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O s Municípios Fallidos Politicalha! 

çoes municipaes 
ou tarde, recebem a 
justa paga das exorbi' 
tancias e desmandos 
praticados. 

o, trouxe 
I uma nota referente ás 

gigante que, ha pouco, P e s s i m a* 
amaldiçoava rH,m pa* !-\T 
hvras, preso ás ros< 

O castigof 
c^s do martyrio; livre 

por via|q»,e cttâ, na plenitude 

Ü «Jornal do Com-
mercio> de terça-feira 

As más administra- go ha de quebrar s e \ à ^ Semanaj edição 
,oedo.e os grilhões hão de|( 

partir-se..: Então, o. 
"mas cnndicçoes 
quasi todas as 

Municipaes 
(ie S. Paulo. 

O articulista attri 
bue o facto a diver 
sosabusó> e principal 
mente á politicagem. 

Não ha duvida que 
a politicagem aevê 
s.er o factor principal 
da decadência finari* 
ceira dos municipios. 

Cincinato Braga já 
o disse e:n artigos 

Foi rs^a a iorte magistraes que com 
dos vendilhões do sentamos por diver 
templo, escqrraçados sas veze? 

RAMOS 

de regra, é de ordem da consciência do seu 
moral e cifra-se na valor, agirá com seus 
execração publica a,braços' potentes, com 
que são votados pelo 
povc os administrado' 
res relapsos no cum* 
primentD dos seus de 
veres, e, pródigos, no 
esbanjamento dos di 
nheiros do município 

sua força hercúlea, 
para vencer e derro* 
car ©iygaichias ana* 
chnohicas e extermi 
nar os regulos e tyrarr 
netes. 

Quaado sobre um jumento, entre a gente que amava, 
Na cidade dilecta entrou Jesus, um dia, 
Todo o povo, enlevado., hosannas mil clamava ! 
Toda a Jerusalém, em flor, resplandecia! 

E por todo o lugar em qu£ Jf sus passava, 
Sobre uns manto aromai de esparsa ramaria, 
.Mau-grado OÍ phariseus, a massa se exultada 
Numa grande explosão de amor e de alegria! 

O pallido Rabbino, então, serenamente, 
Dos seus olhos deixcn cahir, cheia de luz, 
—Sem-que o vifseni chorar,—uma lagrima ardente. 

E' que, em meio o clamor da multidão, Jesus 
Previu que por aquella ingrata e mesma gente 
Ia, depois, morrer pregado nun.a cruz 

Itú, I5 — 4—1921. 

As penas da lei 
nem sempre alcançam 
os culpados e jc.nmi- pelo laíego do maior1 

noses... 

AMEBICO AIOEATO. 

de todos os 
do povo..." 

A politicagem £ a. 
amigos herya damninha que 

prolitêra e m toda a 
FacíO.í, porem, que! parle? £ a tuinca pra 

a victima das íallen-j' Por agora, aíe que guentá que mais crês 
cia? municipaes e sem para o povo .escravr.ee quanto mais é 

carpinada. 
Vereadores de roça, 

pre o povo, esse eterno sado raie o dia da 
condemnado, á manei'! edempção. nTuma ai' 
ra de Laocôonte preso. vorada refulgente de jsem vislumbre de in 
á< roscas das serpen liberdade e de auto- Itelligencia ou sem 
tes sanguisedentas, aj n"° m*a democrática,(preparo para compre 
debaterse, e m vão,Ibasta que os domina* hender a^ artimanhas 
contra a fatalidade do<ílores *? apercebam jdos senhores feudaes, destino ! 

Constringido, priva
do de movimento^, 
subjugado; ao povo, à vae nascer. 
victima, só lhe resta 
o d om dà palavra pa| Estas considerações 
ra, e m brados revol 

de que, nas raias doNeixam que os nego 
horisonte, toques de rios do j. ovo oami 
luz prenunciam o nhem pela - estrada 
advento do sol que tor.tuo.sa jue 

fados, estygmatizar os 
erros e abusos, as 
fraudes e os crimes 
dos auetores v!a des' 
graça collectiva, do 
infortúnio das multi" 
dõe&, causados pelos 
perjuradores que não 
souberam honrar os 
solemnes compromis
sos de' bem servir 1 o 

nos vêm à mente a 
propósito' da nossa 
municipalidade que , 
e m questõe> de admi-

ap$ maiores 
cios. 

conduz 
precipi 

a ho" A boa fé e 
nestidade não são os 
unico^ requisitos ne 
cê sb-rios para o de
sempenho de uma 

nistraçao publica, * m fUIKção de responda-
com abilidade. E' o mesmo 

penas de cumplicida" 
de. 

Por mais que se 
queira proclamar o 
contrario, ahi ê tá vi-
siv< 1, par^ quem não 
é loíalmente cego, 
que a Câmara de Iiú 
esbanja Hinheiro com 
politicagem, susten* 
tardo empregados 
perfeitament 
saveis. 

Necrologia 
D. Maria Isabel de Souza 

Pacheco 
A sociedade ytuana foi, 

quiuta-íeira ultima,' abalada-
com a noticia brusca, ines
perada, desoladora * fria 
de que u m a senhora respei 

dispen* tavel, caritativa e distineta 
havia sido atting-ida pelo 
golpe certeiro da morte. 

A politicalha t e m , Foi uma existência pre-
sempre favoritos que ciosa <l u e a 1Jarca impiedo-
bem podiam viver 
custa dos chefes 

sameute ceifou, 

tudo coincide 
C?mara Municipal de 
Déscalvarlo. 

Cordão de ouro 

Gratifica/se a quem entre* 
d e s e m p e n h o das func £ar a Casa Alberto, um 
Voes administradas cordão áe puro, perdido do

mingo, com uma medalha 
na qual se vê u m vapor em 
que se lê : «Deus te guie». 

Dia virá, e não lon 
gc vem, cm que o ju 

que u m homem dei
xar se enganar por 
gosto, sciente e com' 
ciente da sua incapa
cidade. 
- . Í \ uma cachorra preta, policial-
S f m S e j a para todas belga, que artende pelo 

as orações, mais ou nome de DIANA. 
menc s confusas, reci n >-& 
t , 1 ! r Gratifica íe a quem tiver 
tadas entre dentes, é a b,ndade de 
crime passível das áqueiJa casa. 

A exma. sra. d. Maria 
e ! Isabel de Souza Pacheco 

n ã o d o s COtre-5 publi' lera u m a dama de apniuo-
COS. | rada educação, de raras 

l virtudes e de sentimentos 
M a i s tarde v e r e m o s , jta<-> bondosos que a 

si íormos vivos, os 
rombos feitos no erá
rio para matar a fo
m e aos protegidos 
dos chefes. 

Policial-büga 

De prédio n.o 66 da rua 
'do Commercio desnppareeeu 

CU raduzil-: 

sua 
presença, e m o nosso meio 
social, constituía um orna-
m m t o de grande destaque: 

Foi por tudo isso que o 
seu desapparecimeuto re
pentino veiu ferir ̂ ruelráen* 
te, c m pleno coração, a 
Etmilia que a estremecia e 
a sociedade que admirava 
as suas peregrinas qualida
des. 

A extineta era casada 
com o dr. José Corrêa Pa-
checo e Silva, muito digno 
pteriidente da Companhia 
ltuana Força e Luz, temjiu 
deixado dois filhos—o ii'j-
so prezadissimo amigo M . 
dr. Servulo Pacheco e Sil-

• * 
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RírPUBUCA 
riS 

va, estimado gerente da-
quella Empresa e a senho-
rinba Etelvina Pacheco e 
Silva. 

O sahimento fúnebre ve
rificou-se no mesmo dia, ás 
17 horas, com grande aeonv 
j auhamento, no*ando-se a 
I resenha dos srs. 

Dr Graciano Geribello, 
Haraldo Geribello, Alceu 
Geribello, Raculpho P. Men
des, Vicente Maurino, prof. 
José Toledo Piza, dr. Oso 
rio 3e Souza, Américo Mo-
rato, Adelardo Aguiar Sou' 
za, Fausti de Souza, 'Fran-

João Pompéu, Luiz Fernan* feira, ás 2 
des de Souza, Godofredo gada, a exma 
Fonseca, Luiz Mendes, 
Fausto Teixeira, Luiz S. 
Mendes, José Martini, Gino 
dei Oampo, P. Gianetti, Pa
dre Elisiario de s^ao.argo 
Rarros, Ataliha Borges por 
si e por Afíonso Borges, 

i|2 da 
ara. 

madru-
d. Do-

Que viva tranquillo os 
últimos annos da sua exiV 

~minga Gerolomo Martini. jtencia a Águia de Haya. 
A extineta que tontava, Que viva tranquillo por 

76 annos de edad»-, era! que nenhum ootrô brasilei* 
mãe do sr. Domingos .Mar- ro .subiu tão alto. 
tini e de d Josephina Mar- Outros tiveram talvez 
tini Tereran. esposa do sr. 
Antônio Tereran, negociante 

Francisco F. Toledr, Virgrlaqui estabelecido. 
lio Pinto, Antônio Esteves, | O cabimento fúnebre teve 
José Portella. Francisco Pa*!logar ás 5. horas da tarde 
checo, Francisco Nardy, do mesmo dia. 
Sampaio Netto, Luiz R. Ar4 

ruda, Fernando Pinheiro, J. 
Toledo Arruda, Paulo Firia, 
Paulo L, Camargo, Joaquim 
B. de Oliveira, A. Costa 
Pinho, José Vargas, Manoel 
A. Carneiro, Deeio Gerihel* 
Io, Marcoliuo Cardoso, alem 
de muitos outros que esca* 
param á nota do nosso re
pórter. 

Pezames. 

Riquíssimas coiôas co
briam o sumptnofío aitaude, 
dentre as quaes vinios as 
seguintes : 

—A' adorável Mamãe e 
ternas saudadas de Vina. 

— A* inesquecível Mamãe 
immorredoura-i saudades de effehos de uma 
Servido e Marina. 

A' Ma na Izabel 

A D.a Mnriquinhas 

cisco Rodrigues Orracedo, 
Decio de Souza, Edgard P. 
Mendes, Francisco Teixei 
ra, Antônio Sampan, AP 
fonso Celso Maurino, dr. 
José L. Pinheiro, João Jí. 
Bneno, Fábio Merli, eel 
;ioaquim V. Toledo, Raul 
Fonneca, Adolpho F. Sam
paio, João Baptista Corrêa 
Sampaio. Mario C. Sampaio, 
Caetano Iarussi, Lecbaldo 
Foosfca, Auguetc F. Sam
paio, Benedicto Tobias, Vi 
tal Prado, Miguel A. Prado, 
Elias Kalil, Iguaeio Negrei-
ro. Jofiè de Almeida, Abra* 
hão L. de Barros, Joaquim 
de Toledo Prado, Daher j 0 8 é E (j i l S i Hermima e 
Ohebel, Assad Gibaile, Max ]i,os Rain{jades. 
^lunguer, Rodolpho Zinneck,, _ r ) a ̂ m\\\A Amorim 
Ottor Zinneck, dr. José L. '• 
Pinheiro Júnior, Antenor 
Arruda, prof. Firmin^ Pei
xeira, Adão Augusto Gastei | 
)o, José Carlos Martins, A)' 
fredo Fruguli. Henrique 
Bardini, Antônio Galvão 
Sobrinho, Paulo Rocha, Jo-
*é Santor*, Luiz P. Guina* 
ráés, Francisco Martins de Sampaio, 
Me^o, Antônio Vaz, Marcos 
P. de Almeida, Lauro Al- Pr.DqUet de flores: 
ves, Marcos Steiner. Auto- j Ranulpho e Zilda, Fran-
nio Pinho, Renato Sampaio, cltiCJi ije \j o n í e í ) i Marm K" 
Luiz Sampaio, Vicente mp,ia P ^0Bf Ju-Jinha Pi 
Saoipai:», Domingos Sanv „hoiro, Familia Lobo. 
j»aio, João P. Guimarães, 
Antônio F. Dias, Viriato A' exina familia enluetada 
Valente, Silvano Machado, apresentamos as sinceras 
Joaquim A. da Silva, prof* expiessõeS do nosso pro' 
F. Manno, Alberto Gomes, fundo pezar. 
Vicente Sampaio Góes, — 
João Amorim, Narciso Cou
to. José Balduino Filho, 
Carlos V. Prado. dr. Perei 
ra da Costa, Hermogenes 
Brenha. major A merieo 
Novaes, José de Abreu, 
ptof. G Machado, cel. Joa* 
quim Fonseca, Irineu de 
Souza, dr. Manoel M. Bue-
«0, rev. Gastão Boyle, dr. 
Souza Barros, Enos Borsari, 
Fernando Portella, Manoel 
B CastamV., Luiz Castanho, 
Godofredo Carneiro, eel, 
Prlphim Rocha, Jorge Ka
lil, L. NovelH. Joaquim Ola
vo Carvalho, Acacio Costa, 
José Custodto. A, Bortolotti, 
Adolpho Arruda, J. Fratini 

Gommentos 

mais alta posição official na 
política mas nenhum outro 
teve mais invejável posição 
na alma do povo. 

Buy Baihosa vive e vi 
verá no coração do povo. 

C o m o è domingo e 

principio da bemain San' 

ta' haverá jejum do j<~g) 

de bicho . 

E depois íiigarn que 

ninguém é propheta na 

sua terra. 

&. L1MERI0 

Noticiário 
Alguns empregados da 

Câmara nãc gostaram das 
apreciaçõts que o «Repu* 
bhca» fez ha dias dos opti" 
mos serviços supimpas 

'que elks prestam nos seus 
Barbosa re- C}$^pfi 

Os que neiecem o em
prego não se incommoda 
ram e nem deram impor" 

y Ilegimeuto 
EDITAL 

Rn3 

signou a 
deira dp Senador 

Por um defeito no typo 
do algarismo n.o 9 parece 
que o c h a m a d o d*; 
concurrencii. para o iorne" 
cimento de colchas de fus-da Republica. 

E' sem duvida um acon-| ,ma a o caBO> 

tecirnento político de ma 
gna importância para os 
destinos do Paiz. 

A resolução irrevogável 
d.1) preclaro brasileiro não 
tirara circumscnpu, para os 

chupins da política escanca" 40 x 1 n». 00 quando deve 
raram um bico de filhote se ler 1 m. 40 x 1 Bi. 9o. 
que não quer desmamar e 
chamaram desesperadamen 
te os tico*ticos que os sus 
tentam. 

impressão 
das fron-

José Corrêa Pacheco e 
Silva e filhos, profund.ímerr 
ie agiadecem ;t índos os 
seus amigos e parentes o 
conforto que lhes 'rouxeram 
durante o doloroso tranze 
por que acabam de passar 
com o fallecim̂ nto de sua 
inesquecível espora e mãi 
-D. Maria Izabel de Suuza 
Pacheco— e convidam para 
a missa de 7.0 dia que por 
sua alma mandam rezar, 

Gilberto Carneiro, Jacyntbo j quarta-feira próxima, ás 8 

Ir. Almeida Sampaio, Tris-
tão Júnior, Humberto Costa, 

dolorosa, dentro 
firas brasileiras. 
0 nome de Kuy Barbosa 

não é rfelusivamente nos
so. A acçào benéfica, pro
duzida pela sua vastirsimi 

saudades de Ophelia, Eve- iillu8*ração e pelo séu tideu" 
lina e Maria Fonseca. Ito sem par. estendeu-se pe* 

— Homenagem dos em- 'lu> mundo nos memor .veis 
pregados da Força, e Luz. .encontros com os grande* 
— A' Mariquinbas eternas estadistas que só dean'e de 

saudades de Nhonhô e fa- Kuy Barbosa, ficaram co" 
milií» nhecendo o Brasil. 

Homenagem da familia E' um homem ea-no esse 
'que, desilludído, abandonou 
a política, preferindo o os' 
íracitmo ás inclemencias e 
injustiças do partidarismo. 

Foi com profunda triste 
za, com os olhos mareja* 
tios de lagrimas, que li es
sa notícia desoladora. 
Agora, os inimigos cruéis 

p iuconeientes, livres Ju* 
formidáveis golpes" com que 
0/ chífe fulminava erroa e 
trahíções. patifarias e rela 
xamentos, prepotência e 
orgulho, abuso* e b.-dxezas 
de caracter, agora os pe
quenos adversários do grair 
de bahiano hão d«* JJÍOCII" 
rar uma tangente j>ara sua
vizar lá fora os impetuosos 
elfeitos de jitna renuncia 

t*\\\<' não recommenda a* 
educarão pulltua do no^so 
povo. 
0 sr. SeaLra, rum longo 

gesio ê pathafaioso de 
quem tartamudeia mono^y 
h>bos incomprehensiveis, 
annunciou que o seu parti
do não terá candidatos se 
os amigos de Ruy Barbo-

SÜ quizerem reelegei o. 
Quem ouvir iŝ o lia de 

pensar que a influencia po-1 
litiea do govtrnador da 

Não se aoexem, a epocha 
é delles. 

Futebol 
Operário vs. Ipyranga 
Cunsta-nos que hoje ao 

meio dia, em beneficio do 
ir Eugênio Xavier, deve 

O diabo ê que a carapu* realisarse 110 campo do 0-
ça foi talhadi para os taes perario uma partida de fu-
que ficaram que nem sacy teból entre os l.o e 2.0 
de carapucinha vermelha... (quadros destes dois elubes. 

O jogo será abrilhantado/ 

p*»la corporação musical 
-Jasé Victorio». 

t 
D. Maria Izabel de Souza 

Pacheco 

Sabbado próximo, ao meio 
dia em ponto, em frente á 
rua do Carmo, vae se dar 
pela millesima c uovecentas 
e vinte vezes a tragédia do 
estpondó de Judas. 

No primeiro anuo depois 
da morte de Christo foi ei' 
le mesmo que deu cabo da 
carcassa, e*iforcando'se he
roicamente. Depois, nos an 

Semana Santa 
H-ije às 10 horas, na 

egreja Matriz haverá ben 
<;am soVnne das Palmas e 
em seguida missa com o 
canto da Paixão. A's 17 
horas sahirá da egreja do 
Carmo a prAcissão do Tri* 
umpho, que percorrerá a*; 
ruas do Commercio, Direita 

cumbiu*se de -suicidal*o, não 
enforcado, ma5 estourado 
com bombas de dyoamire 
para exemplo de todos os 
trahidores. 
Se ao menos o exemplo 

servisse para os bsndidos 
tomarem coragem, para mor
rer... 

. * * 

Igreja Bahia é maior do que a do 
senador resignatario. 
Xão 

Laeenia, prof. M. Macedo, í horas da manhã na 
V Palhares, José Silva, Pe-1 Matriz. 
ilxi Claro, Luiz Ferraz Por ma;s esse acto de ^ 0 somente na Bahia, 
• anipaio. José Victorio, 'religião, eor.fesaam se desde entretanto, mas ern qual' 
Flaminio Xavier, Domingos jà agradecido» quer parte do Brasil, num 
Almeida, Luiz Bncn*» Silva, - pleito livre, ninguém sèiá 
José Ro-eri, Jofé 0. Ca-' Após longos e cruéis pa- capaz de derrotar Ruy Par 
morgo, H'Idebrando Prado, é *cimentos falleceu, segunda bosa. 

Propheclas pára h c j ^ 

Desde a nv*ÍA tíoite é 

d o m m g o . A's 5 horas e 

,meia começa a amanhe' 

cer. A'á ioho-as haverá 

cfficio de R a m o s e dis

tribuição oe palmas na 

egreja Matriz. A o meio 

dia o .commercio despro

tegido fechará as portas, 

podendo os fave ritos n 

car de -portas abertas até 

mais tarde. A' tarde, se 

nftc chover, sahirá a pio 

císsâo da egreja d-» Car 

mo. A' noite teremos ci

nema Q C Parque e quem 

sabe, á tard-, c incerto 

nos seguintes, o povo in* e Barão de Itahym, deven" 
do comparecer a corporaçàv» 
musical «José Victorio»' 

Amanhã haverá V i a 
Sacr», ha egreja do Horw 
Jesus e depois de amanhã 
na egreja da Ordem Tercei
ra. 
Quarta-feira, terá logar, 

ás 18 horas e meia, solenne 
Ofôcio de Trevas, á grande 
orchestra regida pelo.maes
tro Tristàw Júnior, na egre 
ja Matriz. 

Colleària Federal 
Chamamos antecipada • 

mente a anenção dos inte
ressados para o edital da 
Çollectoria Federal desta 
cid;ide que será publicado 
no pr« xinio nume.o desta 
íolha. 
Todos devem ler com |at 

tenção esse edital para qi e 
não possa allegar desconl.e-
cimentos das penas estipu
ladas aos que se descuida
rem de attenJer aos avisos 
jmblicados pelos respectivos 
íunccio.iarios. 

nc jardim pela 

os artistas. 

banda Hoje,-• Operari'» v 

Ipyraagy — Hoje 



REPUBLICA 
f y*wmrm<mwi.]rtx**l*JtX?ttr*r,. 

LEDE: 
Falta de somno 
Falta de apetite 
Pés frios 
Esquecimento 
Tontura 
Desanimo 
Arroto ~ehôeo 
Medo de morrer 7 

Batimento de coração 
Tremuras de músculos 

Rosto quente 
Prisão de ventre 

Estremecimento e susto de noite na cama 
Bocca ruim e máu hálito 

Emagrecimento geral e progressivo 
Çurcrecomo " EIÍXIT V a n a f J Í C Õ d e k\ceS\&.". 'C Composto Phosphàtadoj 

Pharmacia GERIBELLO — Rua do Commercio, 115 M 

Gymnasio 
Diocesano 

pouso jÇlegre $ul de> JVliqas 

Grande estabelecimento de ensino—Gpti' 
mo* professores, especialmente em malhe' 
mathicas e physica e chimicu-f Prepara alun;-
no» para qualquer curso superior, tendo ob 
tido optimos resultados os que se -sujeitaram 
a exami eŝ e anno, :;o Gymnasio deste Es' 

• tado. — Pensão," annual 720$QQí). 

Director—Conego Laíayette Libanib 
Secretario—Padre Joíàb A. Oliveira 

SITIO 
Vende-se • um sitio nesta 

município a unia légua Ha 
cidade e i ires quartos ' de 
le^ua do Salto, podendo se 
dar duas viagens de lenha 
por dia. para qualquer das 
cidades, com três" a quatro 
mil metros'de Ifnha, bem 
fechado . e dividido, terras 
de sapuvã com quatro água' 
d^s, logares para moinho, 
14 a 15 alqueires de pastos 
com algum catinguciro, casa 
bca de madeira, piquè'e'no 
paste, porteiras nOv-as e 
mangueiras dè madeiras de 
lei, duas pontes novas per
tencentes ao .sitio, rancho 
I ara cantella, paiol e âili* 
iiheíro-. boa estrada, <; 
0 pretendente pode prò; 

curar com o sr. Luiz Au
gusto Ferraz,, á rua d? Com* 
mercoi, encarregado dtj 
negocio, o mappa respecti' 
vo p^ra .melhores informa' 
ções. 

V e n d e m se os .pre-
díõs ns. 49 dn rua 
Direita e 19 da rua 

do Commercio. 
Para tratar com Jf;sé 

SiUa, á rua de Santa Rita 
K- 57.* 

AVISO 
,-• Romeu Emyordío, de' 

clara á :sua dtstincra e 

numerosa frèguezia que 

mudou a sua pequeha of 

ficina de concertos, de 

relop-ío? oara a m a da 

Quitanda, próximo á loja 

Flor de Maio,, onde, es. 

pera continuar a merecer-

a confiança com-que tem 

sida disiinguido até'équi. 

Corneiio Pinho 
T > E N D E S E o prédio n.o 

37 da rua de. Santa Ui:a. 
Trata*se com Francisco de 

Trata de papeis de casa- j Paula Xavier. Rua de Pay 
mentes, t-uito no civil co
mo no religioso.—Rua San
ta Rita—num.. 24--IYU 

sandú.—Salto. 
N. B. O mesmo achaso 

em ruinas. 
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REPUBLICA 

Secção livre 

Esbulho e feMieão 
A Câmara Municipal, sem for-

4.0 de Arti
lharia 

quaes 
vanta' 

no ( 

-Gdiíal de corjcurrerj» 
cia para o forneci** 

malidade alguma, invadiu, ha rnento de dlVerSOS ar 
tempo, a minha propriedade, si- — 
ta na Yilla Nova, desta cidade. 
Mandou destruir fecho?, fez der
rubada de matto, übriu valetas 
no terreno • enflm. praticou tuu.i 
sorte de aggressoes e violências/ 
Reclamei, em tempo, contra 

esse inaudito ataque à minha 
propriedade, pedindo a interven
ção do Snr. Joaquim de Toledo 
Prado, vereador municipal Não 
fui attendtdo. 

Continuando a turbação, cada 

ttgos ao mesnjo 7(e 
ginjeijto 

D e ordem do Senhor 

Coronel Commandante 
do Regimentc e Presi 
dente do Conselho de 
A.çrrinistraçãoj previne-
se aos interessados 

22 do cor= 

No Parque 
A9s 7 e ás 9 horas 

vez mais ousada e bruta, recorri .• . _ propostas; I) si O pro' 
à Justiça. Provei meus direitos, H " e n o a,a 22 üo cor- v r ' -/ r ^ 
kmonstrei os àtteiWlos contra rente mez, ás 13 horas P o n c n í e °̂ - -ei1 represen 
minha propriedade e posse wbre n o ftrte| d.este' R .. í tante 

e m consideração 
quer offertas de 
gens não previstas 
presente edital, nem as 

propostas que contive 
rem apenas offereci.nen'. 

, , ' Hoje, o drama em 10 actos "Filha Única», por Thyl-
tos ce u m a reducçao so >} e K a s^ y ? A r n i e t 0 Nnvelli e ramillo de Riso e a come-
ore a proposta mais baldia, em 4 partes, «Carlito no Belchior». 
rata* H) ao Governo fi' Amanha o drama da Universal, em 6 partes, por M..* 
ca reservado o direito de dred Hairis/ intitulado: 
annular a presnte con*j **% yv **v n cr ir%T* ^ n n n r ^ T ^ r 
currencia caso cs preços, J t D U U J n L i ) L/ti Í3C*.JHL X W • *± 
pedidos sejam superioras' 
aos da bas**, que serão Terça-feira, um drama de real valor da linha Allemã. 
lidos antes de aberta as Quarta-feira, os 5.0 e 60 episódios do drama «Pefst* 

guido por Trez» e uma comedia zoológica, eui 4 act( s. 

o iram ovei. O Dr. Juiz de Direi 
to assegurou-me na posse, fazen* mento, serão acceitas as 
do expedir em meu favor o nr(tnost;4c n o r a n for.ip' 
competente mandado judicial. Pit-pOStas para O torne 
Pendente á lide, innovando cimento dos artigos COr: 

por alentado, a Câmara, sem roenrnrfpntpc 4* divprsa*; 
forma nem figura, desapropriou r.spcnaentes as diversas 
uma extensão de terreno de 281 massas consignadas para ldr *se " a ü> d luUdb 

Regimento durante 1 d t m a i s condições, 

este lvegimento 
o corrente anno 
dii-criminados: 

abaixo 

metros de cumprimento por Tí 
metros de Uirgura. Immittiu-se 
na posse, Pazendo"se garantir pe
la força, na minha ausência... 
Soldados de policia e empre

gados municipaes tomaram conta r^ 
de minha propriedade / Sem res- *Us proponentes apre 
peito ao mandado judicial, nem sentarão suas propostas 
attenção alguma aos meus insis* 
tentes pedidos de providencias/ t m três Vias sem tmen 
Dentro de minha cas:. invadi- d a s e rasuras sendo to" 

da estnpidamente, sinto-me can-' , . a 

sado e sem garantias. ^ S assignaoas e a I. 
A Câmara e seus representa»- V:a sellada r,a forma da 

tes estão me perseguindo atroz 
mente porque tenho 
defender os meus direitos invo* .Dezembro de; 
cando a 'ei e a «rústica/ 
Si os abusos persistirem, si as 

egal não compa 
recer a apuração das u m a 2 0 0 0 
propostas entregues, es* Peras.de cadeira para 
sft correfá á sua revelia; campainha, u m a 1 500 
J) os proponentes sujei" i Fio para campainha, ki 

às Io 7.000 
nos'Pilhas secc^s para cam* 
ins i painha, u m a * 1 800 

procurado L « I n " 3.ÇÓ6 de 25 de 

ameaças não tiverem ura termo, 
si a minha propriedade continuar 
entregue ao cerco e ao «aque, 
me verei um dia na neceÇsluade 
indiclinavel de usar do direito 
da legitima delcza pessoal e dos 
meus bens. 

Por emquanto protesto contra 
o attentado que me e feito e 
imploro as providedeias da Jus*. 
tiç>. 

Estou cansado de ser vietmra 
da prepotência municipal* . 

Fui esbulhado nos meus bens, 
estou sendo perseguido, injusta
mente. 

E' demais. 
Iüi, 18 de Março 1921* 

José Polo. 

Ssirada de Cabreuva 

Os abaixo assignados, mora
dores em fazendas marginaes A 
estrada antiga de Cabreuva, ti-
verim sciencia de que corre prr 
ahi um abaixo-assignado, solici
tando do exmo. dr. Secretario da 
Agricultura, que a nova. eslra-
da seja feita pelo Murro Gràii* 
de. 

Cumpre notar-se que os signa* 
tarios dessa representação não 
são interessados no assumpto, 
pois quasi todos moram na ei* 
dade c emprestaram o seu no
me exclusivamente para ser 
agradáveis aos dois únicos fazen
deiros da vúintiaiiça do Morro 
Grande. 
Fazem este protesto para que 

o esmo. sr. dr. Secretario fia 
Agricultura fique sabendo que, 
por economia e para satisfazer 
os interesses da lavoura, a estra* 

termos previstos na 
trucçâo approvada por 
aviso do Ministério da 
Guerra, de 24 de Dezem' 
bro de 1917, publicado 
no Diário Gfficial de 6 
de Janeiro de 19I8; os 
proponentes deverão pro' 
var mais; K ) haver pa' 
go os knpcstos fedeiaes 
e municipaec relativos ao 

JVÍassa para límpesa 
do material bellico 

Óleo de peixe, Jitro 2 .500 

ultimo semestre, relativo 

tura do còntrsçto; que 
reverterá e m favor do 
referido cofre, quando o 
proponente sabendo-se 
preferido, não compare* 
ctr na data fixada para 
a celebração do m e s m o ; 
C) que compriu fielm^n' 
te o ultimo contracto ou 
ajuste celebrado com o 
Governo, no caso de já 
ter sido fornecedor; D ) 

os proponentes ficam 
sujeitos por oceasião da 
assignatura do contracto 
ao deposito de 0 5 o/° 
sobre a importância dó 
foi necimento s provável 
durante o armo; E ) no 
caso de eguald^de de 
preço entre duas propos
tas, será preferida a do 
licitante que ^propuser 
por escripto e secreta" 

da deve ser feita por onde foi j mente o maior abatímen 
pedido peles abaixo assignados tQ. p\ verificado 

Lei n ° 3 
1919. Os 

concurrentes apresenta -
rão documentos que pro' 

vem: A ) a sua idoneida-, cjal; Q ser negociante 
de; B) ter caucionadojniatr|cuiad0j estando pa

no cofre do conselho de * ra as firmas coinmerciaes 
Administração d'esteRe'|a apresentação do res 

gimento a quantia dejpectivo contracto social : 
1 ooo$ooo estabelecia'jyi) as propo-vras serão 
para garantia da assigna' apresentadas separada-

Kerozene, lata 
í Rupi e m 1/4 
lata 
Vaselina pira 
1/2 k., ».ma 
Sabão virgem 

kilo 

15.00c 
de litro, 

1.200 

lata de 
5.000 

superior, 
r 7C0 

Cano de 

Io 
Cano de 
3I4, metro 
Cano de 
ij2, metro 
Luvas de 
3I4, uma 
Uuiões de 
3I4, uma 
Uniões de 
i|2, uma 

chumbo, 

ferro 

erro 

ferro 

ferro 

ferro 

J/íassa para 
vação de roi 

cama 

2 

galv 
1. 

gaiv 

i« 

galv 

galv 
2 

galv 
1 

ki-
0 0 

o-; 
5»o 
de 
300 
de 

200 

de 
OJO 

, de 
ÓOO 

corjser 
jpa de 

Colchas de 
1. m. 40 x 

ÍUõtãO 
1 m. 

0 

de 
0 0 . 

sua actividad^ censm-rV L i x a sortida, folha loojum 

mente para c;tda ^assa 
assim discriminadas: 

Tiplos d-i arear, nrn 500 
Estopa branca de 
*kiTo 1 
Óleo lubiificante, 

tro 

li-
1.800 

JVlassa para asseio 
da iSnfermeria Re

gimental 

Lençoes de 
2 m. x 
um1 

Fronhas de 

o m 
um 

34 

9.000 

cretone de 
m 20, 

5.000 
cretone de 
o m. 60, 

800' 

Vassouras 
uma 
Vassouras 
uma 

JVlassa de illurqinaçâo 

Lâmpadas de. 50 vellas 
«Philips» (uma) 1.700 
Carvõps c mecha 50 
m/rri (um) 250 
K.0I0 de *ita isolante pe" 
queno (um) 1.000 
Socketes de metal com 
chave t (um) 1.800 
Cordão flexível de i8x*r> 
-̂netro) 50c 
Fuses-plug^ de 30 am 

pires fvm) 2°° 
Carretei de fio flexível 
(fusiv̂ l) 30 A, 1 L. 
B. 6 000 
Fio fusível de 100 am 
pires (Lbs.) 6 oco Nipples 
Fio preto isolado W . D., um 

de piassava, 
2.000 

de palha, 
2 000 

Potassia, kilo* 80c 
Lavagem de roupa aos 
doente, tíusia 1.200 

JVÍassa para abaste' 
ctmeqio d*agua 

Tês de meu polegada 
um 
Cotovellos de meia 
um 
Arroelas de me-a 
uma 
Torneira de boia de 

5LO 

pol-, 
500 

pol.> 
400 

1/2 

pol , uma 
de meia 

n." 1 2 (kilo) 5 000 Juncções de meia 

e muitos outros lavradores. 

Itú, 18—3—1921. 

Eiias dei Rossí, Tito Armagni, 
Modesro Bonini, Francisco Dana, 
Virgílio Dana, Luiz Savioli e 
Humberto Vanini. 

novo 

Isoladores d^ vidro «Po 1 uma 
ny» n ° 9 (um) 500 Diminuições de. 1 
B u c h a s de madeira 1/2 pol., jifta 

empate terá preferencia' (uma) 100 Nipples de uma 
a do negociante que ja Gancho de ferro Je meia u m 
estiver'fornecendo, pro* polegada fua.) 800 Anolas de 
cedendo s* a sorte se Rosetas de porcelana uma 
este não tiver concorrido; (uma) 700 Registros de 

G ) não serão tomadas Chaves de dois pçlvo, u m 

2 000 

pol., 
•50c 

„Poh, 
2.oco 
X I 

1.000 

pol , 
ÓOO 

pol., 
900 

meia pc I., 

uma 

JVÍassa para captas 
e travesseiros j 

Camas tubuladas com 
lastro \ d e arame, 
uma 30.000 
1 ravesseiros cheios de 
capim de o m. 50 x o 
m. 32 um, I-5PO 

Tudo de accordo com 
os modelos que ser 
ac-hafn na (ntendencia 
do Regimento â riir* 
posição dos interessa' 
dos sendo que n'esta 
mesma Repartição do 
Regimento os mesmos 
interessados encontra* 
rão os esclarecimen
tos que necessitarem. 
[ Quartel em M , 16 
de Marco de 1921. 

Oswaldo de A 
ràujo Moita. 

?.° Tenente Secretaria. 

Hoje 
drama 

no Porque, o 
italiano 
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