ucrra na
Europa ?
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A farça do desarma
O R G Ã O OFICIÀL DO PÀRTIDO DA LAVOURA
mento—O mando inva Direção-Qerencia de: JOSÉ ROCHA
(Colaboradores Diversos)
dido por um movimento
de hipocrisia.
J. GONÇALEZ
(C olaboração e s '.ra n je ira da U. B. I., e s
pecial p ara o « P R O G R E S S O )

vando os exemplares adultos
da vespa para o cafezal e sol
O observador sincero que
tando-os
nos cafeeiros previa
estuda os fenômenos da políti
mente escolhidos para esse mis
ca internacional, não póde
ter. Convem que sejam prefe
transmitir nenhuma bôa noticia
ridos os arbustos com o café
aos seus leitores.
bastante infestado, afim de for
Como venho acentuando, com
necer alimento em abundancia
certa frequencia, a situação da
§ Reformam-se cha- § para
vespa assegurar a sua
Europa está se agravando se n 
= péus de lã e pêlo. = rapidaa multiplicação.
O chão
sivelmente.
3 Perfeito alvejamen- 1! em baixo destes arbustos
Contra os bons propositos
§ to de tecidos de al- S ser limpo para futuramentedeve
de uns, existem os maus intui
J godão.
g I cilitar a colheita das bagas fa
de
tos da maioria.
jg Lavam-se e tingem- jgl café com vespas que se des
E ’ ingenuidade querer-se d e
g se tecidos de lã, al- g prendem dos cafeeiros.
sarmar ou limitar o armamento
g godão e seda.
Si A vesps* é ativa em dias de
belico das nações. Estas só se
I Rua dos Audradas 150 | | sol e das 10 as 16 horas mais
julgam garantidas, nos seus
I
Preços modico= g: ou menos; e caso o interessa
couraçados, nos seus canhões,
pSniiiiiuií!iiiiüiniuiiiiítiffljfuipui;i:u(iiiuiiui]iiii^ do deseje iniciar a criação com
nas suas diversas armas de
os adultos isolados das bagas
guerra.
de café, devem os recipientes
Todas as conferências que
com as vespas ser levados para
se realizarem nesse sentido,
o cafezal durante as horas aci
Aqui,
r,a
Franca,
só
se
ouve
sempre
os
dois
paizes
mente
da
Guerra,
na,
tendem ao fracasso.
indicadas e logo abertos
O mundo está invadido por uma palavra inteira de seis amigos e irmãos?
America a semente daj ma
afim
de dar oportunidade aos
letras:
g
u
e
r
r
a
!
ma onda espantosa de insinPaz.
insetos de se difundirem pelos
Virá mesmo a luta !
endade.
cafeeiros e procurarem as b a 
os acontecimentos vindou- ' Na velha Europa a se
Pouco são os que, no intimo rosSópoderão
gas infestadas; sendo assim
dizer
alguma
cou
querem a paz, muito embora
principiada a criação. E ’ muito
sa.
quasi todas elas apregoem a
simples este meio, mas ha uma
necessidade dessa medida, num
grande
inconveniência em ado
movimento inciive! de hipo
ta-lo,
porque
as vespas, isola
crisia.
das
da
baga
de
café, não se
Conhece-se aqui, na Europa,
sentem
bem
e
morrem
em pou
o pensamento da política n a 
Adolfo
Hempel
cos
dias.
Assim
é
preferível
zista.
Assistente Chefe do Instituto B io lo g io c
transporta-las dentro das p r ó 
Hitler quer uma cousa, mas ns:
bagas para o cafezal. Nes
levar a vespa para outros ta- prias
wafpjjj,França e a Inglaterra impõem
A
criaçsio
d
a
T
e
s
p
a
te
caso
as bagas com as ves
Satisfação
imensa
deve
Ihões
infestados,
para
que
se
outra.
de
ÍJgaaigu
pas
são
colocadas
fixe rapidamente em todas as viveiros ou caixasemou pequenos
,Volte quem quizer agora as causar-nos a visita do
latas, de
do cafezal, e para que
vistas para o oriente e acom presidente da Argentina,
Considerações gerais parles
de 2 a 10 litros, de
a sua colonização seja gene- capacidade
panhe as parabolas japonezas. pois eis que ela veio des
forma cilíndrica, conica, trian
A Vespa de Uganga, bem ralisada. Naturalmente os reci gular
Fixe depois a Russia.
quadrangular, protegi
fazer
pára
sempre,
as
corno a sua larva, alimenta-se da pientes com o café as vespas dos poroutelas
Essa surda rivalidade entre
com m a 
nações, entre povos, entre ra supostas rivalidades que próle da bróca do café, não não podem ser abandonados lhas bastante metalicas
apertadas
para
ças, complicada com toda sorte entre o Brasil e essa na parasita outro inseto nem p r o  sem cuidado algum peio cafe re;er o «Stefanoderes» e deixar
de contingências economicas,
outro alimento, e só pode zal afóra. E* mister que sejam passar a «Prorops». Latas ser
amiga, na verdade, cura
ser
criada
com o auxilio da bró revistados periodicamente afim
*que tornam os paizes de mau ção
de formicida podem ser
fiumor, vai conduzindo o mun- nunca existiram, provan ca, pois ^sta é indispensável de evitar que fique demasia vidas,
adotadas para este
/çlo para uma catástrofe muito do mais, que os odios para o bom exito da projetada damente exposto ao soi ou ás facilmente
fim.
Estes
tambem
e rivalidades reinantes criação. Até hoje n ã o é con he chuvas e que a agua possa pe servem pararecipientes
peior do que a de 1914.
levar
bagas
de
Mantenho o meu pensam en entre as nações do Velho cido nenhum alimento artificial netrar no seu interior e estra café caidas, mas ja com vespas
to anterior.
para a vespa ou a gar o seu conteúdo, pois o bom para outras partes do cafezal ;
Mundo, não medram em apropriado
sua
larva,
e
nem mesmo a sua exito da introdução da vespa pois é altamente vantajoso não
nosso
Continente.
larva,
e
nem
mesmo a larva na fazenda depende do cuida
Ainda ha pouco, responden Bemdita seja essa união
a criação a apenas um
do caruncho da tulha (Araece- do com o que o serviço for limitar
do a uma argtiição do jorna que,
ponto
ou
talhão do cafezal,
firmado sob o teste rus) póde substituir o «Stefa- feito e fiscalizado.
lista, o sr. Benito Mussolini
mas
generaliza-la
todos os
A par da propagação natu- talhões infestados, porreservando
disse que os povos fortes se munho inapagavel do céu noderes».
no cafezal, será de grande em cada um 10, 12, 20 ou mais
sstrelado do Brasil, e ante E* ce grande vantagem co rai
respeitam.
interesse
para o fazendeiro cafeeiros para fornecerem ali
Com essa fráse quiz ele as o panorama magnífico da locar os primeiros exemplares
segurar que a unica maneira | formosa Baia da Guana da vespa nos cafeeiros onde fazer urna criação de vespa, mento ás vespas. Nestes cafe
de se evitar as guerras era bara, veio converter em ha maior infestações pelo «Ste- separadamente, em um quarto eiros reservados o café não
fanoderes», para assegurar-lhe forrado e provido de uma ja deve ser colhido ou só colhido
esta: os povos deviam prepa
realidade as palavras pro alimento em abundancia. Como nela com vidraças. As b a g a s parcialmente,
rar-se.
para que seja g a 
Só assim ser-lhes-iam licito féticas daquele inesquecí a vespa adulta passa graude do café com «Siephanoderes» rantida alimentação farta para
fazer-se respeitar pela força. vel paladino da paz e da parte do seu tempo nas bagas c vespa são colocadas em vi a vespa. Um mès depois de co
O pensamento do ditador ita coneordia sul-americanas, de cate e, privada deste abri veiros ou taboleiros, dentro do locadas as primeiras vespas da
go natural, ela vive só pouco quarto, o qual deve ter um criacão inicial, pode-se ajuntar
liano define a sua politica.
—
si
não
Bolivar,
aquele
tempo, o transporte para as fa dispositivo que permita a sua o café caido no chão destes ca
A Mussulini, como a Hitler,
repugna a farça do desarm a mesmo que, num rasgo zendas é feito desta forma, ventilação. Depois de passada^ feeiros e leva-lo para outros tasemanas, as vespas lhoes; pois o ciclo biologico da
extraordinário de visão e sendo as bagas de café p o rta algumas
mento.
adultas
da
nova geração saem vespa completa-se em 2S a 37
doras
de
vespas
colocadas
em
E ’ muito dificil um acôrdo de inteligência, previu o
da?
bagas
durante o dias, e esse café reunido do
caixas,
latas
ou
outros
lecipienno cháos europeu.
acontecimento que óra tes, os quais podem ser m u n i calor do diado e café
voam
para o chão ja deve ter um numero
Existe a considerar uma in vem de realisar-se, ex
vidro
da
janela
onde
podem regular de vespas.
dos
de
fina
tela
metalica
esc
o

finidade de problemas menores. clamando ao m orrer...
ser
facilmente
presas
em
tubos Os viveiros ou latas podem
lhida
de
modo
a
deixar
pa.>sar
Em Paris, respira-se um ar
de
vidro
por
meio
de
um
pin  ser postos no chão em baixo
as delgadas vespas adultas e
pesado.
cel
macio
e
levadas
para
qual
reter
o
«Stefanoderes»
que
é
Não é, porventura, esse
Vê-se, muito claro, que as
parte do cafezal onde ha dos cafeeiros ou, sendo pequearticulações fracassam e que velho sonho de amisade bem mais corpulento do que quer
um recrudimento do «Stephaos povos, sem que, talvez, se e de união, que resplan elas. Nos casos em que a in noderes».
festação
pelo
«Stefanoderes»
apercebatn disso, vão m arch an dece agora, graças á boa
for geral, ou quando exista A criação da Vespa de HOJE CENTRAL HOJE
do para uma guerra, á propor
vontade,
e
ao
espirito
de
certeza
de que cada baga de Uganda pode pois ser feita de
ção que discutem, convocam
café
é
habitada
por exemplares dois modos, sendo um natural,
solidariedade
demonstrá*
reuniões e assentam bases.
diretamente no cafezal infesta
da
vespa,
não
ha
E o Japão?
dos pelo presidente Getu- de tomar precauçõesnecessidade
especiais do, e outro mais ou menos
E o espectro da Russia, den lio Vargas, e pelo chefe
artificia!, em um laboratorio ou
na
distribuição
ou
colonização
tro de si mesma, do seu iso da Nação Argentina, ao
quarto destinado para esse fim.
da vespa.
lamento, preparando-se. esfaiapertarem-se
as
mãos,
A CRIAÇÃO NATURAL
inadamente, para ae incertesas
Depois de estabelecida em
com B U S T E R C R À B R E
confraternizando
para 1um ponto do cafezal, convém A criação,natural faz-se le Campeão olímpico de 1932
do futuro?

T ecidos lev e s p a r a V e r a o
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Tabela do Campeonato da «IS I»

Rua dos Andradas, 103
EXPEDIENTE

Numero avulso (do dia)
* atrasado

JOGOS

QUADROS

$200

Assinaturas
Ano . . . .
128000
Semestre . . .
75000
PUBLICAÇÕES

Secçáo Livre e editais; linha $400
Repetição
$300

1.°
2.°
2.°
3.°
4.°
5.°

Atlético
Atlético
Atlético
Atlético
Atlético
Atlético

Corintians de Salto
Auto.
Cruzada .
Primavera
Ipiranga .
Corintians Indaiat.

5
5
5
5
5
5

0
0
0
0
0
6

5
2
3
2
1
0

Do «Diário da Noite»— 25-10-933

TENTOS PONTOS

E fe tu a
P e rd i E m p a
A jo g ar Ganhos
dos
dos
tes

$400

em entendimentos de qual
quer especie com o Par
tido Democrático.

0
1
2
3
5
0
íà

Pró

Contra Ganhos

K1C93C)C£S*eiCICte)CI^^

P e rd i
dos

0 13 2 10 O
2 15 8 6 1
0 7 10 6 4
1 9 7 5 5
1 3 8 3 7
0 4 18 0 1 0

Moléstia incuravtl
|

Declaro que fui atacado de
uma moléstia incurável e reu
matismo, passaado muito doeate dois mêses.
Usei porém, sem proveito, di
versos remedios caseiros. V e a
do anunciado para a cura da
sífilis o preparado Elixir de No
gueira do farmacêutico João da
Silva Silveira, adquiri na farmacia Central, desta ciiade, e con
segui curar-me com o uso de
mui poucos vidros.
Autoriso fazer desta o que
lhes convier.
João Marques Coelho.
Firma reconhecida.)
RIO GRANDE DO SUL, Dom
Pedrito, ló de outubro de 1915.

Preços para anúncios
Base — 1 centímetro de altu
ra por 1 coluna de largura) A u t o x I p i r a n g a
em sua própria cancha, frente talhadamente o transcorrer da
a um adversario inferior ‘em partida, po falha em lances
Foi tal vês inesperado, o re técnica.
dignos de nota.
l.a vez por Mais v-ezes sultado que se verificou no O Auto, somente nos últimos Ainda que quizessemos fazêcentímetro
por cent. «match» Auto x Ipiranga.
de jogo, foi que con lo, não podíamos pela dificul
Porém, nós, que assistimos minutos
seguiu igualar a contagem n u  dade proporcionada ao nosso
0
desenrolar
da
partida,
não
cronista esportivo, tendo mes
l . apag.
ISOOO ficámos surpresos ante os 2x2. mérica, isso mesmo, devido mo,
2$nO0
o sr. representante de Liga,
unicamente, a modificação na
2.*
1S000
$5oo Esperávamos isso.
convidado
a retirar-se do re
linha
dianteira,
levada
a
efeito
3.‘
ísooo
$000
servado. Qual o motivo?
Vimos antes do prélio, a or- pelos proprios jogadores.
4.a
$900
$4oo ganisaçao
da turma local, onde A peleja foi péssima. Dir- Havia tantas «personas g r a 
inexplicavelmente figuravam se-ia
lá dentro, que não tinha
Pagamento adiantado !1ainda,
estavamos assistindo tas»
r a e d a l h õ e s e p r o ~ uma aue
lugar
para o representante da O grande remedio brasileiro, ELI
í e g i c i o s ; a ponta direita na sitio». partida de «futebol de imprensa.
XIR DE NOGUEIR, do farmacêutico
meia esquerda; medios na linha
co e quimico João da Silva Silveira,,
Urge,
pois,
srs.
paredros
da
nos, podem ser colocados d e n  de ataque, enfim, uma «misce* O Ipiranga, apezar de jogar L. E. R. pôr termo a essa m e vende-se em todas as Farmaciastro da ramagem do3 arbustos, e iania» que bem atestava a es com mais coesão que o Auto, dida, que sem razão alguma Drogarias e Casas de Campanha e
do Brasil, bem assim n
devem ser protegidos dos raios cassa competência do diretor esteve muito longe da sua ul ívem sendo posta em pratica Sertões
Republicas
Sul-Americanas.
tima exibição frente ao Corin- peíos seus representantes.
solares diretos e dispostos de esportivo.
tians
Saltense.
maneira que a chuva não pos Originou daí, o empate; quasa penetrar no seu interior. si o fracasso do campeão locai, Dpixamos de transcrever de
N ada
Nos casos em que a infesta
ção pela bróca for geral, não
ha necessidade de evitar que
alguns exemplares desta sejam ção, as quais saem das bagas sivel nova organisação
reunião convocada
distribuídos com a vespa e, nes com casulos e voam para o vi partidária em S. Paulo. emEm
sigilo,
á Tdsta da de LEIAM
tes casos, podem as bagas de dro da janela durante o calor
São
as
seguintes
essas
claração
do
sr. Morato, e
café com cria da vespa ser co do dia, e onde podem ser facil
locadas em baixo dos cafeeiros mente apanhadas em tubos de novas informações, colhi j considerando que o Par Arte de Bordar
em pequenos berços ou redes vidros por meio de um peque das em fonte absoluta tido Democrático esteve
Modas e Bordados
feitos de um pedaço de um v e  no pincel macio e colocadas nos mente segura:
1unido mais por interesse
Jornal das Moça
lho saco de auiagein, ou podem* viveiros em contacto com outras
caso da Prefeitura |partidários
aos
perrepisJornal das Mulh
ser colocadas entre os galhos, bagas infestadas de café, ou le de ü Piracicaba
«teve como jtas, na Frente Unica. no
em saquinhos de filó,.pequenas vadas para o cafezal. Não con
latas ou caixas abertas com o vem guardar as vespas por mui consequencia a unificação Igoverno Pedro de Toledo A ’ venda na agencia
fundo perfurado, ou em cesti- to íempo nos tubos de vidro, do Partido Republicano
nlios cu ainda em jacazinhos. pois ai morrem com facilidade. Paulista, pois o sr. João jna Chapa Unica e na in de jornais e revistas, de
Os recipientes com vespas, uma Será vantajoso para cada fa Sampaio foi quem, em dicação do sr. Armando DANTE MAZZUCCO
vez colocados no cafezal, não zendeiro, a par de uma criação nome
Sales Oliveirca, á vista
desse Partido na do
podem ficar em abandono, mas natural r\o cafezal, manter uma
dessas
circunstancias to- Praça Padre Miguel, I
devem ser inspecionados e fis criação artificial, pois, por meio Comissão dos Cinco da
cal isados regularmente, e qu al desta é mais facil distribuir a Chapa Unica, indicou o dosos membros da antiga
quer anormalidade observada vespa pelo cafezal, e quando sr. ' Armando de Salles Comissão Diretora de Edeve ser sanada imediatam en for encontrado um grande fóco Oliveira para interventor, mergencia da Acção Na
te.
do «Stefanoderes», seria tambem por ocasião da estada, cional e alguns Deputa*
facil acudir logo ao combate nesta capital, do sr. Justo tados eleitos filiados ao
A CRIAÇÃO ARTIFICIAL com
grande numero de vespas.
P. R. P. deliberaram, que o
Para poder-se criar artificial Não é dificil a criação da Ves de Morais.
mente a vespa é mister ter-se pa de Uganga; para a consePodemos informar, pelo Partido Republicano Pau*
á disposição um quarto forcado
que
ouvimos, que esse lista não entrará mais
que possa ser ventilado, e p r o  picacia, pertinácia e persistên caso inutilizou por com
vido de uma janela com vidra cia.
pleto todo e qualquer
ças e um a porta. Será tambem
trabalho
a favor de um
necessário arranjarem-se p ra
teleiras e taboleiros com fundo
novo grande Partido po*
de tela metalica bastante forte
li tico em S. Paulo, ou
para sustentar as bagas de café
Partido Unico.
a alguns viveiros protegidos de
E’ de dias atraz a pu
tela metalica fina para reter as
blicação das declarações
vespas.
As bagas infestadas de café,
O «Diario da Noite», pu- do sr. Francisco Morato,
podem ser colocadas nos vivei blicounodia 25do corrente com relação ao caso de
PÀicarrega-se de Construcções de casa. Retornas, Plantas,
ros em contacto cora vespas sol uma completa nota a res Piracicaba, de que o P.
e orçamentos. Preços moclicos.
tas ou com bagas ja com ves peito das tentativas que D. não poderia se unir
pas. Passados cerca de 8 dias
as bagas são espalhadas nos se estão fazendo para a «aqueles que nos enxova
Rua Santa Rita, n.° 168
ITU
taboleiros em camada fina para formação de um Partido lharam^ na expressão do
evitar o mofo, sendo tambem I Unico ou Partido de S. presidente democrático.
necessário regular a ventilação. pau,0 qu0 congregue toAs bagas devem ser observao o
das todos os dias para impedir das as correntes integra
que elas sejam ressequidas, o das na Chapa Unica. Já
qu© seria funesto para a cria ontem adeantamos as di*
da vespa. Neste caso convem ficuldades que se apreespargir ou pulverizar as bagas , s e n t a m p a r a a consecução
secas com agua, ou entao mer R,
jj
j
\ i
gulha-las d irlta ^ e n te em u m a ! d , 'SSa l d e a > d e 0 r d e m t a l
vasilha com agua, deixando-se que parece impossível
submersas durante alguns se essa união.
gundos. A sêca e o môfo são os Hoje, podemos adeantar
dois grandes perigos neste ge- com relação a esse mes
nero de criação.
Depois de passados cerca de mo assunto, um detalhe
30 dias começam a aparecer as importante que vem ainda
vespas adultas da nova gera- mais dificultar uma pos£ S fig ?« 2 íK S & 3 £ M 3 K ]3 M £ M 2 2 S < !E 6 < 1 3 H 3 H

SENHORAS e
SENHORINHAS

Já provou o
Caíé Mercedes?
E’o melhar da praça

P. R. P. e P. D.

-

M ofe - C IN E C E N T R A L - H o je
A grandiosa super -produção sonóra da PARAMOUNT

O HOMEM LEÃO
co m BUSTER

CRABBE
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EDITAI S

CALCEHINA

O que perfaz o valôr glo
bal
de dezesseis contos,
E N FR A Q U E C E Ü -SE ?
cento
e vinte e cinco mii
Ainda tem to.sse, dor nas
O Especifico da Deníição
reis
(16:125$000).
Sobre
co sta s e no p eito?
A SAUDE
CREANÇAS
os bens acima, que foram
U se o poderoso toníco
Ao vosso filho já nasceu o primeiro dente?
adquiridos pela transcri
Tem ele bom apetite?
ção numero quatro mil,
m m crêosotIoo duzentos
E’ ele forte e corado ou raquítico e anêmico ?
e treze (4.213),
floftm Chiii1. Joio da Silva Siiveira
Dorme bem durante a noite, ou chora em demasia ?
não pesa onus real algum
R EC O S& TlTriKTS DF, 1 ,- OKDEM
Os seus intestinos funcionam regularmente?
a não ser a hipoteca ex=
Dorme com a boca aberta? Oonstipa-se com
cutida de vinte e um con-j
írequencia ?
tos de reis (21:000^000)
I m p o s t o s <le C a f e e ir o s
Assusta-se quando dorme?
de capital conforme tudo
e V ía ç ã © R u r a l
Já lhe deu CALCEHINA, o remedio que veio
te Maiélo, e fundos com consta da certidão negnprovar
que acidentes da primeira dentição das
Delfino Leite e d em en tei tiva fornecida pelo’cartóAVISO
creanças
não existem ?
Barros Camargo, ava n o de hipotecas desta
De ordem da Prefeitura de
Com o uso da CALCEHINA podem os nossos
por um conto, cen comarca, e junta aos au
Municipal, aviso aos inte liado
tos, dos quais se verifica filhos possuir tão bons dentes como os povos do
to
e
vinte
e
cinco
mil
ressados, que durante reis(l:125$000); Uma casa não haver nenhum recur Sul da Europa.
este mês de Outubro, de
A CALCEHINA é sempre util, em qualquer idade
morada e um grupo, so ou defeza pendente de
se arrecadará os impostos compreendendo
CALCEHINA evita a tuberculose e as infecções
duas ca decisão. E para que che
de cafeeiros e Viação Ru sinhas para colonos,
intestinais.
gue
ao
conhecimento
de
todas
ral, correspondentes ao eontruidas de tijolos e co todos, expediu-se o pre
V end e-se em todas as farmacias.
(5)
exercicio de 1933.
sente
edital,
que
será
afi
bertas
de
telhas
comuns,
Findo o praso referido
mau estado de con- xado no lugar publico
será cobrado com o aere- em
dois poços em de costume e publicado
cimo da multa de 10e 150/° servação,
dois
lugares
a- pela imprensa local e Diá
sobre o imposto a pagar. valiado tudo diversos,
rio da Justiça. Dado e
por
tres
con
Para que não aleguem tos de reis(3:000$000); Um passado
cidade de
ignorancia faço o presen ranchão coberto de telhas Itú, pelo nesta
cartorio
do se
te aviso que vai afixado construção grosseira/para gundo oficio, aos dezenove
IIU logar de costume e olaria de faser tijolos, com de outubro de mil nove
no
blicado pela imprensa, o respetivo amassador e centos e trinta e tres. Eu,
6xi verdade sobre o judeu
ouraria Municipal de outros acessorios, dois for Edgar de Marins e Dias
13 de Setembro de nos, sendo um para cozer escrivão que o datilogra
Por Witold Kowersk
3.
e outro, com dois fei. O Juiz de Direito, (a)
O Tesoureiro e Coletor tijolos
Trabaüfc notável do pesquizador hisíorieo e economista
compartimentos,
construí José Oscar Marcondes Ro eminente.
Em mais de 400 paginas, o autor disseca admiravel
Municipal,
especialmente para te meiro. (Selado legalmen mente a evolução
do povo de Israel atravez séculos e a sua
Manoel dos Santos dos
te).
Nada
mais.
Conferi
lhas,
com
telhas
enfornainfluencia
na
economia
mundial, como mercador de ouro, prin
Oliveira.
das, avaliados por cinco está conforme. Data su cipalmente.
E ’ a obra mais completa e sensacional pelas suas revela
contos e quinhentos mil pra.
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baseadas em fátos historicos e nas agitações dos dias de
tai de l . a p r a ç a reis (5:500$000); Um gal
hoje.
O
escrivão
de
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oficio,
pão solidamente construí
Doutor José Oscar do
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de tijolos, e coberto de Edgar de Marins e Dias
arcondes Romeiro, telhas
em bom estado de
Juiz de Direito desta conservação,
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sendo divi
comarca de Itú, do Es dido em compartimentos
tado de S. Paulo, etc. estando num deles, um
FAZ SABER a todos antigo cortume do qual
Novela histórica passada ao tempo do Brasil co
cmuantos o presente edital restam alguns acessorios
lonial por Joaquim Laranjeira
primeira praça, com o como sejam:— quarenta
azo de vinte (20)dias vi- tanques de cimentos e dois Dr. José Leite
Estilista afirmado, o autor em paginas vibrantes de emo
Pinheiro Junior ção, revive
m ou dele conhecimen tamborões que não foram
o Rio de Janeiro colonial, com todos os seus ras
gos de heroísmo' e vilanias de cidade nascente.
to tiverem, que no dia usados e junto ao lado,
Medico
Trabalho escrito especialmente para a mulher brasileira,
vinte e um de Novembro estão nove tanquinhos,
comovendo
pelo entrecho veridico e ilustrando pelo seu cunho
proximo futuro ás treze tres fornos, velhos e la
historico.
(13) horas, no edificio do vador de milho, aonde
P r e ç o 6SOOO
Forum, deste Juizo, sito estava o maquinismo para
no pavimento superior da fazer farinha de milho.
CALVíNO FILHO, Ediíor
Telefone, 116
Oadeia Publica, désta ci Num outro compartimen
Rua Senador Dantas, 43 — Caixa Postal, 2477 — Rio de Janeiro
dade, o oficial de Justiça to acham-se uma prensa
que estiver de semana, ou aparelho para fazer
— Consultas —
servindo de porteiro dos telhas francezas, em bom das 8 ás 10 da manhã e
auditorios, trará a publi estado e vinte mil grades das 3 ás 5 horas da tarde
Chamados a qualquer hora
co pregão de venda ear- para telhas tipo franceza
p /T
rematação, a quem mais e duas mil e quinhentas
dér e maior lanço 'ofere tipo colonial, um apare
cer acima da respetiva lho Telefonico, um trans cot*»:**-*36*)i3r«3i3r»t9r3r»3t»3r3r»3í^
avaliação de dezesseis con formador eletrico. Estan
| Piofessora Diplomada pela «Academia Superior de
tos, cento e vinte e cinco do dispersas em diversos
1
Córtc Argentina»
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tadouro, distante désta minhão com poucas peças I E*Í3
cidade dois quilômetros, aproveitáveis, e um poço
terras essas que dividem com uma bomba de su-por um lado com André ção para tirar agua para
Ianni, pela frente com o diversos misteres, tudo acaminho do Matadouro, valiado por seis contos e
por outro lado com Vicen- quinhentos md reis (6:000$
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Companhia de Armazéns Gerais

«PROGRESSO» Domingo, 29 de Outubro de 1933

E x te r n a i©
N o rm a l
(Legalizado)

i
Direção: Prof. Salathiel Yaz de Toledo.
1
DO
— Corpo decente idoneo —: —
Importante: A época de inscrições aos exames
C A P IT A L 8-G00:00Q$000
de admissão no <»inásio do Estado
de 1.° a
15 de Fevereiro.
M ÀTRIZ: Em São Paulo—Travessa do Quartel, 1 — 7.° e 8.° andares — Telefone»
2—7126—C À IX À P O S T À L , 2716— Endereço Tclegr. «C A G E S P »
— A G E N C I A S —
De acordo com a organização do ensino no Em SANTOS, Rua 15 do Novembro — Palaeio da Bolsa Oficial do Café - 2.° andar - Telefone,
Brasil, ninguém poderá matricular-se nas Faculda
127S — Em CATANDUVA, Caixa Postal,5132, com armazéns em Inácio Uchôa, Ibarra,
des de Medioina e Direito, nas Escolas Politécnicas,
Taquaritinga e Catanduva.
Naval, de Aviação, de Agronomia, de Medicina Ve
terinárias, de Farmacia, de Odontologia, Normais
A Companhia de Armazéns Gerais do Estado
SRS. FAZENDERIOS E COMERCIANTES:
e o.utras sem que tenham feito o C u i^ o S e c u n  de S. Paulo,
fundada na Capital dó Estado em 1930 despachem os seus cafòs para os nj armazéns, sendo
!
por
iniciativa
do
Instituo
de
Café,
é
uma
Sociedade
d á rio em Ginásios fiscalizados pelo Governo Fe | Anônima, destinada principalmente ao recebimento, os das series retidas para o n[ M atriz—desvios Ban
deirante, Brasital e Gagesp, e os da serie diretas para
deral como o de Itu.
I armazenagem e conservação de cafés contra os quais a mesma ou para a Agencia de Santos—Santos Docas.

Estado de São Paulo

Turma de Admissão do Externato
Normal:
1
2
3
4
5
6
7
3
9
10

Armando Morais Barros
Antonio Francischineii
Armando Francischineii
Carolina Galiano
Dulcinéa Ferraz dc Toledo
Elisa Morais Barros
Flavio Escobar
Iolanda Lisboa
Jorge Loureiro Batista
Luiz Simon Neto

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Leolino Morais Fonseca
Lucinda Galiano
Maria Giselda ZaUia
Maria José da Costa
Maria Aparecida ifimões
Ney Morais
Paulo Morais Barros
Valdemar Ferreira Lisbôa
Virgínia Morais Barros
Wilson Eucliderico Macedo

I emite tituíos. como sejam warrants e conhecim ento de
depositos, títulos esses facilmente negociáveis e financiaveis por todos os Bancos, em suas matrizes e agen
cia? locais do interior: financiam mesmo até per co
nhecimentos ferroviários, desde que os cafès sejam
consignados á nossa Companhia.

A Agencia de Catanduva recebe os cafés
da zona, desde Rio Preto até Taquaritinga,
incumbindo-se tambem de fazer despachos para
Santos, São Paulo e Rio de Janeiro.
Peçam informações e tarifas ao nosso representante nesta:

Sr. Adalberto Silveira Garrido

(2—24) IIOTEL INTERNACIONAL ou dirétamente á nossa matriz

Sinfonia nelopera — G. salões do Ituano Clube, Almeida Arruda, e D.
Verdi.
gentilmente cedido pela vira Moreti Arruda.
7-°— Sombra do Passa sua diretoria.
do—Valsa —A. V. Guima
rães.
G e n te nova
Continua aberta a matricula até 30 de No
8.°—Jundiaí—Marcha.
Acha-se em festa desde
vembro proximo.
o
dia
o lar do nosso
Outras informações, com o diretor na sédo do es Comemorando a passa amigo 26,
sr.
Sebimio Oateritabelecimento a Rua Paula Souza, 110 — ITÚ gem do 35.° aniversário ni e sua esposa
Olím D e c la ra ç ã o
de sua fundação, a cor* pia Lui Oaterini, d.com
abaixo assinado empregado
~
"
'
^ 3 SCCCSC55 3 n 3 835CS g SS3C gS55BgQ poração musical
«José nascimento de mais umao da OEstrada
de Ferro SorocabaVitorio,realisará,
amanhã,
na,
vem
pela
presente fazer
de interesses da pedago no coreto da Praça Padre filhinha que nas aguas publico que o seu
gia, como Quimica, Fisi* Miguel, magnifico concer lustrais do batismo rece nome, para todos os verdadeiro
efeitos de
ca, Meeanica, Biologia e to, cujo programa cuida berá o nome de Elza.
direito, é João de Deus Branco
Filosofia, um grupo de dosamente preparado,obe Parabéns.
e não João Branco, como era
Processo a n u la d o
vulgarmente conhecido.
inteletuais da Escola Nor decerá a seguinte ordem:
Itú, 27 de Outubro de l933fi
P » p a b r a s i le i r o
Pelo Meretissimo Juiz mal de Pirassununga aca
de Direito da Oomarea ba de fundar, conforme
I.a PARTE
Segundo a imprensa eu- João de Deus Branco
de Sorocaba, Dr. Aguiar circular recebida, em data t.°—Brasil Unido — Do ropéa,
nome de D. Se* Firma reconhecida pelo 1.°
Valim, uma das figuras de 29 de Setembro do cor brado Sinfonico —V. A ri- bastião oLeme,
cardeal ar Tabelião.
mais destacadas da Ma rente, um laboratorio ex eo Junior.
cebispo do Rio de Janeiro,
gistratura Pauiista, foi perimental e um curso 2.° — Dóra — Upera— conta
probalidade
anulado «ab-initio» o pro de Filosofia anexo, cujo Maestro Domenico Gatti. de sergrande
eleito
papa,
a
cesso crime movido pela fim é incentivar o estudo 3.°—Simidorenci— Ope réforma de Pio XI,com
que
Justiça Publica, contra o dos colegas tora da escoMineiro. se anuncia para breve.
2." Tte. Martinho Figuei- la, debaixo de um. crite- ra—Sebastião
4.° — Sonho de Virgem
redo e os sargentos Oscar; rio puramente cientifico. —Valsa—José
de fre n te de
Maria dos H o m a ria de «Jundiaí Imposto
Custodio, Milton Brandão No proximo numero Passos.
predio, m uro cercas
A romaria organisada pela
e Elizer da Gama Bezer- versaremos mais amplos 5.°— Pé de Pinto—Tan «Cruzada
e terrenos
da Mocidade Católi
ra.
comentários.
ca» de Jundiaí, anunciada para
g o —Jávas.
A VISO
Funcionou como advo-í
—
hoje, foi transferida para o dia
gado de defeza nesse ru 1M u s i c a n o j a r d i m
H.a PARTE
5 de Novembro p. í.
De ordem da Prefeitu
moso processo, o Dr. Er-;' Hoje,
TT na ,hora
'
ra
Municipal, aviso aos
do cos. 6.°—Festa em Oanpanha 3>e r e g r e s s o
melindo Maffei, que apre-i,
J
interessados,
que durante
sentou as razões do in-!tunf ’r? corporação mu- —Opera—G. Felipa.
o
proximo
mês
de Novem
De volta de Poços de Caldas,
diciado Elizer da Gama s»oal «Umao dos .Artistas», 7.°—Favorita — Opera— onde
bro,
se
arrecadará
os im 
esteve durante alguns dias
Maestro Donizeíti.
Bezerra, nas quais aludiu'ocup
0
cortíto
da
*
ra‘
em
companhia
de
sua
exma.
postos
de
Viação
Urbana
ça Padre Miguel, dando 8.°—Carinhosa — Valsa familia, acha-se de novo entre correspondente ao exercia nulidade do processo e i execução
Cipolli.
nós, o Dr. Luiz Bicudo Junior. cio de 1933.
o confiito de jurisdição grama: ao seguinte pro —B.
9.°—Serafim
Thomé —
militar e civil.
Findo o praso referido
Tango—Serafim Thomé. O cinem a, o am o r e será
I.a PARTE
cobrado com o acre10.° — Romão Gomes—
a escola
L a b o r a t o r io E x p e 
cimo
da multa de 15 %
1.° —The Rifle Regiment Dobrado — Manoel Antirim e n ta l
sobre
o imposto a pagar.
Sob o titulo acima, pu
—Marcha—J. P. Souza. queira.
blicaremos em o nosso Para que não aleguem
De ha muito, a peda 2.° — Lucià de Lamerproximo
numero, um in ignorancia faço o presen*
gogia vem sentindo o in moor—Pot Pourri — G. « P a d r e B en to »
teressante
trabalho da te aviso que vai afixado
fluxo de novas ideias que Donizeti.
Comemorando o 90.° lavra do nosso
distinto e no lugar do costume e
avassalam o mundo. Mo 3.° — Têresa—Valsa — aniversário da ordenação
colaborador Dr. publicado pela imprensa.
dernamente o estudo das Maestro Strauss.
sacerdotal do santo e he apreciado
Tesouraria Municipal de
matérias
pedagógicas 4.° — W. P.—Samba— rói Padre Bento Dias Pa Ermelindo Maffei.
Itú, em 27 de Outubro
deve ser realizado sob José Bispo do Prado.
checo, ontem ocorrido, A n i v e r s á r i o
1933.
um método experimental
sob o patrocinio da «Liga
II.a
PARTE
e filosófico.
Padre Bento > de Itú, o Fez anos no dia 26 do O Tesoureiro e coletor
Municipal,
Obedecendo a um pro 5.°—The Stars and Stri- Dr. Ermelindo Maffei, corrente a galante meni
grama cientifico em que pes— Marcha—J. P. Souza. realisou a sua anunciada na Esteia do Carmo, fi* Manoel dos Santos
serão versadas disciplinas 6.° — Nabucodonosor— conferência, nos vastos Ihinha do casal João de
Oliveira
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