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A palavra de 
Rondon 

H à algumas semanas o um único rebede de ar 
er general Cândido Ron
dou, commandante em 
chefe das forças legaes 
em operações contra os 
rebeldes no Estado do 
Paraná, telegrapluni ao 
chefe da Nação pro-
mettendo o completo 
auiquilamento do inimigo 
atè o dia 3 do corrente. 

O graude <*abo de 
guerra havia tomado to
das as medidas iud s-
pensaveis para chegar 
à victoria definitiva atè 

termo" mas na mau uo 
no brasileiro 

Fugiram , covardemen
te, preferindo a fuga á 

morte óu o ao aprisiona-
rnento, morte a que mui 

igrado das e as mães, que clu>*| eloqüência e 
tatu a perda dos seus grande assístener; 
f llios, exigem para os 
malvados uma punição 
na altura d;>s crimes que 
praticaram 

A vida de Isidoro Lo
pes e dos chefes que lhe 
prestaram as honras de 

ua 

rn estado mai ' ' ) • emtio; 
nada á ra caricato, vale 

Vista das perdas irtepa 
raveis que sbffreu a Pa' 
tria com a morte de tair 
tos filhos qúç regaram 

i;com o seu sangue gene
roso, o solo bemdicto 

A vida do general 
no campo da lucra. Es-| 
ses, brasileiros desatina-' 

dos não quizeram ao 
rrenos oíferecer aos seus 
admiradores, não menos 
desatinados, o espetáculo 
de uma" resistência capaz 
de riscar da sua fé de 

Sexta fe'ra houve al

vorada e á noite a exeei' 
lente banda 
«União dos 
deu um concerto no jar* 
dim da praça Padre Mi* 
guel, tendo então pro* 
niniciado utn discurso o 
sr Àffonso Borges 

Patabens à coinmissão 

organísadora dos festejos 
pelo brilhante êxito obti' 
do-

o 
**\*(*-±% Aur- 'itoo Pír̂ s e 

S-Tihca, Ŝ -hort**, Alberto 
C ines, MOJCO S-i.einer. (ieio 
g:* Smieíra, Ângelo Ti>f*k£ou 
AutuU.o P L̂ lli1, Ãíí.fdo 

musical C. ry, Alfiedmbo Carneir**, 
Yrlístas» L^víjJPnihOí^Joíiq.iiiu Pi. 

rer, Lupercin TSsjuuey, F. 
Fascimento, Juíio e^rütbnu' 
gcr. Luiz G. BjcudoX Filho 
L Feunibno de Aimeitn, Ra 
mão Biuni, João Bicjoo <; 
Filho, Caetano RuggieriA Jc * 
8 b?.*tíây Pacheco, Jtasé 
Mrsquit*, Juãn #,ucha, L\iz 
K~aireif3 , L)urvalDt;i Li 
po, Aratio Del CUmpo, £ 
loinão Vjiebaiit', Moaçyi 

— Sabemos que, sob o Almeida. Ü. Aitair Bram 

patrocínio da mesma com D r *"'"" B a r r» p* C*r)o* 
. . cie Sa. Autuuio IT, L/ne 

migsao, promove se a Cândido Manauo Jton-

o dia em que o-Oongres- officio o qualificativo de 
so Nacional iniciasse os'covardes. 
trabalhos da actual ses-'Foram tudo o que ha de 
são legislativa ruim. coroando com a 

Sobrli<> Miguel Cheb**!, 
fundação de uma Socie'. Gaiii, Gabriel Cheb.i 

don e dos seus soldados dade Recreativa 1 o de h ek Miguel Alcebiadèt 6il* 
é hoje mais preciosa pa' Maio, destinada a promo- veua, Accacio V Ca/nargí» 

ra »»6S do que para elles ver diversões aos s e u s 0
A u í n a a ^ Rodrigues #le 

próprios associado* 

Sobre as suas cabeças 

hão <ie cabir, como chu" 

ruoa, Oyibo K Ar/iucia, 
— V\L VQ_ Cf? a Pn.ru/, U<Tb!-

VOtOS paia*^1 Jl^ray, Ignkc"*" Moraes 
qne a bdia idéa seja F. £gne: e ter hora, SPran' 

Não se enganou fuga covarde a serie das 
neral Kondou porque os tristes façanhas que pra* 

ti ca iam & bravos militares, dignos 

\a de estrellas mandada 

por Deus, as hertçams do 
Brasil iute ro, ê ta Pá
tria adorada que elles 
souberam com tanto he* 
roismo defender 

Fazemos 

e a bi-11 
coroada de êxito 

desse nome, não se dei
xam levan pelo optimis. 
mo, Affirmam o que po 
de e deve ser 

Os adeptos da mashor 

Que ep:logo vergonho

so 

1.0 de Maio 
Que apòheose triste 

e esfumaçada 
Na scena final, quan-

ca não queriam acreditar do o pamf subiu para o Estiveram brilhantes 
na palavra d<> eminente deslumbramento dessa as festas commemo>ativas 
soldado pronunciada sob apotheose, a ; ssistencia do trabalho 

ci-co Martins Síibnpho Cio 
Vid i oclauho Carneiro, Lu-

percio Antunes, Moacyr 
AutuueH Üecio Àtume L<oz 
Ltmp cie Camargo, Dowin 
g(js Dauua H Barran̂ iieiro 
Kjlhu EdgHrd B un ; Nepior 

j Macedo José Maitiui, Júlio 
Das pessoas que tomv!Ctí,a, plmei;l„ Lmz Pai

ram parte no grande pie j meiada Mauoel Oliverio de 
nic promovido pelo Iturç* ^ « K » , Mister, 6r Alois, 

Pic-níc 

à responsabilidade do não viu no quadro a fi: 

seu passado glorioso e gura de um único re- mos um l.o da Maio co" 
da espinhosa incumbência voltoso mo nunca se viu em !tú. 
que acceitou para salvar Fugiram todos para A classe operai ria di' 
a Republica ir supplitíáf a governos virriirse com enthus asmo 

O general disse que a extrangèiros a geuerosi- sem que uma nota dis 

uo Clube, pudemos lo- ÍorS* . &**»*** .Guilherme 
, "• i . iÍTurbiiDffer, Olavo ide Sou" 

mar nota das seguintes : „, T ? ' , . ,, > r- n 
•- zi Joa>' bampí*id Lmo 
Battisu Oswald. N de Oii 
veiro, Eu^^nio de Oliveira, 
Lauro Aiaujo, Beuedictu 
Leme e muitos outros que 
aos escaparam 

Alice Steiuer. Mariqui' 
ühas Tokton, Hormiuda 
lorussi, L >la Gueira, Ze.ia 

Pode se dizer que tive' de Freitas, Nene Ianissi 
ElfOaora Fiurbringer, Glo. 
noha Antuae^.Ülga S-einer* 
D Luiza Cury. Maria Frur 
brmgei, Augelma Fraiicî cc 
Nahir Suzana Carnetrt» e 
Irmã* fc.lectra Saleyjaui, Ly 

revolta ia ser definitiva- dade de um agasalho, sonaure viese: perturbar dia, â iiher* Benjamim An 
mente esmagada dentro a esmola tíe uma hospi- a alegria reinante 
do lapso do tempo mar* talidade, com as mãos1 0 baile effeetuado na 
cado por sua experiência ainda tintas pelo sangue noite de quinta feira, no 
e pelos seus indiscutíveis de irmãoá que ?riccüm- prédio n.o 2 da tua dos 

conhecimentos de techni- biram heroicamente em Andradas, esteve muitis* 
defesa da lei e da 
dem 

Maldição sobre, a 
beca dos bandidos ! 

ca mimar 
Disse e a sua pro

messa foi rigorosamente 
cumprida 

Não ha presentemente 

or- Eimo concorrido, tendo á 
'meia noite fajlado os srs 

ca* Marinho |Jun or, Ataliba 

0. 

«nne-s D Etnma Zinupck» D 
E(f'idia Z aueck T.\Udo, 
Mity Gebaile, Zica G bai
le, AiJfíin?i FrntiCî en Olga 
Zinneck, Pia Pedalíoe Irii 
Acquisu Jouna D.mna Fi. 
Ihinhi' Magalhães» Maria ̂*-
mara Anita P da S'!va, In" 
uéa de Freitas, Cnrloia A a* 
tunss. D Mana Fiurbringer, 

FORO 

As viuvas desampara' V Camargo 
Borges e Accacio deFLulz Letcc <ie Camargo e 

co.;i muita seuhou, Adulnbo B̂ loíh e 

Veudcse um quasi no* 
vo e com pouco uso ; 
cem partida automática, 
aros desmontaveis, capas 
etc—preço de oceas ão. 
Tratar na Rua Direita 
51 

Hoje no Polytheama 
graude suecesso 

i 

O 
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REPUBLICA 

Sáníã Casa 
De conformidade com a 

conVTcaç^ofeita,realisouse 
sabbado ultimo a eleição 
da Mesa Administrativa 
dá Santa Casa de Mise. 
fieortfta 

O facto de continuar o 
dr J' sé de Paula Leite de 
Banos no cargo de Pro 
veílnr e de ter sido eleito 
o sr Pedro de Paula Leite 
para ^ice provedor, ,cons' 
utue uma garantia para o 
ve* o estabelecimento de 
(íandade 

Hoje a Santa Casa, além 
do seu patrimônio, tem 
sob a sua guarda o gran: 
do legado do saudoso sr 
Joaquim B Borges paia a 
construcção e funccioiia' 
mento do Instituto 3orges 
oas Artes e Olíicios 

£' preciso que os admi* 
nistradores desdes bens 
•sejam honestos e oom;>e* 
tentes, duas qualidades 
que indiscutivelmente po* 
suem aqueües cavaíheiros^ 

uma prova do seu affecto 
e, em massa compacta, 
acompanhemos até a re 
sidencia do nosso dign<> 
vigano, "onde se achavam 
hospedados, fazendolbes 
uma estrondosa ovação.! rt-sponda 
E m nome dos manifestan' 

ficio das Coníerf ncias de 
S- Vicente de Paula 

Não é preciso dizer 
mais nada para concitni 
o povo ituaiio a que cor 

a gentihza e 

Uies cau^a h o m r a per*' o m-sso joven e di&t>ncto 
pectiva do inverno que se amigo sr benedicto Martins • 
lapntvxiraa de M e Io 

Não convém esquecer O t-xtinc'0 que foi v * 

espirito humanitário dos 
tes orou elomientemente i ~ « ,!•„»• 
« *•„ r,-^, \ 1 nossos disnnctos 
o sr proiessor Accacio de 
Vasconcellos que foi ami 
to applaudido. Respondeu 
itie e m vibrante discurso 
o rev. padre Oscar Cha' 
gas 
Terça feira seguiram os 

-reverendos, missionários 
para a cidade de Salto 

Constamos que, no pro" 
ximo domingo, os moços 
ituanos que constituem a 
Congregação Mariana, pre? 
ten tem comparecer eiV 
corporados na procissão 
que se reatisará na visi 
uha cidade 
Hoje s^ra conduzida 

proçissisDnalnicnte para a'í 
a imagem da Senhora A p 
parecida 

hospe
des 

O salão Parque vae 
com toda a certeza regor 
girar de uma assistência 
numerosa e distineta 

antas 
Missões 

Segun ia feira ultima 
despediraitfíse do povo 
ittiauo os tre& illuatres aa" 
cerdotes encarregados das 
Santas Missões nesta cr 
daJe 

Nào é demais repetirise 
que o nosso povo? com 
a espontaneidade sígrúír 
cativa de quem age sin' 
ceramente, deu aos illus; 
três hospedes as provas 
mais irrecusáveis do seu 
apreço e da sua solida
riedade 
Durante os dezoito 

dias de sua permanência 
e m jtú não houve uma 
só vez que se não pudes' 
se dizer qu~ a nossa Ma' 
triz não estivesse literal" 
mente cheia de fieis e de 
gente que então se tor
nou fiè"! 

Os infatigaveis missjo' 
nanos naturalmente já 
conheciam, quando aqui 
chegaram, os sentimentos 
religiosos deste povo, mas 
não deixaram de sorpre* 
hend-rse com a grandeza 
incomoaravei desses sen* 
tunentos manifestados 
perseverantemente e des' 
pJdos de respeito humano. 
Os sacerdotes despedi" 

ram'se do povo quando 
se realizou a ultima ceri 

DR < ATTA PRETA 

DQ|^>Í$ de Sôr-subm/etrfdo 
•^•inia hiterveneão eirur 
gicã no Institu:o Paulista, 
onde esteve internado, 
regressou a esta cidade 
o sr úv Antônio ('atta 

P-refH, illnsirado e digno 
promotor publico desta 
comarca 

Oumprimentamol o 

N A S C I M E N T O 

O sr Ni Ison de Almeida 
guarda livros residente em 
S Paulo sua èxma consor 
te d Carmeu Frlcato de 
Almeida, ti vera.o a ge-nti" 
leza de pai tici pariu »s o 
nascimento de sua primo
gênita, verificado no dia 25 
de Abril uítiiLo e que vae 
receber o nome de Maria 
Apparecida 
Parabéns e votos de fe

licidades à recém nascida 

D E L E G A C I A de POLÍCIA 

O sr dr Huascar N*buoo 
de Abreu, delegado de po 
i'C'a desta oidade, foi renv> 
vido para Pirajuhy, tendo 
sido removido para aqui o 
sr âr Adios Ribeiro Jaquel 
Ia cidanê 

e è até bom quo se repita 
que o nosso hospital rece 
beu ha pouco |um legado de 
150:0008 
Apezar disso, sem ter-to 

e eera pão. é rau;ta dure' 
za 

E' possível que, dentro 
era pou:o. possamos dizer 
algumas coisas mais deta' 
ibadas sob,e o que se pas" 
«a Ia dentro 

ConJra-*tos de C M C I I I O 

ctima de cruel enfermi 
dade contra a qu«l foram 
impotentes os recursos da 
sciencia, era fidio do sr 
cei Manoel Martins de M^l • 
1 K presidenie do dir^cterío 

político dê 
IO e irmão 

dn s pharmaceufico Evan 
dro Martins Oe Mello 
ácntiUos pêsames 

Secção livre 

tocai e elude 
gr»"de prest 

Os abaixo assigna-
couatnerciaute-s es' 

a* 
de, • eelaram. não so-
mente que não autorí. 
saram ninguém a ptr 
bücar a nota estampa' 
da há dias. no jornal 
*A Federação», sobre a 
jexoneraçã. de um func 

/ugjcionario publico, como 
jainda que não são em 

HOSPITAL DOS 

A exma s^nhorinha Syl . 
via Ralston da Fonseca* j ('°S, 
prendadal e extremeoida íí»tabeíecidos nesta cid 
ha do sr Godofredo da 
Fonseca, nosso emdnente 
conterrâneo residente ei 
Ibitinga contractou o seu 
cas»men.o com o si Al
ceu Geribello, pharoiaceu' 
Ü J O aqui estabelecido 

Agradecendo a partici 
paçâ<> que nos foi dirigi 
da, almejámos aos 
muitas felicidades 
— v dinineta e intellr' absoluto solidários c »ua 

gptrre proír^sora^ fxma 0 s termos dessa pubíf-
senhorinha Sylvia Flaquer c a ã o l e v i a n a e i n j u g t 

Poito, dilecta tdha do nos i \ j., J 

so vdbo amigo, sr'ãy!vio| Acreditam que, so o 
Horto, residente eraSVau I autor dessa no a tives' o com-Io. contractou o seu casa* f se consultado 
mento com o sr Graneis" mercio desta praoa pa 
co O Toledo ,ra d - nubiical-a 
Somos muito gratos pe 

Ia participação c«m que 

G.í>. CiíUZEIRO do^SUL 

difinitivamente 
para depois de 

Está 
marcado 

amanhã o primeiro espe
táculo que o Grêmio Dra 
matico «Cruzeiro do Sul», 
de Sorocaba, vae levar 
nesta cidade 

MORrHEVICOSf t V ) m ; l s distmguidos' e 
tecipamos aos noivos 

moüia de s^ 
n;a egreja N • 
povo qu:Z u..r iò 

A peça escolhida è a 
opereta "-^osas de Nossa 

Senfiota" ja conhecida do 
nosso publico Entretan

to, ao que nos informam 
o esplendido eoi.juucro 
dramático Sorocaba no, 
composto de amadores, 
leva essa pessa com mais 

perfeição dóVjUe os ar 
tistas profissionaes que 
aqui trabalharam 

D o m ng'o, em matinê:*, 
será posta em Sceniuma 

fbelJa comedia 
A-u1' s ^ espetaculDig 

sufao ivj <. .IMO& LIJI benc-

Estamos informados de 
que se vae apressar a eona' 
irucção '.io novo Hospital 
de morpheticos uesta ei'd«' 
de, con^tfindo que se pre" 
ende construir o prédio em 
l«»cal mais retirado 

CONTRA 0 JOGO 

Por ter checado ter che' 
gado tarde ás nossas mãos. 
a segunda cart» -io sr 
Antônio Leal, sobre o jogo 
deixamos para oublical'a 
no próximo numeift 

nossos votos 
venturas 

ESTAÇÃO SOROCAÍiÀNA 

Conforme 
. 

N& minerii 

coramumea' 
ção que recebemos, o nosso 
amigo sr Diogeues Nunes 
de OI'veira, "estimadoagente 
da Estação S TOLabana nes* 
ta cidade, foi concedido 
um mez de licença 
Para gosaPa o sr*Diogei 

nes de Oliveira seguiu para 
Itapotiuinga 

JURY 

fra depois publicai-a, 
não encontraria u m 

m í negociante dispooto a 
os subscrevepa 

de muitas Julgam, por anto, os 

abaixo assignados do 
, seu dever acompanhar 
o foro no protesto fei
to ha dias pelas folhas 
locaes 

Itü 6 — 5 - 9 2 5 

Veiu -sBbba (ò ultimo aoíE^íá mareado para 
uoss" escr.ptorio unia comj 2^ do corrente a 2.a ses-
inisbao (ie miseros doentes 
interrados em nossg hospi 
tal de morphetidíH 
São amargas as queixas 

que eíles fazem da triste 
situação em que se en 
contraiu uo rumoso párdi-

í̂ro que lhes serve de a" 
brigo 
Dizem os pobres homens 

que até fome passam e que 

Isão drj jury desta cornarei. 
Pareccemos que não lia 

processo algum importante 
pje,parado para ser ju'gado 
nessa sessão 

NEUROLOGIA 

Falieceu ha dias, na visi 
nba cdade de Cabreuva, 

A'berto§ Almeida Gomes 

Irtoàos Gomes & Toledo 

* * 

aAVIS0 
Avisa-se aos iuteiessa' 
dos que, a acção entre 
am gos, de um cavallo 
de 9 annos, matungo, 
correra depois de ama* 
uhâ, sabbado, pela Lo' 
teria Federal 

M. B. 

•#* 

Hoje ao Parque 
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Cine Parque 
Empreza 

Yfc s^-^ 

FRANCISCO DANNA 

Hoje continuação do film «Dectetive Precoce», um' 
drama farwest em 1 acto e uma Rossy Jornal 

•amanhã, os celebres artistas Reginaldo Deny, 

Loura La Flant, Hetel Orei Terry, reapparecem 
neatd cinema interpretando o grande drama em 7 

partes intitulado : 

AMOR 'E. DEDI
CAÇÃO 

OS BANDEI 
RANTES 
Não são theoras, são realidades que o Cine 
Central escolherá ua sua [inauguração,, gigan

tesca producção da Paramouut 
Pelos artistas abaixo, o publico itnano ja ̂  pode 

avaiar o que será os B A N D E I R A N T E S 

o 

gabbado so as 7 horas por João Lanbinhó Jã > 
Lütiboü, a grande comedia 

E L i U E EL.JLA e H .JVJLET 

As 9 horas p^lo Grêmio Dramático Cruzeiro do 
Sul, de áorocaba, o possante daama 

E L E N C O 

J. Waireri Kerrigan, no papel de 

Lois Wilson « 
j Alan Hale * 
Ethel Wales « 
'Erncst Torrence « 
Tully Marshall « 

Guy Oliver * # 

Johou fox « 

Will Rauiou 
Mollv Wiugate 
San WüodhnH 

Mr, Winftate 
Jackson 

Bnugen 

Rir Cam* 
Jed Wingaís 

ROSAS DE r^0:SA ES 

Quarta feira dia 13, o colossal drama 

Joana D'arc 

Os BANDEIRANTES ê uma recordação eloqnjnte de 
que cada milha dpsta vasta {terra foi aplauwda pelo 
suor varonil doa tBandeirautes», regado c( m <> sangue 
seu e pelas lagnmas das corajosas esposas, mães e 

fiibos que compartilhavam suas agruias 

MUITO BREVE tfO 

Cine Central 
GOMES & GALVAO 

CO cc 

CL Q_ 

w o 
(f) = 

o 
CO 

CHALET AVENIDA Automóveis e 
Ordem das extracções das E^erias de São Paulo 

nara o mez de Maio corfi preços 
Vantajosas, desfribuindo 
75 o/o em prêmios 

dia 6—2oo:ooo$ooo 

in'eiro 75$ooo—frácção 4$ooo 
dia 11 — ioo:o9Ó$ooo 

inteiro 29^ oo^fracção l$5oo 
dia i 6 — loo:cjjo$ooo 

jnteir > 36$ooo—fracgãc l$8oo 
dia 22—loo:op#íooo 

inreiro 29$ooo—fra^ção lfóoo 
Dia 29—2oò:oòo$o(o 

inteiro 56$ooo traição 3$oo° 

HaWitai-vos á Rua do Com^eyeio 121—phone-40 

(y Proprietário 

Oscar Nardy 

Caminhões 
Não c mprem sem ver o novo modelo 

Chevrolet 

• < 

Completamente modificado, ecmomico por 

exelencia, elegante e resistente 

O novo OHEVhüLET conta 83 

qualidades exe cepdonaes 

Quereis o b<m estar de suri temida? 

Comprai já um CHEVROLET na 

€ASA 1LBEKTO 

Quinta feil% no Parque iuicio do colossal film em 
series de reputada marca france/a 

DEOTET1VE PRECOCE 

Os Bandei
rantes 

B R E V E -Dará a inaugur* 
çeo do CINE CENTRAL, 
—Outros filuis* serão aqui 
apresentados, filuas escolhi 
dos para este Cinema.— 
Chamamos a attenção das 
Exmas famílias e do publi
co em geral para os nossos 
programinas escohidos com 
todo o capricho, das seguiu 
tes casas—=Paramount, 
Metro Goldwyn, Fox Film, 
Pathée Vitagraphe—Exhi: 
biremoŝ só films grandiosos. 
Somente artistas de fama— 
Não são films, &>ão jóias 
que offereceremos aos pre 
ç >6 populares de— 100()> 
000 e 300, geral 
Não percam breve— muito 

BR F/V E • 

Brevemente" o bello e 
•ato ahente drama por 

Jack Coogan 
Saltimbanco Filha de gente rica 

por Gai&u Grass, Mir au 0 >)JÒC 
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Terrenos a prestações 
P. L A N Z A í ^ A & CÍA., proprietários de terrenos, excelíentèrriente localisados 

E M S. PAULO, declaram ao publico que estão procedendo á venda, a PRESTAÇÕES 
E SEM JUROS, das seguintes villas : 

Villa Vicentina — Lotes de 500 rns. qua
drados, Rs. 2;500$000 e Rs. 3:000$000. Entrada 
inicial : Rs. 56$000. Prestações mensaes : Rs. 
30$000. 

Vila Lançara — Lotes de 500 ms. qua
drados, Rs. 1:5001000 e Rs. 2:000$000. Entrada 
inicial: Rs. 30$000. Prestações mensaes: Rs. 
20$G00. 

Villa Maria — Lotes de 500 ms. qua
drados, Rs. 1:200$000 e ffè. 1:500$000. Entrada 
inicial : Rs. 30$000. .Prestações mensaes : Rs 

2o$ooo. . :f> 

Villa Celestina —K Lotes de 500 ms. qua
drados, Rs. 1:000$000 e lã. 1;500$000. Entrada 
inicial : Rs. 30$000. Prestações mensaes : Rs 
20$000 . > 

,r ; , 
Outrosim, scientincam raais que éj seu representante, nesta**prçiça, o Snr. P E ^ 

D U O O l A P i f t Ç C C H I M I t com quem poderão ser entabcjladas as vendas 
dos terrenos das* villas acima. 

NOTA : Automóvel â disposição dos snrs. compradores em S. Paulo. 

s 


