s e mnguem aue-
g;ue Ignorância. mandou expeuii -¦

presente edital que será. offixado no
lu .ar do costume e publicado pe"*
imprensa. Dado e I.^Mfe-íS5?.Íi
dade de Sâò Pauio aos lâffcl. .??i.-1 *u
Antliero Mendes Leite, éscrivá-.'jm-
erevb (ai - Kdfrard Toledo UW .•
11,„_ 1C . 1. . 'ir.
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CORREIO DE S. PAULO — Sabbado. 25 de Abril dc 1936
m:~~

Ali ¥ Al* miUTAR
2/ REfilÂô MILITAR (-.•:«.

Junta de Alistamento M ilitardaCa pitai
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS SORTEADOS DA CLASSE DE 1914 DO MUNICÍPIO Di Si 111110;í - .--"l ,

O -loutor Fablo da Silva 1-rndo,
presidente da Junta dc Allstamen-
to Millltar do municipio dc Sao
Paulo: Fa*" saber que íoram sor-
teadof* para o serviço activo do
Eserclto, em Setembro dc 1935, na
capital do S&O Paulo, n'à sédè; da
¦l.a Clrctomecrlpçâo de Recruta-
monto o convocados em l.w e "-'.a
chamadas os jovens abaixo men-
oionados, designados para esta
Região o Circumscrlpçâo de Mat-
to Grosso,,

Oa convocados em l.a chamada
deverão se apresentar na sede da
Junta de Alistamento Militar, A
rua Libero Badaró n. 41, 11.° an-
dar, salas 8, 10, 11, 12 o 13, de
16 a lil de Outubro do corrente
anno, afim de receberem 03 com-
rpetentés certificados do apresen-
tagüo o serem encaminhados ao
•ponto de" concentração n. 1, ins-
¦tallado no quartel do 3.° do 5."
Fl. I., onde senTo inspecclonado3
du saude e dahi ás ««de,- da.s uni-
dades para as quaes foram doais-
nados, caso sejam julgados aptos.

Of* sorteados da 2.a chamada (se
houver) dcver;\o ae apresentar de
J6 a o0 de- Novembro. Os sortea-
tios abalso mencionados, deixando
do cumprir as obrigações acima
citadas, serão processados crimlr
nalmente e sujeitos A pena de um
a. dois annos do prisão, além da
-obrigação d0 serviço activo. Tam-
bem serão considerados insubinbs-
sos, sujeitos A penalidade maior,
os sorteados convocados que, de-
¦pois do terem recebido o certlfi-
oado da Junta, deixarem de se a-
preseutar ao ponto de concentra-

.(.tt CHAMADA — neKlj-iiHdos
-para o ¦*.* B. C. — Apparlcio f.

de Theophilo de Campos; Anto-
nio, f. de Bernardo da Purifica-
t*ao; Adelino, f. de Alvino José
doe Santos; Armando, f. dc> An-
tonlo Albino; Ângelo, £. de Caio
Dominl; Adão, í. do tíuzano dc
Jesus; Alfredo, f. de Alfredo Lo-
pes; Arthur, f. de Arthur Mot-
ta; Avelino, f. de José Soares
da Silva; Armlndo, f. de Oreste-Rabizi-i; Arthur, í. de Abillo' Au-
Eutito Guerra; Abrahão, t. de Glu-
tseppc Pacini; Augusto, f. de Jo-
Ké Eugênio de Oliveira; Arthur, f.
áe> José Rodrigues; Accacio, f. de
Accacio dc Castro; Adelino, f. de
Josó Pinheiro; André, f. de Viecn-
te do Almolda; Alberto, f, do Glu-
seppo Kllas; Antônio, f. de Fre-
derico Baceo; Alfredo, f. de João
<lo Deus Xavier; Arnaldo, f. de
João Guarnlere; Adhemar, í. de
Heitor Alves Gomes*. Alfredo, f.
de Genaro Masullo; Antônio, í. de
.Antonlo Augusto Rodrigues; An-
ton'io, f, do José Maratori; An-
tonio, f, do Daniel do Mello; An-
("elo, f. dc Domingos CarnavalU;
Ângelo, f. do Antonlo Natall; Al-
íredo, f. do José Alvo**: Antonlo,
f. de Fellsberto Liciorcl; Ângelo,
f. do Anclíso Ambroglonl; Agostl*"iho, f. de Estanislau Lourenço
de Almeida; Antônio, f. dc Manuel
Francisco Ambrosio; Adolphino, f.
ele Armando Frederico; Antônio, f.
etc Victo Rovine; Armando, £. de'Pedro Peruccinl; Antonlo, f, de
.Antonlo Cabelo; Armando, f. de
.Bernárdino Pires; Antonlo, f. de
Joíío Rodrigues dos Cantos; Amn-
deii, f. de Arthur Frederico; Au-
Kusto, f. de Nestor Freitas; Ar-
naldo, f. de Manuel José Nunes;
Aquellno, f. do Vicente Carlaj.il;
Affonso f. de Affonso Sette; Al-
fredo, T. de Faustlno Pardlne;
Américo, f. de Augusto Faustlno,
Antônio, f. de Joílo Lissij Arlsli-
des, £. cie Salvador de Campos;
Amancio, f. do José da Costa
Cruz; Amadeu, í. do Renato Re-
natlno; Antonlo, f. de Miguel At-
ten.oa; Adão, f. de Manuel de Fl-•jueiredo; Armando, f. de Mario
Augusto de Aguiar; Ângelo, f. dc
Attlllo Cutoio; Abílio, f, de Angus-
to Loyoia Junior; Antonlo, f. de
Francisco Errerlas Berrueso; Al-
do, f. At Dante Ro verso; Anto-
nio, f. de João Miguel; Alberto, f.
de José Antonlo Dias; Antonlo, f.
rie Antaves Gouvêa; Antônio, f.
de Leonidas Pilar de Mattos; Al
fredo, f. üe Salomilo Antônio; Ab-
dailah, f. de Thomaz Tabetti; An--gelo, f. de Felippe Latinl; Ante-
nor, f. do Antenor Galvilo; An-
tonlo, f. de Bufl.bni.no Joaquim
SanfAnna; Antonlo, f. de João do
Araújo; Alberto, f. de Rachld
Saad; Athanaslo, f. de Torlbio
Oa laboro; Antônio, tf. de Fran-
«Isco Renzo; Adriano, f. de Jln»
nuel Pimentel de Andrade; Ange-
lo, f, de Luiiz Loughl; Antônio, f.
«le Júlio Praiola; Antonlo, f. de
Horacio Augusto; Antônio, f. de
Francisco Cantarella; Abdala, f. de
Domingos Elis; Ângelo, f. de
Caetano Rlechintl; Arllndo, f. de
Josó Alves; Alberto, f. de Ma-
tnuol Botelho; Antonlo, í, do Be-
nedicta Martins; Armando, í'. de
Joaquim Barbosa; Arnaldo, f. de
Antônio Taverinse; Antonlo, f. de
Antonlo Lopes; Attlllo, f. de Luiz
Paulino; Augusto, f. de Theodoro
Petrovichi; Alesslo, £. ' de Cosmo
Ríimonl; Adolpho, f. de Pahnyro
Dente; Adelino, £. de Isidro Gon-
«ja-lveg Souza; Attlllo, f, de' Gul-
Iberme Calsa; Álvaro, f. de Fran-
cisca Vieira Branco; Antônio, í.
de Salvador Testa; Alexandre, f.
de Felippe Del Guerra; Alpheu, í.
de José Joaquim Vaz; Affonso, f.
de Affonso Rojo Sanches; Arman-
do, f. de José Baptista; Arman-
do, f. de Romano Berteainf; Al-
berto, f. de Mlgatto Luiz; Ar-
mando, f. de JoSo Ferreira; Ar-
naldo, f. de Ângelo Rodrigues Fl-
gueiredo; Andrto, f. de Attlllo Cag-
nacci* Alfredo, f. de' Alfredo Cos-
ta; Accacio, f. de Maria Pereira;
Américo, f. dc Carlos Lucçhe***};
Attilio, f. de Victorio • Zoppello;
Alfredo, f. do Antônio Augu.st.o
Mattos; Antônio, f. Humberto Mo-
relii; Alberto, i. de Guilherme
Cerpeloni; Armando, f. de Albor-
tfi Âltoio- Ama**»*!©,, £.. do ¦ Anseie

Zànípoíl; Arlstldes, í. de Aristl-
dCf! Barbosa; Antônio, £. de Gra-
cirino ' Sarnmella; Ângelo, f. dc
Eugenio Fettl; Américo, f. dc Jo-
sé Albino; Antônio, f. de Eduar-
do Augusto Souza; Ângelo, f. dc
Luiz'" Alexandre da Fonseca; An-
tonlo f. de Antônio Manuel Pe-
reira; Álvaro, f. de João Rodri-
gues Costa; Alfredo, 1". de Josí
Escócia; Antonlo, £. de José Fa-
rantino; Adalglso, f. de Adalgi-
so Pereira; Annibal, f. dc João
Briolli; Ângelo, £. de Primo Já*
cob: Antônio, f. de Ângelo Crês-
pan; Abelardo, £. do Benedicto
Ângelo Oliveira; Antonlo, f. do
Antônio Maria Raphael; Agostl-
nho, ttlho Miguel Rlvaz Gonzales;
Antonlo, £. de Eustachlo Faria;
Alfredo, f. do Pedro Ber tolo; An-
tonlo, f. de José Antonlo Trinda-
de; Agostinho, t. de Abílio de Jr.-
sus; Abrahão, f. de Albino Spa*
noi; Alberto, f. de Jorge Miguel
Sabá; Abel f. Theodosio Cardoso
de Menezes; Ângelo, f. de Anto-
nio Fracarolll; Armando, f. de
Gaspar Soares; Anselmo, f. de
José dos Santos Pires; Antônio,
í de Antônio Carvalho; Armando,
f' do Luiz Maria do Souza; Alei-
des, f. de Antônio Augur.-to de Al-
meida; Arlindo, f. dc Antônio
Barbosa, da Silva Cachoeira; Adrla-
no, f. de VIcento Nlzldo; Antônio,
f. de Accacio dos Santos; Anto-
nio, f.' de Henrique Ferraro; Al-
íredo, f. do José Lopes; Antonto,
£. de Paulo Manaione; Alberto, f.
de Januário Fusco; Alberto, £. de
José Botelho; Armando, f. do Ac-
•tonlo R. Matheus; Arnaldo, £. de
José Pereira Maia; Arminlo, £. de
ígnez Amadeo; Alberto, f. do Jo-
sé Schneeberger; Antônio, f. de
André Pereira Santos; Alaur, f.
dc Augusto de Souza Campos; An-
tonio, £. dc Américo Nardi; An-
dré, f, do Luiz Garcia Mora; Arios-
to £ de Francisco Antônio Al-
flcrl; Américo, £. do . Campagi.o
José; Antônio, f. de ¦ José Pane;
Armando i. de Augusto Cazzi;
Adelino, f. do José Augusto Pra*
tá; Affonso, £. de Manuel Motta
Filho; Ângelo, f. de Cerri Primo;
Antônio, £. dc Paschoal de Mar-
tini; Antônio, f. do José Agoaú-
nho; Armando, í. de Alexandre
da Rocha; Arthur, £. do Antonlo
Luporil; Armando, f. de Eduardo
dbs Santos; Alcides, £. de Antenor
José da Silva; Armando, f. de
coronel Abillo Pereira de Re-
zendo; Álvaro, £. do Álvaro de
Lemos Torres; Armando, f.
de Giu-soppe Aulioiano; Antônio,
£. de Paschoal Montuori; Armando,
í. de Napoleào Fomentini; Arlstldes,
f. de Vicente Beviláqua; Armando,
f. de Nicolau ConslgHo; Augusto, í.
de João Wllsmán; Ângelo, í. de
Salvador Gaeta; Alfredo, í. dc João
Raposo Cabral; Armando, f. dc An-
tonio Prateia; Armando, f. de Gino
Cesare; Accacio, £. de José Maria
Fernandes; Antônio, í. de Antônio
Pereira; Augusto, i. do Florentlno
Lourenço dc Carvalho; Antônio, f.
de Emilia da Gloria; Aldo, f. de
Giacomo Ambrosio; Alfredo, £. de
Antônio Bento de Menezes; Arman-
do, f. dc Salvador Quateroni; Adria-
no, í. de João.Cardoso; Antônio, í.
de Antônio Bernardo Cantlnho; Au-
gusto, í. dc Marronl Remigio; Ame-
rico, í. de Alfredo Joaquim Ferrei-
ra; Armando, í. i de Brlgida Noguei-
ra; Antônio, í. de Olympio Felix
Araújo Cintra; Aurélio, í. de Nelo
Lombardi; Augusto, f. .do Francisco
Pereira Passos; Armando, f. dc Pa-
neto José; Antônio, f. de João Po*
turato; Antonlo, í. de Hilário Ro-
tato; Armando, f. do José Monte-
lero; Auto, f. do ítalo Benatti; Au-
gelo, f. dc Caetano Nappi; Accacio,
í. de Francisco Antônio Branco; Ar-
Unir, f. de Manoel Joaquim Mar-
tine: Anivcl, f. dc Seraphim dos An-
jos Lopes; Abillo, f. dc Joaquim
Antônio Domingues; André, •£. de
Francisco Ramos; Álvaro, f. do Fre-
derico Guilherme Klinger; Antonlo,
í. dc Manoel Tenorio Rocha Cavai-
caiue; Alberto, f. de Henrique Nar-
mi; Affonso, f. do Roque Mitale; Ar-
menio, f. de José-Carvalho; Antônio,
£, dc Cândido "Louro; Archangelo, f.
do Ângelo Sforzin; Armando, f. de
Waldomiro Formigoni; Augusto, f.
do João Moreira Mosca; Armando,
f. de Armando Guimarães Estruc;
Armando,' f. do Abrahão Cecilio; Al-
hino, f. de Francisco Rodrigues; Ar-
mando, í. de Luciano Teixeira; Ar-
mando, f. dc Manoel Cabral; Anto-
nio, f. de Pedro-BasBito; Antonlo,
f. 4e Jorge ElLa; Alberto, f. de Syl-
vio de Souza Queiroz; Aldemar, f.
de Manoel SantAnna; Antônio, f.
dc Manoel Maria Videira; Agosti-
nho, í. de José de Oliveira Rocha;
Amaro. f. dc Benedicto Antonlo
Furtado; Agostinho, f. do Sebastião
Maria Martins; Alberto, ,'í. dc Anto-
nio Augusto; Ângelo. í. d8 Corado
Maraecinl; Antônio, £. de Francisco
Augusto Baptista; Antônio, f. de
Manoel Antônio Victo; Àristldes, f.
de Manoel Margatto; Ancclo, f. de
Carlos Trottl; Antônio, f. de Luiz
Ramos; Antonlo, f. de Naglb Baz;
Álvaro, f, do Álvaro Augusto Morei-
ra; Antônio, f. de Antônio Marques
Oliveira; Américo, £. dc Joaquim
Reis das Neves; Aladino, f. de Gual-
berto Grechê; -Ângelo, f. de Vicente
Pueciarelli; Ângelo, f. de Jorge Co-
ri; Astoloho, f. de Antônio SanfAn-
na; Antônio, í, de Salvador Maré;
Avary, f. de Rlcardino Avelino de
Paula; Antonlo, f. de João Maya;
de Pedro Rodrigues; Ameleto. f. de
de Paula; Antônio, f. de João Muya;
Amaro, f. de Bellarmino Belisario
Araújo; Antônio, f. de Pedro Go-
mes; Agostinho, f. de Maximino dos

I Anjos; Alfredo, f. de Luiz Forte;
| Armando, f. de Cyrlllo Frene; Al-
-berto, f. de Nacim Bocter; Alfredo,
f. de -Anastácio Fernandes; Aberto,
f. de Albano do Nascimento; Alfre-
do f. de Antônio Gabriel; André,
f. de Alfredo Fambrini; Antônio, f.
de Pedro Rodrigues; Ami cto, f, do
Lülz Celicati; Amarillo, í. de João
Aucust-i Ear.ena.i' AltiasiA. £.' £3 JoSé

Alves Ferreira; Antônio, f. dc Jo£é
Montes Fernandes; Antonlo, f. de
João Pannia; Antonlo, f. de Can-
dido Lopes; Arllndo, í. de João dc
Lima; Argemíro, f. de Joaquim Ai'-
ruda; Alcides, f. do Julleta de Ar-
nida; André, f. de João Napoleão;
Antônio, f. de Braz Boscaregno; As-
cendino, f, de Manoel .Frederico;
Albert, f. de Antony Dubrls; Anto-
nio, f. dc Joaquim JdséWde Oliveira;
Antônio, f. de Nicblr.ü D'Amore;
Armando, f. de Joaquim Augusto;
Antônio, f. de José Garcia; Affoiico,
f. de Felippe Di Vita; Annibal, f.
de Francisco!Machado'; Armando, £.
de Herminio Augusto; Armando, f,
de Agostinho Sandi; Aolib, f. de
Dcmetrio Jorge Danar; Álvaro, £.
dc Chiezza Celeste; Alberto, f. de
Isaura de Aguiar; Armando, f. de
Marcos Trevisani; Antonlo, í, do
Joaquim da Silva Carrapeta; Ame-
rico, f. de Victorio Bissaco; Antonlo.
f. do João Rodrigues; Alipio, f. dc
Boavéntura Jardim; Arnaldo, í. do
Américo José da Costa; Antonlo, f.
do Manoel Martins; Armando, f. dc
Albino Antonlo; Alfredo, f. do Paa-
choal Dlrani; Antônio, f. dc Juan
Imenoz Dela Crus.

l.a CHAMADA — Designados pa-
ra o 4.0 B. I. — Francisco, i. de
Baprtiiüta Prio-lle; Domingos, f. do
Domingos Reis Mendes; Francisco,
f, dc Antonlo Tameu; Francisco, f.
de Antônio Sartalla; Emilio, f. dc
Antônio Ferreira Azambuja; jr.rnefl-
to, f. de Ângelo Angulo; Eduardo,
f. de Pedro Gonçalves; Francisco, i.
de Francisco Perris; Cáneò, £. dc
Antônio Summa; Euslyderi, í. dc
Daniel Aloy&ò Gonçalves; Eras, ,f.
de João Climaco Cardoso; Antônio,
f. de Guilherme Cardlm; Carlos, f.
do William Percy Deites: Eduardo,
f. dP Miguel Kuhu; Edgard, f. do
Antônio Nobre Junior; Carmo, f. de
Antonlo Rossa; Francisco, f. de Es-
tairilslaü Wltoroskl; Bènjamin, í. de
Giacomo Passotiti; Benedicto, f. de
Emilio Moreira Magalhães; Carlos,
f. de Bernárdino Francisco Santos;
Durval, f. de José Cianelii; Domin-
gos, f. dc José Antino; Eduardo, f.
de Alexandre La Gambá; Braz, f.
do Martiniano Vieira Leite; Dante,
f. dô Francisco Constantino; Bene-
dlcto, f. de Antônio Aqulllno Espl-
rito Santo; Diamantino,. f. de João
Mendes Monteiro Gama; Donizart, f.
de Joaquim Eduardo Leite Pentea-
do; Domingos, f. do Antônio Sola-
no» Benjamln, f. de Ramon Rublo;
Caetano, f. dc Crlnello Baptista;
Francisco, f. de Isidoro Giullano;
Elpidio, f, de Eutlnio Mônaco; Be-
nedicto, í. de Francisco Glamarlno;
Casemtro, £. de Case-miro Antonlo
da Cunha; Florindo, £. de Pedro
Zanello» Benedicto, f. de Humberto
Hercules; Francisco, f. dc Vicente
Plgnatarl; Ernesto, f. de Alberto
Augusto Carneiro; Carollno, f. de
José Alfredo; Carmino, f. de Ângelo
Rlzzo; Emilio, f, de Luiz Galvao;
Cassio, f. de Carlos G-o.lvão dc
Aguiar; Ernesto, f. dc José Fernandes
Baptista; Evandro, f. de Mauro de
Araújo; Eduardo, f. de Octavio Pe-
reira Campos; Eliso, f. de Francisco
Oliveira; Domenico, f. dc Vlcenzo
Cozzetto; Eduardo, ¦ 1. de Sufancia
Luduvina; Fernando, f. dc Josó Pe-
dro Martins; Edgard, f. de João
Cornelio Pereira Leite e Silva; Fran-
c.f-co, f. de Clovis Soares dc Camar-
go; Delfino, f. de Merli Mlcettl;
Antonlo, f. de Pedro Novelll; Cassio,
í. de Affonso Alves de Almeida;
Caetano, í. de Sabbatino Paiscro*
Cesare, f. de Herminio Begotti;
Eloy, f. de Affonso Gol lano; Borto-
li, í. de Jdlio Venturelli; Belmiro,
f. de Manoel de Jesus; Francisco,
f. de João Sorlano; Dyonislo, f. de
Antonlo .Ferreira* Duillo, f. de Au-
gusto Giachlnto; Fortunato, f. do
Marcos Magllaoclo; Camillo, f. de
Abillo Soto Ratola;' Carmino, f. de
Vlcemte Grecco; Antonlo; f. de Ce-
sar dos Santos Sá; Egydlo, f. do
José Antônio Cristlno; Cândido, f.
do Francisco Netto; Euclydes, f. de
Polydor0 Borges da Costa; Carlos, f.
do Augusto Grigoletto; Eduardo, f.
do Francisco Champa; Carmo, f. de
Rosa Oliveira; Carmo, f. de Antônio
Rosas Oliveira; Durval, f. dc Fe-
lipipe da Silva; Antônio, f. de Eva-
risto Tolomei; Domingos, í. dc Do-
nato Oliveira; Caetano, f, de João
Palombo; Bcnedicto, f. de Renato
Matheus Gomes; Flavio,, f. de Ca-
tharlna Balabon • Ferdinando, i, >. do
Humberto Bastiglla; Ernesto, £, 'de
Antônio Cunha da Silva; Benedicto,
f. de Pedro de Moraes; Dalmo, f. de
Dalmo Pinto Ribas; Felicio, £. de
Vlto Francisco Schema; Francisco,
f. de Francisco Hober; Francisco,
f. de José Joaquim Souto; Carlos,
f. do Laurinda dos Anjos; Fran-
cisco, f. de Francisco Munhoz Cor-
tez; Edlmir, f. do Thomaz de Ca-
margo; Dyonislo, f. do Sebastião
de Medeiros; Antônio, £. de Heitor
Rocha; Francisco, f. do ConUnno
José; Francisco, f. dc Lula Anto-
nio de Araújo; Benedicto, f. de Flr-
mino Diniz; Durval, í. de Sebas-
tlana Maria Rosa; Bruno, £, dc Re-
nato Bernardini; Cândido, f. dc
Antônio Manoel da Cruz; Estevam,
f. de Martinho José Falleiro; Fran-
cisco, f. de Domingos Ferrari; Eu-
clydes, f. de Ernesto Bastos Filho;
Dermeval, f. do Leopoldino de Fau"
ia; Firmino, f. de Francisco Anto-
•nio; Emilio, f. de Antônio Labet-
ta; Fernando, f. de Francisco Atti;
Francisco, f. de Severino Cesaro;
Celestino, f. de Theodoro Barbosa;
Francisco, f. de Caetano Cantiza-
ni; Enzo, f. de Domar Pichettl;
David, í. de Antonlo Rodrigues Al-
ves; Carlos, f. de- Lincoln Morandi;
Basil, f. de Raymundo George Mar-
wson; Delaury. f. de Luiz Alfredo
A. Campos; Bernárdino, f. de Be-
n:dicto Gomes de Brito; Euclydes,
f. de Ernesto Xavier; Braulio, f. de
Berardo Joaquim; Cyro, f. de João
Francisco Paula Nogueira; Frederi-
co, f. de' Paulo Welser; Clementi-

Ino, 

f. de Joaquim do Paula Bar-
bosa; Domingos, £, de Benedicto
D*Occ'hlo; Antônio, £. de Giuseppe
Tabarelli; Fernando, f. de José Ar-
tonta Lopes; ChristianOi f., do Júlio

r -,,:.,,.¦•- •' ,k- Rauhaei »nio, £.•'¦ de ..Antonlo Monteiro* DurvaJ,,
^ ; An ^ 

""' 
(ie.jacono Avo- £ le Alfredo Rodrigues; Enzo,.í. de

HnfSrmHio f do DomiS Pu- Hermenegildo Gús»; Eugenio^f. dcIno; WUftví. M Vomrngos 
^u Ferreira do Mesquita; -Francis-

lan; Clemente, _, £. ^do-^iemcnw vg». ^ Ra,ri£,il0x(.üaraldl; Francis-
co, f. de Abelardo Costa; Euclydes, f.
de Olympio José Andrade; Baptista,
í. do Domenico Magnarelli; Felippe,
f, do Pedro Campana; Domingo.*;,. f.
de Ângelo José Barlção; Domingoa,- f.
de José Cyrillo; Donato, f. de'Rosa-
rio Socodato; Antônio, -í. de Modesto
dos Santos; Belmiro, f. de José Pinto
de Magalhães; Antônio, t. de Cícero
Barbosa.Lima. Designados, para o 4.»
do 2." R, CD. — Sheno, í.i de Umlo-
to Matsuzl; Tarquio. f.'de Tarquio
Ferrai* do Amaral;' Reno, f. de Dome-
tilcó de Giacomu; Pasqiiãle, filho de

;runo Lnzaro; O.i-valdo, -filho, de Lou

Marques de Oliveira; Cecilio, f. de
Jarbas Gonçalves Paiva; FmçlflCQ»
f. de Miguel Blslàda; Deslderlo, f.
de Barão Desiderlua Von Beszeléy
Beszedlto; Francisco, f. do Álvaro
Augusto Schmidt; -' Ernesto, f. de
Nicola Somma; Caio, f. de José
Procopio Araújo Ferra*/.; Cons-
taiitino, f. dc João Pirdonatti;
Bento, í. de André Martinez; Car-
los, f. de Paulo Pereira da Silva;
Eduardo, £. de José Gomes; Edgard,
f. de Joaquim Gomes do Azevedo;
Eduardo, f. de João Fonte".; Bcnc-
dicto, í. dc Monoel Ferreira de OU-1 B
veira: Claudino, f. de Benedicto doa J
Santos; EliaJ, £. do Jacomo Stacio-1 T

Quadrados: Domingos, f. de Con
césio Vespazlanl; Daornellos, f. do
Manoel Sebístiãc; Eduardo, t. de
Guilherme Mentrc; Felippe, í. do
Francisco Awarit!; Ewaldo, f. dc
Ja=ié Nogueira da Silva; , Domingos,
f de André Martinez Serrano; An-
tonlo, f. de João Honorlo; Fernari-
do, f. de Antônio Augusto Villa
Velha; Flamantlno. £. d0 Manoel
Bello; Faramondo, £.' de Glovannl
Florentlne- Antônio, £. do Antônio
de Abreu; Domingos, .£. dc Antonlo
Ortolànl; Basilio, f. de Jorge Faz-
¦',[¦ Francisco-£. de Francisco Bar-
bosa; Edgard, f. de Renzo ; Se gral a;
Carlos, f. de Antônio Borsol; Car-
los, f. dc Augusto Costa; Dicgo, f.
de Francisco Palma Alo.ma»; Eu-
genloi f. de Eugênio Monteiro; Eva-
risto, f. de Tazzo Adolpho; 'Be-
nedicto, f. de Abílio Monteiro .Soa-
res* Benjamln. f. dc Paschoal Iron-
torótta; Feilppe, .£. de Francisco
Bbnühá Lopes; Antônio, £. de Cc-
sar Augiuto; Braslllr.o, £. do Joáo
Monteiro César; Francisco, f. d«
João Pedro da Palma; Emílio, f. de
José de Barros; Francisco, f, do
Raphael dos Santos Rodrigues; Do-

. mingos, f. de Emilio Ferreira; For-
tunato, f. dc Sylvio Barbl; Francs-
co f de Vlctorlao Dias; Escaldo,
t 

' 
dc' João Antônio Barreira; Bru-

no. f. de Severino Lopes; Bruno,
£. do Saverio Roque: Bruno, 1. de
Leon MJnuccl; Cecilio, f. de Pau-
lino Ribeiro; Francisco,*£., do Joa-
quim de Castro; Benedicto, í. 09
Aarre pinheiro; FloraVfintc, f. de
Rocco Franielli; Antonlo, I. ae
Jorge Franco Barbosa; Eumundo,
f dé Vlcenzo Ruseo; Benedlco, f.
de Jo.<; Henrique Rhcin; Ernesto,
f. de Luigi Giardl-no; VW*-&$>i
f dc Antônio Manoel Figueiredo;-
Francisco, f. ¦ do Raphael Farina;
Benedicto, f. do Maria Domingues
da Cruz; Fernando, £. de Caetano
AlòiaF Conítantino, f. de Benedicto
dc Castro Oliveira; Benedicto, f. de
Ângelo Mcnico! Cosmo, í. dc Lu-
genlo Marchesi; Domingos, £. do
Jbão Orlando; Donnevllle, í. do
Benvindo Pinheiro; Eugenio, £. ae
Elias Dias Assumpção; Celso, £. ae
César Bonglovannl; Carlos, £. MM
Miguel Canocchia; César, f. de-Juí
lio Lossi; Caetano, £. d«• 0»cw
Slano; • Francisco, £. de José Tho-
maz; Daniel, f. de Francisco jJgfttinhô; Carlos, * f. de Amerip N«veS
dè Moraes; - Cyro, f. de Francisco
de Arruda Botelho; Con.tUio, £. de

 , ,.., ., , renço Lombard!; Pedro, . -filho de
..r, Elias,' f. do Jacomo Stacio-1 Thomàa -Cireal'; Saverio; filho de

ne; Francisco, f. de Vicente Tosca-1 Jo Passetani; Raphael,-. filho
no; Antônio, £. de Manoel Joaquim de Bartholomcu Santa Cn»; ,0>
nnanmHo»» Domiri-ros. £. de Con- -^ ,-. ^ JoS(l<lta 

'FiçUeliVdo;

Pairo i. dc Antônio Moraes Pupo;
& t. de Ántôbio dc Almeida;
Bobêrío, f. de Vicente B»otto; Po-
dro í. de Aiitonio R/Mia.; *Pa"ilo, t.
de Joaquim Guedes; ;.ItauVí. .do Ar*
thur Barbosc . Carvalho; Raphael, í.
rie Arvini Fcdcríco*. Sylvio, í. do
José Miranda Da*rUs; ,'PaschOal. t.
de Jraê BUC-; Waiter, £. de L*:^1*
pho Ferreira da Conceição; Rlcae-
ri, f. de iaaias Muffhmí; Saígio,;..£.
dé FrauctHc*' RoMm. G^m-Sfees; ?Sw^
phbw, í. de Humberto Urbano; Pas-
qualino, í. de .Heairiqiío; .Depbino;
berannim, f. d*â Fernando 1'pltron e-
ri» Tiroüdo, f. do Pedro Zo*i; W'„"
ciílo í. de Carlos Fa^ro; :Plmlo, í.
do Plínio Ft-n*eíi*a.;dé 01;v-?íib; Oc*
tarlo. f. de ltaphaci £f*«#i ^ f»:
clo,.f. -de 'Benedicto José Britto; ,IU*
naúío, f. de GluHo Mei-zaianl;-Ra*
mon,¦ í...d« á#W?n-1 Fernandes. D"a3,
Virgilio, í.'de Alcidos. Aj-weao;.-oyj-
vio, f. dc Joaquim Tavares dáí.SU-
va* Sylvio, í. oo Luiza,Cat^rt-au da
SU**; fóju©.pU->.'£• d« Roberto de
Met-quita S-ur.palo; Saulo, í. de An-
t*,o de Souza Moraes;" . Rug^orõ, í.
de Rinaldo JanlKÍTC;, Umb-írto, í. de
Ang-elo Bamblnl; ¦ Pedro, .'£. do Vlcea-
te Jàom Gomes; PedaV» £.. dc.Girar-
d0 Boaíojj Rubcins, £. d81 Manc-il
dos Santos. Oliveira; R-nvigio, í. d«
Glusílope Tellini; 'Sylvio, £.. de.Aa-
tonio 

"Mònpletto;, 
Qúintlao, í^.oe! An-

choal Cegalia,"Valentüii, £..vde. Jaco-
í.-de Guio Pegor&ro; Vltaltoò; í. do
Antônio Belluci; .Os**aM.o, A'.- de Mi-
guel x Garcia; Onw.r, »'í. de Alfredo
Gonçalves Ferreira; Vito, 'í. de Fe-
liope Lo.-xiac-j;; .O^waido,' í. dp; Ar-
itód-o dos Sa):.toJ;.R,iu!,"£."d-e Fráa-
cisco Eugênio ds AiíAralj , Rcmalo,
£. de Fenrücio,' Cortcnecl; ,Salyador,
£. ao IGho Pegórarb;' Vítalír.o; £. de
Giacomo Ccrbeíll;''Scolari, .£.'.*de Er-
nesto Sooiari; Vicejíte,' .1. <tó- Genaro
Comei-o; Paulo,'. í. .de .Jullo • Martltoi
Notto; Victor, ;£) de Pietro• M,ontana*
ro;: Victor, .'í, 'de""Victor. Mastrarosa;
Paulp í. de Antonlo 1 j osé, Bueno;
C-s-w-aldo f. de Rc-mòu MorelU; Re*
tiàto ' í.' de Adriano ManálniiRobcr-
to, £.: dc.jeanne Faiifieraa;. Thoja-az^
í.' do "Víánopia Dom.-lngu<*3 Ménã; Tc-

¦lefhaco, í. de CerpUrdo ' tfarracittiò;
Olymoio, 1. de ¦Augusto Forrelra
Covitò; .Orlando, 'í. "õ«. José' ..Santi;
Vito, -i. de Modesto G-ravlinc; .Ojlfii*-

í. ae L<eocau.-- ucuViulU.,.v " ..." ,a
seca e Silva; Antonlo, f. d?' Augto.
to-Mella; Carlos, £. ^ Gerundbio
Noronha Peitai: Eugenio, f. d«.Eu-
gênio Marcondes Ferraz; D^1-?0*
£. de Delfino Plza; Felicio, f. do
Abillo de Paula Fernandes £ Domin-
í-os, ¦£. de José Medeiros; Diogo. I.
de Christovam Castilha; Francisco,
£. de Domingos de Magistre; Bento
f dc José Maria do Espirito Santo
CesaMo, £. de Luiz Antonlo; Florlo,
f de Ângelo Zotarelll; Benedicto.^ í.
dc Sebastiana Telles de A-jevedo; ir-
mo, f. de Fránojãco Cafalbo- Ernesto
1 dn Thereza Maria da ConcelGao;
Antônio, t. de José Teixeira; Carmo,.
£ de José Scuracchio; César,,t. de
José da Encarnacao Be ç^iior; 

Fran-
cisco f. de Paschoal Allegrettl; Ei-
nesto, f de Alfredo -Rodrigues; Car-
os, f. de Alfonso Scávone; Donato.

f de Miguel Savlano;. Eugênio, £. de
José-do Almeida; Francisco, f. de
Claudino Gomes de Obveira; Benja-
min, f. de-Alfredo Benjamln -Scha-
log; Antonlo, •£. de Manuel da Costa
Rosa; Dante, t. de Constarit no Puc-
cctti; ' Antônio, £. de Çamlllo Mura-
das» Ewaldo.-f. de José Nogueira do
Silva: Domingos, f. de Pedro Romeu;
Edmundo, f. de José Velletrl; Carloa;
í. do João de Castro; Cario*», f. de
João do Barros; Diogenes,•£.- de José
Augusto dos Santos Oliveira; Conra*
do, f. de Colombo'Campanelli; .Carlos
£. de Alfredo So£fred"nl; Francisco;'/,
de Orestes Maltese; Carlos, ;f. de
Henrique Jaqueri; Carmine, filho de
Francisco Vltèritto; Eduardo, t.'ãt
Vincenzo Tesserlni; Enéas, f.de Ma-
nuel Rodrigues; Fenelon, f. de. Ar-
mando de Azevedo; Francisco,. £. de
José Raymundo: Emygdio,'f. de Jo*
sé Saraiva: César, £. ..de-Nicola Gen*
tlle; Carlos, f. de José Vítor; \Fell-
cio f. de.Jcsé Larucci; Domingos, f.
de 

'José Gianclaruso; Francisco, f., do
Antônio Ignacio; Benedicto, f. de Fi-
ladelpbo de Campos Aranha; Edmun*
do, f. de José Chamas; Domingos,, f.
de Vicente Pellegrino; Eduardo, £.
de Carlos Gomes Lume; Edgard, f.
de Provldenga Spazano; Bruno, f. do
Euzéblo de Alvarenga Chapopprlvó;
Felisbino, f. de Manuel Luiz Affonso;
Benedicto, f. de Antonlo, Narciso de
Oliveira; Eduardo, f. de Antonlo,Fer-
nandes; Flavlo, f. de Cândida Maria
Cordeiro) Dlogo. f. do' Miguel Gabar-
ron Minliano;. Ferrucio, f. de Gofre-
do Piovanetti; Benedicto, f. de José
da Silva; Benedicto, £.', do Eva To-
blas Barbosa, Fernando, f. de Olln-
tho Guagliumi; Emilio, f. de Augus-
to Rodrigues de Paula; Francisco, -f.
de José Lafandra;-Carlos, f. de José
Francisco do Assis; Blas. filho de Jo-
;jé Ro.r.on Rodrigues; Constantino, .fi-
lho do Giovanni Pízzlni; Bellarmino,
•pa .60-ircs eop opioiuv otioj: ep' •;

Bramdína Oueiodia;. Plfaio, í.-de Ja*
venal' de Tòledb Plza.; KomeM,. £. do
Diogo Peres .Pinheiro;..Rosanlo, I»
d« Nuii*-b'GarQ'El;-:'Vl«--.5io,':f.;: de
Frederico Salerno; ÍPJiaii». '<t>: ',4o

Beliraro Antonlo; .Paülp.f. &j>l<&>}
taino •'Longobardi; TheOphilo.-' £. . de
Christtna''.'Miiria do 'Rosário; -..Pedro,
¦VU11.Í1,HM mmlmmVmé-V, -—V .--  -- • JT" . *

£. de Joaquim .Mendea da Lué; . £W-
pjiael, í. de Domingos 

"Soeío;; Rabcr-
to "i. 'de iVdolpho, Magalhães Nor-
mkatha;' Roberto, f., de' jiugé • tíhw*r-
Süí;, Roberto., L , 4* G-abrlol. CoaU-
don Junior; Paulo, -£..,<le Erné^ttno
L0Pí?a da'SUva;. Waiter. Vf. do Joné
Jaclntho. C*>stro; ÓpWpdo,;¦'.£. de ' J»t
sé do Patrocínio Cort;6|Ei;vRal>hael,...f'
de Natal-Mulgrotni; Romou,*.£.• -de
íle-xn-ilano ¦ Soarec*; ¦ Oawáldo, i i.. de
Júlio de Cariiargvo; Rolaiido, ,í. ;• d«
leawi AMiadec; Raul,- í.«de M^no.el
Fernandes; Orlamdo,' í.-de- Lelopoldo
Sclvan; Romeu, f; de Samuel Toael-
to; Renato<-f.; de- Niwlau *Sini*"1-,
Pedro,- f. de, Franclsoo'.P- da-Silva;
Pasòrííxil, f. ,dé' Paulo. Amadeo;; Rt-
cardo, £.' do': Ca-y4ido • Ãl^aranèia; Oa-
(•'aldo, i. 

"dc,. 
Brandão '.Gomes;! Pf^í' crânio,' f. do> Manoel ..Corrêa;', Vitali-

1 cb, £. de Cátfrièni- Ungrii*,;',-.. Oa-waldo,
f. de Agenor {timtpqflf Raphaçl,;,£.^de
Hilário Pimenta; .pasçlioa}, f.xde*;!^-
maíio Lomblsaino; Pêdiro',".í.. do-Ga-
briel- da'Silva;; Vicente,- £. de: Cae-
lano. Ambrosio;. Oreete, f..,.d-a-Fred,e-
rico Petri; Paulo,., f. dè-João "Mar-
cbllno Gonles; .Wal-tef,' £.' -dó Adol-
pho AV«ber;„Sé.lTaidí"r,'f. de-PoUnlÇO
Arnaldo Varo-il;".Vito,' £.¦ dei V.!ce-i-
te Trippe;. Salv-^or, .£.: dé,-Anton-io
Bacttelll; Piorro-•'£.-,de Jüllen, Klotz;
Vltalino,, íi ¦ d8-: Gia«>mo .CorboH; Sa-
turinilaio,** £. de ' Estòvairt'' Loí?es'; Se-
verlno, f. de Manod Còrrôa;' Sebaa-
tlSo, f. de Maria .de.Lima; 

'Watdoini-
ro, f. dc joab Pinto da "Fonseca; Sal-
va-cü^r, f. de Pedro Raia; .THcocryaio,
f.. de Anibarc .Capeill; Umt>ortó,- ¦ '• f.
José Martlnl Gonçalea; '.Vidal,. f,. do
Jer-jnlas Paenilio; Ruy, • i." de -An-
thefo Gomes Barbosa; Salvador,' í.
de Salvador .Mdnciayo; Rogério, £.
de , Gluseppe Grãclo.tte; Orlando, £.
de Felisberto Deflbone; Odomarj. £.
de Duarte dc Almeida; Orlando, t.
de Bcnedicto Sguara;' ' Sebastião,. £.
de José de Oliveira Padllha;. Orlan,-
do, f. dc Feliclio Consola;. Octavlo,;
í.'.de Anlbare Gapelli; Umebrto, £.
de Alfredo La ;Penuá; .Roberto, '¦ f.
dé Antonlo'Fernandes' de 'Abreu; RO-
serio, f. de Eugênio de .Magalhães;
Raphael, f. "de .Anlello Peco'ra}-C;'.Ro-
bórto, f. de José, Váiá^lo; Vcrgilio,
f. de Amaro -Anltontó," dos '.Santos;

• ¦in- xjo)»ix; >"" u;uv,uv x-i.v, ..,v ,. Vicente, £. de Affonso .Guáste.ll; Ra-
inuhdo,. £x á« Carlog- Marlaccir' AatO.**' rttó.01,!" 1 do' Costatüo: Arníato:, "v"itop

¦¦ .de, Caetaiiov Legrazle; 1'fcíchoal, i.; -
d0 Fidflis Juelo; 'Paschoal, f, ,; ae
Gluseppe • Gruclllo; Santo, • f. da An-
^çlo- Battlstell ;¦ Oswaldo, t.: d<J Age-
nor de Carápos; Raphael, ' £. do
Jofto .Belmonte; Sérgio, f.- dé«-?l-gô^
nio Mlgótto; Sabtno, \l. de .I^edcrt-
co' Bcllaaalma; 

'PedrO, f. . de Pedro
Ascenco BaptlsU; Sylvio, £. de Va-
lentim ''Raiolonl; ,.Pa-;choal, f.'"dc
Vicente Florio;ÈQrlando, f. do íslco-
laFelipell; 'Paüló", £• de Fufi Osne,-
Waldomiro, f. de Hellodorò Guima-
rles; ¦ Paulo, f. de Jullo da Silva;
Orlando, £. de Henrique Mansoli;
PUnlo, í. de Samuel 

'i;eixelni; Rò-
dolpho, f. de liYanclsco Fòrrch-a dos
Sáintoa; SlmM* f.' de Ranibelll Si*
niao; W^domiro, í. de Alexandre
Tatarefi Oliveira; ¦ Paul Ino, ¦ £. dc
Pá-i-lioat BÍánchihl;'Sòbai*tiao, £. de
Antonlo Pedro .Gonçalves; Orlai}üo,
t. de'Jo«é Albino de Oliveira; Or-
l&ntío.f. de.'Bcnedicto Antônio' da
Cunha Lima; Sj'lvlo, f. do Carlos
Américo Barbosa Oliveira; Severlno,
f d-i'A*itorio'DéNlèola; Paulo, f.
dò Ellflarlo Bonilha; Wilson, £. de
Arthur Sarti; Santo.'-£. de;.José Mar-
tlns Caanargo'; Os-va!do,'í. de*'Af-
fonso Jesus Madeira; PaSt*hoal.. f. de
1'VanclSco' 

'Jácuna3";. Pedro, £.*•* de
Abrão 'Ai~s'af; 'Paulo,' f. de .Jo&o, Sar-
tc-rl;' Olavo, ' £. de "Olavo " Queircw
Gruiniarães; Rá*-*mündo, £. ;-de Fredft-
rteo Art; Rüy. .*£. de Do*mlng<» da
Silva Lóurseiro; .Viewifte,' £.' d« et-
dro de-'CanilUo; Rápbael, £.' de G«-
raldo Plactbio; Victor, £." <Je Jo-**é
Igüáttl; ' Rina'.do, i. do UmbertO
Ãrttííli" Rér.dto, f. de Bernardifio
SOui-a Leite; •: Roberto, , £. do .Lute
Brandi;' .*• Roberto, ¦£. de Ilcnric.u-!*
Ráífio;: Santinho, :í. de Hilário Da-
vM; -Ulsflo, f. de -Ellséu de .Campos
Pthío;' PasquaU*-o, f. do SíAatino
Vloía,itc; ' Roberto, f. de FrancíMO
Melll;'- Pedro, . de Alberto x\ntonlo
da' Sil*»'; Vlto, - f. • de José. Gi-CUel-
mo; Oc*távio,'£. de Gluseppe de ,Emi-
lio; Itcxitie,'-í.-do'. Kag.'1^1'0*^'1
Salvador,- f. do Jo?é, Sa-itoTo;.Vlcta-
lino, fi' de.Miguel'Caríone; .Phüomç-
r.o, £. dè" José da'Silva; Raul, ¦£. ;dc
Goreon França; Rosário, f.-,.de.-'Fran*
ctsoó Patota; Paulo, f. de José Pe-
dro .Mathias; Oscar, í.-de Joeé.Lajte
Penteado;"./" RvsrgerlO,. f» 'd.e B^-^t.°
Sartò; -P^ulo,"í.!.'dc Jo-qulm Rodri-
gues • SOfíres; Paschoal, íf.; de Anto-
nio Graelanò;' 'StIvIo", ' 

.£» de-Alçxan-
dHna Marques de, Castro; -Vicente,yí.
da > Antônio' P«>Ioei: Pedro, f.."dc# A<J-
tohlo José dos Santos;, Pedro, f. do
Antônio, Graiài; -Paulo, f. d« ^üí-i
Gonsaga SanfAnna; Urbaa-o./f. de
Réfcla Serrano; R"-m*mo, £. detaeta-
ho Piérri;, gjrMo." i í. de ^^f
Oerton<o^R'u7,.í.;^e Quirino de0.1e.-
dolros;' Olavo, Cf. dè Bento Agrular
do Sousa",' Pasqual, £. '.de Raphaol
Cai-dêniito; .RudOlf,; £."de I~En.ll ;Fell-
ca Albert Werel-racW; • Seraplilm, X.
de Sebastião.;! Juanlllo; CX-nvaldo. t.
de João ¦ Alves- • Machado; Tlttó £.
fie Uvlm Gòncilf-es. Peíeiraj Wal-
demar.r f. de Hermlnio - dos Sanm;
Báridor, 

' £.• de>Jopé ..Pera^cr^;
Rodolpho, - . £.k de WM™ ¦ Cape ;
Vema-icio,S £. de, JoSo:- Pedro Rodri-
sues;" Roberto,'f. de" . João Borges
da ' Silva)' 'R-x-ue, t. y* ^^«nzo
Roberto; OgiiaT.^t. "'At,- ¦ gíriasAntônio., de Azevedo; 'Horário,_£.
dè J'oeé: Prudente;;Páulo,,£.;-d«:Ro*
Ba Ma*la Rodri*-ues;^Ruy, . t^-W
Ben-rdlcto ;Maoh^o;'Souza;". Wfà-i
£•. 'do Hugò;'Fl6dher; Vllton,,£. '.do

LelloSSabatino; "x" ¦ Ky/",,/-7-*'*.*;'-.
¦¦ifl.»i CHÁWLADA. -' Designados, pa-
ra o' 2.C-, f^Am^/^^MÍt^í'm
de;,S4batino' .Cubati; Raphnel, &>%*$*3Jartoiov de .-.Cabtro;. U*nbç*-io, -. £.^Q
Gabriel. -Alves- ,da,;-Sll*ra ;CTjtòíj ;Vlcto-
rio,•£.',• dè.'Li)i*".,S-írgoii'i; Ro^eu.^r.
de Augusto dos, .Santos' Lopes; ',tm-
cénzo; -1.1 de.;Ang*-!o,xF^ftnelIo;: JU-
pbael, £.*"de'..Aiitonlo Vil?»:':W$"
nho,;*, ti do' Rodolpho Caldas; Plapi-
do", £. de' Francisco Haro; vRob^írto,
£. do .'Cândido Penteado Serra,\;Ro-
dris-o, ír.de^ínnbcenClo Alr^ ,C<S*n-
j^;s 

•¦-ajentlm.xf/v.de' Ant^^Man-
zolex-MartlnuPasp^1, &"íe¦#f*H"
rio' M^strobiicmb; .Vicente. -1. do Wr

fcõndes; ,,';."v7álíer'.' . *jf%^gf!
feúüzoni ;,.»P*ftròr< f.-' do • Antonlo, Grw-

me Waldemar; .Oweld», .f.^de^éas
Augusto - '.-Barbal.hp: buKa-r. ,£»-. do

Humberto,:- £: dè' Nle-S-lau íBozil;:,Hu».
go; £. -de Serkphlm Netitro;' J.OSt*; £.
dc Fcrtíiaudo Auguár.O' Paiiagerlo;'
José, .f. .dé Paulo Platraexillo; José,.
f;-x'do .Rapliael Barria; :'Hésirlqi.v,.,f..
de*'Franci*rco Vigro; J0B0,"" f. M
Luiz Augusto-xdog -Reis;"> J,os<5, '¦ t. d»,
Mailoel *dá Silva'; José, ¦ fi .-.de - Amuiíl-
co Maciel';-•José, •'¦£.')-'d^'Manoel Al-
£redo Neves; Hornaiii, f. "do VictCf
de'Paula Parreira; !José,-*.f. do An-.
tú-iio,'À-ü-r.-dto.'-'Pl-itò;':-Jc-3éV''f. de
José Maria Lopes;.¦ Joao„ £. d0 Ma-
noel,do Nas.*Ínr«ito;*;-iHu60, í. de
Guido B«***t; Geramlno, f. de "Emilio
Bocsanesr; Guilherme,.'.£. dc Alesán-,
drc' Scàntln? * José, • f. ¦ de -José, Hono-
rato.de! Lirria;: José, f. .de Franci?-iô
Guilherme; José, f. de-Antônio QK*í-
das» João,.£.:de Josévdos.Anjos; Joi-
éé, 

't. de Lizardo Mjartlnl; Jooé, í.
de Benedicto' Gbnoalvcs j do Oliveira.-*.
José,- f.' de -Carlos Oddone; José, 1.
do Miguel Saniche9'Garcia;..To£é, f.-
de %'Marie* Ferraz- de .Campos; José,
f. de José.dos Anjos'»Machado; Ita-,
güja, -filho- . de ;". E.âuardo. • Auguçto
Brandt; ¦ -Irlneu,, t. ,.d« lA-iloa-lo XVre.%
Machado;: José,'£. dé José dos Reis
Laranjeira;' Jdsé, f.:.:de'*José .fatat.ba-
rii*'José, £. 'dê Prlrito Lanaonl; «Tu-
randjT,"f.' de*-L*-ia -"Pinto'. Noguolra;
Job. f. de Joti&yw do Amaral; João,

. £, de •Adriaáio *Diògo Ferreira;.. JullO,
f. dc * Carlos Jos« La%-alhlegas;..Fran-
cisco, '•£:- de Ft-ancisou Teixeira No-
ííuetra;. Francisco,' f." do Nicolau m-
nuelo; 

'jòs-í, 'f.: de'».Fran<*^co ; Fa-
ria;" Clno, £. ;do -Jofto Béolatlnej
Jos-Í, £/'da'Dav.d Garcia; Francisco,
f. de Francl.-xo Fau«.da Barros; Jo-
6é,í. de .Carmine-'Varlbta; João, •:£..
de-João 'HenrKiu-5.de Mello; Joi6,'f.:
de J'o3o Rodrigues dejSousa; João,
£'¦ da Fell**.Av|-rusto;-.Irrlol. -f. de \¦}- ¦
ctorio Chlaella;-. Joeé,, £. à« ^Monio
Souza da-'Silva;:. Jo&o, £. de Jos-i Pe-
dro Cdrreira; Horac.lo, .£.-do Lo.urcn-
Co Doanlnt;' Gullhert*», ¦ f.""de .Anio-
nio 2UMo; José, f.-'do .Antônio .Lo-
pes li. José.. £.-¦ de . Anto*doj-Maria De-
sí<lerio'» José.vf. ...do*JÓsé-.Rodrigues;
José", £. de.Albíorto.Colblaiiço;-.Giaco-
mine,. £..i4e Ml*uél 'Vólpl;* Glorgio, -u
de» Arthur, Mart-ndll;, José, .£. de»-
guel í Pei-a; - Gtripaho,' £. da Biags. c-
Connattl; Gluseppe,"- . £ . de Anto*it->
BeQlhèljo; José,-. f.. d* -Enicgildo RÇJ|J
Jíoão,- 

'£. • de -Antonlo ..Pires; 'José.;*-
dè. Jorge * de.-Lnnos;" Justo, £.-. • do N \-
.cola, 2í.nco!lÍ; Siíüllo, íí.,1 'de;-Fmncp*
Machado; -,J,orge; t. $W&W-9m\m-
tro» Jénarlno.j:. do*As*uielo Aurlchio;
José, f. rié:K*múl^^C«*n>i*--*3-'Salles-
Jullo, -£.-. de J96A FrtèofUotto; Her-
rrielindo, £..ds'.'Jullo i.Nblssco-de Bai-r
ros;. Joéô,';£.. Ar-Joçauim Fcneira;
HeiirWiiie, £. .dfâiJosé^N&scimento;.Ja*
cób," t.% de. JM,,Sc.ftvmcSC;. SObrinjxA;
José", f.Kde''Auguv>to:íM.enf:|r&tti; José,
£. da"Cr*---^-iwl0.do-Q*i*-lr*0'*; Jullo, í.
de ;joão' Manuel; ¦Jobij^, t. âa loj-g,-*
Ribeiro Júnior;, Hilário,•£. t*Sè*A*M-
nlo>DoU'4è Morá«;''/di3é,if. ^de Aolí*
sio 'da-.Gama- è'.SH\v,:--G-*-*-aro, f,vW(W
AniellovAurloáhlo-;-.J-a**,¦•í.-de :M%k
j»o,'Almelda; Caòtílho; .FjandBCO, ,f. ;,d*
Arnaldo'.João.i-Getnoraro; '.Gustavo, ;j.
de ¦RódriáCoBib.elro»-Leito; José, f. -d»
Jesifi .'S^*adòr^deíB;ous-a; Jullo, £M*
Eduardo-VGarjpla; mnclsoo,' ti Hf
João Iòtti;" Jbsó; £. de Andraatti %t-
natb:.-.Jòs'6, .,£. • do Antônio ¦ Forrojra;
i-lénrique.if; da Elvan;l-5ardan; Hadc-
-nàr.\£.L'de:AntwloxG>I-ia;'/asé, t.<x?
José'Sambl-*.-' Gino, .f.«do;lyuiz Fían-
çhlnl;- Isaac,;- t.-t4à :Sa«.-)elv.Pinto;i•***-
pé, '£.:.d> -Ràa-hití,-'SitotU; -Gugjlel^o.
I: do-Jacomlrío iáldrattl-l-Juel.-Í.Vd»
genWlcto 1 do*}'.;Santos; VJto, tt.- de ,P<L-
dro'¦¦-¦iiSnsottl; .'Hümborto, i.-f. de .Pio
Aàtòníüttóí;' Jòs^é. .£. ,*)*'Salyador Mi-

¦ nlcuçi; v.Gémèo,V£. ,.de ,Forti*nato^Pei-

frio;.í 
Ismael. xf.ide-Aonadlcto, B*nto

iqueira :Alvee;.":J-**fto;f£.í'ídé,:.íosô -!%¦

BHa**lo;> f.Nde-Joao/Rodrlgúeo SántoS;
Jos&.-t... de -An.tÓ'nlo' Sputo; íJoSé,.„*£..
de :Domin*-c*s',3Etòri-a; José,* £.; dè Jç^«
Baptista 'Brasiliano; José,-.>¦¦*.; de «-Capr
d-âo Alfredo; • Jo&o, £. (Je .João. Nc**.ca;
JoSé; £.'¦; de -Manuel x,',Fen*él'-a líRod,%
sfeèsv-Jcfsé,' £.,-de-Antonlo' José-L«-
pés; -Irihéu, ;£.'-, i%! Pe#o'. da-CaStro;
jose,-í.--oe--«Mi.ionj(o. *>"snwiw.u,-uc ,v-i-
•feira- Jtinior;¦(:3<té&,yt.i\49 .Franclsç»
Stòdri-ruès":3José,!'.í..»"de. Francisco Ma-

irevisain; \myswa^ 1... up ««»-. ~™
mefita: dos'autos;.- S.ebadtiaíio, t.:,at
Amélia." Aires;'. SyWo, £.,. d«.v-.pa«
ignorados;,, Sylvlç. £. W?p#
Guánglòll; -'íSftntlBgP,, •£. . dc • •T«toHJ
Loiirenco.; Waldemar, t.; do •' Virgl*i}a
dos ¦ Santos;': Thèodtofo,. í.' tíe vAngtelo
Pena 'Cabédir^Síüv-idor.f. ,dé Jos*
Troccoli;:'^:Os;wald'ò,.:.£. ;úi . 

'Antonlo
_T» "<?•..¦¦¦'. « . »' .s . ¦'' •*:: M ...%¦*.'. "lí— Li m.m\.- /**Av«A*l

Fèlis d--'C<^tà; BuV. f.-. dè Benjdi.
cto 1 GàT-^ao ' Moura"-' Lacerda; Serafim.
f .¦¦'dè? Bs^evsifn" Vtiqud-o; -.vioe-itc', ] £•¦
de João: Sca*rdá)pa-ío; fhomys, £.• de
•iráthètis • 'Pèàcnlò;' Os-Jfaldp, -.- f.; do
Ferrucio: ^urató;'. Theo baldo, £.'..'d«
José 'Antonló:'''de';011veirá; Olavo, f.
de -Luiz "'Gónies de' OlivôlraiCampos;
Rejmaldo, f.; de-Braedicta.M^iiar.Ro-
meu," ti de" LüiS ,1 

'i-mt; S OsT*-ald<v £.
dè José' Bíaail:Salles. *-vír..oto; .'. «o-
berto, fl- de José Lesclo';'.Salvador,
£. dò :'Antonlo'ÍPeres; vPedrb', £,. de
José DUas- Glüja": "Creste, V.\ de.Ro-
slüa- Ainágc';"Umberto, f.-,dè.* kri%o-
lo i Bati'•;' Ròmeü; • f. dè ¦ Turpino Ono-
ri; Willlaní.^f.de Josè^h 'Biack».'S*í-'
gísmuindo,': £. "de João Godinhbj.Pc-
dro, £.'de KLúia.vZfinSril.'.'! • ' "¦
•-l.a CHAMAI»*' — Desjgn'ados, pe*

ra o 3.0 d» U.° B.v I.'¦— José, f. út
Antonlo 'Queiroz Santoa Nettò; José;
f. .de Belmiro Aug;-fa*to'M"ot;Ta; Jó'sé.
£. de José' Fe-Tèlra de Ahdradè;' Is-
él, £.,-'dé. Müssi ABdo Ascarj.- Frtíricis-
c'o,'£.dè Raphael'Frugiá'; Hi'gino,' f.
de •PaSchóal/Tfitaldl: Joé^V £. ' dò
Francisco -Marlno; Joffre;..'f. dè Gl-
élcJo 'Baocaro 'Junior; 'Guldo,.£. de
Jacob ÉbMuèttl; Hélio. £.: d^'' Anto-
nio -PÈrclra Lima;' Gualbcrtõ, f.Vdó
Joio Aygusío" Ribeiro Smus**' Junior;
JwSao6'%.' de 'B«at«'' fia' -Olttral»»

i
¦A *\

«I

rlajiíJos-i; £. ide-Arjmisio- Ru.bbl;; Ga•bflel, .£i;'>.devJo&p-.'<fl-4-**^-*stoimo/-C>Yal-
canto; íJVaçiclíji-Oc-f.ide.>jyi|Çoia L,uçl»;
Gíusepolc,', £. -.de .^ntòpio' Frsnçato *,'.•%
tá £. ;.de.'-0ctiyiáffo,^áe^Tolodo fWW,
Gixí6, f. de-'BguUo..-Rièco:;.,Gabrtçil,';£.
de ¦ A«dr'é-: Pcrillleí;' 

'Jbiaê, .£. ,de.-,Josá
Marcellino '¦ Múnlz;' José, XliMl Nlcôuu
Fiò*tavant'è;.-*><jèé,,'.f i, <Sè OÜ-olirio^JoSè;
J0$. £';• dè Mário,Pwira-^crFcíta;. Jçr
eé; i.' de 'Rosando,^-asi**?; :Jo$é:,'í.h§t>
Jofio . Maguanl; • Jçjsç.-.ii-,' de* • Adolpho
dà ^ Silva' Melloimàmmí¦¦¦¦ de\Williian
Ian-(^b'r*4ÍÍh;vJotÍ0,''ft--!(^vJbsé;M^
cl-; .líeíir^,,*£.'rdar.Olivio j.OlaTo; :d,e
Ollyal -CoÃa;:-.- .fíWriqíífe, *f;; cje,.Jógé
Rlguei-ro-dè Almeida;\2F<wé,.¦ £.->d*9. Gè-
nó-v-éva- Salgado;. G!aeoij»o#v £,j de-.Gla-
oòmo: Cúria; '-, Joçge,x;£.^do,v.01yznáfo
M<?r'a«3: ;J0e4,t;f.i do,,tlburcio Igiiacio
AlKçs, d«-.*'Lo-*ola;:;José/£.,"do*Call3-fo
Alves -de"•i0iivéjré|:j, íRuniberto,':'. fUlto
de'-.Hiírico -^ Fiinchínl';,-, José, \ ¦ f illto
Üe',.' Jo^o' i • 1. Pán.entó;..,. Jórgo, ¦' ¦''. filho' de
Díòmlnffo 1.»*. Jor'jte:,' ¦ ^FrAiütlaco;.."••'>¦ filho
do." Sebastião-...¦'JOrge;.: Serpà;v .-Hcr-
rtan!,; ,'£.-,' do '.PáUlp- ^Santiago ;'¦.. .JòAo-;
£;'¦ d'e"'. FràhdfíiiovíAilifesy ¦'¦ ..Rc-drl^u»;
Ignacio', ¦¦>f.-'-dei, Itotil-:'Ban*tfto.; ¦;"'.'Gô-
raldo, ••£.': de !Ma»ool.''Souza "Ribélr-ò;
Hènri-qüe, f. fio' Frànctóco*' Tranltf-
nl;-:'Jo&,:t;-dò: ^-RagHáêl1 '-Haürfà;
José, Vt-i ¦ de4&mt>i 'Severino; Jo-
éé, -í. vdc José''1- ¦ de \'-: Jffédelroit*- Sílf
vá;,-JáhH,'"'íi*de-Joífé"Antônio Qütir
í-bs; J'bèé;>v'ti. Vdc'¦,'¦ Antonlo» da' Costii
Fernandes;'.- '.Gclaéciè; -,£. • dè\Ângelo
.riàmblnl;:;:GüiÍh^rme>t'.:;'dé-.}D.llatii ZsS-
dán; - José,'-;£."'df)''Caetano' ClpIHá; -.Jò-
sé, •>£. -''de¦**AjitonioVSerpà¦';' '* Hercbl.es,
£. "de HOno"r'*£to*Bttreõtti';fJoao..' £.' ÍJe
Martinho-'-Aívetí.'Orílio';.,-José,-'f.r.dí*
ZèpherinO-Auífiisto.' Coita, .Cabral;'.. Jó-
ei;-1. de -Arlstldes•:Marcondes '' d*
Souza;'- Gullhér-hç.I •í.V-de.Gufifliio
Castelani; Henrique, £.' de Augusto
Sllvà'; 'Humberto, .'. 'd-r.-PaSçhoai-' Rç*
ca; i" -Jarbas; 'fi' '.d« Antônio Oliveira'
Goncalvet*;' '.'GloVaT|ni';"'"f;'-"' '«,-> vKrt*n\iídu
Ferrari; Jorge,' i. cie "Harlii. 

jvftlgía:
José, f.. dci"'*Mànbel -Btínia.-dcs^ Cased;
José, í." da : jordinO 

'Sanaogo;, Jotrjl.
t. 

"de José:do"AbrÉur"José, -fv.dt
Set/ss^m.'KKrts-iJÊáa'-$$*&. -í--âò'àa.-.

1

"»v. '

i ;

m
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gelj BÒnànl; Josó, f. do José Mar-
tina Rocha; José, f. do Antonlo Car-
rirá Rey; José, f. d'.' Ângelo Varol-
lo; José, f, ue Antônio da Silva; Ju
sé, f. do Manoel Saüino; Henrique,
t. do Antônio Dlal'Acqua; .k'.s0, í.
tle ju^é Moreira de Aiauju; Hugo,
C, df; Antônio LaltAcqua; José, f.
dc Mana Vieal. ; Gregorlo, i. do
Josc ijO.-«iit'j; 1'iancisco, f. de Ave-
lino Abilio Gomes; José, f. de An
toni) Joaquim Abrahão; José, f. av
IranlUin Miranda Ouavs; José, i.
Ai.pio uò Jesus Carrega; Ítalo, f.
de Ruggi ArtidOroj José, f. dc Jo-
Sõ Ignacio SanfAnna; franclsco, /,
dc Donato Bo.<que; Júlio, t. d0 Piu-
tro Lücàrellij Gorandi, f. de Fran"
cisco Pereira Souza; Jonauum, t.
de Charles Arthur Curriel; Homero,
t, de Albcrtiii!. de Jísus; Ivo, t.
de Sylvio Lanzelotti; José, 1. de JO-
sepliina Deòfrasia; José, f, dc Fran-
cisco Pàstura; Isidoro, f. de Paulo
Cossànli ismae!, í. do lamacl Dias
üo 'loiedo; ltalu, í. de Antônio Maz-
alil; José, f, do. J'-sé Dia» de Oli-
veira; Jbsé, l. de Bernardo Capp;;
José, f. de Henrique de Seta; José,
S, He -José Augusto du Silva Rie»)
Germano, f. de Feudo Polido; Hen-
rlque, f. dc Aldino Varoli; J(jsé, f.
d o João Fernanda; Jo#, í. do MU*
noel Thiago; Geraldo, f. de Brlg>d!.
Romeiro; José, f, do Narciso Goro;
Josó. f. de Rozendo Augusto Gal-
vâo;'jo;<é, í. de Phllomena Augusto;
Jurandyr, í. de Antonlo Alves üu
Cunha; João. f. dc João Nicolas Gar-
cia- Francisco, f. de Manoel Bou-
tas'* Jacv, f. dc Álvaro Cicmoiiie
Moreira; 

' 
Geraldo, f. dc Flrrnino

Custodio Vieira; Francisco, f. a.
Dyoutslò Caniio; Henrique, f. de
lOiiaii ZiUdaii; Jorge, í. dc Benedl-
eto Lassa; João, í. de Balbino Ba-
pt.sta de Oliveira; José, f.-do J'-io
Mateucti José, f. de José .Silvestre
Gaia; Francisco, f. de Francisco
Garcia Miguele; José, f. -dB Qulrlno
Plon; José, f. do Antônio Franco

¦ Lima; José, f, de Casemiro Testa !
João, f. de Manoel Domingos Cal-
xcirô; José. f. de José Rodrigues;
jacyr, f. dc Joaé Tommato; Hora-

. cio. i. d0 Dante Benl; José. f. d«
Manoel Pereira da Rosa; José, f. (M
Manoel Henriques; Joio, f. de Mar-
cos Cherighino; Henrique. > í. do
Américo Maria Becrity; Joao. f. do
Antônio Moreno Gonzalez; Hcmlque,
f de Humberto Lazarini; João, I.
da Amaro Alves do Rosário; lide-
fonsò, f. de Joaquim Mariano; Gil-
berto, f. de Fernando Agostinho,
Gabriel, I. de Antonlo Nunes Ra-
malho; Giuseppe f. de-Z^bonl
Fraricesco; José, f. do José Gon£;
ves Rico; Juüo, f. do José Martlnl,
Guerando, f. de Pedro Galli; José,
f. de Sylvia de Oliveira; José, í. d*
Joaquim Alvão; José. f. d» Man»
Christina dos Santos; José, f. «
Arthur Medeiros; José, í. de Joa-
quim Alves da Silva; José.vf.. de
Francisco Lattari; José, í. dc Ange-
io Basile; José, f. dc David Lu*
tlnKC* José, t. de Giacomo Sala,
Glacomo, f. de Cinclnato Giuseppe;
José f. de Álvaro de Carvalho Jof-
fre f do Augusto Joaquim i errei-
ra;' João, í. dc Henrique Baptista;
Jorge, f. do Jorge Kahu; José, .
dc Raphael Zambrone; José. í. dt
José Rodrigues Teixeira; José, I." 
do' Brasilio Imphiclo Rhein; Gui-
lherme, £. de José Pedro; José, f.
dc 

"joão 
Antonlo Mariano; Gildo, I.

dc Affonso Mtnegatti; José, f. do
Francisco Murcia; José, í. do Ma-
noel Rossiene; Francisco, f. do igna-
cio Fernandes; Jorge. f. de Boné.
dieta Maria; José, f. de JoséNu-
Sm Corroa; Ibrahtm, í. do Fran-
cisco José Sabra; Francisco, f. de
Antônio Flores; José. f. de Aiipio

"¦ Augusto Machado; Jurandyr, /. d»
Augusto Costa; João, f. do Mar o
Mala da Silva Ramos; José, í. de
Manoel dos Santos; Honorlo de
Honorlo da Rocha Oliveira; José, f.
do Geraldo Massa; José f. de Ju
licia Jandyra Netto; José. i. de Ma^
ria dc Los Dolores Martins; Joio,
f. dc Viceute VManl.

v j.a CHAMADA - I>e»»lS>»««.»»
1 «.«ra o Z.o G. O. — Kapo eio, £•

dt Napoleao Pratt; Marcolino, í.
. Faustina Maria da Conceito.

Narciso, f. de Jorge Camarote;
SttQ, f d6 Ernesto Lehemman;
Maxmiliano, f. de Anselmo \a-
fietti; Mario f. dc Benêdicto de
fera; Mario, f. de Paul.no d.
Blaüelra; Orestc, í. do Camilo Kl-
«hctti; Lino, f. de Albertlna 

Jgr
Virito Santo; Manuel. f. do Ma-
i:uel Gutiturez Palma; Mario f-
de Alfredo Musin; Joio, í. de
joao, Ferrari; Lueralino í. *<-
Joaquim Antônio do* Santos; Ma -
,cllo f. dc Baldlno Ribeiro; Ma-
fo í. d.Manuel Delgado; Luiz,
í do Judith dos Santos; olivelros,
f de Danei Martins; Joaquim, t.
de Manuel áo Nascimento; Joa-
quim, f. de Joaquim VW^-iM;
poldo £. de Manuel lielix Vieira,
Maurício, f. de Antonlo Passos.
Mario, f. de Albano da Costa Arau
jü:. Mario, £. de Alflrlo Anotado
RÓdrigüési Mario, f. de Laviere
Alassi* viileiades, f. deFraneisco
Kmilió; João, f. de José üthçro*.
Ma.cus. f. de Benor Hason; Mar-
clllo f. de Antônio Pires da Silva,
Mario, f. de Raphael Mônaco; Joa-
quim,' f. de João Alves; Luiz, í.
de Francisco Docas Vasques; Na-
bih, f. de Raphael Tunes; Manuel,
t. Domingos Manuel; Joao, £. de
Francisco Torrecilhas; Luiz, f. do
Pedro Fern; Nicola, f. de l-ran-
cisco Caravielo; Joaquim, J. de
j,'ortunato Rodrigues Solto; Nestoi
* de Ernesto Joaqum da cunhai
Manuel f. de Mariano Munhoa
Morigoi-anzo; Luiz, f. dô Pedio
José Bueno; Leomardo, f. de Leo-
i.ardo Labatislla; Maurício, f. de
Vicente Ferreira Cruz; Luiz, I. a«
Miguel Crispl; Mariano, f. do Ma-
(riüel José Lope3; Moacyr, í. d«
paes ignorados (exposto na Santa
Casa); Mario, £. de Joao Zapelln;
Manuel, f. d(, Antônio Amorlm;
Mario, f. do Thomaz Gaglano;
Mario, f. de Alberto Saviol; Ma-
nuel, f. de José Joaquim Rlcar-
co; Manuel f, de Francisco Jos«
Üongalvos; Oscar, f. de Plínio Au-
custo de Camargo; Mario, l. d*
Luiz Duarte; Jofto, f. de Caetano
Montero; Luiz, f. dft Guilherme
Frederico H^rbat; Luiz, f. de Be-
redlóio Cândido da Costa; Leona:
do C de Florindo Suave; Kíiarlo,
t.'de Joaquim Araujo Leito; Joio,
I. do Antônio palmlerf; Joio, t.
<l0 Manuel Alves de Faria: Naslb.
t: de Nagib Dabagne; Mario, I.
de Luiz Faria e Souza; Manuel, f.
do Joào Petròn: Lourlval f. de
José Augusto Souza. Lima; Luiz, i.
do Incornato Sposito; Jofto, f. do
Ângelo Cometa; Mario, f. di» (;Joaõ
Rlzzo; Llpandro, f. de Gino Macnl-
nl; Manuel, f. de Manuel Joigc
Melanda; Luiz f. de Fortunato
Masco tte; Mario, f. d6 FrdVisco
Alves; Lino, f. do Manuel Antonlo
Cardoso; Luiz, f. de Antomio V«-
rlssmo Alvea; Joào, £. do Grego,
rio Salvador do Nascimento; Ma-
r!o, í. de Arthur Camploli; Lula,
r. do Francisco Vlllárdo; Joaquim,
t. âc Joaquim Roberto Azevedo
Marques; Manuel, f. de Manuel
dói Santos Ramalho: Mario, f. d*

Antônio Pontes; Jofti\ f. de Luta
Zii-olll; Matheus, i. de Jouqulm
t-arvalho; Niéolas, í. de Andfê Na
HnovBkl; Orlando, í. de Manuel Re
zende; Oscar, f. de Kmillo Llgalll-
ni; Leopoldo, f. de Álvaro Alhieit
(ia Coutlnho; Nardo, £. dc Baptls-
a Capotòrto; Mozart, í. de Pedro
i't'1-ruira da áilvu; Mêbuuiny, f. do
Vicente Averal; Joào, f. de Manufll
Abunhosa; Cito, f, no J"li« HÔtíllt
tuer; Orlando i. dn Josino Lydio
JA J«'r»)ltr.s; João, f. de Anielo lm-
uerato; Mansueto, f. de Nicolau
.\iipp; Luiz, f. do Lmilio Mal tln
Carrenho; Lybio, f. de Luclano
Canizza; Maurício, í. dc Antonlo
Almeida, Campos; Nestor, f. d«
Antonlo de Lima; Manuel, f. de
Antonlo Baslliô; Marcelino, f. d*
Manuel Antonlo; Manuel, f. do
José Manuel Abreu; Mario, f. dé
Matheus Rodrigues; Manuel, i. o»
José LuIk Pirei; Orlando, f. cie Jo-
üí,'dw Santos Liberal; Luiz, f. de
Ângelo Loragobardô; Natal, f. de
lienediclo Russo) Manuel, f. de
Manuel Fernandes; Mario. í. ds
Manuel Braz; Luiz, í. de Ângelo
Collln; Joaquim, f. de Manuel r*9«
roiia; Mario, f. do Antônio Joa»
ijulm Ramos; Joaquim, f. de Jofto
Uomlngucs; Mario, í. de Vcrgillo
Natalinl; Jofto, f. de Manuel d»
Araujo; Luis, f. de Gíosué Glor-
gottl; Jofto f. de Luiz Altruda;
Leopoldo, f". de Caetano Marano;
Mario, f. de Cario» Mario de Sou-
xa; Joào, i. de Jofto Mendes de
Souza; Manuel, f. de Antônio da
Silva Luccas; Liberto, f. de Anto-
nio Salguero Torrenho;, Jofto, í.
d#» Giuseppe Tenedlné; Jofto, í. d*
Olegario Caeano; Mario f. de
itonorato Frederico; Leonel, f. de
Ignacio Eugênio Junqueira; Luiz, f
de Cvrllo Desen; Oswaldo, f. de
Albino de Souza Leite Cabral;
Marcelio, f. d0 Francisco Veiga;
Oswaldo, t. dc Henrique Ramos;
Mario, f. de Lino Antonlo Maria-
no; Luiz, f. fle Paulo de Campos;
Luiz f. do Frar.olsco Abbatlple-
tro; Joaquim, f. de Américo B. Aí
de Moura; Luiz, £. de BehedlctO
Maguaasu'; Miguel, filho de Fran-
cisco Salomlnl; Mario, f. de Será-
Iihim Primo; Mario, f. de Benedl-
eto Rodrigo da Costa; Jo&o, f. d»
Luiz dos Santo.. Cabral; Lablb, f.
dc Jorge Casub; Maícolino. f. de
Antônio Maria Estevts; Orlando,
f. de Paschoal Sorice; Jofto. f. de
Jofto nenetls Rodrigues; Mario, fl-
dc Joufi Festa; Mario, f. do Maria
Joaqulna; Mario, f. do Elvira Fer-
reira; Manuel, f, de José Joaquim
Peionla; Mony, f. do Attülo Pelo-
aml; Jofto f. de Manuel Rabello:
Miguel, í. do Flano Lourenço;
Miguel, f. do Januário de Cres«
(•¦en*,;o; Mario. í. de Francisco Ro-
h'ànel.11; Jofto, f. de Joaquim de
Oliveira Salles; Luiz. f. José Feli-
ç,'ano de Camargo Junior; Luiz, í.
de Manuel Mendes; Oswaldo, f. de
Benêdicto Coelho Santo»; Mario,
f. de Eduardo Alvares; Luclndo.
í. de Lino dc Jesus; Ladlslau, f.
de paes Ignorados (exposto na
Santa Casa); Luiz. f. de Joào Ke-
kony; Mario, f. de Joaquim Dias
Ferreira; Mario. f. dc José Can-
dido dc Lima; Jofto, f. de José Ga-
gllanonl: Manuel, f. de Manuel
mearia; João. f. de André Pen-
grln; Joaquim, t. de oaqulm de
Castro; Orlando, f. de Raul St-
m3es do Carvalho; Manuel, f. de
Henrique Cervelra; Natalino. í. dc
Rresfa.ii Francisco; Mario, f. de
Bernardlno Augusto Uchou; Nlco«
lau, f. de Francisco Tolanttno;
Oswaldo. f. de Pílsd. Clrielll; Ma-
¦vlo, f. de FauStlno Mathias; Joilo,
f. dc Ângelo Finzetto; Jofto, t,
de Jofto Rodrigues Martins; Leo-
poldo, f. de Pedro dos Santos;
Nicolau, í. de Mllcn Azei* Mallf;
Jofto f, de Joaé Bueno; Manuel, f.
do Francisco Giordano; Jofto. f. de
Antonlo Trozlno; Mario, f. dô
Amaro Branco dos Santon; Jon-
üulm f. de Antonlo Travas.-os;
Manuel, f. de Antônio Joaquim
Cordeiro; Manuel, f. de Francls-
•ro de Mello; Nomlnando, f.
do Antônio Fernandes Araujo;
Jofto, í. de Jo&o Rodrigues de SI-
queira; Manoel, f. dç Manoel Bica-
ria; Luiz, í. dc Olivlo Pn-riz; Joáo,
t. dc Vlto Antônio dc Donato; Leo-
nardo, f. de Alberto Moledo; Milton,
f. dc Luiz Pedro de Alcantai-a; Mil-
ton, f. de Hermann Teilea Ribeiro;
Mario, í. de Joao Rodrigues Borges;
Lalr, f. de Carioe Maria Pereira
Bastos; Luiz, í. de Raphael Stippe;
Narciso, filho de Hercúlea Sptgliatl;
Luiz, t. dc José de FlavlB; Orlando,
t. de Pio Mario Glasádhl; Mario, f.
de Vlctorio Precerutli; Luiz, t. de
Victorio Murarl; Laerte, f. de Laer-
te Teixeira de Assumpc&o; Luiz, f.
de Nicolau Barbano; Mauriclo, l. de
Manoel Rodrigues de Almeida; Joa-
quim. f. de Manoel Ferreira da Sil-
va; Leandro, f. de Isabel da Con-
celçfto; Jofto, f. de Sebastifio Falia-
no; Luiz, f. de Maria da Canceiç&o;
Martinho, f. de Manoel Rodrigues
Couracho; Mario, f. de Pedro Por-
ta* Manoel, f. de José Pinto; Luiz,
f.'de Albertino Pinto; Mario, t. de
Ângelo Dl Costa; Orlando, í. de Tho-
maa Vllla Nova; Nicola, f. de Ml-
guel Coradlnc; Luiz, f. de Fernan-
do Muruo; Miguel, t. de José San-
chez Garcia; Jo&o, í. de Jofto Fer-
nandes; Manoel, f. de Alberto Fran-
cisco; Mario, t. dc Antcwilo Rodrl-
gues; Jo&o, í. do Ângelo Peola;
Luiz, f. de Adolpho Canton; Luiz,
£. do Antônio Glananazzo; Nicola, f.
de José Carrlerl; Miguel, f, de José
Barbicri; Luiz, f. dos Frasiclsca Mo-
reira da Silva; Max, f. de Roberto
Samuel Herman; Manoel, t. de Igna-
cio Maria de Jesus; Oswaldo, f. de
Antonlo Francisco Pereira; Joaquim,
f. de Manoel Maria Marquea; Jo&o,
f. de Vicente Clamciarulo; Mario, f.
de Benêdicto Arguellno de Freitas;
Jofto, f. de Manoel dos Santos Ro-
drlguea; Manoel, f. dc Jofto de As-
numpçâo; Mario, f. de Vicente Flnie
Perc; Manoel, £. de Francisco Gon-
çalves Carvalho; Luiz, f. de Ângelo
Mar-Unea; Luiz, f. de Manoel Fer-
nandes de AssumpçAo; Max, f. de
Achillea Qulntiéres; Luiz, f. de Fran-
cisco Pontes Martins; Lu!'.*, f. de
Jofto Ceoco; Nicolau, t, de José Ba-
merio; Luis, f. de Maria Guarda;
Luiz, í. de Lula Rioci; Mozart, f. de
Renato Freltag Vianna; Manoel, f. de
Patrocínio AleJo; Manoel, í. de Jofto
Corroa; Osvaldo, f. de Francisco
Bento do Oliveira; Mario, f. de Pau-
Uno Spagilan; Lefio. f. de Moysés
Kazanoff; Luiz, f. de Jo&o Pbmb;
Manoel, f. dP Antônio Aesena; Ma-
rio, f. de Luiz Cardoso; Nabuco, f.
de Álvaro Martins Fontes; Joaquim,
f. de Bonifácio Gonçalves; Mario. t.
de Jullo Costa; Luiz, t. de Vlctonno
Ferreira; Manotl, f. de José doa
Anjos Martkna: Marlno, f. de José
Joaquim Pereira; Joaquim, f. de
Jo&o Manoel Marco»; Manoel, £. de
Manoel Rodrigues; Joaquim, f. de
Juvenal Isalaa da Costa; Martinho,
f. de Marcos Bellotto; Manoel, f.
de José Luiz do Nascimento; Luiz,
f. de Antônio Gogheto; Nicolau, t. \
de José Pli.*ani; Jo&o, f. de Jofto Ba-1
ptista BiJarr&: Jo&o, f. de Jo&o Ve-I
laaquez; ?íaflrt t fle ¦asai Boso«»l

Vllvlas; Mario, f. dc Francisco Balu-
mclll; Nicola, í. de Wonclflco Muftoz;
Leonldas, í. dé José Paulone; Jo»-
quim, f. Je Joaquim Xlmenoa Rodn-
gues; Luiz, f. de José Ansejo; Jofto,
í. de José da SUva; Mario, í. de VM
noel da Costa; João, í. dc Brasília
Moreira Ccsar; Mario, í. de Herme-
negildo Mllani; Manoel,.f. dc Manoel
Gomes Coroua; Maggi, t. de Aciuue
BÜssòlittl- Nicolau. f. dc Miguel
Salvo; Ouclio, f. dc Sebastião Mas-
naro; Marinho, f. de Antonlo Maria
dc Muaes; Jofio, f. de Urbano Frei-
re de Almeida; Newton, f. de Júlio
Boemer; Modesto, i. de Paschoal
Scadlno; Moacyr, f. de Maria Fran-
ci;jca de Arruda; Mario, í. de Mi-
guel Romeo; Jo&ô, f. de Luiz Careta;
Jo&o, f. de Francisco Cucafo; Jofto,
t. de J<xsé Ramo» do Nascimento,..

l.a CHAMADA — De*ignad<>s para
Matt« GroHgo — José, í. de Boncdl-
cta Augusta dí Oliveira; José, f. de
Jô&o Marques; José, f. de Mailuel
Antonlo; José, f. da Emilia Vieira;
José, f. do Berlac nl Brasiliano; Jodé.
f. dc Elisa de Oliveira; José. f. de
Adrlfto Neves dc Moraes; José, f. de
Paulino Vieira dos Santos; Jofto, t.
de José da Resurrclcflo Lopea: Hen-
rique, f. do Gldiel dos Santos Schrei-
ner; José, f. de Clemente Gonçalves
Machado; Jofto, f. do Manuel Gon-
çalvea; José, f. de Rita Corrêa de
Toledo; José, f. de Pedro Fernandes
Morales; Francisco, f. de Bartholo-
meu Slmone; José, f. de Pedro dc
Medeiros Pacheco! Geraldo, í. de An-
ton'o Domingos Pinto; Horacio, í. de
Salvador de Brltto- G-enaro. í. de
Raphael Pecararo; Jofto, t. de Fran-
clcco Peduttl; José. f. de Antônio
Buzello; José, f. de Joaquim Xavier;
Caetano, t. de Luiz Gface; Jofto. f.
de Viccnzo Mlllani; José, f. de Anto-
nio Rangan; José, t. de Ricardlna
Rodrigues de Jesus; José. f. de José
Joaquim Têlxe'ra; Gabriel, f. de Ml-
guel Daniel; Germano, f. d<3 Jofto
Corroa; José, f. de Benedlcta Maria
do Carmo; José, t. do Joaquim Car-
rascosa Bastos; José, £. de Joaquim
Luiz; Ignacio. í. de Rosário Canelo;
José, f. de Riul dos Santos; Joào.
f. do Josó João Galera; Joáo, t. do
Jordano Spolalore; Joaé, f. de Lan-
dulpho Pereira; Jaclntho, f. dc Ray-
mundo Anhé; Geraldo, f. de Antônio
Graco; Francisco, í. de Luiz Octavio
de Oliveira; Jacques, £. do Theodoro
Bloch; Joio, í. de Maria Victoria:
Jofto, f. de Francisco Carmo; José, t.
de Daniel José Vasconcellos; Gilberto,
f. de Antonlo Jesus Rodrigues; Fran-
CÍ3C0, f. de Guido Weingrlll; José, f.
de BafTUo dos Anj03 Mesalas; Joaé,
f. de Armando Dias; José, í. de Er-
nesto Nastarl; Francisco, t. de Ivo
Pepl; Francisco, f. de José Alascon
ganches; Hlldeg&rd, i. de Carlos Cro-
cighler; José, f. dc José César de
Oliveira; José, f. de Humberto Mor-
belli; Jor-á. f. de Miguel Bernardes;
Gustavo, í. de Jofto Francisco Mes-
quita; José, f. de Luiz Panlttl; Her-
nVnio, f. de Frederico Cavallna; Joaé,
í. do Sabino Dlaferla; Jorge, f. de
Augusto Esteves; Homero, f. de Joio
de Oliveira; José, í. de Alfredo Can-
dido Balthasar; Joaé, f. de Miguel Al-
brach; Honorlo, £. do José Ribeiro;
Hugo, í. do Silverio Del Debbio;
joao, í. de Helena Milano Vlsch;
Jofto, i, de Rocco Atanaaio; Henrique,
i. de Jorge Banz&ri; Joào, í. de An-
tonio Roaito; J;>sé, f. de Aurora Can-
dlda; Gentil, f, de lssa Fahuj; Frau-
cisco, í. dc Antônio Raya; ignacio,
í, de Francisco Frunkl; Horacio, i.
de Romeo Guelíi; José, l. de José
Antônio Roa Sober; Joaé, t. de José
Carmona; Francisco, i. de José Mo-
rano; Horacio, f, de Horaco Fldelis
de Paula; José, í. de Alfredo Baa-
loa; Gabriel, f. do Antônio Alvca Azc-
vedo; José, í, do Antonlo Cardoau;
Guilherme, í. de Alfredo Pinto Cha-
gas; José, í, de Gabrlela Ro«a doa
Passos; Henrique, í. de Francisco
Fusco; José, í. de João Antônio Pe-
reira; Joíé, £. do Donato Brito; Igua-
cio, í. da Giovan.il Barbuti; José, I,
de Ablio Tavares; Henrique, í. de
Joeé Valentlni; Humberto, í, de Sal-
vador Fugh&i JorgC, t. de Chueri
Chcbel; José, f. de Leoneio do Ama-
ral Gurgel; Joaé, t, de Jonas de LI-
ma; Joaé,-f. de Antonlo Lisbéa; Glu-
aeppc, í. do Cypriano Fogli; lrineu,
f. ae Chrysoètomò Manaclni; Horacio,
f, de Horaclo do Paula; Israel, f. de
Eugcn o Sebastião de Moraes; Jayme,
í. de Antônio Ferreira Pinto; José,
t, de Jotio Baptista da Rocna; Hugo,
£. de Tomaso Boaella; Júlio, í. de
V/enceslau Jfolaco; Ismael, £. de Is-
mael Fernandes Sancnes; Joselino, í.
üo Francisco Oliveira; Jorge, í. de
Accacio Aiipio Branco; Homar, í. de
Collatino Jbcrnandes; Herminlo, f. de
Francisco Antonlo Quaresma; Jorge,
£. de Joaquim Conceição; Gonçalo, £.
de Luiz Gornes; José, £. do Abilio
Pinto; José, i. do Maria da Concel-
çào; José, f, de Alfredo Martins de
tíouza; José, í. de Manuel Vieira; Jo-
sé, í. de Jo&o üerrelra; Joaé, f. de
Jofto Vicente; Jayme, i. de Sylvino
Pupo Ferreira; Jorge, i, do Antonlo
Salomfto; Joao, f. de Padüo Bao-la;
Uennaro, f. d« Glacomo Cortaz-
zl; Francisco, £. de Francisco
Lomtner; Noel, f, d© Deodoro Fiu-
sa; Mario, f de Jorge HUsdorf;
Luiz, í- de Albertino Pereira Pin-
to; Mario, £. do Raphael do Pau-
la; Manoel, í. de José Pacheco
Plmentel; Leopoldo, í. de Anto-
ni0 Gioso; Nelson, £. de Luiz dofc
Santos OUvelra; Luis, f. de Luiz
Eugênio Pastorlno; Maxlmüiano,
f de Jofto Abrahão; Jofto, f. de
»<oào llenigerg Fi'ho; Luiz, í. do
Domingos Alvea Siqueira; Joào,
í. de Dorival Goulart Penteado;
Laury, f. de Eugênio Pinto No-
gueira; Mario, £. de Faria Ange-
Una; Jofto, £. do Luco Mandarino;
Mario, £. d» Jofto Moreira Cardo-
so; Mario, f de André Florlano
dc Brito; Mario, f. de Jofto Ba-
ptl&ta Toledo; Mazlliah, f. de Sa-
lom&o Levy; Jofto, f. de Jacyn-
tho JuUfto Faria; Lulz( f. dc Al-
fred Ronfiac; Norberto, £. do Jo-
afi Fructuiíso; Nicolau, £. de Cons-
tantlno Prisco Gabrlades; Joa-
quim, £ de Scbastifto Garcia Por-
tella; Nelson, £. de José Abu-
jamra; Oswaldo, £. de José Ber-
tiardo; Milton, f. de Benêdicto
Martins; Moacyu*, f. de Joaquim
Fianclsco da Conceição Rainha;
Joaquim, í. de Silverio, Autturo
da Silva; Newton, £. de Saulo
Ferraz; Joaquim, £ de Jofto Au-
gusto Veiga; Luiz, £. de Antonlo
Jiertotto; l,uia, f. de Ferdlnando
Marciano; Manuel, f. do Jordão
Rodrigues; Nelson, £. do Boavcn-
tura Noycs de 0'lveira; Jofto, í.
dc Luiz Manna; Joaquim, £. de
JoftO Francisco dos Santos; Mau-
ro, f. de Manuel Antônio Azevo-
do; Mario í. de Bernardlno Au-
gusto Chota: Nicolau f. de Da-
metrlo Joannldes; Martinho, f. de
Joaquim Branco de Andrade; AU1-
ton, f. de José Miguel de Andra-
de; Mario, £. de Carlos Augusto;
Mario, £. d» Francisco Vicente
Marques; Jofto, f. de Maria Duar-
te Laranjeira; Oswaldo, í. de Ar-
mando Sandronl; Joio, f. de Ame-'
ll0 Chillno; Mario, £. de Vicente
IncelU; Mario. f. de Uba-do Men-
ghinl; Jofto, f. de Antonlo Do-
jnlngues Oliveira; Jofto, f. do Nl-
colau Sobrlola; Nelson, f de Ml-
aruel Chonerl; Luiz, £. dc Alber-
tina Buchamn; João. f. de Alta-
miro Pereira; Orlando, í. de Vi-
cento Chispeta; Moacyr. £• de Noé

Alv«3 de Azevedo; Maxlmlno, i.
do Renato fíbrlshif Mario, f,. *?

FranciBco Cesario; Joào, f dc Jo-
sê Gaiucci; Mario. í.- de Uoraldo
Üanlclo; Manuel, £. dc Jofto Fui-
lei* Garcia; Orlando, l'. do Ra-
phac'1 Trlguarl; Lino, f. de Lino
.lobé Pinto; Joào, £. do Rosa Ua-
brlella Fe,reira, Manuel, í-, de
Huurique itodrigues d« Paiua; Mi-
guel £'. de AL»ahito Messa Ar.ü-
ncqul; Ouanao, f. do GenaiO Del-
la Monlcá; Lu!/., t. de Luiz de
Araujo Sabre; Jofto, £, de Anua
Maria da Concelçfloi Mario, £. ue
Antônio Lopes; Mario, f. de Joa-
iiulm Ferreira; Luiz, í dc Joa-
nulm Lul-/, Costeira; Lúlz, í. do
Francisco Mellgaii; Luiz, f. de
Antonlo PugUsl; Nicolau, £. de
Carmine Curcio; Luiz, £. dc L,ulz
de Béssa Abrunhosa; Massllon, £.
de Sebastião G, Lima; Marco, £.
r. do í)Ino Plazía; Jofto, £.. de
Ângelo Moridõné! Miguel, £. de
Itaphael üôll'Ei*ba; Luiz, £. de
Alcides de Almeida; Manuel, f. ue
Antônio Rodrigues Moreira; Ma-
nuel £ Ap Carlos Henrlquo vie?
Ino;- Qctórlnò, f. dc Ricardo Doo:
O.loUtj Mario, £. dc Manuel Eusta-
chio; Luiz. f. de Joaquim Vegas
SanfAnna; Jofto, £. do Flori Far-
hòoliii Manuel, f. dc Adelino Au-
guáto Monteiro; João, f. de Josfi
Jorire Marcondes Machado; Mario,
r de Antonlo Vicente Plmentel;
Jofto, f. do Luiz Sparapanl; Luiz,
f de Francisco Rodrigues; Os-
\('alclo, f. de César Alegrcttl; Ma-
Slmo, f do Affonso GuastelU;
Manuel,' £. de Manuel Martins;
Lúcio, f. do Lucas Nolascp da
Silveira; Manuel. £ dc Ângelo
Divletro; Oswaldo, f. do Manta-
gna Glovannl: Marcelio, f. de 011-
viero Pilar dn Amaral; Mario, £.
rle José Benêdicto Dutra; Luiz, £.
de Américo Ribeiro de Brito; Joa-
quim, f de Joaquim Teixeira; Nl-
collno, f. de Francisco Forcionl;
Luiz f. de Antonlo Teixeira Jr.;
fvutj-'. f, de Luclano Mola; Mario,
f de Domingos Russo Italiano;
Mouzinho. f. de Carlos Alberto de
Faria; Mario, f, de Maria de O.;-
veira: Mario, £. dc Boavcntura
Inglez; Manuel, f de Dochon Pe-
trowlch: Napolcílo. £. de Joaquim
Domlt; Nelson, £. de Bortolo RI-
naldl: Luiz, f. de Raphael Cenes-
nlalH; Mario. £. dè Francisco 011-
\a: Miguel. £. de Miguel Pin":
Nalr, f. dc Avelino Blvado Leite:
Marcinio, f. de José Francisco
Oliveira Castro; Nathallno. f. dc
Paula Gomes <5e Carvalho; Nel-
son. £. de Salustlano Xavier de
Brito; Manuel, f. de Antonlo de
(!ampos; Umberto, f. dc Ang.fijn
Pedestft: Romeu, f. de Roberto
Frama* Rodolpho, f. de Domingos.
Cussaro; Rosário, f do Salvato-
re Clanièilaro; Sylvestre, f. de
Antonlo Joaquim de Godoy; Rena-
to. f. de Ângelo de Phlllpnes; RI-
naldo t de Alexandre Sheroylnyi
Thomaz.' f. de Domingo.'» Pastpru;
Thomaz, f. de Tliomax Lopes: sa-
bine, f. de Sablne Ahdala; Vcr.l-
rio. £ de Luiz Capo BlanchI: Se-
raphlm. f. dc Jo**é Joaquim Efi-
tanquelra; Vicente, f. de Caetano
Milana D'EUasj Pedro, £. de Pau-
lo Antonlo OUvelra; Saulo, f. ue
José VUlela de Oliveira; Vicente.
f de Vicente Sâ, Barbosa; Vlcen-
té, f. dc André Daniel; Vicente,
f do Nicola Mazza; Oswaldo, I.
dc Francisco de OUvelra; Vicente,
f. de Vicente De Lucca; Pedro. r.
de Nicolau BoreUl; Paulo, f de
Alexandre Gancchloll; Oswaldo, £.
de Guilherme Gandeu; Vendlano,
f. cio Juvellno Pedro do Jesus;
Sald, £. de Calll José; Ulysses, f.
do Benêdicto Silverio de Castilho;
Ovldlo. £. de paes ignorados; \\til-
demu*. f. de Thereza de Almeida;
Roberto. £. de Anarê Domlngob*
de Oliveira; Sebastlfto, f. de Bar-
tholomeu Taveira; RI naldo, f. dc
Ramon Caibo; Olavlo, f. dc Fran-
cisco Henrique da Costa: Olavo,
t de Joaquim Soares; Salvador,
ri de Emilio Renzo; Renato, f. de
Eugênio Carbonarl; Vicente, £. de
Antônio Caruao; Paulo, f. de La-
carlnl HlppoUto; Vasco, f. do No-
venio Talco; Victorio, f. de Vi-
cento Gasparlni; WUy, £. dc Eli-
saboth Anne; Vicente, £ dc Al-
fredo Donadio; redro, £. do Achl-
les Delia Rosa; Orlando, f. do
Raphael Pellclare; Oswaldo. f. de
Victor Alves de Almeida; Raphael,
£ de Emílio Nlcolozzl; Vicente, f.
d'ô José do Campos; Vergnlana, f.
dc dr. Álvaro Gonçalves; Sebas-
tlfto, £. de Cândido Simões; Or-
laudo, f. do Luiz Cappucct; Os-
ttaldo, f de Sylvio pereira; Rey-
naldo, £. de Maxlmlno Leite da
Cruz; Roque, í. de Jofto Fernan-
des; Rosário, f. de Grazlo Der-
rlne; Rolando, £. de Rolando Dl
Pletro; Raphael, f. de Manuel Jo-
r(. Martins; Paulo. f. de Emilia
Fernandes; Sebastlfto, f. de Se-
bastifto Ferreira de Andrade; Ru-
bens, £ de Declo de Araujo; Se-
bastifto. f. dc Augusto César.
Oscar, filho dfl paes ignorados;
Samuel, f. de Manoel Lino Carva-
lho; Paulino, f. do Augusto Cando-
nl; Rodolpho. f. de Pedro Francls-
co Cottlni; Tranqulllo, í. dc Abda-
nego PalUciarl; Paulo, f. de Candi-
do Baptista de SanfAnna; Tito, f.
de Tito Prsites da Fonseca; Rodrigo,
£. de Rodrigo Gil Garcia; Pedro, £.
de Gino Fllirppini; Pedro, f. de An-
tonio Cabrera; Waldomiro, £. -de
Raul Dantas; Vicente, f. do José.
Cruz; Paulo, f. de Samuel de Sou-
ea e SUva; Waldemar, f. de Júlio de
Barros; Raphael, f. de Antônio Jus-
alo; Oswaldo, f. de Rosinha Alves;
Octavio, £. de Francisco da Silva;
Pedro, f. de Benêdicto José Cardo-
so; Pedro, f. de Ricardo Gianetti;
Ronato, £. de Duilio Cechi; Raul, f.
de paes Ignorados; Roger, f. de Joào
Luiz; Paulo, £. de José Morelli; Re-
cler, £. de Luiz Angellni; Osmano,
f. de Vicente Pace; Hugo, f. de An-
tonio Centlm; Thoodorlco, f. de Car-
loa José Lava Thiegas; Paulo, f. de
Telemaco Ramos; Sylvio, f. de José
Teixeira Pinto; Raul, f. do Raul
Paschoal Lanier; Primo, f. de Adelio
Olivieri- Roge, f. de Sallem Azzeni;
Pedro, f. do Jo&o Toschl; Paschoal,
r. de Mario Ferrainolo; Raul, f. de
Galeazo Aliberto Marestl; Virgílio, f.
de Luiz Menlml; Salvador, f. de Jo-
sô Santoro; Roberto, £. de Antonlo
Zanl; Oswaldo, f. de Antonlo Man-
cinolll; Pedro, £. de Telpe Romolo;
Plínio, f. de Plinio Reya; Primo, f.
de Giuseppe Parise; Ruy, f. de Ole-
gario Ribeiro de Oliveira; Sylvio, f.
de ÍVarcisco de Queiroz Ferreira;
Pllade, f. de Orestes Sirani; Pedro,
f, de Alexandre Telpo; Pedro, f. de
Antonlo Morretl; Pedro, í. de Manoel
Lefto Garcia; Rodolpho, f. de Ama-
deu Santlnl; Paschoal, £, de Je-
gualdo Torquato; Paulo, £. de Gra-
clliano Josó da Rosa; Ramon, f. de
Miguel Fuerte; Olavo, £. do paes
Igncrados; Raphael, f. de Domenlco
Oliveira; Sylvio, f. de Theòdomlro
Conceiç&o Bastos; Wenceslau, £. de
Wencc-alau Silveira Roaa; Waldemar,
f. de Octavlano da Silveira Bello;
Vital, £. dc Silvlna Gomes Bandeira;
Santos, f. de Luiz Malne; Álvaro, f.
de Álvaro Joaquim de Sá. Alfredo,
£. de José Bento; Armando, £. de
Eugênio Grazinl; Antonlo, f. dc Luiz
Marchioal- Antonlo, f. de Luiz Lul-
gi; Appafecldo, £. dft Manòe] da Sil-
va Dur&o; Antônio, f, de Diego Mar-

1 tln, Alfredo, f. de Emygdio Rocco;
Antonlo, f. do Antônio Ftaii; ArUn-

do, f do Benêdicto DomlilglJCS An-
dPado; Anillbal, i. do Alfredo Bote-
lho Junior; Antônio, í. do Fabiano
Jüvié; Antonlo, f. de Luiz Jualo dc
Almeida; Antônio, í. dc Antônio Uo-
cua Breio; Américo, f. de Cypriano
Mendonça; Ãniiónihu, f. de baivador
Santoro'; jAmti.ltíO, f. dr. Joí;ó Uo-
dílguéaj Ama: o, 1. dc üva Rodrl-
gues da Silva; Américo, I. d<j Au-
mero Benêdicto cavalheiro; Antônio,
I. dt, paes Ignoiadofa (e:í.p, na Santa
Casi); Antonlo, f, du lamllio Fojo;
Antônio, £. d0 Joaquim Lelro/.a;
Américo, f. dc Joaquim Teixeira;
Antônio, f. dc Antônio Pcrska-, Alei-
ikv*. f. de A» lindo Gonçalves de Oti-
veira; Ardelino, f. dc Mille Lan-
franoni, Abilio, f. dc Antônio Augus-
to; Arninl, £. do Alarica Wrabi; Al-
fredo, f. dc Ângelo Pltorutto; Ahi-
no, f. de Altino Joaquim de Almci-
da- Arnaldo, f. de Alemanno Pie-
roúi; Antônio, f. dc Maria BenCr
dieta; Anatorio, filho rio An .torio
de Oliveira; Antônio, f. do Ro-
geiio dc AràujO'; Antônio; i. de
jofto Fernandes'; Antonlo, filho
de Guilherme Augusto Campos;
Antônio. £. do Francisco Fac-
cini; Alberto, f. de Antonlo Duarte;
Alfredo, í. de José Falcttl; Alfre-
do, í. de Glovannl Vreviglicri; Anto-
nio, f. de Francisco Antonlo Cuba;
Antonlo. f. dc Raphael Molina; An-
gelo, f. dc Nlccla Tirollo; Armando.
í. de Maurício Cersato; Aires, f. du
Eduardo Dias dé Oliveira; Américo.
f. de José Chrispini; Albano, f. de
Antônio da Costa; Adriano, f. de
Manoel Joaquim; Armando, í, de
Manoel Cabanos; Albino, í. do Sal-
vador Perruci; Abrahão, f. do ls;1
Abrahão; Alfredo, f. de Breno Pu-
reira; Alcides, f. de Antônio Pires
de Andrade; Antônio, f. dc Scbastifto
Oliveira; Armando, í. de Pedro Sol-
laro; André, f. dc Guido Maistrello;
Antercio, f. d« Joào Garcia Nuvem;
Arthur, í. de Arthur Ferreira Cos-
ta; Antônio, f. de Augusto Tclxei-
ra; Aris, f. do Virgínia da SUva;
Antônio, f. de J^é da Coita; Ame-
rico, f. de Antônio Lioi; Alfredo, f.
dc Francisco Entlni; Augusto, f. do
Américo Dotte; Antônio, f. de VI-
cente Lcvschiavo; Antônio, f. de An-
gelo Platinettl; Alcindo, f. de Ado-
Uno Costa; Antonlo, f. dc Amin Sal-
man; Armando, 1. de Domingos tu-
ineiro; Alberto, f. do José Schueler;
Ângelo, í. de Anielo Carbonl; At-
fonso. í. de Margarida Carvalho;
Américo, £. de Jcvsé Dias Vidal; Ar-
thur, f. do Ubana Augusta de Car-
valho; Amandio. f. de /ntonio JosA
Cavallo; Adamo, f. dc Vicente Dü-
mingos; Amaro, f. de José Narciso;
Armário, £. do Francisco Pascarelll;
Augusto, í. de Manoel Gonçalves;
Antônio, í. de Manoel Maria Lapa;
Armando, f. üe Matheus Soares; An-
tonio, f. de Pedro Pillegl; Anselmo.
£. de Paulo Borsachini; Alfredo, f.
de Alphoms Blanc; Abilio, f. de Ma-
noel Antônio Reis; Armando, f. de
Glovannl Innànzzi; Adriano, f. de
Luiz Maria Ferreira; Alfredo. í. d^.*
Guilherme Giorgi; Alfredo, f. dc Fer-
rucio Qulsta; Aissar, f. de Salim Sa-
ber; Antonlo, f. de Frederico Papa;
Antônio, f. de José Glmenez; Ar-
mando, f. da Biaggi Marchetti; Ar-
mando, f, de Salvador Copola; Ame-
rico, f. de Luiz da Conceição; Aldo,
f. dc Domingos Cancineo; Américo,
f. de Nicola DeU'Aquila; Ângelo, f.
dc Frézzáto Francisco; Alcebiades, f.
d0 Antonlo Roberto de Freitas; Ave-
lino, f, dc Guillicrmina da Concei-
ção; Amedeu, f. d« Notaro Francês-
co Antônio; Álvaro, f. de Francisco
Monteiro; Américo, f. dc Jofto Anto-
nio Gonçalves Duque; Ângelo, f. de
José Riso; Agostinho, f. de José
Augusto; Alfredo, í. do José Diniz;
Aincrlco, í. d0 Tiberlo Corrêa Bahia;
Agostinho, í. dc Saverio Maitía;
Aristis, í. de Braulio Pinheiro; Abi-
ner, í. de Theobaldo José dos San-
tos; Antônio, f. de Francisco d«
Souza; Antonlo, f. de Ermellndo Ni-
colletti; Antônio, f. do Manoel Ro-
drlguea Almeida; Antônio f,. de
Jofto Rodrigues; Andréa, f. de Sabo
Istraro- Alceu, f. de Vicente Ruüso;
Antônio, f. d; Severino Borghi; Ado-
Uno, í. de José Ferreira; Amcnco.
f. de Donato Abate; Francisco, í. de
joaé Annuncláto; Ercilio, f. de Pio
Pcloslni; Delmiro, f. dc Ercna Gon-
çalvej* Ernéstino, f. de Amelio de
Souza Martins; Felippe, f. dc Fer-
nando Porta; Cícero, f. de paes Igno-
rados (exposto na Santa Casa); Fran-
cisco, í. do Faldino Bragllm; Da-
miano, f. de Arthur Antônio; Eu-
genlo, í. de José Fernandes Junior;
Antônio, f. de João Dal Cim; Ca-
semlro, f, de Sllvar.ó do Andrado,
Bencdicto, f. d: Jo.sé Antônio Yar-l
nandes; Calogero. f. dc Gaspar Ca- J
lia; Duilio, £. de Antônio Portilhn;
Antoaio, £. de Carlos Teixeira Vi-
nhas; Eudesio, f. de Mlralhes; Emy-
gdio, £. de Ângelo Nani; Domingos.
f. de Pantaleão Propero; Domingos,
f. de Dante Mongloli; Antônio, f.
de ííaxlnUno Rodrigues; César, f. de
Francisco Orlandi; Francisco, f. de
Anielo Festa; Frledreck, f. dc Paulo
Schnelder; Benêdicto, f. de Osório
Boanova; Francisco, f. dc Antonlo
Mona; Francisco, £. do Agostuino
Cuntlero; Ernesto, f. dc Carmine da
Slmone; Edmirico, £. ds Edmirico
Rogique; Bruno, f. de Oreste Broç-
chini; Bruno, f. de Ângelo CMlavini;
Fcliciano. f. dc Antônio Manoel Al-
ves; Carmine, f. de Jofto Zambell;
Beijcdicto, f. de João Camillo de
Mello; Floresmundo, f. de José Sa-
ragosa; Felix, f. de Fcllx Samfra-
no; Benêdicto, f. de Vicent Ribeiro
Junior; Benêdicto, f. de Jesuino
Thomé de Almeida; Domingos, f. do
Miguel Mola; Daniel, f. de Francls-
co Martinho; Francisco, f. de Lui»
ChiarelU; Dimas, £. de Alexandre
Liglcro; Eugênio, f. de Jo&o Ste-
flitsh; Domingos, f. dc Pedro Ro-
meu: Antonlo, f. do João Manoel
Vasques; Francisco, £. do José Mu-
nhoz; Antonlo, f. de José Maria da
SUva; Ermelindo, f. de Raphael Mu-
rolo; DulliJ, í. do Antônio Co3tabl-
le; Antônio, í. de José Alvarez; Bru-
no, f. do Giuseppe Glampa; Fortu-
nato, £. de Jofto Spiesterl; Carlos,
f. de Jos-5 Marinho; Antônio, f. de
Cyrillo Petelinkar; Francisco, f. de
Antônio Joaquim Ferreira; Dino, f.
de José Gullici; Eloy, f. dc Jullo
Ferreira Braga; Eduardo, £. do Au-
tonio Manoel Figueiredo; Antônio, f.
do Antonlo Miguel; Danillo, f. de
José Pctfreschi; Frederico, f. de Glu-
seppo Flori; Francisco, f. de Antonlo
Rocha; Carlos, í. de Jofto da Silva;
Antonlo, f. de José Balboni; Eu-
clydes, f. dc Eugênio Facchini, For-
tunato, f. do Giulio Barba; Francls-
co, f. de Agostinho Tortorelli; Car-
mine, f. de João Bertucci; Benedl-
eto, f. de Flrmlno Antônio Fellcia-
no; Declo, f. de Domingos Rinaldi;
Edllvlno, f. de Anna Rosa do Je-
sus; Charles, f. de Lucy Muller;
Carmino, f. de Nicola Brandi; Cons-
tantino, £. de Feliclo Louren-
ço Basso; Fioravanti, £. de Luiz
Perruccl; Carlos. £. de Antonlo
de Camargo; Emidio, f. de Jo-
sé Costa Figueiredo; Domingos,
f. dc Jacob Jamlni; Decio, £.
dc Carlos Trombani; Fernando,
f. de Manoel do Freitas; Car-
mini, f. de Vicente Salvla; Fe-
llppe, f. do Ângelo CrolàfiUll; Donato,
! de João Cavalheiro; Francisco, t.
do Luiz Slquorelli; David, f. de Da-
vid doa Reis Pereira; Cláudio. £, do

Carlos Sapienza; Antonlo, £, do oc-
bastião Sanlallle; Eduardo, f. de ^-'
rirnio Ladeira; Bruno, f. de ítalo la-
COAl; Domingos, 1. de Vicente Dt'-
ohiari; Belmlro, f. M òBnedicto i>IJ.
Carlos, í. dc André Beftlnl; Fran-
cisco, f. dc Maria da MissAo; Alms,
f. ide Jorge Elias; Edmundo, f, dc
Felíolo B.W.W, Domingos, f. dc Nor-
berto Moreira; Faustino, f. do l'au&-
tina Maria Silva Dias; BYãncisco, r.
da Gonçalvw Erenla; Eduardo, t, t
Jofto rinto de Couto; Ernesto, f. oc
Fraiioisco Chlaramelll; Carlos, f. oe
Aiig-^o Tuna; Benêdicto, f. dc Mtt-
nuel Lisboa Lima; Francisco, í. de
José Granado; Carmino. f. de
Vicente Vlraidi; Cornelio £. dc. VI-
cente Ribas; Eduardo, f. do Alberto
Salvador; Dorvãlino. f. de Anna KO-
sa do Moraes; Domingos I. dç An-
tonio Marlno) Emidio, f. d0 José
Sica; EgldiO,'f. ide Moyséfl Pojro-
eo OUvelra; Francisco, f. do »
dicto Soárés; Francisco, f. do 1' w*
•Quinto; Cl-nidino, f. de Antônio \e
foslada, Sanches; Huçlydw t. ido Al-
fredo Maurício; Eloy, f. de Um
Baptista; Ferrer, f. dc Marco(W
nlni* Érn.ato, f. do Giusappa Cn.ca,
WáaetoS" t. dc Pasthôal Con-
2o tvanclsco £. dc Antonlo i5roven-
zano; Florestano. f. dc Antonlo t*d.s
5 

2.i CHAMADA em. DesImadoi P«
o -l.o B. O. - Anicrtco, filho de QulhO
Casartelll; Armando, f. dt- Martha
Ferraz; Antonlo. f. dc W«wtó»££
qnito.no; Antonlo. í. d« 1È,ran«^)
Oallctl. Adolpho, f. de Adolpho ««
•,:a: Alfredo, f. do José Orocco; An
onio. f. dc José Silva »£W£'A£

mando. f. dc Sylvio Carlini; Ar'¦|e
miro f de José Victorino Cibrai,

de Josó da Costa; Anesio, f. dc Igna-
ctò João da Silva; A.exandre. f d«
Castano Rinaldt; Arthur, f. ^e 

a
tonio Carlos; Alfredo, f. ¦&¦*$$&
cto Ribeiro; Amcr.co f. ^¦gW'?,?
Boccia; Anlonio, f. de Adolpho V>
rente:'Alberto, f f-%^Jj%Z,

íni 
' Adelino. V. fitf^«g$glTeixeira; Alberto f. de Saml KW1

Antônio, f. de ^meUUv^Moraes.Antônio, f. de Miguel Cortese, «
S f. de Anto o::Marqueisj jAnto

i '» ri , To-;,*, da ?.a'-.'uin-iii7,. AflO-

res; Antônio, f. de GalaUUei^.

Si ?deUlnttéro CorrÊa; Anto-
SJ. f <ie Luiz de Moura; A.urelto.-t.
de Feliciano Roban; Anton'o, f. 

je
André Rodrigues; Anaf, fj
Antônio Cordel ro dos Santos A non

l^memmt^ept.ií
Franco Carvalho; Ammndo. f. £
Antônio Atberia: Anselmo, t., ^ .-m
;u,el Ignacio; Albino, t. « *,„
Texe ra; Armando. , x. ao
Villela* Antônio, £. ae f«*0 »«« "

Andrlde; Abílio, f. de Augusto Loj
ÍS? jinpWT.tt:: Alberto, i toji.
berto Ruth: Antonlo, f. de uo

, os Braconaro; Ado.pho. í de
^mermann* Aitono. f. af 

^
S^SÍÍn.^01 Aminíô. £. de =
SeSbattí; Adelino f. do Jodjuim

Í° ?llVffinlo f de Annlbal dos
Boar : Antônio, y. «- Agenor
Surtos Gil; Armando f. dc. *R
Mondado» Agenor; ^ntotiio, 

.
Vlcento Mantovani; AP.1U0, f. °e

Abilio AUgusto- Antonlo, f ttcra_

»^^nttnu stitf effi Arna.
?*>:-^^iStó Rossl; Affonso,

do Vicente ^iT-,. ii\va-o í. de Joao
Baptista Varollo A TO ro, lec0
Deslderio: Annaidc. í. d0 *

CÜéilçfia Dias; AMrajo, I. Qc 
^

lo Bordquon: Antonlo. f^ o
Mathias; Alixo. f. 

/9^0 zibili-
gres; Antônio, f. de w^ Antonio
nl; Albino, I. ^^ £f°'dc Anto-
Rodrigues: Ago^°; • 

f. dc u-cr-
nio ^^•^S^f"11 Antônio, £ M
mogenes »fbom, u ú0
Aiipio Ramos Veiga. Anobre,
Joaquim Oomes_do.ÀWneaa
t de Ismael NOguv","-!. ,0 f de

Wancisco; Maria pi"^ ' 
Raphaela;

Américo, í. de Aur,cnt- Al-

r de Bernardo de sou im•• . t de

Benêdicto .Ro7,„vandrlno. i- de M1"
Paulo Jo^é; Ato^0no dtí ciar.-
e"el SeRPrfhft d? Âri-v. Alexanidre,
mundo Coelho de¦ ^J 

'Américo, I.
f dc Francisco D °go £ de
d» Francisco Ascon, «¦• üe
Garota Fortunato: J 

l/U 0,dc 
José

Amadeu T°/r^0Af de Urbano Wr?
Spmdarrl: Ângelo. £. <w B e.
íeira Andrade; Antong. ^-^ u
dicto da SUva Tavar^ A„le-
de Annibal U>PÇs d| * M&i.

to- í* de SCS Amador Rodrigues;
no. £. de Manuel Amador rdmo;
Alber,t0, í t Joio Zaecha; Arman-
?*"?%f• Jo^é Joaquim; Agenor, t-
do. f. de í""A,AÍM»dré Lopes; Ai-
de B^-nedicto ^tSStonl; Augusto,

ravant. Calza; *ldo, í. Qfi 
^ Joio

josé das Dores; Anton>o à& Jo-0
Miguel Vasa; Antônio, i. Bcrnar.
CararatU; Agostinho i- de Josê
do do3 Santos; Antonio, • .onymo
naal Rey; Alberto, r. «e . 1(>ran-
S5fcS&! Aristadomo- 1 d|

cisco Dono no; Alcides, i. ,#
7.1o «llartíbAlv°e8 Toledo; Ar-
de Maria ^^edrVBottan; Anto-
"fn^f* iosé Henrique Aman-
nio, f. JUB?, „ Mn,iA<! Martins
dio £. de Álvaro Nunes a•

Avelino, £- dc ,«•„., «raer-i. Fer-
*Vl?; 'VmanSft de^Marcos
nandes; Armanao x
Ceriachl*. Antônioj, í. de dr f
cisco Romeiro Sob., A'rP°í*. rAr.
de lizequicl Franclsco^Leltc. Ar_
rt,e HzriUde AÍ * do Vaíenü; Ar-
-Sí,f' . «ie, Vlctorinl Rodrigues
da Silva 

-Alfredo, f de Joséi Do-
díi hiiva, d Josg ri-
lTen-rentoAnSto imerico £. d.

Sosé Costa Vlllasi Amei o, f. d«
mm SUva; Albertino f de Jo-
sephh.a Marcinelll; Ajnleto. £ de
Joko Salvio; Amaro, £. de Cosme
Antônio dos Santos.
8.» CHAMADA — Designado» pa-
ra o 4.o H. I. — Florentlno. f. do
Natalino Antônio Leal; Cartos, f.
de Joio Joaquim Oliveira; Emílio.
£. de Carmino Caeinolonga; Can-
dido f. de Aiipio Antônio; Do-
menlco, £ de Gugllolmo Guglícl-
ml; Ewaldo, £. de Alfredo André;
Antônio, f. de Estóvd Tonou; An-
tonio. £. de Jo&o Antonlo Gonçal-
ves; Carlos, f. d© Joaquim V**

leiituo; Elyseu, £ do Jokó Joa-
quim Bittencourt; Dellno, f. u«
Jiiaé Paulino da SUva; Carlos, f.
do Jorge José Vieira; Uantc, f, d*
Antônio Pàzzerothl Duquo Estra»
da; Çleinentlno, f, de Paulo 2cr«
ber.tu; Braulio, f. &do Ricardo l'ai-
va; Domingos, f. do Luiv. Vitcu;
Eduardo, i.. de Amando Montolry;
Boiiedlcto. £ de José Coal .; Bo-
nillígos, f. dc Joflo Manuel Gon.
çalves; [Oniillo, £, dc Antônio Sit'.
hetta; Cyro, £, de Ângelo D'Bha-,
Antonlo, í. dc Alfredo Tangavel.
Il; Cândido, £. de Seraphim Anto-
nio da SUva; Ernesto, f. dc Lula
Poppe; Euclydes. £ de Antonlo
Gonçalves Macedo; Carmino, 1.
dc Sabbatlno Rossi; Ellhu, t, <je
Armando Dcrnln; Benêdicto, f, uo
Fernando do Espirito Santo; l-;,-.
nanl, £ dc Jos6 Duarte dc Médol-
ros;' 1-iimas, f. d0 Johó Paula -,<.*
Oliveira; Francisco, f. do Joáo
Baptista Nascimento; Cario;:, f, d*
Joüi, Felix dos Santos Corrêa; An-
tonio, í. d,, Francisco dc Sou?,a;
Carmo, f. 

' 
de Raphael Santoro;

Carmetiucolo, f. de Antonlo Ca-
ntano; Cândido, f. do Norborm
Padilha; Eduardo, f, do Franclt-
co Paolillo; Felippe, f. do Anto-
nio DUo/igo Pantalcfio; Fernando,
t de Fernando Machado; Flavio,
f". de Jesulnft Ranios; Brasilio, f.
de Vicente Basile Virno; EmiH',,
t de Afei5 Trabulsl; Eloy, £, d»
Carlota Beiina; Floravantc. f. de
Jofio Fe-iTari; Daniel, £. de Dante.
rfchitllcr; Caetano, f. dc Jerony-
mo José Rafaoho; Domingos, f.
de Francisco Mastrochlnlco: Feli-
cio, f de Marcos Blazlo; Fernan.
rio,, f. de Guilherme Rosàtl; l):i-
nlcl {. de Ricardo Antonlo MoS
ta; Cr lul!". f. de Josó Priore: Ca-
sémirò, f ,dc Antônio pessoa;
Etúalpe, £, de Dtualp.e Oliveira
Neves; Ermellndo, £, de Francls»
eo de l'*e-iclo; Benêdicto, f de
Antonlo Sebastião da Cunhar
Francisco, f. de Caetano Cestoro.
Ii; Cluistovam, f. dc Luiz. Fonsa-
ca; Benêdicto, f, do Benêdicto At-
cantara da Flor; Carlos, f. ,|«
Cândido 1'cieiia; Ellsauro, f. du
Anneta Arico; Carlos, f. dc Josô
AUgusto de Araujo; Carlos, f uti
Amando Silverio dc Almeida.?
üloy, £. d« Sebastião Fernandes;
Diamantino, £. de Accacio José;
Domingos, £. do Sebastião Para-
vattl; Edmundo, f. do Antônio
Biaoagliui, Cartos f. de Abel Ali»
•onio Tavaretij Eduardo, f. do ar,
liduárdo ctomes Reis; Eduardo, f.
d(. Salim Abbud; Carlos, f d*
joio Soares; Divon, í. du Arinau-
do d-j Araujo; Bernardo, f. dc Mm
nuci Teixeira; Antônio, í. dc Ar-
i.aldo 1'riuiclfJ Carlos Ferreira*
Antoaio, £ de José Joaquim Me-
raef-; Dòrnellas, t. de Alãiiüel Se-
bastião; Francisco, f. do. Jo..á
Conforto; Edgar, f. do Carmo P,a«
tiesca; Ferdlnando, f do GIüêçi»-
pe Matarazzo Sobrinho; Constaii»
cio f Caslmlro Figlle; Benêdicto,
f. 

' 
de Estanilau Raymundo;

David, £-. de Abel Gonga-ves; Dan-
to £. dc Czinio Valerini; Ciaudio,
( 

' 
do Domingos VarelU; Benedl-

cto, f. dc Norberto Arruda San-
tos; Carlos, £, do Ettorc Cori;
Cândido, £ do Antônio Franclsc»
Ferreira; Francisco, f. dc Pedro
Fernandes Lara; Antônio, f. ua
João Rélgada, ; Etilio, f. do Bi»:r
Uo Paolillo; BeUirmino, £. de Au-
tonio Evangelista Bueno Silva-,
Bernardlno, t. do Manuel Çom o»;
Fernando, f de Eleuterio Fruii
cisco Marques; Antônio, f. üá
Giovani fíllin; Carlos, í. de Car-
rnclita Moraes; César. f. de Ra-
phaél Galvos; Benêdicto, f. U«
Victor Kcnrian Miranda; ConradO,
f. di* José Dlsaggio; Antonlo, f.
de Marin0 Lofranco; Domingos, t.
ãr- Domingos Delia Monlca; Este-
vam. f dc Luiz Franco; Dulphe,
t) do José Bento paes de Ramos;
Francisco, £. de João Fernandes;
Francisco t. do Manuel Loureiu:»
dos Santos; David. f. de Robert.)
Gàstfio Struphuer; Dlnlz, f. uc-
.To^é do Couto*. Euclydes, f. d«
Jofio Baptista da Fonseca; Fran-
cisco. £ do Antonlo Garcia M\z.\',
Cas?to, 

' 
f. do Dante Pàplelti;

(Jhrlstóram, f. de Antonlo Tçb.ir-
nel-i Penhos; Antônio, f. dc José
China- Domingos, f. do Benedicvd
Fernandes; Eduardo, f. dc Josa
Joaquim Fllcno; Donato, f. de
Jofio Frl.gollottò; DarilUo, f. de

f Adelino N. Francisco, f. do Joflo
Varonil Ettorc. f. de Ricardo ia*
cèguelll; Francisco, £. de Louren-*
co Marques; Fioravante, f. d»
Luigl Bullara; Carlos, £. do tFe 1-
cio Guido; Dyonislo, £. dc Acml-
los Trovo: Francisco, f de Ma-"
núel Antonlo; Carmo, f. do JoilO
Peruccl; Bencdicto. f. de Manoel
Alves Pereira; Eugcnlo. f. (l«
Aristides Ventura; Fuad, f. de

'Elias Árida; Francisco, f. de Cie-
mento dc Paula e Silva; David, £>
fie Antonlo SUva Cardoso: Fortu-
nato, f do Francisco Sgrolgllaj
Eustachlo, £ de J°sé Ciclylzzo;
Antônio, £. d0 Antônio de Q1:;'-
dros; Felippe, f, de Adriano Alga-
ve: Antônio. £. de Jds^ Manuel
Pereira; Francisco, £. de Manuel
Nunes de Souza; Elpidio, f o*
Francisco Gallerlo: Benêdicto. f.
de Francisco Salles; Eüzio, f. d»*
Manuel dos Santos Fernandes;
Carlos, f. de Henrique Cmirado;
Fernando f. de Lldolpho Lemos;
Francisco, f' de Franz Sperl; Ben?
iàmln. f. de Benêdicto Sebastião
da SUva: Ernesto, f de José d*
SIIvr; Florindo, f. de José Van-
r.uecl; Belmlro, f. de Abílio Mar-
tlns; Edmundo, f. do Manue* .
Lima; Francisco. £, de Miguel
Galego Garcia; Estev<1o, £. de JO"
eô Innocenclo Pereira; Euclyac;,
f. dfi Pedro Romacclotl

2.» CHAMADA —- Designado*
imrn r. ;j.o do &.o R. I, — Gilber-
to, f de José Ferreira de Camargo
Andrade; Henrique, filho de Hei"
rique Segole Moreno; João, fllHQ
do Bortolo Pylade; Joilo. filho
de Cláudio Henrique; Joté, "-
lho do Antonlo Alveg Barbosa,
Gogliardo. £. de Gilberto Olivi; JO-
sé f. díí José Rulz Padilha: Fran-
cisco, f. de Luiz Estacio; ídallno. f.
de atanoel Ferreira da Rocha; Her-1
mlnio, f do José Matragano; Jos.fi,
f. de Francisco Truyello; Humberto.
£. de Pedro Congo; Geraldo, í. 'jL'
Anua Thereza de Jtísus; José, f- f
Jasí Alves Lobo; Guilherme, f- ue
Sabato Longio; Honorlo. £. de Chim»
Mlguè] Maluf; José, f. de Fe}^f„
Pereira Dias; Geraldo, f. do Anto-
nio Feltppfll Almciida; João, f a°
Joaquim Ferrarias; Giuseopc, f. '
Gtovani Cawitorto; Geneslo, £. ®>
Benêdicto Rodrigues; José, f. a'
Manoel Cavalheiro; José, f. de íi"
noel de Oliveira; José, í. de Amei*-
co Ventura Gomes; José f. de »¦.
nedteto Carneiro; João, f. de Jo--»
Rodrlguets; Gabriel, f. de João d»
ftuntoa: José. t- do Bernai^lo _AP
polinafio; José, f. de Lourenço Ro-
Pi; Joao. f. de Benêdicto José ;»
Costa: Jaymo. f. do Manoel flpnw
ve« Sala; José, f. do Manoel Alv«

;da Silva; Goncalo, f. dÇ Joao W
cia; José f. de dc Gabriel OT
Melrelles; José. f. de Mto?fefí£
mos Marque; José, f. ,^,.8**5 Z
Pereira Soar^; J^sé, í. ieyggg
Silva; José. í. do Paschodl btalb^'

1 Hugo f. do Ra\d Joao GoasiS ^
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mo, f. de Lute Sars»; Jandy, í. d_ Stonuel. f. de, Manuel Maria P'Ires-

Lvaristo Luz; José, £. de Vicente
Sclgllano; Jceé. f. de Franc-Soo Ah
barti: José, í. de Sylvio AlmeU.
Soares; José f. do Domingos Vre
eeschlni; Humberto, f. de Vlnctim.
gavaronc; Joào, f. d8 Anselmo Au-
-justo Jeronyrno; Josó, f. de Ernesto
Slvl-nl; João, f. de do Manoe- Eusa-
blo; Joí^, f de Rangel Belfort do
Mattos; Francisco, f. de João Har-
voredo; Germano, f. do Max Krok}
jeronymo, f. de Antônio ^«unosí
Joáo. f. de Alfredo Aidorino; José.
í de Salvador Barbado; José, t»
de Paulo da Silveira; Heras, f. de
José Capello; Julio, f. de Antônio
Greco; Honorio, f. de Luiz Lança;
Gentao f. de Raphael Dcl Nero; JO-
eè, f. cie Joàc- Pomarico; José, f. de
Caetano Stucclri: João, f. de Davirt
Vcrardo; Gera.Jo, f. de Arthur Jo-
Bè de Oliveira; It-aac. f. de Marco*
jino Telles Ribeiro; José. f. de An»
tonio Pompeo de Souza Queiroz; Ge-
ral cio f. de Antônio Joaquim Nas-
'cimento; José, f. de Joâo Ferreira
da Fonseca; Guido. í. dc Archimede
Gia-n-narla; G-lgllo, f. de Luiz Ga-
rotta; Genaro, f. de Antônio D'Ella*
Francisco. £. de Luiz Scorci; Joio,
1. dà Joáo Frottas Miranlda; Jullo,
f. do Alfredo Polidoro; Joâo, filho
do José Fernandes Bonifácio; Gui-
lhermo, f. de João André Rubiãoj
Guilherme, í. de Manoel Esteví»*?
Jorge f. de Alberto Gorloff; José»
f dô Antônio Afíbnso; Isidoro, f.
de Pio Zero; Ismael, f. d-e Eduanau
Augusto; isaac. f. de Joaquim Gal-
vão; José, f. de Jos;; Malagona; jo-
sé. f. de Nioola Tanacci; José, 1.
de Ângelo Cardlllo; Honorio, f. d*
.Bénedicto Antônio; .Tamjl, f. de An-
tonio Moyses; Jacomo. f. de Lulffi
Bassani; Gilberto, t. de dr. Gabriel
Orlando P Junqueira; Julio, f. de
Maria Eponina; José. f. dc José Ca-
wanaro; Joáo, f. de Emilio Pagllat-
11: José, f. de Manoel Garcia; Janua-
rio, f. de Altabano Samte.ri; Homero,
f. de Joâo Lourenço; Francisco, f.
de Clemente Meo; Jorgo. í. do Do-
rnlngos de J.e&ua; João, f. de Theo-.
doiv» Carzon; José, f. de Francisco
Zanettl; João. f .de Affonso NfttuÇ»
cl; Gino, f. dc Sirio Franchlni; José,
t. do Henrique Augusto forn-uides;
jullo, f. d» Ismael Nunes; Juliberto,
f. de Juliáo Joaquim de Freitas;
Jdesito, f. oe Hcrcjula.no José de
Campos; Josué í. de Joâo RegalJ
JTtaieetU; Genaro, í. de Nicola Scbto*
pa; Gabriel, f. de Donato Gesne;
Gilberto. í. de Salda Acar; Geraldo,
f, do Miguel dos Santos; Joanlnho,
i, de Jos»': BenWvegna; José,
f. de Manoel Joaquim cia Rocha;
Joâo, f. de Manoel Garcia; José, f.
de Paschoal Plstone; .Tc-s-iaa. í. do
Manoel Pedr(, Ferreira: João. f. de
Nazareno Prctolo: Julio, f. de d«r.
Jullo Cezar da Silva; J03é, f. do
Álvaro Augusto; João, f. de Clau-
dio Henrique; José, f. d* Josó Gal-
ves; Jaffet, f. de Fei José; João,
f. de Ângelo Golletttl; José, f. de
Magdalena Costa; José, f. d° Eml

Joaquim, f. do Vlctorlno Heabra;
João, f. dc Decio Porto de Mattos;
Manuel. I. de Antônio Rodrigues;
Joâo, f. do Martinho Melslmer; Luiz,
f. de Joaquim Antônio de Oliveira;
Luiz, f. de Luiz Nlcodemo Gu.dn;
Joaquim, f. de Augusto do Siqueira
Reis; Luiz. t. de Antônio Cardoso;
oáo, f, d*e Eduardo Maria; Ma-
rio, f. de Mariano Vlllan; Marcliio,
f. de Verglllo Monteiro Garcia; Ma-
rio, f. d</ Adelino do Carmo; os-
waldo, f. do Victorio Ierso Giacheta;
Natalino, f. de Luiz Furlan; Mario.
f. d* Joio Alvares Vlllanova; Mario,
f. de Luiz PetrLni; Mario f. de •J°s'-S
Cabral de Medeiros; Nelson, f. do
Antônio Garcia; L-uiz, f. de Nicola
do Fof-slo; Luciano, f. de José Ra-
moa Garda; Joâo, f. de Guilherme.
Cherchlo; Lazlnho, f. de Ângelo
Maziont: Mario, f. dc Ernesto *tet;
Moacyr. t. dfi Theodomlro dos San-
tos; Moacyr, f. dc Vasco CapelHm;
Orlando, f. de Ferruclo Ferrari; Mi-
rruel, f. de Vicente Huneraro; Nico-
lau, f. de Manuel Lopes Nunes: Mu-
nuel, f. de Manuel Martlnes Soria-
no; Luiz, f. d« Antônio dos Santos;
Moacyi*. f. de Mau ei Salles; Noberto.
f. <le Crefccenclo Motta; Luiz, f. ae
.Tesulno Pinto de Moraes; João, f. oa
Francisco Cruz Vieira; Marcello, t.
de Tito de Oliveira; Nicolau, f. cie
Domi-ngo.q Barana; Nlcoló, f. de Fer»
nando Petrlcevlch; Moacyr, f. d0 Ar-
lindo Robert0 Alves; Nicola, f. dfl
José Melettl; Manuel, f. de Carlos
Cosent.no; JoSo, f. de Francisco Ma-
ria do?i Santos; Nelson, f. dê Manuel
Messias Alves; Jofto, f. de Gennaro
Amadeu; Olderlco, f. de Manuel Dar-
rs-lra; Moacyr, f. dc Antônio LadiS»
lau Coelho; JoSo, f. de Augusto Çar-
los; Miguel, f. de Carlos BernaM*,,
Llbto, f. de Antônio CasteliIne- Ma-
nu-al, f. do Luciano Augusto; No*.,
f. de José Mendes da Luz; Joaqd»".
f. do Antônio da Silva; Maximlllano,
f de Dante Tonlello; Manuel, L de
José Marcelllno; JoSo. t. de Salva-
dor Chrlsc-stomo Machado; Mtuiuei,
f. de José Gallego; Northlro. f. «
Selkl Muralcanli Manuel, t, ^ 

**•
tonl0 Cardoso: Mario, f. de Antônio
Mcnde,» da Silva.

2. CKAMAI>A — VtnlrntAos para
4. 12. R C. I>. — Pedro, f. de Ati»
tonio Ferreira Mello; Roberto, f. ae
Luiz Nuble; Waldemar, f. de Acnii*
les Michelotti: Oscar, f. de An ceio
Augusto dc Almciida; Osvaldo, (
Ma-vimlno Você; Podro, f. de Anto
nin Pebhoela Garcia; Paulino, f. ae
José Rodrlguee da Silva; Vlcwtejvl.
de Joâo Rosa; Waldollvlo, f. ide Na-
tale Crooclattl; Sebastião f. de Be-
bastião Alves; Oscar. f. de Luiz «r
roentel de Faria; Ublrajara,, f., «<»
Antônio Pinto de Almeida; Octacilio.
f. de Lázaro da Rocha; Paulo, f. <•«
Sabino Pinto de Oliveira; Ricardo, U
de Joaquim Augusto Manso; Paschoi-
Uno, f. dc Domingos Bardarei; Orian-
do. f. de Bwijan.in Cenário de Abreu.,
Sylvio, f. do Antônio Alexandre aoa
Reis; Orlando, f. de Nicola Felippe-*
11- Pedro, f. de Antônio S-rnoes KS-
tevês? Vicente, f. de José Leplscopo
011 vlo, f. de Avelino José da fai va,
Victor, f. de Luiz Frlzzo: OswaWO,
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Rodrigues; Vasco, f. cl0 José
Giuntlni; Rubeno, f. do .losfi Ay-
rosa Flores; Virgílio, f. dc Ma-
nuol Antônio da Cunha; Pedro, f.

f,
de
de
f.
de
de

leaile; Jorge, f. de Felippe Delia
Catta; José, f. de Frederico Cicarel-
li; José, í. de João Pires Oliveira;
Jah.il, f. dc Joaquim Fernandes Mo-
reira; José, (. de João Gaetsh; jor-
pe, f. de Bacharias de Salles; Hora-
ciio. f. do Antônio Emilio dos San-
toa.

f!.a CHAMADA — Designados par»«•o G. O. — Manoel, f. de Jcaé Ju-
lio Affonso; Lourenço, f. de* Joaquim
Poeira; Martins, f, do Rajvnundo
Rodrigues Buçebito, Luiz, {. de Mu-
eo Francisco; Mario, f. de Rom-V*»
Pii-es do Camargo; Moacyr, f. do
Abel Lourenço dos Samtoj; João, f.
do João Maria Domiuigcv* Cai*nê;Jo-
*o, f. do Remato Araújo Franco;
Lui-z, f. de Victorino Ferreira; Ma*
Jioel. f, d*o Manoel Tapia Pugos; Ma-«rio, f. <le Eugênio Citrini; Luiz, f.
do Alexandre Bossolano; Mario, f,de Benedi-ito Dias de Campos; Luiz,
f. d1* José Muniz do Amaral; Karl,
i'. de Ernest Max Noack; Mario f.de Sabato Ranieri; Miguel, f. 

' 
de

paschoal Alfano; Joaquim, f. de
Manoel dos Reis Larangeira; Mario,
f. de José Francisco Dourado; Ma-r.oel, f. õc Antônio Augusto Garcia;Leonaiido, f. de Giova/nni Giaconde-
João, f, de Cláudio dos Santos;
Luiz, f. de Napoloão Guido; Moacyr,
f. de Anionio Veríssimo de Camàr*
í*o; Mario, f; de Francisco Roímanel-
11; Luiz, f. de Luiz Hilário Noguel-
ra: Mario, f. do Antônio Marchettl;
João, f. de Osório Muniz; Mario, f.«e Pauio Schonwetter; Mario, f,do Ernesto Simões; Natalé f de•Luciano Frezzattl; Llonldio'. f. deAnna Silveira d0 Amaral; joko, f.de João Munhoz; Luiz f. do Roma-tio Leonarcli; Lauro fj-lhò dcJtaq-uim Siíva; Luto filho daGluseppe Previtale; Mario, f. de Ri-tardo Lamblaüi; Nal.myro,' f. de Sar-*-obio Rodrigues; Manuel, f. ide Ne-•me-rlo Pena; Manuel, f. de José Go-rnçe; Joaquim, f. de Davld BuenoMachado; Mario, f. de Luiz Neves deMoraes; Mario, f. de Augusto Mar-tina ida Costa; Nicolau. f. do KalTlChan!; Mario, f. do Cyrillo Benazzi;
Lui-í, f. do Miguel Mor.tencor- Mar-clllo. f. de Adelino José Domlngues;
Nestor, f. do Joanna Ferra-* de Cam-
pos; Manuel, f. d0 Francisco Anto-
nio Cyprlano; Mario, f. de Miguel
Vlnaguerra; Luiz, f. de Humberto
Primo Campana; Mario, f. de oJIias
Nacache; Munllo, f. de Bénedicto
Gama Ferreira Sã; João, f. de André
iPePeâ; Oswaldo, f, de Ângelo Lottl;
Luciano, f. do José Maria Maltez;
Joâo, f. de Herculan0 Masile; Luiz,
t. do José Bussetti; Misache, f. de
João Bueno Camargo; Luiz, f, de
Justino Augusto; Lourenço ,f. de Ja--nniarlo Mas-uprenlins; Martiiiho.j n»
do José Henrique de Araújo, Marco-
flaio, f. dc Marcelllno Antônio Peres;
."Lázaro, f. de Germano Maurício tzi»
rtoro; Manuel, f. de Manuel Montei-
ro; Murlllo, f. de Arlstheu do Paula
Faria; Mario, f. de Rlclerl Gaddlnl:
Luiz, t. de José Mario Carinco; Ml-
chelang-elo, f. de Alfredo Russo;
João, f. de José Grillo,* João, f. de
João Maria Rodrigues; João, f. üe
Joaquim Gutierrez Médinà; Mario, t.
do Joaquim Rodrigues Miranda; Nel-
•son, f. de Brasillo Junqueira; Ma-"»»M. f. de Maria de Jesus Cruz; Ml»
íruel, f. df. Manuel Fernatudes Car-
doso; Lauro, f. de Mario Camargo
Fonsetca; Joaquim, f. de Antônio ii*
na; Mario, f. de Brazilia Marcondes;
Lyblo, f. de Domingos Martire So-
brinho; Luiz. f. dc João Tenericie;
João, f. do Dooio Porto de Matton;
.Leandro, f. de Francisco Baras <-iH-
lego; Lázaro, f. dc José Antônio Gon-
«salves; Kardie, f. de Hely A villa aa

de Baptista Carnevaie; r.<-*n«-u, i. -•¦ f> ^e Durval Martins; -seui-iiuu,
João Bai*t!sta Menoghlnl; Vicente í. (lo Bernardo Francisco de Curvai
de Manuel Alves Vianna; Valentim, cári0S| f, de Maria Marcolina
f do Henrique Pftguanl: Vlnctmze, „__„,„„.. rf„ t>.,=m„,,i

«sé, r. d° *»-»." Victor, t. aa r-uiz -n^, 
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íla^Novaea Salgado; Hercules, f. de f. do Isaura de Campos- Orlando, i

Freitas; Joã), f. de José Marques;
Horoulano, f. de Casemlro Nuneo;
Ismael, f de Bénedicto Marcondes
César; José, í. de de José Masagàoj
Jayme f. de Josf- Fernandes Dio-
go; João, f\ de Arjtonlo Marques;
José. í. de Nicola Guido; Jorge, f.
do Sahimorl Jorge; Herbert, f. de
F.rncsto Diring; Francisco, f. d<»
Jtv*é Ogega; João, f. de Antônio Pe

fi do Arturo Cortezi; Victorio. .«
Alexandre Zanln; Oronzo, f. de mn-
clsoo Justino; Ublratan, t de, Grel-
naldo Teixeira Favela; Vicente t.
de José Carlos de Loureiro; Rober
to, í. de Manoel Bento Torres; ver-
turo. f. dc Henrique Pondolphe; Pau-
lo. f. de Aracelis Degraça- Salvador,
f. de Leonardo TIsso; OwaWo, i-
de Antônio Juli0 da Silva; Vltalino,
f. de João Mareolasso; Raymundo, i.
de/ Raymundo Sanches; Santo f. <•«
Antônio Catelazao; Romano, f. de
Musslnl Romano; Roberto, í. Oc ai
frodo Munlz Pontes; Pedro,¦•/£ ^de
Francisco Martin; Thomaz, í. de re-
dro Netto; Pedro. t. de Amerioo
Henrique; Ricardo. 1. de Davld Lo

p-s Edward; Rcjmaldo, f. de Leuo
Maglloli; Rosário, f. dc T^anc^t_°.Glandlno; Vicente, f. de Luiz Ver-
nlerl; Severlno: f. de José D«>mln-
gos Rebaco; Pedro. f. de Climeso
Ferreira do3 Santos; Victor. f. ae
Mario de Souza Freitas; Ruy. f. ,ie
Luiz elxelra; Victor, f. de Lau-
rindo Rodrigues do Camargo; Vi-
cente, £. do Carlos Baldon; Ohn-
tho, f. d* Pllntho Seraph.lm; Or-
pheo f. de Francisco Paraventi;
Haphael, f. de Rlclotto Mello; Ve-
nlclo, í. de Lello Sabatino; San-
te f de Glovannl Bardlna; VI-
cento," f. de Felicio Di Bella; Pe-
dro, f. de Raphael Pattl; Rodol-
pho f. de Manuel Fernandes Ju-
nlorl Paulo, f. de Joaquim José
de Moraes; Oswaldo, f. de Fran-
cisco dos Santos; Sebastião, f. de
Álvaro Gonçalves; Vlctorlno, f. do
Francisco Ferreira Guedes; Virtri-
lio, f de José Mala; Oswaldo, f.
GuarlVto Pesei; Pedro, f. de Fran-
cinco Paschoalmo; Salvlo, f. do
Gabrlella Teixeira; Pedro, f. de Ml-
g-uel Ângelo Giordano; Vicente, f.
de Raphael Flrozzl; Oswaldo, f.
do Antônio Gracioso; Oswaldo, f.
de Bénedicto Martins; Oswaldo, f.
de Roberto Marchl; Oswaldo, f. de
Augusto CorrCa; Vicente, f. do
Alexandre Barboza; Paschoal, f.
do Luiz Pastorc; Vicente, f. de
Carlos Scalarl; Orlando, f. de Jo-
sino Lydio de Freitas; Oscar, f. de
Cyprlano de Moraea; Pedro, f. de
Manuel Avenla; Theodoro, f. de
Jacomo Pines; Paschoal, f. Joa-
quim Antônio dos Santos; Pedro, f.
Miguel Casanova; Paulo, f. de Nl-
cola Armando; Rubens, f. de Ma-
ria Antunes; Renato, f. de Rena-
to Petsh; Sylvio, f. do Julio Ro-
drigues Nascimento; Pebel, f. do
Antônio Nunes; Robespler, f. Ro-
dolpho Tozzl; Rubem, f. de Jayme
Costa; Olegario, f. "do Horacio
de Oliveira Paiva; Paulo, f. dc
José Ferraz; Sylvio, f. do Lucla-
no Gonçalves; Vincenzo, f. de
Henrique Surola; Raul, f. de Ben-
to Augusto Pereira; Paschoal, f.
de Joâo Orcioli; Oswaldo, f. de
AttanaPio Marrone; Raul. f. de
Joaquim Gusmão; Victorio, f. de
André de Martinl; Raymundo, f.
do Pedro SanfAnna; Waldemar, f.
de Gabriel Francisco de Barros;
Oswaldo, £. de José Sapateiro;
Victorio, f. de Applo Pinl; Rubem,
f. de Waldemar de Laneira An-
drade; Raul, f. de Alfredo Lemos
Figueiredo; Pedro, f. dè Joâo
Luiz Rodrigues; Paulo, f. Joaquim
Gandra; Orlando, £. de José Bram-
blllo; Oswaldo, f. do Emilio Azzl;
Paschoal, f. de José Ribello.

S.i- CHAMADA «— DeMgnndori
pnra o Nl-».-' R. Avinçao — Oota-
vlo, f. de Martlmho Silva Geraldo;
Rosário, f. de Antônio Moratorcr,
Vicente, f. de -Tose Trelse; Wal-
ter, f. de Francisco de Face; Sal-
vador f. de José Gandino; Renal-
do, f." de Vittorio dal Max; Virgl-
Uo, f. do Antônio dos Santos; Ko-
meu, f. de Remo Castelll; Rlzlerl,
f. do Vicente Bruno; Waldemar,
f. do Alexandre PagUarelll; VI-
cente, f. de Luiz Amantêa; Oscar,
f. do Raul Alves Teixeira; Vlceu-
te, f. de Braalllno Morejra da SM-
va; Sylvio, f. de Franciseo Tra-
montano; Renato, t. de Arthur
n.. 1..-UI. ««. ..!«. »' Am. I,1 ¦-•*. m.i »:.>ii

de Francisco Tedeschl; Paulo
de Antônio Polito; Victorio, f,
Oronzo Laporta; Roberto, f.
Antônio Mazzonettoj Vinícius,
do Hugo Marraclnl; Romeo, f.
Ignacio Martins; Haphael, f.
Paschoal Soinnia; Plinio, C. «le João
Baptista Affonso; Orito, í. do
Carlos Pilado Pofninl; Waldevln-
do f. do Ernesto Januzzl.

'i.is CHAMADA — l)t'Hl«niulo«
par» Mnttò GroBHo — Antônio, t.
de Ernesto Perpetuo; Agustinho,
f. de Ricardo Clilaqúlnij Ar.man»
do f. de Auj-usto Lino; Adriano,
f.'de Piedade Augusto; Alexandre,
f. de Domingos Brlnhole; Arrlgo,
f. Caetano Falcone; Antônio, f. de
Henrique Romeo; Arnaldo, f. do
Ramanollo Eugênio; Armando, f.
de José Antônio Padrão; Arnaldo,
f. de Anna Frederica Elenau; Ar»
lindo, f. de Manuel Nunes; Agos-
Unho, f. do João Pomar; Antenor,
f. de'José Evarlsto de Abreu; An-
tõnio, í, do Salvador Marolgliò,
Affonso, f. de Pedro Miranda,
Abel, í. do Aleixo dos Santos R*-
nes; Álvaro, f. de José Affonso
Primo; Arthur, f. de Arthur Gon-
gora; Arhasío, f. de Bonifácio An-
tonio Nascimento; Antônio, f. de
Francisco Garcia Sanches; Anto-
nio f. do Manuel da Silva de Al-
meida; Antônio, f. de Matheus
Clanoiarullo; Affonso, f. de José
Mandio; Antônio, f. de Joaquim
Antônio de Almeida; Armando, r.
Pedro Pascndallnl; Àméleto, f. de
Ernesto Santoro; Abrahão. f. cie
Miguel Jorge; Antônio, í. de Josc
Camárottl; Ariioric(\ f. de Américo
Gomes de Pinho; Artiliur, f.
de Alberto limlllo Vaz; Ama-
deu filho de Augusto Araújo Fl-
guoircdo; Alpio, f. Salvador Tro-
vatto; Armando, í. de Bruno Na-
tale; Antônio, f. de Ângelo Sáns.oiiêi
Armando, í. do Domingos Manoel
Gomes; Aldo, f. do Frederico Gnec-
co; Alfredo, f. de Amadeu Boni; Al-
berto, f. de Sivlero Isandro; Anto-
nio, f. de Agostinho Foniazelli; An-
tonio, f» de Antônio Bento; Adol-
pho, í. de Celestino Papa; Alfredo,
í. de João Dala Luche; Américo, f.
de José Maria dos Santos; Adolpho,
í. de Rosário Christalcli; Armando,
f. de Virgillo Mariani; Alexandre, f.
de Amadeu Ferrari; Antônio, f. dt-
Ignacio J<vsé da Silva: Anton.o, I.
de Antônio Queiroz; Argcmiro, f.
do Adriano dos Santos Vaz; Annibal,
f. de Tito Augusto Cabral; Antônio,
f. de Manoel da Ponte; Alfredo, f.
de Martha Ieaik; Alfredo, f. de Ma-
ria Alvares Garcia; Agostinho, £. de
Miguel Pultaro; Alfredo, f. de An-
tonio Luiz Ferreira; Américo, f, de
Alexandre Merlin; Anieeto. f. do
Francisco Esquivaldo; Armando, f.
de Gabriel Augusto da Silva; Alvl-no,
f. de Avelino José de Campos; Dlno,
f. de Ângelo Bernardini; Carlos, f.
do Ernesto Moreira Guedes; Fausto,
f. de Bernardo Gomes Ferreira;
Francisco, í. de Ângelo Bamõnte;
Edgard, f. de Jean Buff; Eduardo,
f de Durval Martins; Bernardo, f.'ho;

de
Campos; Carmine, í. de Paschoal dei
Caiso; Francisco, f. de Lourenço
Bertolussi; Esmair, f. dc João Dy<>-
nlsio dos Santos; Domingos, f. dc
Llcihio Forme; ¦•a^nme, f. de An-
tonio Del Nero; Domingos, f. de An-
gelo Siniella; Francisco, f. de Seve-
rlno Pereira de Freitas; Epaminon-
das, f, de José Mendes; Edmundo,
f. de Thomaz Mandir; Camlllo, f.
de Henrique Gatti; Caetano, í. do
João Braço; Antônio, f. de Antônio
Bernardo Coutinho; Ennio, í. de
Constantino ZüchM; Domingos, f.
de Carmelo Mastruene; Emilio, £. de
Affonso Sposlto; Carlos, f. de Bene-
dicto Ângelo dos Santos; Cicero, f.
de Christiano Carlos de Souza;
Eddardo, f. de Anthon Christan Rie-
chllman; Carlos, f. de Francisco
Paula Oliveira; Balthazar, f. de Sal-
vador Lapis; Bellarmino, í. de Vi-
ctor Roggerio; Fermo, í. de Pedro
T^valdc; Custodio, f. de Custodio
Ramos; Diamantino, f. de José de
Paiva Assu r.pcfio, ^aetaii , f. de Al-
fiedo Caio; Domingos, f. d,> Pas-
choiti Alfierl; Antônio, í. de Sobas»
tiâo Seixns, Eruaiiü, f. de Augusto
José da Costa; Brasilio, f. de. Ama-
ro Armindo de Araújo Lira; Carlos,
f. de Octario Gandolpho; Durval, f.
de Anton'0 Valente; Carlos, f. de
Manoel Baptista; Brasilino, f. de
Antônio Pera; Fancisuo, f. de Al-
íredo Ayres da Fonseca; Carlos, f.
do José Pires Gdch'do; Eduardo, f.
de Salustiano Logrosany Silveira;
Fernando, f, de Cassiano Marrerd
Hernandes; Carlos, í. do Ramindo
Ferreira; Cândido, f. do José An-
tonio Varisò; Carlos, f. de Manoel
Rodrigues Crespo; Bernardo, f. de
João Antônio dos Santos; Camillo, f.
dc Rito Ângelo Antônio; Flavio, f.
de Luiz Gonzaga Pinto e Silva; Ed-
mundo, f. do Edmundo Vianello Gre-
gorio; Felippe, f. de Caetano Accin-
nato; Cyro, í. de Augusto Leandro
Pedroso; Francisco, f. d? Eurulilcles
de Oliveira; Floravante, f. de Gio-
vannl Leone; Francisco, f. de Adol-
pho Machado Pujol; Bénedicto, f.
de Vicente de Carvalho; Estelino, f.
do Estelino Salvador; Fernando, f.
da Arthur José de Araújo Silva; Ma-
rio. f. do João Fernandes; Louren-
co, f. de Antônio Luiz de Alencar;
Nagib, f. de Miguel Abdenur; Ma-
noel, f. de José Acciarito; Manoel,
f. de Dyonlsio Fernandes; João, f.
de João Bruno d0 Toledo; Luiz, f.
de Innocente Moro; Luiz, f. de Ma-
ria Luiza da Costa; Nicola, f. de
Antônio Garratir; Mario, f. de José
dos Santos; Mario, f. de Antônio
Gemes; Luiz, f. do Pedro Tolcia;
Luiz, f. de Vicente Bènainte: Octa-
vio, f. de João Zanettl; Martinho, f.
de Martinho Runberg; Mario, f. de
Marcos da Silva; Leandro, f. de
Alexandre Marchietto; Lavierl, •'. de
Miguel Sottito; João, f. de João To-
tar» •• Mbnoel, f. de Mario-»! Gon-
çalves; Martinno, f. de Domingos
Cavallo; Mario, f. de Ignacio Fiorel-

','• Lciaro, •'. do Mr.f.oel Jcaotlll.
Lopes; Luiz, f. de João Gomes de
Araújo; Mario, f. dc ArchanJo Bel-
lini; Luiz. f. de Ângelo Mônaco:
Joã", f. de Manoel Rodrigues; João,
f de João Baptista Vieira Júnior;
Manoel, f. de Arltinicia de Queiroz;
Luiz f * de PedTO Natividade e
Silva; Llclnlo, f, de Luiz Fran-
cisco dc Toledo: Luiz, f. dc Be-
nedicto Theodoro Oliveira; Luiz,
t. de Domingos Furlan; João, f.
de Bénedicto Antônio de Araujn;
João, í. de José Bienc; José, f. de
Miguel Martinelli; Luiz, f. cio Nico»
lau Perrone; Moacyr, í. de Alfredo
Mariano Oliveira; Lourenço, f. de
Nicola Ranzini; Joaquim, f. dc AU-
gusto Berto Mathias; Nlcolino. f. de
Vicente de Léo; Nelson, f. do João
Baptista Rodrigues; Miguel, f. do
Miguel Garcia; Manoel, f. de Manoel
Joaquim; Lou rival, f. de Agueda
Maria da Conceição; Luiz, f. de Ma-
noe| Alves de Souza; Luiz, f. de Ma-
noel Fernandes Bertho; João, f. de
Antônio Lamiello; Luiz, f, do Anto-
nio Alves Penna; Nelson, f. de De-
metrlo Teixeira Pnfto; Mario, f. de
•r»r-A-affiü niiiiiiurSnc:. Míl.nnftL f. dô

Delphlm Pcrèz do Campo; Luiz, f.
d(. Domingos Correta; Odalr, f. de
Antônio Pereira Nunes; Nazario,'f.
de Antônio Ribeiro do Moraes; Os-
waldo, f. do Plínio RIsoldi; João, f.
de Francisco Augusto; Mario, £• do
Antônio Fregoso; Natale, f. de
Francisco Ga-.one;' José, f. de Ma»
noel Joaquim Louzag; José, f. de
Josó Ramos; Guerino, f, do João Ma»
rtogeasso; Homero, f. de Carmóllò
Garcia; José, f. de. Vicento dc Luc-
cu; José, f. de José Horacio; José,
f. de Abilio Pinto; José, f, de Cos-
idbile Beltholétej Isaiaa, f. de Ma-
noel Maria Cámadhò; Guilherme, f.
de Eduardo Jarisím; Gerolano, f. du
Provedelll Emilio; José, f. de Joa-
quim Avelino Rodrigues; José, f. du
Estevam Venezla; João, l'. de Angus-
to Ei.sebio Oliveira; Germano, f. do
José Manoel; José, f.'de Amarina do
Oliveira; José, f. do Antônio O' lm-
perio; José, f. de Vicente Rossi;
Hune, f. de Isaac Gnojny; João, f.
de José Conocltto; José, f. de Auto-
nio Christão; João, f. de Amadeu
Bcegtiesl; Francisco, f. de Perea
Dias; José, f. de José Simões: Ha-
lin, f. de Abrahão Buazai*; Jacy, f,
de Manoel do Oliveira Onivo; João,
f. de Raphael Cinle; José, f. clu
Luiz Lino Moreira; José, 1'. cte Nl-
colau 01ia.no; Heitor, f. de Francis-
co dos Santos; Julio, f. do Jullo
Furtado Reis- Geraldo, f. do
Marcelltno Bernardo; José, f, do
Caetano Pacehione; George, f. do
Wllliam Albert Tèrrel; José. fi-
lho de Antônio Silva; ítalo, f. de
Vicente Fortunàto; Juvenal, f. de
João Ferrando; José, f. de Eablano
Pires de Campos Barros; José. f. de
João Brunni; José, f. de João Pedro
Grande; Francisco, f. de Francisco
Cantou- Gilberto, f. de Joaquim Mar-
tins; Gilberto, f. cie José Fernandes
Pereira de Mello; Francisco, f. de
Cantou Francisco; Jo.'ié, f. dc Bene-
dlcto Pires Andrade; José, f. de Joa-
quün RÚP.hò Soares; José, í. de Joa-
Baptista Romano; José, f. cie erony-
mo Arclito; José, f. de João Sangiu-
liano- José, í. de Francisco Cardoso;
Guido, f. do Albino da Silva; Israel,
í. do Alfredo dos Santos Silva; Gui-
seppc, f. de Adolpho Liboni; José, í.
de Carmine Violante; José, f. do Jor-
go Zilllg Filho; Ignacio, f. cio Manuel
Centeno; Henrique, f, de João Cabal-
lero Estnban; José, f. de Joaquim Al-
cobas; Paschoal, f. de Antônio Cyril-
lo; Sylvestre, f. de José Hernandes
Sanches; Sebastião, í. do Joaquim
Gomes; Roberto, í. de Ferruchlo
Bongiovanni; Remy, f. de Augusto de
Almeida; Renato, f. de Manuel Mar»
ques Pinto; Paulo, f. de João Bonet-
ti- UlysséS, f, do Sebastião Pinlioro
Cardoso; Rodolpho, f.'1 de Francisco
Adinolfi; Sebastião, í. de Salvador
Priole; Pedro, f. de Luiz Lombardoj
Raymundo, f. do Antônio do MáiO.j
Sylvio, í, de José Moreira do Castro;
Valclo, f. de Eugênio Manettl; bal-
vador, f. de Pómpilo Genico; Pau-
lo, f. de Emilio Grill^; Oscar, f. de Fer
nando Paoletti; Oswaldo, f. de Benedi-
cto Barbosa Lima; Romeu, f. de An-
tonio Cândido de Oliveira; Renato, í.
de Antônio Joaquim Bento; Wal-
domiro, í. do Joaquim pigozzl;
Oton, f. de Daniel Pereira dos San-
tos; Sylvio, f. de João Augusto Ki-
càrdino; Segundo, f. de Antônio
Bãnchigliòni; Ricardo, f, de Fian-
cisco Ribeiro; Paschoal, f. de Er-
nesto Léo; Vicente, f. de Francisco
Leal; Victor, f. de Alexandre Frank;
Vicente, f. de João Françuso; Oscar,
f. de Joaquim Nunes Fernandes;
Vito, í. de Domingos Déllerba; Ro-
berto. f. de Resstom Abojabra; Pe-
dro, í. de Joaquim Pedro Mathias;
Renato, f. do Alberto Marques Jlur-
ta; Vicente, f. de Paulo Antônio
Isnmldone; Salvador, f. de Antenor
Troccoli; Raphael, f. de Manuel Jo-
sé Pereira Silva Júnior; Pedro, f. de
Simão Salem; Paulo, f. de João
Trindade; Oswaldo, f. de Rodolpho

PREVINA-SE CONTRA O FRIO, ADQUIRINDO POR PREÇOS
MÓDICOS OS MELHORES ARTIGOS DE LÃ, COMQ:

PULOVERS
CASACOS

BLUSAS
SOBRETUDOS, etc.

ESPLENDIDO SORTIMENTO, DE FINOS ARTIGOS DE INVERNO,
ESTÁ SENDO APRESENTADO PELA :

ade de Yienna
PRAÇA DA SE', 48 - (Predio Equitativa)

9

Ochendérf; Vicente, f. de Co.-tabilo
Paladino; Oswaldo, f. de Silvano
Oduondo; Renato, f. de Glovannl
Tasca- Pedro, f. de José Jardo; Ro-
meu, f. de Francisco Rodrigues; Vu-
lehtiniano, f. de Alfredo Machado
Pedroso; Waldemar, f. de Arthur
Passos; Remo, f. de Cherubino Satl;
Orlrndo, f. de Pedro Pereira; Octa-
vio r. de Sabino Salestino de Oli-
veira- Paulo, f. de Francisco Mar-
tins Roda; Olivio, f. dé João Vis-
tòccio; Salvador, f. de GHplando
Tabone; Vicente, f. dè João Marvll-
lo- Ulysses, f- de Jeremias de Pau-
là'Í!dtfardo; Rubens, f. dtí João Ba-
ptista de Oliveira; Raphael, f. de
João Domingos Mezzotero; Theo-

philo, f. de Jorge Cândido do Re-
zendé! Orlando, f. de Belmiro LulJi
de Almeida.

E, para que ninguém all.egue
ignorância, será o presente edital

publicado nos jornaes 
"Dlarlo Offi-

ciai", "O Estado dc S. Paulo" e ou-
tros orgams da imprensa local, bem
como affixado na séde desta Junta.
Eu, Juvenal dc Azevedo Fagundes,
secretario da Junta de Alistamento
Militar* da capital de São Paulo, la-
vrel o premente edital.

S. Paulo, 23 dc Abril de 1936. —

FÁBIO DA SILVA PRADO, presiden-
te da Junta. — JUVENAL DE AZE-
VEDO FAGUNDES, secretario. —

Tte. ÁLVARO AUGUSTO DE OLI*
VEIRA, delegado da 4.a C. R.

SECÇÃO LIVRE

Communica aos seus amigos c favorecedores bem como a praça

em geral qup estado elucidada a torpe exploração que faziam *

seu respeito, chamará criminalmente cá responsabilidade todos quan-
tos se envolveram na solertc trama de depreciação dos seus titu-

los. V
São Paulo, 23 de Abril de 1936.

PREDIAL SUL AMERICA S|A.
EMILIO FREDERICO DIEHL

Directo r-Presidente.
Reconheço a firma supra. São Paulo, 23 de Abril de 1936. Em

testemunho A.P. da verdade. Antônio Pistori, Escrevente autoriza-
tio do 3.° Tabellionato.

Directoria
AVISO AO PUBLICO

Paço publico que. a paillr do dih l." de inalo p. futuro, serão feilas Ugei-
ras modificações nos horários dos trens subúrbios, entre São Paulo (. Kflo
Roque, o dos mixtos, no trecho Mayriulc-lllò dos Campos, dc accordo com o
resumo nbuixo:

IDA VOLTA

S0« -2 afã
'n« «u 0«H <J n °

SU 0,20 | Mnylnsity 8,10 | SU Mnylasky 4,30 | 6,20
SU 0,4!) Quilauna 7,15 I SU Maylusky 6,20 I 8,10
SU 12,21) Mnylaslcy 14,10 \ SU Mnylasky 0,50 11,40
SU 17,30 S. Roqtie 19,46 I SU O.arnplcubybn 1,1,30 I 12,10
SU 10,15 Mnylasky 21,05 &U10 Majlusky 1-1,00 I 16,45
SU11 2130 | Maylnskv | 23,20 | SU12 s. Roque 19,55 | ^2.00

TRENS MIXTOS DO TRECHO MAY1UNK-RIO DOS CAMPOS

tu f
v.-.o V •, rt -tj a^ cie

r. &V *¦ ' • -8 ¦'.. *c3 "3s
u -o a. yfil-. '- UXi v, SSu
H ü ,;: . % ¦¦.W 9 gU

{_ _, **i w •**¦
B» K

MX2 4,50 8,10 MX3 17.35 21,15

O trem SÜ-12 que, no horário nctunl, parte «le Cnraplcubybn ás 16 horas,
passará n pwceder dc Mnylasky, de onde circulará, diariamente, com o pre-
fixo SU-10.

A jardincira 3-1. que parle de Santos ás 10,25 e chefia a Ilanhnen ás 12,05,
passará a circulai* diariamente. A .lardineira ,11-D cjue, nos domingos, oarte
cie Santos á 10.00 o ch«j*ii r Itanhacn ás 11,40 passará pois a partir de Santos
ás 10.25 com o prefixo .11.

Ò horário ficral com as modificações acima ihençjonnclàs será afixado ao
publico, no iufínr do coslumè nas estações desla estrada, e publicado no "Cuia
Levi" do mf* dc maio.

São Paulo. 20 de abril de 1B36.
CÉSAR CIAMPOLINI .1UNIOR

Cheíp. rl:i Secretaria.

SE V. S. DESEJA:
Limpeza Completa de sua residência em um só dia?

Telephone para 2-4374

um encerador por 10$CCX) diários?

2-4376 ou 2-4374

calaíectar, raspar ou encerar o soalho de sua casa i>

Secção de orçamentos sem compromisso

limpeza de tapetes, vidros, etc, etc.

Consulte a

EMPREZA «ADORA PAULISTA'
Phones: 2-4374 e 2-4376

PREDIO MARTINELLI - 9,° andar - entr. 929 - s. a-b-c

i FRIEZA NOS HOMENS E NAS MULHERES
Vias urinarias — Sypliilis — Doenças das senhoras

DR. WALDEMAR SALLES
Consultório: Rua Benjamin Constant, 13, 8.o andar — sala 2

Das 4 ás 6 da tarde — Tel.: 2-4437

ADOR MEDICO
PARA ANNUNCIOS NESTA SECÇÃO QUEIRAM

TELEPHONAR PARA 2-2992

Dr. Moacyr E. Álvaro
Consultório para a clinica de doca-,

ças dos olhos — Rua Consolação, 169
- Telephone, 4-4181.

Dr. Oswaldo Portugal
A.">plicacõei* de Radium no trata-

mento das moléstias da pelle ¦*>. do
cancro. Cons.: rua BarSo de ltapetl-
ninga, 18. (Casa Guát'a*on•"¦¦, das 1*1
e 1|2 ás 17 e 1|2 heras. Tel. 4-2331.

Dr. J. Oweiroz Guimarães
Medico do Instituto Clemente lf'er-

reira — Moléstias do apparelho rea»
nlratorio — Tubc-culose. — Rua Ben-
iVmin Constant. 13 — Tel. 2-35-55.

Dr. J. Leme da Fonseca
¦« «ic Crianças — Medico c-

Santa Casa p da PolyclInlcH* — Com
Dratiea nas clinicas de Vienna e Ber*-
llm — Raios Ultra Violeta — Cônsul-
tas aas 2 1|2 âs 4 1|2 horas. - Cons.:
Rua Barão de Itapétlnlnga. 10 (4."
andar) — Telephone: 4-2722 — Resl-
dencia Rua Sergipe. 84 — Telepho
ne: 6-2778.

Dr. Erasto Prado
Medlcj-operador — R. Senador

Paulo Egydio, 5 - Tel. 2-2€50 -
Hospital do Braz - Tel. 9-0516 — 8
aa 10 horas. — Res. rua Itambé.- 80
- Tel. 4-0060.

Dr. A. de Paula Santos
ProX. i-Athedratlco de clinica daa

affecQões do nariz, ouvidos e gargan-
ta da Faculdade de Medicina Chefe
desta especialidade no Instituto de
Radio (Santa Casa). Cons.: Av. Brlg.
Luiz Antônio, «370, eSQ. Sto. Amaro.
Das 9 ás 11 e das 14 ás 17 hs. Aos
sabba/os 80 das 9 ás 11 hs, — Tel.
2-7603. Res. Tel. 7-5196.

Dr. Antônio Rollim Capellano
Dos Hospitaes de Nápoles — Medi»

co do Hospital Umberto l — edlcl-
na em (*eral — Consultas dns 10,30 á«
12 e das 13,30 ás 17,30 horas. Cônsul»
Residência: Rua Cinclnato Braga, 283
torlo: Praça da Si, 34-sobrel., sala <i
— Tel.» 7-8217.

Dr. Carlos Prado
Especialista em Mole-stlas de Cria*.-

c*as .— Consultório & rua Barfio d*
Itapétlnlnga, ¦*.»• 10 - 6.» findar -•
Phone: 4-6942 - Res.: 7-02S2.

4
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i *

Dr. Synesio Rangel Pestana
Oi..uca geral — üiroetor da 3» <->

sa — Rua Bella Cintra, 539 — Tel.
4-S7-84.

GABINETE UE BÁDIÔ».MAGNOS-
TICO

Dr. Alfredo Pujol Filho
Rua Benjamin Constant, 9 - 4.«» afl-

dar. Das 2 áa 6 horaa — Tel. 2-7486

Dr. A. Vicente de Azevedo
DAS CLINICAS DE VIENNA B PAIUS

Ouvidos. Nariz, GargatUa. - Con-
sultas das 8 áa 8 horas. — Praç*
Ramos de Azevedo, 16 — Telephone
4-3535. -r Residência - Telephone.
5-1318.

r^ ninam mm ¦ nmniM-i-rirr uri* — i

Dr. João Prado
Medico operador do HoaplUl do

Braz — Moléstias de senhoras — Ru*
Senador if^tjó, 4 - 4 ás 6 horaa ¦*-
Telephone 7-2276.

Dr. Elysio Silva
lYatamcnto de Diabete» — Pulmão

Coração — Apparelho Utaestlvo —
Rins — Consultório: Praça Ramos de
Azevedo, 18 1.* sobreloja — Tele-
phone, 4-3698 - Residência: 7*üldi

Consultas das 10 ás 12 hora» e das
3 ás 6 - De manha: CONSULTAS
GRÁTIS AOS POBRES.

Dr. Carlos Ráo
Moléstias internas — Láboratono

de enalyses annexo ao serviço cl|ni-
co - Rua Libero Undaró. 10 - S."
andar — Appartamento 323 — lho-
B-ü 2-8227 — Das 13 és 18 t*"»»»

<9
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Íreciosa em
olicia paulista

Ainda está na niemoria de to-
dos, o bartoaro e mysterioso cn-
me occorrido, ha mezes, na Cine-
landia Carioca, do qual foi victi-
ma o tenente Hugo Barbiam, ad-
dido 6, embaixada italiana no Rio.

Pouco depois, entretanto, o ca-
so voltava a mergulhar no mesmo
mysterio em que hoje permanece
Agora, com a prisão ha dias ei-
fectuada nesta Capital, pela De-
legacia de Furtos, do ex-inspector

Confiamos na argúcia da nossa
policia que está tendo serias ra-
zões para crer que Cariett esteja
intimamente implicado na morte
daquelle subdito italiano.

Correio
ANNO IV S. PAULO — SABBADO, 25 DE ABRIL DE 1936 NUM. 1.185

Omoíorisía
d i s t r a h i u«s e
e jogou o caminhão de encontro ao bonde, feriu-

do gravemente o conduetor

Benedicta Soar
O auto aeminhão chapa 2.64-93,

dirigido por Julio Augusto, hou-
tem ás 19 horas, seguia em gran-
de velocidade, um bonde da hnha
"Canindé", tendo como motornei-
ro Salvador Moreira, e como con-
duetor José Donato, de 31 aimos,
casado, residente á nua Monsenhor
Andrade, 134.

Em dado momento o bonde pa-
rou c o motorista do auto, sem o
perceber, foi chocar-se á parte
trazeira do electrico ficando am-
bos damnificados.

O conduetor José Donato, pro-
cedia a cobrança, o com o choque
cahiu ao solo, batendo com a ca-
beca na guia do passeio, soffren-
do em conseqüência graves feri-
mentos.

A autoridade dc plantão na
Central, avisada do occorrido, lez
remover a victima para a Santa
Casa, após os primeiros soccoitoõ
da Assistência..

O cha.tffeur, após prestar decla-
rações na Central, ficou "sem os
documentos de habilitação.

NA EXPOSIÇÃO BA AGUA BRANCA
INAUGURAÇÃO DO SALÃO DE DANSAS

fi -

Tenente Ugo Barbiam, a victima do sensacional c mysterioso crime

Apezar de todos os esforços da po-
licia carioca e paulista, nada de
verdadeiro se apurou até hoje so-
bre esse facto.

Houve uma época em que, com
a sensacional prisão do infeliz
Ralph Glass, pensou-se ter che-
gado a uma solução.

da policia carioca Raul Fernando
Cariett, autor de Pm roubo de 14
contos de reis, de que foi victima
o deputado italiano dr. I. Catala-
si, que se encontrava de viagem no
Rio, o celebre crime parece estar
prestes a ser resolvido.
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: AS&UviAlpÂV iwlJMiWi ALVA-
ÉS Oi A1EVED0

Homenagens posthumas ao seu patrono — Conferen-
cia do clr. Cândido Motta Fülio — Apoio da Acade-

mia Paulista de Letras — Discursos nas estações
de radio

' *_ Associação Acadêmica Alvares "--
A*.e*r-do,da Faculdado da Direito da
Universidade de São Paulo, com <-*•
collaboração ida Academia Paulista de
Letra., prestará, hoje ás 20,30 horas,
¦I ¦'' - ' ¦ -"——

Desappareceo ie

Continu'a concorrldissima a ex-
posição das escolas profissionaes
no Parque da Industria Animal,
na Agua-Branca.

Ao lado dos pavilhões a direc-
ção organizou um "Salão de Chá",
onde são servidos doces prepara-
dos pela Secção de Economia Do-
mestiça do Instituto Profissional
Feminino. Esse serviço de chã
funecionará ás segundas, quintas
e sabbados, das 16 ás 18 horas.

E, para maior attracção, resol-
veu a commissão encarregada do
Salão, promover reuniões dansan-
tes, com surpresas sempre varia-
das, ás quintas e sabbados. das
20 ás 23 horas, e aos domingos,
em vesperal, das 15 ás 18 horas, e
em sarau, das 20 ás 23 horas.

Está tambem em organização
uma festa dansante, para o dia. 9
de maio p. futuro que se denomi-
nará "Noite Paulista", que será a
nota dominante da semana.

Assim tambem o "Theatro Li-
geiro", que tem despertado atten-
ção, com franco successo, apresen-
tara para hoje novo programma,
aue constará do seguinte:" I Parte — Apresentação do or-
pheon do Instituto Profissional Fe
mtninò da: Capital, que cantará:
— 1 — Barcarola de Offenbach;

©MENOS SAHITJ, DOMINGO, DA
. BESIDENCIA DE SEUS PAES E

NAO REGRESSOU
-Dn. rest-lencls, de Beus paed, a rua

io Gazomstro, 85, .de.apipare.eii do-

na sala João Mendes da Faculdade
do Direilo, uma expressiva homena-
g.vn ao seu patrono, pela pa?sagem
do S4.o anniversairio de sua morte.

Esse preltc* posthunio constara
do uma conferência do dr. Can-
dido Motta Filho, membro da
Academia Paulista de Letras, so-
bre o autor da "Lryra dos vinte
annos", na qual aquelle lntelte**-
tual procurará, analysar o home-
nageado sob uma critica assás
agradável ô multo Interessante.
Saudará o conferencista o acade-
mico Laerte * de Almeida Moraes.
O sr. Cario Prlna, distineto do-
clamador sul-americano, dirá ver-
sos dp abalisados poeta3 de reno-
me universal.

A congregação da Faculdade de
Direito, especialmente convidada,
comparecerá a essa expressiva bo-
menagem ao poeta Alvares de
Azevedo que tanta gloria deu â
tradicional academia do Largo de
São Francisco.

A commissão . promotora da. "no
menagein que é composta pelos a-
cademlcos Aurellano Nascimento,
presidente; .José B. Vianna de Mo-
raes, secretario; Celso Augusto
Assumpcão, thesoureirõ, em nome
(*\a Academia Paulista de Letras e
da Associação Acadêmica Alvares
de Azevedo, convida todog os es-
tudautes paulistas, professores,
lntelle-tuaes e a sociedade paulis-
tana em geral, para assistirem a
essa commemoração.

— Nas estações de radio, p*r
gentileza dog seus directòres se-
râo pronunciados diversos discur-
sos allusivos a Alvares de A<üe*
vedo Pelos acadêmicos de Direito:
Josfi B. Vianna de Moraes, Ku-
bens Arantes de Moraes, Josó Ail-,
pio Furquim Fonseca. . Gabriej
Maria Castilho de Almeida.

Atropelada por
auto

A's 16.40 horas de hontem, a me-
nor Maria Apparecida, de 10 annos
de Idade, filha de Calixto da Silva,
residente á rua Arthur Azevedo, 195,
«uando dirigia-se para sua residen-
cia, ao tentar transpor a nia Theo-
cloro Sampaio, íoi colhida pelo au-
to chapa n.° 9.96-26, guiado pelo
guarda civil Nicolino Cillo.

Maria Apparecida, atirada ao -6»
lo, recebeu vários ferimentos, Inclu*
sivé o deseollamento do couro ca-
belludo.

Soocorrida pela Assistência, a vi-
Êtlmi foi transportada para a San-
ta Casa, em estado gravu.

II — Turqu-zas de Carlos de
Campos; III - As uyáras, de João
Gomes Júnior.

II Parte — Pelo corpo de Bai-
lados. — I — Minuetto de Mo-
zart; II —• Valsas de Schubert;
III — Fox-trot, de Herb Brown.

III Parte — Por alumnos e
alumnas dos Institutos Profissio-
naes de S. Paulo, o sketch em 1
acto, de Joaquim Silva: "O Chi-
quito". — Personagens: Chiquito
— Wandik de Oliveira; Jucá —
Moacyr de A. Souza; Quiterla —-
Arrainda Sangiorgi; Maricota —
Mathilde Cattan; Amélia —* Ma-
ria Zilda Medeiros; Creada — Gil-
da Sangiorgi.

Direcção do espectaculo — Pro-
fessora Hebe Lejeune; maestro,
Miguel Izzo e Rodolpho Lima.

Estava gosando a
fresca. l.

MAS A POLICIA NAO ESTEVE PT,-
LOS AUTOS E PRENDEU O CE-

LEBRE JUVENAL
Juvenal Rosa e uin preto perigoso,

cujas aventuras amorosas sempre
terminam na policia.

O valle do Anhangabahu sempre

; José Lan,di, o menor dessp-
[ parecido.

Blindo o menor José Landi, de 14
autuo, dè, idade.

__' filiao do ar. Floravanti I_aadl.
José deixou sua residência na tar-

de de domingo, pelas 18 horas, e
aâo mais regressou.

Empregado á rua 15 de Nove.ni-
t)»*<Ji 44, 2.° andar, José Landi tinha
algum dinheiro comslgo, importam-
eu essa, alias, que deixou em casa.

Éj" Quando sahiu, usava sapatos mar-
ron,'.'calça e c-misa b-ancas. ¦ Estiva
sem paletó e chapéo.

Nada houve entre José e seu,. Daes

para Suspensão oufaltam
MEN5TRUAÇÃO.Di5t.Aiicm3.

_• i'.m as mww s imimi

Ordem de Santo
André

Realizou-se hontem. ás 20_ ho-
ras á rua da Consolação, 4o-,-a
reunião solemne do capitulo da
Ordem de ,Santo André, com o Ki-
tual. Na obra parlamentar, o Ke\.
Salomão Ferraz, Director Geral da
Ordem, fez-se ouvir na segulnto
declaração; '¦ ,• "Não s-ndo possível acomodar-
nfe á orientação religiosa do ac-
tual • Blsgo da Egreja Episcopal'
Brasileira, orientação <i"e conside-
ro antl-cathollca, de conseqüências
.splrituaès e sociaes' dispersivas,
inconstistènto coni o interesse da
Edificação das almas na fé, e nao
vendo, ao mesmo tempo, esperan-
ça alguma do mutuo entendmento
tio terreno doutrinário. de onde,
em taes circunstancias, facilmen-
te se revela para o plano menos
elevado das pendências pessoas,
ál.'s'1'ni sendo, em me julgo na obri-
gação de não continuar por mais
tempo adstricto ao referido prela-
do.
lèmrie cafitulo da Ordem de San-

B poir esse motivo, neste so-
to André, eu torno publico, para
toctos os effeitos, a minha renun-
cia a uma tal jurisdlcção episco-
pai, como tambem já, declarei em
carta, a 27 de Março, ao próprio
Bispo. . ¦

Assim desimpedido, sinto-me em
liberdade para entrar em' qualquer
outra conexão episcopal, porém
consèritancá á -f- - catholica; qub
siirnro. -> nela o uai venho propus"-

A Segurança Pessoal, com o auxilio da Teclinka Policial, esclareceu o
mysterio que pairava em torno da tragédia da rua Victoria

O cadáver de Benedicta Soares, na posição em que foi encontrada pela Policia Téchnica

Está esclarecida a tragédia da
r. Victoria, 637, oceorrida em ou-
tubro do anno passado.

Foi aos primeiros minutos do
dia 31 que, naquelle predio, ecoou
o estampido de um tiro. No mo-
mento. encontravam-se no quarto
de onde partira o tiro, o guarda
civil Rivaldo do Freitas Gonçal-
ves, mais conhecido pelo vulgo de"Marinheiro" e sua amante * Be-
nedicta Soares, vulgo "Helena Pe-
reira". Logo em seguida ao dis*
paro, Benedicta sahia em trajes

menores, corria á rua e bradava
que acabava de matar o seu
amante.

A mulher correu até a rua Con-
selheiro Nebias e procurou, no
predio 263, Thereza Ganestri, pro-
prietaria da casa onde se dera a
tragédia. T

iNiesse ínterim, Francisca Julia
da Silva, alcunhada "Matto Grds-
so", penetrou no quarto do drama
sangrento e viu o guarda civil ea-
tirado na cama, tendo ao lado um
revólver. O ferido esvaia-se em

Festa em homena-
gem a Kainna

Col o loca' predile-,**-» para bjs av.ii-
turas de Juvcmal.

Hontem, varias famílias que se dl-
rlgiam ao cinema Pedro II, ficaram
escandalizadas com certas attituües
de Juvenal Rosa. O preto dengozo
perdera decididamente a compôs-
tura.

A moral estava em cheque. Sur-
glu, então, um policial que ctesag-
gravou a moral, levando Juvenal, a
"rosa negra", deante da autoridade.

O prelo balançou a cabeça e po»
as mãos naa ancas:

— Jé3iis, nessa terra nâo _.-. po-
de nial? **ôm goza**- a fresca da

.Recebemos, hontem, a víáita dos
directore-3 do Olube Carnavalesco"Garotos Olynvplcos", que nos vie-
ram comniunicar a organização de
uni grande baile, a ser offerecido,
no dia 9 de maio próximo, á rainha
e ás princezas da. cidade, eleitas no
concurso da Mi-Ca.rème de 193U, pro-
movido por esta folha,

Esse' festival, que terá lugar . na
séde do glodoso grêmio, á , rua
Anliaia, no Bom Retiro, promette
revestlr-se de grande brilho;

. Nessa oceasião, o Clube dos "Ga-
rotos Olymylcos" offerecerá um bei-
lo mimo á senhorita Julieta Curcio,
rainha da cidade.

Aggredido por não
pagar sua divida
Severianò de Souza, de 36 anr.o_,

casado, residente á rua Aricanduva
s|n., ha tempos deve 90$ a João Li-
ierato do Oliveira, e ílcou de -pa-

gal-os antes do fim deste mez.
Hontem, cerca das 19 horas, Se-

veriano foi procurado por Marga-
rida de Oliveira, esposa de João,
(jue ali fora ter, afim de ser 11-
rmidada a conta. Este, que se en-
contra numa situação precansslma,
não Pôde eíf-.ctuar o pagamento, ri-
cando de saldar a divida, dentro de
alguns dias. Margarida, enraivecida,
íeanto da respe sta obtida, lanc-a mão
de um páu, e aggrediü Severianò.
produzlndo-llig ferimentos no couro
eabelludo. ,

A victima 
' 

fo! soçcorrida pela As-
-J-Vt aiv-iiu ,.-.,"... t* *.*-**aWau í'.ii:'-3IIt(1í;.

íropelado por
uma motocycleta
' Cerca das l!)..'. horas, de houtem,

Ângelo Pereira, de 66 annos, casa-
do, residente A rua dos Inglezeu, 63,
quando procurava atravessar a ave-
nida Edú Chaves, foi atropelado pe-
lá motocycleta chapa 105, dirigida
pur Antônio Decanio.

Frojectado violentamente ao f-Olo,
Ângelo recebeu ferimentos na ¦ coxa
esquerda, sendo soccorrido pela Aa-
sistencia.

Oj documentes do motorista fo-
iam apprehendidos.

¦ ¦

prisioneiros
livianos

LA PAZ, 25 (H.) — O Ministério
daa Reilatjôea Exteriores communi-
ca que o presidente da delegação da
Bolívia á Conferência da Paz apre-
sentou enérgica -reclamação contra a
demora da repartição dos prisio-
neiros.

Çnegaram a esta capital os mlli-
tares paraguayos incumbidos de flfl-
callzar o serviço de repatriaçáo.

No Palácio Rio
Negro

RIO, 25 (A. E.) — Estiveram hon-
tem, no palácio Rio Negro, os mi-
nistros ida Guerra s da Marihnnha,
Republica,
despachando com o presidente da

Esteve tambem. no • Rio Negro, o
general Daltro Filho, que apresen-
tou ao presidente da Republica, as
suas deaped.iàas, por se achar -le
mir o cammaudo da 7.a Região .Ml**
partida parfl o.norte, onde vae-assu-
llf^-i- r-o*-.-, -1-.-1*-* -*.-« Tt ¦-* 1 <> ni i-l/i Vnrá.

sangue. Mal sahia do quarto,
após constatar o facto, Benedicta
Soares cruzava com ella, pene-
trando no aposento.
DOIS TIROS MYSTERIOSOS

Um minuto após, soavam mais
dois tiros de revólver e as pessoas
que accorreram viram Benedicta
cahida no soalho, meio corpo sob
a cama, já cadáver. Apresentava
um ferimento por bala no pari»*
tal direito.

O guarda, em estado grave,
prestou declarações. Disse que
sua amante, depois de alvejal-o,
tinha se suicidado. Essa declara-
cão não convenceu o delegado da
Segurança Pessoal, dr. Durval
Vilialva por motivo da posição
em que 

'fora encontrada Benedicta
o á falta completa de chamusca-
mento no ponto onde penetrara a
bala, o que forçosamente tem
que se verificar se o tiro fosse
dado de perto.

Além, a posição do braço.o aa
mão direita de Benedicta, diziam
claramente que a mulher nao se
suicidara.
ESCLARECENDO O MYSTERIO

Foi, dessa fôrma, afastada a
Hypothese do suicidio: o laudo ao
dr. Astolpho Tavares Paes, aa
Téchnica Policial, baseado em es-
periencias feitas com a arma, pio*
vou que o guarda civil fora o au*
.assino.

De facto, provou-se qu., *>b
Benedicta tivesse accionado a ar-
ma, deveria tel-a manejado com o
braço flèctldo conservando, F-'
tanto, a bteca do cano, encostada
na região attingida e, conforme
dissemos apresentaria os resiüups
da pólvora nas orlas do ferhuen*
to. Um o-came minucioso e que
nenhuma duvida pôde deixar, evi-
denciou esse facto estabelecendo
tambem a exacta distancia codi
que foram feitos os disparo?, dis*
tancia essa que é considerada en-
tre o logar onde se achava o
guarda civil cahido e a assassina-
da.
CONCLUSÃO DO INQUÉRITO

O volumoso inquérito, rico em
detalhadas photographias iomeci-
das pela Téchnica Policial, foi re-
mettido ao Fórum Criminal com
pedido de prisão preventiva con-
tra o criminoso. Diz, o dr. Durval
de Vilialva. fechando o seu longo
eexhaustivo trabalho: "Conquanto
se trate de um moço de bons an-
tecedentes, certamente Inutill^aao
pela lesão soffrida, não 6 Pg
isental-o de culpa, pois os elçffliA
tos de convicção que nestes aui.»
se reúnem o indicam como assa»
nino de Benedicta Soares •,


